


trb5t



frur**

OVRE NORRLANDS ORTNAMN
utgivna av Dialekt-, ortnarrns- och
folkminnesarkivet i Umefl

ORTNAMI\EI\ I
VASTTRBOTTEI\S LAI\

DEL L4

Viinnils kommun
A

BEBYGGELSEI\AMI\

AY

Claes Bdrje Hogeraall

.O



@ Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umefl 1g8B

frr o3&- a#

ISSN 0348-7237

ISBN 91-86372-10-6

Bloms Boktryckeri AB, Lund 1986

fr" cBZ, ry (

38 3f/



Innehell

Fdrord
Keil- och litterat
Forkortningar

urhflnvisningar.........e..,o

bebyggelsehistoria...o.......o

5

8

13

L4

t4
18

2l
80

82

Vflnnfls kommun
Indelningar och
Namnet

Bynamn

Efterledsregister

Ortnamnsregister





Fiirord

Som forst utkomna del i Ortnamnen i Viisterbottens lin (ONOV)' i sin tur
del i serien Ovre Norrlands ortnamn 1ONO1, utges hflrmed Del 14, Viinnls
kommun, A Bebyggelsenamn. Arbetet har i huvudsak bedrivits enligt de
riktlinjer som giviii av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umefl
och som tidigare konkret kommit till uttryc_k i Gunnar Pellijeffs utgivna
delar i serien Ortnamnen i Norrbottens lf,n (ONON): Del 7, Kalix kommun,
A Bebyggelsenamn, och Del 13, Overkalix kommun, A Bebyggelsenamn.

En typografisk skillnad mellan Pellijeffs utgflvor och denna [r att namn-
tolkningarna - om de inte [r mycket korta - inleds med nytt stycke,
liksom viktigare avsnitt i den fiiljande etymologiska diskussionen. Aven
behandlingen av mindre enheter iin by inleds av nytt stycke. En annan skill-
nad Eir att ett efterledsregister utarbetats.

Den kamerala redovisningen baserar sig till dverviigande del pfl det urval
av skatteliingder s<im f<irtecknas i Krill- och litteraturhrinuisningar. En fiir-
enkling i reiovisningen a\r jordeboksuppgifter har i en del fall_gjorts i sfl
mfltto att Artalen fdr jordebtickerna dragits samman till perioder' om en
uppgift ilr konstant i de valda jordebiickerna. Observeras biir allts& att de

uiigifter som ges bygger endast p6. de liingder varur de hiimtats. Vid redo-
vi-sningen av antalet skattedragare eller beskattade brukningsenheter an-
viinds termerna nominatus, -i resp ftemman f6r tiden 1539-1701. Frfln och
med 1701 anges antal hemmansnummer med - i fiirekommande fall -
Uppdelning pfl. mindre brukningsenheter. Fdr nhrmare orientering se Thulin
1890 och Jonsson 1971 Passim.
. Niir det giiller yngre byar i kommunen har i de flesta fall uppgifter om

frihets6.r, skattliiggning och skatteomforing for iildsta hdmman i resp by
tagits med i den liameiala redovisningen. Aven uppgifter om eventuell dis-
poiitionsriitt till skogen har antecknats vid genomgflngen av jordeb_dckerna,

men de har av utrymmesskll uteslutits hiir. Den intresserade hflnvisas i
stiillet tilt DAUM, dlr uppgifterna finns tillgnngtga.

F6r att underlfltta tolkningen av krononybyggesnamnen har Vii.sterbottens
llns landskontors utslags- och resolutionskoncept med i fdrekommande fall
iillhdrande syneinstrument genomg&tts - i den mi.n de varit liittfltkomliga
(se hiirom nermare Hagervill 1986). Ur resolutionskoncepten har uppgilt
om resolutionsdatum och sdkande till nybyggesanliiggningarna tagits med.
Dessa killor forvaras i Landsarkivet i Hflrntisand (se HLA i KdIl- och
litteraturanuisningar). Om i bn namnartikel hlnvisning ges till HLA (utan
nerinare precisering), avses motsvarande resolutionsA.r.

. Geomelriska jordeb6cker med uppgifter om utsflde och lass h6 saknas fiir
V[nnflsomrfldeti del (se Jonsson 1971 s 264 f), varf6r 4amerala uppgifter
som motsvarar dem som Pellijeff givit ftir Kalix och Overkalix del inte
finns med hflr.
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Som beligg- och uppgiftskilla har,genomgfr.ende utnyttjats beskrivningen
till den fiirsvunna karta tiver Umebygden som komministern i Umefl Pehr
Stenberg gjort mellan 6.ren 1800 och 1823, i framstf,llningen fiirkortad Stg.

Till grund fdr utgivan ligger excerpter och uppgifter H.ven ur andra f,.ldre
killor (se KdII- och litteraturhdnoisningar) samt ortnamns- och dialektords-
uppteckningar i DAUM (kopior av motsvarande i Ortnamnsarkivet i Upp-
sala och Dialekt- och folkminnesarkivet d[r). Uppteckningarna av ort-
namnen i V[nnfls socken har gjorts av Seth Larsson (1924), Ingemar Ingers
(1926-28), H A S6derberg (1934) och Bengt Aud6n (1957). I begrdnsad
utstrflckning har uppteckningar gjorts d.ven av fiirfattaren (1984). Accent-
markeringarna hos Sdderberg - som gjort de allra flesta ortnamnsupp-
teckningarna - ir ofta svflLrtolkade. Han markerar ibland bitryck med
snedstilld accent, kanske pfl grund av att han litit tecknet f6lja lutningen
pfl sin skrivstil. En reservation betrflffande accentmarkeringarna i utgivan
[r diirfdr pfl sin plats. Niir i det filljande ges hiinvisning till uppteckningar
och sflrskilt fiirvaringsstille inte anges, giller hiinvisningen uppteckningar
i DAUM.

Urvalet av bebyggelse44mn baserar sig friimst pfl den fdr Viinniis socken
sist upplagda jordeboken 1882. Dessutom har ett antal namn pfl bydelar,
hemman, gflrdar, byggnader och omr6.den i tfltort medtagits, vilka har
insamlats via frigelistor. De meddelare som bistfltt 5.r: Edvard Dahlgren
(E D), Vdnniisby, Seth Dahlgren (S D), Viinniis, Ragnar Emanuelsson (R E),
Vinninget, Astrid Eriksson (A E), Stflrkesmark, Ivar Forsgren (I F), Ockel-
sj6, Tor Forsgren (T q),Brfln, Nils-Olov Fridolfsson (N-O F), Gullsjti, KarI
Hall6n (K H), Mjiisjti, G<tsta Johansson (G J), Fagerlund, Hjalmar och Inga
Johansson (H I J), Lybiick, Kjell Jonsson (K J), Vflnnisby, Lennart Karlsson
(L K), Hiirnefors, Germund Lundholm (G L), Tviirflbflck, Bengt Martinsson
(B M), Berg, Algot Nilsson (A N), Pengfors, Kjell Nilsson (K N), Pengsjii,
Signar Nilsson (S N), Snflltjiirn, Tore Nilsson (T N), Vflnnls, Carl-Allan
Norlin (C-A N), Strand, Helmer Persson (H P), Fiillfors, Ragnar Sandstriim
(R S), Viinnfors, Signhild Sjdstr6m (S S), Spriland, och Ragnar Astriim (R A),
Strand. Fiir en avgrflnsning av termen bebyggelsenamn se Andersson 1974
s7ff.

N[r i framstiillningen hlnvisas till fastigheter pfl (nya) ekonomiska kar-
tan, skrivs enligt nuvarande praxis genomgA.ende fastighetsbeteckningarnas
exponentsiffror efter kolon, t ex 5:4 i stiillet f6r tidigare 54.

F<ir liisningen av de enskilda namnartiklarna kan fdljande anvisningar
ges. Allra f6rst i artikeln finns en uppgift om antalet hemmansnummer i
den sista jordeboken 1882. Ddrefter kommer uppslagsf ormdn m,ed angivande
av dialektuftal. Efter dialektuttalet fdljer uppgift om skattlagt mantal ocn.

iordnatur i den sista jordeboken. Efter tecknet - kommer dldre skriuningar
av namnet, disponerade kronologiskt i sviter efter killans art. I denna ut-
gflva 16r det sig till strirsta delen om skatteliingder, resolutionskoncept, syne-
instrument, kartor och kartbeskrivningar. Efter tecknet - fiiljer de flesta
kamerala uppgifterna. Efter nytt stycke ftiljer slutligen sjiilva namntolk-
ningien. Namn pfl mindre bebyggelser fln by behandlas under byn i s?irskilt
stycke.

En stor del av bynamnen har visat sig vara tillkomna direkt vid sj6lva
nybyggesanliiggningarna. Denna unga typ av namngivning studeras
nflrmare i Hagervall 1986, som s6.ledes kan ses som ett kornplement
till utglvan
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Ett grundllggande'drag i dispositiqnen av namnartiklarnas tolkningsdelar
ir indelningen i /dr- oc}n efterled. Terrnerna bestdmnings- och huuudled ilr
vid behandlingen av de ovan n6mnda unga namnen ollmpliga och anvflnds
dflrfdr inte.

Manuskriptet har llsts och kommenterats av professor Sigurd Fries,
arkivchefen vid DAUM Ake Hansson och fil dr Lars-Erik Edlund, vilka
gjort vlrdefulla pflpekanden. Vidare har Inez Egerbladh vid Demografiska
databasen i Umefl och docent Gunnar Pellijeff, Knivsta, givit synpunkter
pfl det inledande n iiver Vlnnis har
Gdran Sundqvist r DAUM har upprittat
det alfabetiska ort all och Britta Wenn-
stedt har slutligen hjelpt till med kontroll- och korrekturliisning.

Ume& i september 1985
Claes Bdrje Hageruall
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i Ftirkortningar
Vissa fdrkortningar fiirklaras under Kdll- och litteraturhflnvisningar.

a.'a :anfiirt arbete
acc : sCGeSSiOnSnummer

adi : adjektiv (et)

anf : anf ord (a) , -t
,ri : artikel (n)

avskr - avskrift
bd :band (et)

best ':bestflrnd (form)
bet :betydelse (n)

bmtl -b6gamantalcit : citerad, -t
dens : densamme
Dfs -Degerfors (V6sterbottens lfln)
dial : dialekt (en) ; dialektal (a) , -t
dio' : : dito
ev : eventuell
f :femininum; f6ljande (sida)

fda : forndansk (a) , -t
fem -feminin (a) , -t
ff :flera fdljande sidor
fsv : fornsvensk (t) , -t
fvn :fornvfi.stnordisk(a), -t
hpl - hflllplats
ht - h6sttinget
ib(id) -ibidem, pfr samma st?ille
kn :hommun
koll -kollektivumI. I : eller
Ifs : landsfiirsamling
f'tt -litteraturm :maSkulinum
mask =maskulin(a), -t
mItY :medellflgtYsk (*) , -t
mtl -mantal
I\b (l) : Norrbotten (s l[n)
no :norsk (u) , -t
norrl - norrld.ndsk (*) , -t
nuv :rluvs.rande

obest 5 ohestflmd (form) , '

p g,a :pe grund av ,

pl -plurel (iq)

s : sida (n)
sg : sin8lular (is)
sk : skatte
skl - shf,,lsland
sn (ar) : socken' -ar
sP :sPalt ' 

,

spl : spannland
ss : sidor (ru)
ssg :sa.rrmansflttning , .

subst - substantiv
sflrsk - sf,,rskild, -t
u fi :utan flr (tal)
Vb (l) ,-Vd sterbotten (s lfln) x

vb : vf,.sterbottnisk (a) , :t
Vn I - V6.sternorrlands leln '

y -yngre (dialekt)
e - dldre (dialekt)
iirl : oresland

- skiljetecken mellan serier av skrift-

- shiljetecken som markerar att ka-
meral redovisning f6ljer

: (anger:) konstmerad (icke belagd)
sprflkform

t4 : (anger:) alternativ

t] - (anger:) att text uteslutits aY be-
arbetaren

: (anger:) att namnet inte [r levande

Kursiv typ i en namnform, som i dvrigt iir
skriven med antikva, 'betecknar upplost
forkortning.



VHnnfls kommun
Indelningar och bebyggelsehistoria

Vf,nnisbygden tillhrirde fram till 1822 dflvarande Ume socken, frfln oeh
med vilket flr Vflnnis rdknades som annex under Ume landsfiirsamling.
Annexfdrsamlingen omfattade dfl en mindre yta iin den nuvarande. Eget
pastorat blev den 1418 1834, varvid omr6.det ut6kades. Om omfattningen
av dessa indelningar se utf<irligt USH s 116 ff och VKH s 312 ff.

Frin och med 1863 5'r Viinnls 6ven kommun med samma omfattning
som fiirsamlingen. Enligt kungl brev 23/11 1883 overfiirdes byarna Berg,
Mosjd och Sfrand frfln den gamla modersocknen till Vflnniis fr o m 1885.
Fram till 1890-talet utgjorde Viinnfls kyrkby (nuvarande Vdnndsbg) fdr-
samlingens och kommunens centrum. Efter jEirnvigsstationens anliiggning
pl mark som dl till st6rsta delen tillhrirde Nyby (se d:o) kom bebyggelsen
att snabbt viixa till d[r. Fr o m 1/10 1891 kom jf,rnvflgssamhflllet att
officiellt kallas Vdnnds, och den gamla kyrkbyn (V[nn[s) gavs namnet
Spiland (se d:o) efter en annan jfirnviigsstation, anlagd pfl ett hemman
ursprungligen tillh6rigt grannbyn med samma namn. Jirnvflgssamhillet
Vdnnds blev municipalsamhiille2Slg 18g6, kiiping fr o m 1/1 1928. Bebyggel-
sen i den forna kyrkbyn blev municipalsamhiille 22/g 1939, officiellt kallat
Vdnndsbg. Municipalsamhillet uppliistes 1/1 1960 och Vrinnds landskom-
mun dvertog dess uppgifter. lll l97l sammanlades k<ipingen med lands-
kommunen under namnet Vdnnris kommun, vilken i sin tur 1/1 1974
sammanlades med Bjurholms, varvid en storkommun uppkom, kallad
Vdnnds kommun. Storkommunen kkivs slutligen 1/1 1983, varvid Bjurholm
finyo blev egen kommun.

Av de drygt 90 byar i Ume storsocken som beskattas i de ildsta skatte-
lflngderna frin 1500-talets forra hiilft lflg 12 inom det omrflde som nu
omfattar Viinnis kornmun. De [r (uppr[knade efter storleken av det sam-
manlagda, beskattade igoinnehavet i jordeboken 1543): Vtinnds, Brdn,
Strand, Vdnnfors, NAbg, Pengsj6, Jrimtebdle, Spdland, Strirkesmark, Hjogg-
sj6, Berg och Selef. Om man tar fasta pfl antalet brukningsenheter (nominati)
blir ordningen: Vtinnris (10), Vdnnfors (5), Brdn (4), Pengsj6, Jdmtebdle,
Spdland och Ngbg (vardera 3), Sfa'rftesmarlc och Strand (vardera 2), Selet,
Berg samt Hjoggsjd (vardera 1). Ftir exakta kamerala uppgifter se under
de enskilda byarna.

Bebyggelsernas fllder frr svflr att faststhlla, eftersom tillriickligt gamla
kflllor saknas. Med tanke pl de ovannimnda uppgifterna ur de iildsta
skattel$ingderna [r det emellertid sannolikt att fltminstone en del av byarna
f,.r av medeltida ursprung. Vissa av bynamnen kan vara av ansenlig filder.
Under 1600-talet synes 

- 
att d6ma av jbb frin mitten av 1600-talet 

- 
ny-

byggesverksamhet ha f6rekommit i Mosjd (se d:o).
Under perioden fram till och med flr 1799 tillkom 20 nybyggen (hiir upp-
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Karta 1. Vf,.nnfls kommun med de byar som tas upp i de flldsta skattelingderna.

tagna efter resolutionsd.r): M jdsjd (1756), Ftillfors (1763), Bi|tnlandsbrick,
Hrillfors, Akertjtirn (1787), Trinnliden, HdIIforc (1788), Ostand (1791), Kolk-
sele, Mosjii (1794), Orrbdle 1f ZS0), Gullsjd (1797), Ftillforsselet, Vristerds,
Kallhdgen (1798) , Hanrsele, Lgbtick, Sfenncis, Ockelsjd och Nggdrd ItZOS).

Under tiden 1800-1858 iiger den huvudsakliga nybyggeskolonisationen
rum. Dfl tillkommer f<iljande 89 bebyggelser: Ilarrselsfors, Holmbdck, Mo-
bdck, Nonmalm (1800), Pengfors, Tallberg (1801), Granlund, Nona Vdster-
selet, Ytterkolksele (1802), Ldngntis (1803), Ftillforsheden, Gullbtick, Ngdker
(1804), Fagernds (1815), Ldngsjd (1819), Suettdker (1820), Strdmbdck
(1823), Hdknds, Sndltitirn, Tobacka (1825), Innergdrd, Ramparbdck, SeIs-
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Tabell 1. Antal brukningsenheter i Vrinnris
Vid dubbelt tal anger det ftirsta antal hemmansnummer,

det andra brukningsenheter.

17 5L - 42: 49 1882 :175
1773: 61:65
1801- 85:110
1825 - 100: 134

lors (1826), Bergncis, Hdllnds, Hdgland, Jdrodal, Vdstsjdbdck (1827), Hed-
lunda, Krdkmgran, Sodra Osterselet (1828), Hdgris, Lillsj6, Ngbo, Ydster-
bdck, SddraVdsterselet, Orsbdck, Oste; gdrd, Norra Osterselet (1829), Boinds,
Dombdck, Gransele, Hednris, Hdgbdck,: Klintsji, Olofsbdck, Koarnlund,
Selsberg, Skaudal (1830), Brrinnan, Holmsjd (1832), Fagerlund, Fdllfors-
bdck, Hdgands, Hdglunda, Hdgdker, Tudrdbdck, Akerbdcft (1833), Brdnn-
fors, Vinbdclc (1834), Jdmtland (1842), Nrisdker (1843), Karlsberg (1845),
Johannisdal, Vtistandker (1847 ), Bergbtick, Eriksberg, Ngborg (1848), Ldng-
fors, Nilsland (1849), Ldngdker (1852), Gullsjdntis (1853), Bergliden, Sid-
liden, Ulriksdat (1854), Berglunda, Forsbacka, Norddker, Ngland, Ngnds,
Kuarnfors, Andset (1855), Fredrikshall, Ngliden, Selslund, Vdstanbdck,
Onsftands (1856), Hamburg (1857) och London (1358). Efter 1858 tas inga
nya nybyggen upp (annorlunda Lundkvist i VKH s 238; jfr dock dens
s 248).

Av de ovan fdrtecknade 89 nybyggena beviljades 13 till anlflggning under
flren 1800-09,2 1810-19,241820-29, Zf fSeO-eS,10 1840-49 ocfi fg 1350-59.
Under perioden 1825-34 avgavs 45 resolutioner, drygt hilften av alla de
nybyggen som under 1800-talet beviljades till anllggning. Lundkvists formu-
lering (VKH s 238) om resolutionernas spridning iir lite olycklig, dfl han
skriver att >kulmenr i nyhyggesverksamheten synes ha intriiffat iren 1787-
99, dA 18 nya ,byap anlades. Antalet ir korrekt men ordvalet mindre
trflffande, om 1700-talet avses, eftersom ingen nybyggesverksamhet i iivrigt
ftirekom under 6.rhundradet. Om Lundkvist menar hela nybyggesperioden
fram till 1860-talet, 5r pflstflendet av skril som anf6rts ovan klart missvisande.
, Ovan har de fr.ldre byarnas och krononybyggenas fllder behandlats. Bebyg-

gelseutvecklingen kan emellertid illustreras iven p5. andra siitt. Ett iir att
redovisa antalet beskattade brukningsenheter vid olika tidpunkter, vilket
gdrs i tabell 1. Uppgifterna bygger pfl jordebockerna.

Bortsett frin vissa fluktuationer 6.r antalet brukningsenheter i jorde-
biickerna nd.gorlunda oftirindrat under perioden 1543-1751. Under 1700-
talets senare hiilft synes en markerad iikning ha flgt rum. Om man jflmfdr
uppbtirdsflren 1543 och 1773, finner man att ett drygt 20-tal tillkommit.
Okningen har nistan uteslutande ilgt rum inom de garnla byarna, eftersom
endast 2 krononybyggen togs upp fiire 1773 (Xljosjd och Ftillfors). Under
perioden 1773-1882 nflstan tredubblas antalet hemmansnummer inom om-
rfldet, till allra stdrsta delen en f<iljd av kolonisation utanf<ir de gamla byarna.
Inom de gamla byarna :igde en <ikning rum med totalt 5 nummer. En sanno-
likt betydande <ikning av antalet brukningsenheter har ocks6. 5.gt rum mellan
1825 och 1882, men den framgflr inte av uppgifterna i 1882 irs jordebok.

Ett indirekt siitt att illustrera bebyggelseutvecklingen iir att redovisa det

1543 - 38
1580 - 43
1606 - 36
1613 - 40

1667 = 40
1680 = 40
1701 -4Lt725 -4L
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Tabell2. Agoinnehauet i Vtinncis i slcalsland/iresland

1543*46- 1439 shl (1166:273)

1547-56:1892 6rl
1562 :2012 6rl :

1580:1989 <irl
1606:1890 orl

1609 -1452 sk1 (1164:288)
1667 :20 l5lL6 mtl-2680 iirl
1725:20 33164 mtl - 2626 orl
17 7 3 :20 93/ 128 mtl = 2653 6rl
1801 :21365/384 mtl - 28Og 213 orl
1825 :21 491256 mtl- 2712 ll2 orl
1882:33 24L1384 mtl- 4304 ll3 iirl *

* summan avser ofiirmedlat mantal. Hiirav iir 30 15841/51456 mtl
(:3878 65lao2 6rll skatte och 356btlt7_L52 mtl (:1_?923/134 6rl)_krono
under enskild diiposition. Kyrkoherdebostiillet (V[nniis nr^ 17) 

-.9-m
3/16 mtl sk iir int6 inrflknat. Det sammanlagda mantal som faststiillts
vid skattlflggningarna uppgflr till 3895i192 Fa92Z 1/3 iirl), inkl viinniis
nr 17.

sammanlagda, beskattade iigoinnehavet vid skilda tidpunkter, vilket gdrs 
-iiJ"ll Z. tippgitterna inom"parentes flren 1543-46 avser fiirdelningen pl

flker och a"g, A. 1609 pfl flkei och linda. Fiir enkelhetens skull har mantalet
frin och mea 1OOZ otnriknats till dresland. I en not anges jordnaturens
fdrdelning i den sist upplagda jordeboken.

Ti11 taiell 2 kan aen kommentaren giiras att det beskattade iigoinnehavet
iikar markant med drygt 450 iiresland 1547 fot att sedan ligga pfl^ungeflr
samma nivi fram till i biirjan av 1600-talet dfl en betydande nedgflng tiger
rum, nfistan till den nivfl s6m rfldde frfln bdrjan (jfr 15aB och-160q). 154? 

_

1562 beskattas en icke lokaliserad enhet Andersdket' som till en liten del
svarar fiir dkningen. Dflrefter sker under 1600-talets f6rra hllft en bety-
dande tillviixt av- skatteunderlaget med iiver 1200 tiresland (se 1609 och
1667), v6.sentligen inom de gamla byarna, eftersom kolonisationen i skogs-
marken inte k-ommit igflng 1 nflgon stdrre utstrfi.ckning vid tiden i frflga,
Nivfln verkar efter 1667 ligga nflgorlunda fast med en hulmen 1801. Talen
illustrerar emellertid hiir inie den verkliga utvecklingen, eftersom mantalet
f<ir bebyggelse tillkommen d.essfdrinnan i princip betrak!1des som orubbligt
(se Thriliri 1890 s 101, Jonsson 1971 s 53 och P;Uiieff_1980 s 13). Av jo_rde-

boken 1882 framgflr slutligen att en tillviixt skett med drygt 2000 dresland
under 1800-talet. Denna [r att tillskriva nybyggeskolonisation.

Det skall slutligeninyo framhflllas att talen i tabell 2 redovisar beskattat
iigoinnehav beriiida fl1, yilket inte [r liktydigt med sjiilva odlingens eller
kilturlandskapets faktiska utbredning vid tidpuntle1na_i frdga. Pdpekandet
giiller framfdf ailt uppgifterna i jordebdckerna 1801 och 1825, dfl od]ingen
[iU fOtla av den omlatiande krononybyggeskolonisationen biir ha nitt be-
tyiligf llngre [n vad talen fiir motsvarande flr i tabellen ger vid handen.
dr."f""nr*till denna eftersliipning $ir att krononybyggena fltnjdt frihetlfrr
och i fltskilliga fall mantalssattes definitivt fiirst efter de bertirda jorde-
bdckernas uppliiggning.
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Vfinnfis gamla kyrkby (Viinniisby)

1-17 Viinnils oqn@s, o@nqs, uritlas, aicaqs 4ll2 sk 
- 

Vendenes 1543, Ven-
dens 1546, Wendenes 1547, Vendenes 1556, Wendenfls 1580, Wannfls 1609,
Viinnils 1723, 1825, Wiinniis 1882 jb, Wendenes 1539, Wendenees 1543,
Vendenes 1546, 1553, Wendenhs 1566, Wenniis 1606 bI 

- 
Wennls 1661

LMY Z 3l l:2, W[n-n[s 1666 LMV Z 31, Wflnniis by Stg, Vf,nn6s ek,
Vinnds, Viinn[sby Gn 63, Vflnnfls, Vrinniisby Tk 20J NO - I jbb 1543-80
upptas 10 nominati i Viinnfis. 1606 och 1613 redovisas 8, 1667 och 1680
10 igen. Jbb 170f och L725 redovisar 10 hemmansnummer, jb 1751 lika
mflnga men uppdelade pfl 11 brukningsenheter. 1773 upptas 16 nummer,
1801 och 1825 lika mfi.nga, fast uppdelade"pfl 18 resp 21 brukningsenheter.
Agoinnehavet [r 1543-46 310 skl med fdrdelningen 254:56 pfl &ker och iing.
1547-56 [r eigoinnehavet 472 tirl, 1562, 1580 och 1606 484 iirl. Jbb 1609-10
tar upp 58 spl och 14 skl flker samt 131/2 spl och 12 skl linda. Mantalet i
jbb 1667-1325 dr 4 t/z sk.

Enligt flera fiirfattare b6r namnet Vdnnds hflllas samman med ordet
udnda (se Jansson 1951 s 45 och Ejder 1955 sp 919) och i sfrL fall vara
sekundirt till ett naturnamn, som enligt de iildsta skrivningarna biir gfl
tillbaka pfl ett fsv *VenduJ*Vundones ()Vendenoes). Fiirleden bestir dfl
av ett svagt substantiv fsv uenda f, vars lndelsevokal fiirsvagats och senare
bortfallit och vars -d- assimilerats mellan lika ljud. Uttalet med gravis och
lflng vokal i f<irleden iir iildre. Bakgrunden till vokalliingden [r oklar. Johans-
son (:Hagervall) 1971 ss 172-74 har visat att flera ortnamn i iivre Norrland
med identisk fiirled kan tolkas pfl detta siitt. Se ii.ven Pellijeff 1982 s 72 f
om ett likalydande namn i Overkalix kommun, Nb l.

Nilsson (VKH ss 215 och 223) tolkar fiirleden som ett ildre namn pfl
Vindekilven ,Vendan> och utg&r diirvid frfln priisten O P Niurenius' (1580-
1646) beskrivning av de trakter som samerna bebor (se SL 17:4 s 10).
Formellt och betydelsemhssigt iir fiirslaget fullt miijligt. Man kan i sfl fall
tlnka sig tvi alternativ. Det ena iir att postulera antingen ett svagt feminint
flnamn *Venda eller en yngre sammansH.ttning *Voendu-a () *Venda) eller
eventuellt ett *Venda-a () *Venda) med betydelserna '6.n vid/med udndan'
resp 'fln vid/med udndorna'. Den fiirstnflmnda betydelsen skulle i sfl fall
hiinfiira sig till den plats diir Vindel- och Umeilvarna flyter samman (se
nedan) , den senare bygger pfl att ilven rent allmrint karaktdriseras av ett
krokigt lopp (jfr Vindel- i Vindeldn, d.ldre namn ph Vindeltiluen). En sam-
mansilttning av ett flnamn*nas skulle ge samma resultat som frirslaget
ovan, och nds-namnet skulle i sfl fall pfl vanligt s[tt ha ffltt f6rleden efter
infallsflodet (se hiirom Lind6n 1968 s 100). Den fdrklaring Niurenius'upp-
lysning om Vindelfllvens alternativa namn kan ge upphov till [r bestickande,
speciellt med tanke pfl den semantiska parallellen till Vindel-namnen och
med tanke pfl att ytterligare tvd. namn pfl Van(n)- finns kings Vindekilven.
En hake flr emellertid att Niurenius faktiskt skriver >Vindela eller Venan>,
irlte Vendan, men formen kan ju vara assimilerad eller d:et kan ha ute-
gl6mts. I Sorsele kn vid sj<in Storvindeln ligger ett Vdnnd.s, nybygge anlagt
1819. De topografiska fdrhflllandena d.r emellertid dflr s6.dana att ett primfirt
naturnamn pi -nds knappast kan antas. Den blck som i nirheten av platsen
rinner ut i Storvindeln 5r obetydlig, och bflcknamnet borde normalt sett ha
ingfltt i nds-namnets fdrled (se Lind6n 1968 s 100). F<irmodligen dr Vrinnds
hiir ett ungt bebyggelsenamn, tillkommet genom uppkallelse. Aterstir sfl
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vdnnfors i vflnnls kn, som iir ett Sldre namn, tidigt skrivet med -d-
och sekundlrt till ett forsnamn. Det kan tolkas som ett *Vendufors'forsen
i (iilven) *Venda', en vanlig typ av forsnamn, men det 2ir inte alls ndd-
viindigt (om namnet se utf<irligaie under Vdnnfors).IVlan_kan allts6. konsta-
tera att antagandet om ett gammalt flnamn *Vendan fiir Vindeliilven flr
formellt sett fullt rimligt men mycket osilkert. Det btir diirfiir snarast tills
vidare awisas. Niurenius' skrivning Venan till&ter flven en annan tolkning
av anamnet, men den skall inte berfiras hfi.r, eftersom den inte utgflr frfln
nflgon form med -d- konsonantism och sflledes inte har nflgot att giira med
namnet Vd.nnds, som ju skrivs med -d- tidigt.

Vrinncis och Vdnnfors kan sflledes ffl en iivertygande f6rklaring utan att
man ansfltter ett fiIdre inamn som bas. Det appellativ uenda f (eller pro-
prium *Venda?) som berdrts inledningsvis kan ha syftat pi den form
som ume- och vindel5lvarna har vid sammanfliidet, och efterleden -nds
syftar dfl pfl det stora a.mellannis som bildas diir. Tiinkbart [r f,ven att
piatsen voie det smalare nfls som bildas mellan Tvlrfln och Vindelfllven.
bessa tolkningsalternativ [r 

- 
itminstone ftir ndrvarande tilltalande

in att utgi frin ett inamn, eftersom vi har en rad paralleller med namn
pfl Van(n)- i Norrland (se inledningsvis anf litt), diir man rimligen har att
utgA frAn ett subst udnda f (se uppteckningar) eller i vissa fall eventuellt
verbstammen udnd- - udnn-. Utilver de i Johansson 1971 anfiirda exemplen
kan f$ljande anfiiras. En tydlig parallell dr Vdnndset abtntsa 

- 
Vflnniiset

Gn 44, Viindn:iset ek 24K 2j, namn pfl ett vattendragsntis i Rokntis, Pitefi. kn,
Nb. Vdnlorsen aQnfa64-s@nl'd;-y. hallas en fors i Umeilven inom Vindelns kn,
Vb. I en uppteckning uppges namnets uppkomst och betydelse vara obekant
och att det tidigare skrivits Vrinnfors. Norr om forsen 96r illven en krok,
en udnda. En sjti i overlulefl sn (Nb) kallas enligt uppteckning vdndtrdsket
ointrC,sha, ,emedan vattnet sfl att siga vilnder om dir>. Namnet Vrinnds
betyder alltsfl sannolikast 'n6.set vid vindan' eller 'niset dflr man gdr en
vinda/vrinder (med bflt) '. En parallell till den senare betydelsevarianten vore
Vdndskdret,6 utanf<ir Sikei i Visterbottens skirgflrd.

Namnet Vdnnds har tolkats pfl helt annat sltt av Bygd6n 1896 s 24 och
Adolf Noreen 1906 s 1.15, som menar att fdrleden gflr tillbaka pfl ett subst
uin f 'betesflng', en tanke som med r[tta avvisas av Nordlander 1908 s 73
not 3 och av Jansson 1951 s 45.

Som sagts ovan er Vtinnris sedan 1890-talet narnnet pfl bebyggelsen syd-
vflst om den gamla kyrkbyn, som numera kallas Vdnndsbg. Enligt upp-
teckning frfln 1934 sades fortfarande nlr uppteckningen gjordes i socknen
Kdpingen gblrtgon om jlrnvigssamhtillet till skillnad frin socknen och
Vdnnds (by). Se:iven Nyby.

Ett enligt uppteckning eildre namn pfl Vlnniis kyrkby ar Trckondset
trikanasa 

- 
Trekonriset 1934 DAUM. Att namnet skulle vara flldre fln

Vdnnds [r osannolikt. Det g&r fiirmodligen tillbaka pfl ett naturnamn
*Trcko(a)ndsef, vars fiirled sannolikast fr.r en flndelseltis plural eller miij-
Iigen genitiv pl som hiatusf6rkortats och vars betydelse vore 'nflset df,r
nflgot hiint tre kor' eller nflgot liknande.

Bland omrdLdesnamn inom (jtirnviigssamhillet) Vdnnds m5rhs: Ldgret
lrbqra, 11hryas ldsar 

- 
Vd.nnfls liiger Gn 63, ek zOJ gi, Ligret ek 20J 8i,

miites- och liigerplats frir Vflsterbottens regemente 1898-1908, senare militiir
flygplats, numera villaomrflde, Mgtan nc!-ran, bostadsomrflde anlagt vid en
myr, Slculddkern, villaomrflde anlagt pi en flker (f6rleden anspelar skiimt-



20

samt pa vilaflgarnas fldragna skulder) och AIudaIo - Alvdala ek 20J 8i,
bostads- 'och c-ampingo*rdde vid Umeiilven. Osfra Ngbg - Ostra Nyby
ek 20J 8i [r officiellt jordregisternamn fiir stidra delen av samhflllet, ur-

(Kollo), omrfr.de med koloni-
rk invigd 1952 och namngiven
liga stadsplanen, Stadsparken,

V dnndsb ad et, V d nndsborg, idrottsplats, och V dnnds p ar ken, f estplats.
Bland byggnader kan n ttsen, SJ-

personal, Johanneskgrkan ek 20 som
har namn efter Johannes na, M fiir
kommunf<irvaltning mm (invigt 1956), Rieck-Mitllet-gdrden, fllderdoms-
hem, namngivet e.-fter Jakob Fredrik Rieck-Mtiller (1859-1934), en ftir
samhiillets grundlflggning betydelsefull person (se VKH s 390 ff), Stationen
stapdn - Viinniis St" Gn 63, j5rnviigsstationen.

Namn pfl skolor iir
given efter en gata,
sk5mdare G F Lilia
en gata, Vegagatan.

Samhlllets centralaste del, en samlingsplats vid en vigkorsning, kallas,
Hdrnan.



By.amn

fAndersdrker - Anders flker 1547, Andersfi.cker 1553, 1556, Anders iker
isoz ;r - Ett icke lokaliserat hemman AndersdLker redovisas i jbb 1547,

fSSO tch 1562 och omfattar 24 orl. 1553 har en tikning till 28 iirl skett'

Df,refter avfiirs namnet ur skattelflngderna.- 
Namnet iir viil sekundflrt till ett dgonamn *Andersdker, vars fiirled sflker-

ren. Skatte}ingderna ovan redovisar tyvlrr inte de skatte-
fi.ngderna 1545 och 1546 dokumenterar flera personer i
nimnet Anders, antingen som fiirnamn eller som in-

glen
1- Y barX, Bergh 1543, 1547, 1553,

1556 , B[rg | 25, 1882 jb, Bergh 1539'

1566 g, Beig NV - 81 1539 och jbb
L543-62 redovisar 1 nominatus i Ber mtl upp' Jb 1606 anger

1 nominatus, och 1613-80 redovisas 2. under tiden 1701-1882 tas gelom-
gfle uPP. Jbb e1 uPPdgfn!1S

ia innehavet kl med f<irdel-

iri, d'ng. t547 1562 och 1580

81 b 1-609-10 ch 6 sPI linda'
Mantalet [r 1662-g0 11b164,1701 11 lika stort men

"ppa"rrt 
paill64 sk och 35164kr.lt73 ir jordnaturen flter skatte. 1801 $ir

"iJ"iri"t 
^Z/8 rt, 182b 1 t/eZ sk igen. En senare notering i jb 1825 upplyger

riitistg+ mit Overftyttades frin IIme sn till Vdnnfls (enligt kungl brev 23/11

1883) from 1885 flrs biirjan. Stg upp
3 flbor Pil7/8 mtl, rutom Soldaten och

Namn av tYPen Berg, Strand etc
vara mycket gamla. Om det hiir
nirmast uppst&tt ur ett prepositio
) Berghi) Bergh. De toPografiska
av nainnet finris, fi.ven om a"t [r omtijligt att idag avgiira vilket berg som

f6ranlett namnet. De mest pflfallande d^i Soattbersit . Svartbflrg 1661 tMV
iii tr2 - och Vitberget.i Stg oppges tvi. av byns girdar ligga >tiltt under
bergetr. Om bebyggelJe ursprungligen_{iiranlett namngivningen aY platsen

kan" inte heller rr[5rur. Man kan ernellertid hlr mtijligen ii-ven rhkna med

iii n"i,rg vore ett .ihuhlorr"mn. Exempel pfl att namn av denna typ re_da1

;;d"" "medeltid givits bebyggelser diii motsvarande naturfiireteelser helt

"rt 
ru. finns. Se"hiirom Hilg*ervall 1986 (namnet Berg) och diir anf litt'

nft"".o* topografiska f$rutslttningar fiir namnet finns, [r antagandet dock

s Inibgn, bYns vflstra del Vdstibgn'
6mnas: KinaJglna - Kina ek 20K 8a

tsamt namn Pfl ett i bYns utkanter
1942 s 30 och 33 och Hallberg I.976
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s 89 fiir semantiska paralleller) , Maja-Brita tomten pil 2:37, numera som-
marstugeomrflde, Nggcirden n1194rl* nllgqn 

- 
Nygflrden Tk 20K NV 

- 
pfl

2:26, enligt meddelare (B M) anlagd av en Olof Olofsson 1858. Namnet iir
sannolikt oppositivt till ett 6ldre namn (xGammelgdrden) pfl den bebyggelse
pfl 2:38 som b[r namnet Samuelstorpef, enligt samme meddelare namngivet
efter en d.gare Samuel Rdnndal fr6.n tiden fore laga skiftet. Intill denna
ligger niimligen ett glrde som kallas Gammelgdrdsgdrdan, vari *Gammel-
gdrden inlagrats. Soldattorpef 

- 
Soldattorpet ek 20K 8a 

- 
ligger pi 2:39

och Torpet tirpa 
- 

Torpet Tk 20K NV 
- 

pfl 1: 34. Det senare namnet avser
den plats som enligt meddelare (B M) beboddes av en bonde, Erland Kettils-
son, som i brirjan av 1600-talet fdrekommer flerst5des i kflllorna. Bebyg-
gelsen pfl 1: 35 kallas Abacken dbdlian, - 

Abacken Tk 20K NV 
-, 

namn
sekundflrt till ett likalydande naturnamn, vars forled ,,4- syftar pfl Ume ilv.

1 Bergbiick hd,r.ybrhft' 7164 kr 
- 

Bergbiick 1882 jb, Bergbiick 1848 HLA 
-Bergblck ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 30/11 1848 beviljades

Johan Carlsson frfln Gullsjiinfls (nuv Vinnd.s kn) tillstflnd att ta upp krono-
nybygget Bergbiick. Jb 1882 anger att det genom avvittringsutslag 31/12
1868 skattlades till 7164 rrrll med 36 frihetsflr from 1849, dock med halv
skatt sedan 3/4 av frihetstiden gAL!.t. 5/64 mtl skatteomf<irdes enligt utslag
26/1 1887 0ctJ.1/32 mfl 14110 1889.

Namnet har helt s[kert kommit till vid insyningen. Enligt det syneproto-
koll som uppriittades dfl skulle nybygget anliiggas vid Gullbdcften (iiven
kallad Gullsjdbdcken i protokollet). En annan biick 

- 
vilken b<ir vara

Kolbdcken 
- 

vester om Lflngklflppmyran och >iisterom berget> omnf,mns
ocksi. Det berg som avses mflste vara Bergbdcksberyet biu.Tbaksbaria 

- 
Berg-

bzicksberget Tk 21J SO 
-, 

sekundirt till bebyggelsenamnet. Det iir av tvfl
skil mindre troligt att ett primiirt naturnamn *Bergbrick(en) existerat. F<ir
det fiirsta fiirutsfltter tanken att den rfltt betydande Gullbiicken skulle ha
haft ett namn *Bergbdcken alldeles i nf,rheten av utloppet av Gullsj6n.
Fiir det andra biir i sfl fall Berybdcksberget ha omnflmnts i syneprotokollet.
I detta siigs sokanden ha odlat lite pfl platsen och ha bett att ffl kalla stiillet
Bergbdck. Namngivaren har sS.ledes helt allmflnt tagit fasta p& naturf6re-
teelser i omgivningen. Om namntypen se utfrirligare Hagervall 1986.

1 Bergliden biryXlea,bdr.Tli,a 1/16 kr*1/16 sk 
- 

Bergliden 1882 jb, Berg-
liden 1854 HLA 

- 
Bergliden ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 2212

1854 beviljades Jon[as] Michaelsson i Gullbflck (nuv Viinniis kn) tillstflnd att
ta upp ett krononybygge pfl platsen. Jb 1882 uppger i en senare anteckning
att l/16 mtl skatteomfordes 30/7 1895.

Namnet har sannolikt tillkommit vid insyningen. I syneprotokollet anges
att synemdnnen tillstyrker att s6kanden upparbetar nybygget >under be-
nlmning Bergliden>. En ?iga intill kallad Bergsringet bdsenXa kan eventuellt
tyda pfl att ett nirnamn *Berget existerat. F6rmodligen har namngivaren
antingen associerat till det supponerade nH.rnamnet eller lfitit forleden syfta
pfl berg i omgivningen i strirsta allmiinhet och lagt till en schablonartad
efterled -liden.

Ett hemman (1:5) heter Sdftmgrlund sdkrnyrl$n 
- 

S6kmyrlund ek 21J th,
Tk 21J SO. Aven om vokalismen i efterleden -lund ger anledning anta att
namnet vore primflrt naturbetecknande, iir det sannolikt tillkommet i sam-
band med nybyggesankiggningen. Namnet har diirvid anslutits till flera
naturnamn pfl Sdlcmyr- i omgivningen. Det flldsta av dem dr Sdkmgran
sdkrni_ra 

- 
S6kmyran 1832 HLA A IIa: 35:453 ff 

- 
S<ikmyran ek 21J th.
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De i komplexet ingiende namnen med solc- i fdrleden uppvisar i uppteck-
ningar ibland Hn{ vokal, ibland lflng konsonant. Etymologien av Soft- iir
oklir, och en siikei tolkning iir diirfiir omiijlig att ge utan ingflende dialekt-
geografiska unders6kningai. Nigra prelimin:ira synpunkter skall dock ges. '

" 
A-tt utga frfln stammen i verbet sdka i bet 'leta' lir fiiga tilltalande, eftersom

verbet i den betydelsen inte 5.r gammalt i dialekterna i Norrland (se Larsson-
Siiderstr6m sdka och leta\.

En assimilerad form av subst vb dial sgnke, siinke n 'r6tningsstdlle f6r
lin och hampa' (om ordet se uppteckningar, Stenberg, Larsson-S<iderstr<im
och Lindgren rs+01 [r inte heller sflrskilt sannolik, eftersom ord som har
med denna hantering att gtira flr unga och siledes inte bor ha underkastats
nasalassimilation (om analoga ljudftirhflllanden fast avseende andra kultur-
ord se Lind6n 1954 s 122). Om vi verkligen har att g6ra med ett assimilerat
ord, er det tillrfldligast att rlkna med en gammal, neutral ia-bildning till
svagstadiet av verbei germ *sfnftutzn, *sunk-, som i-omljutts och assimilerats
till;sykfti och som oppnats till *sskki (sdcke).,Frfln L<ivingers sn, Vb, har
Giista Holm upptecknit ett sgcket, sticket sbfua, apc s&ftar1 (dativ sg) som
namn pfl en f d myrslfltt i Bissjiin. La.ngkonsonantism fiireligger enligt upp-
teckningar iven i ett naturnamn Solcmyrb erget sbbmyrbtfula - S<ikmyr-
berget Gn bl SV frfln Bure sn, Vb. Exempel pfl nasalassimilation av n i
Ostnorden iir fi (se Moberg 1944 passim). DegerforsmflIet - den dialekt
som ligger nhrmast till hands hiir - uppvisar dock i vissa fall si.dana
(se AstrOm 1888 S 128 2:o). De talrika namnen pfl Synk-, Sonft- och de

ovan nflmnda appellativen synfte, sdnke n som finns i ovre Norrland miste
resonemanget ovan iir riktigt - ha associerats till den vanliga lik-

tydingen srinke n, bildad till kausativet srinka, och ffltt sin nasal genom
anatogi. De assimilerade foregflngarna - och de i vissa ortnarnn mflhiinda
bevarade orden - s7cke, soclce har i sfl fall ursprungligen inte haft nigot
att gdra med beredning av lin eller hampa utan btir i stiillet ha betytt 'plats
dd.r man sjunker nedt Fiir en betydelseparallell se Falck-Kjiillquist 1973

s 83 och betr Sgnk- i ett norrhottniskt myrnamn Pellijeff 1985 s 163.

Efterleden -7und irr sannolikt suffixartad. Om Solcmgrlund och liknande
namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Ber{lundi barXl,rhhAe 1116 kr - Berglunda 1882 jb, Berglunda 1855
HLA 

--Berglunda 
ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 22/ll 1855

beviljades krbnonybyggaren Pehr Jansson i Hiigland och fiirre filtjiiga_re+
Jaco6 Andersson Wlnnman i Holmsj6 (bflda orter inom Vinnis nuv kn)
tillstflnd att anliigga ett krononybygge Berglunda. Jb 1882 uppger att ny-
bygget skatflades 31/12 1868 till 1/16 mtl med 36 frihetsflr from 1856, dock
sfl att halv skatt skulle erliiggas sedan 3/4 av frihetstiden g6.tt. Hemmanet
skatteomf<irdes 4/4 1894.

Namnet har sannolikt tillkommit vid insyningen. Enligt det protokoll som
uppriittades dfl utsflgs plats ftir bostaden pfiL >dens& tallade Griktjernliden,-
En analys av uppteckningar visar att namn pil -lunda i tivre Norrland
knappasi [r genuina. I detta fall indicerar det kvarstfr.ende d:et i uppteck-
ningen att vi har att gtira med en sidan namntyp. Fiirleden kan sflgas vara
saktigt motiverad och efterleden suffixartad. Av protokollet framgflr att
siikanden 6nskade att fi kalla stiillet Betglunda. Om namntypen se utf6r-
ligare Hagervall 1986.-1 Bergiriis bd.rXn(s,6. bdttn@s, y b\vlntils 11/64 sk - Bergnls 1882 jb,
Bergnls 1827 HLA - Bergnis ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution
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l0ll2 1827 beviljades en soldat vid namn Hans Strand tillstflnd att ta upp
ett krononybygge pA phtsen.

Orn Bergnds vore sekundirt till ett naturnamn *Bergnciset, skulle f6i-
leden Berg. tflnkas kunna fltergfl pfl ett iildre (nttr)namn *Berget pfl det i
syneprotokollet fiir nybygget omnflmnda Storberget, nedanf6r vilket sdkan-
den utsett plats f<ir bostaden. F6rmodligen 6r Storbergef identiskt med an-
tingen Erik-Mickelsberget eller Bergnrisberget (se ek 20J 7i och Tk 20J NO),
det senare namnet ett 6nnu yngre, till bynamnet sekundd.rt, namn. Vad
efterleden :nris i sfl. fall skulle kunna t5.nkas syfta pfl d.r osikert. Visserligen
ligger byn mellan Hjoggsj6bnckens och Mobfickens sammanfliide, men
bfi.ckarna rlr sfl obetydliga och den nisform som deras lopp har sfl intryckt
att det kan ifrigasittas om namngivaren uppfattat terrdngen som ett
vattendragsn5.s. Eventuellt skulle betydelsen 'utskjutande del av berg (eller
skog)' kunna fdreligga rent sakligt, men den dr inte belagd i rivre Norrland.
Detsamma giiller betydelsen 'v5gnd,s'. (For en <iversikt av tinkbara betydel-
ser hos ordet nas n se Lind6n 1968.) En sekundflr betydelse 'slfr.tternii.s' (se
dens s 98) skulle eventuellt kunna komma ifrflga, eitersom en s6.dan H.r
belagd frfln sydtistligaste delen av Viisterbotten (se Hagervall 1986 -nris).
I syneprotokollet sflgs att bostaden utsflgs pfl en >Gran lidr, och ingen
slfltter omnemns. Det iir vtil hiir sannolikast att namnet tillkommit vid
insyningen och att frirleden syftar pfl den allmiint sett mycket bergiga
terrd.ngen pfl platsen. Efterleden [r troligen suffixartad och kanske en
pendang till efterlederna i Hdk-, Nglands- och Nynds i Bergnds' omedelbara
omgivning. Enligt syneprotokollet anh<ill siikanden om att ffl kalla platsen
Bergnds. Om namntypen se utfiirligare Hagervall 1g86.

1-2 Bjtirnlandsbiick d bJen-, y b;1i14l.ansbefu, bXi4lansbC,fu, bXilolwnsbbfu
551128 s\ - Bjiirnlandsbflcken 1801, 1825, 1882 jb 

- Bjdrntandibiick Stg,
ek, Gn 63, Tk 20J NO - I jb 1801 uppges att hemmanen nr 1 och 2 [r
upptagna 1787 resp 1790 med 25 irs skattefrihet. Jb 1825 redovisar 2 hem-
mansnummer. Enligt uppteckning och en tidningsartikel (Viisterbottens-
Kuriren 21/9 l97l), rubricerad Bjdrnlandsbflck, upptogs nr'1 redan 1750
av en same vid namn Tomas Bengtsson, nr 2 senare av en Jonas Svensson,
fitdd 17_43 i Brfln (nuv vrinnfls kn). Av allt att diima har Lundkvist (vKFI
s 250) ftirv[xlat de tvfl nybyggarna. upptagningsflret frir nr 2 stfi.mmer inte
heller med jordeboksuppgifterna 1801 (se d.ven Norrlandskommitt6n, tabell
5). Jordnaturen 5r i jb 1882 skatte, varf<ir en omf<iring mflste ha flgt rum.

Namnet B i fu ntandib dc k ilr sekundflrt till naturnamn"et Bjorn landib ticke n

- Bienlandsbecken 1676 LMV X:7, Biiinlandsbecken 1Z8S LMV Z 7:1,
Biiirnlandsbii.cken Stg, Bjiirnlandsbd.cken Tk 20J No, som rinner vflster och
siider om byn, ut i Pengsj6n. Bd.cknamnet [r srikerligen i sin tur sekunddrf
till ett Bjdyland. F<irleden i Bjdrnland kan inte vaia mansnamnet Bj6rn,
eftersom skrivningar med. Bien-, Bfan- finns tidigt. oftast har starkt biijda
personnamn dessutom genitiv-s- i kompositionsfogen, sflvida de inte iir
mycket gamla och har haft -ar-genitiv som har synkoperats. (Betrliffande
biijningen av namnet Bjdrn se Noreen 1904 S 412:2 och jfr sMp.) Det finns
emellertid liten anledning att i frirsta hand rdkna med att Bj\rnland vore
s6. gammalt. Troligare [r att djurnamnet bjdrn, vb dial bXaq,, bXgr, bXo4

{se uppteckningar), utg6r fiirled i Bjdrnland. H$irfrir talar nd.gra natu.namn
i den omedelbara omgivning-en: Bjdrnmgran b1grymyrq, 

- BJ6rnmyran Tk
20J No, Bidrnhtillan bx{1hgla 

- Fjiirnhiillan DALIM, aar entigt uppteck-
ning bj<irnar hflIlit till, och B!6rnto bibtq SjOrnto DAilM, en tring ii.rrg"
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mellan tvfl hiijder. Mellan Bi|rnlandskullen bX,i4lanskw,l4 - BjiirnlandB,'
kullen Tk 20J NO, frAla sydvlst om byn (sekundiirt namn till det postuleradq

lands(bdcks)kulleni oct slti*y.kullen finns fflngstgropar- De ir lnnu inte
undersiikta,'och det [r ovisst om de anvflnts just till bjiirnjakt. I ildre killor
fdrekommer uppgifter om bjtirnjakt med grop (se tex Lagercrantz_l-9$3
ss 75, Zg och 82 och diir anf litt), mer de anses vara mycke] osflkra. Klara
beliigg f6r sidan bjiirnjakt saknas (se tex Spflng och_Westerdahl 1981

ss Zdi-ZSg med dtii anl Utt och Broadbent 1982 s 92). Stg skriver om ett
Bj\rntandsberget, som uppges vara stort och hiigt - 

)k-anskg 20 famnarr -,orr o- Gr[siryrs byaomraae. M<ijligen flr detta ett iildre namn fiir nflgol
av bergen siideiom byn. Pfl Geddai [.arta frin 1661 (LMV Z 31 1:2) finns
en tjiirn utsatt som skrivs Bi|flandz Tietn, ett numera fdrsvunnet namn.
Niir stg beskriver det n:irbeliigna Akertjarn jflmf6r han_ med ,Bjtrrnlands
flkerbaikar>. Det kan alltsfl anses son silkert att Bidrnland var ett namn
pfl byn pfl Stenbergs tid,
pi kundii.ra. ApPellativet
bel T6rna, Yb b1Q4l1i, -m'P1

,till'. Paralleller dr dlgland och tidderlan
finns, belagda fr&n Sorsele, Vb. Vilket av namnen Bi|rnland, Bidrnmgtam,
Bjdrnhdtlan eller Bjdrnfo som iir primiirt i namnkomplexet flr svd.rt att
avgdra; det kan mycket vfi.l r<ira sig om parallella bildningar. Biirnlands-
bdiken betyder allts6. sammanfattningsvis 'bii"cken som rinner genorn ter-
rflngen diir bj<irnar hflller till'. I grannbyn Pengsjii anv6nds ofta nirnamnet
Bdcken om byn, forklarligt med tanke p& namnets liingd. 

-

Bebyggelsen pfl 1:Z och 1:6 kallas Nefibgn-nert by-n och gflrdarna pfl
2:6,2iY-och 2:^B oppositivt dlrtill Oppibgn opt' byn' Pfl 2:5 ligger Ftidhem,
ett under 1800-talei frin nr 2 avsirndrat torp. Fridftem dr ett mycket vanligt
schablonnamn, som fiirmodligen tillkommit vid upptagandet av nybygget.
om ett identiskt namn i Byske sn, Yb, se widmark 1958 s 45. I byn kallas
bebyggelsen Asen w,ta $sry efter en fls med samma namn (se uppteckting)"
Tili Bjiirnlandsbiick rlknas dven Dalar| cld'bara - Dalero 1825 jb 

-Dalerti ek, Dalarii Tk 20J NO, upptaget som t hemman i jb 1825. Det sam'
manlades med Bjiirnlandsb[ck efter utslag 22lll 1865 och redovisas direfter
inte separat i jb. Hemmanet 5.r siikerligen uppkallat efter orJen i Stockholms
skflrgfl]d, oc]r namnet iir sikerligen tillkommet i samband med nybygges-
anliiggningen. Det saknar helt topografi_qk motivering. I Bj<irnlandsbiick
kailaJplatsen 1stomsjdn itgtomtfin (se Ostansjii). Om namntypen se ut-
f6rlisare Haservall 1986.

1 "Bojniis "bitlnds, y bblnC.s 1/16 sk - Bojniis 1882 jb, Boijn:is 1831 HI-A

- Bojnfls ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution beviljades Nyby (nuv
Viinnls kn) byamrin tillstind att anlflgga krononybygget Bojnfls' Det har
sedermera skatteomfdrts. I

Nflgot naturnamn *Boinriset ir inte belagt. Fiirleden Boi- ilt tillkommen
i anslutning till namnet Bdieln, Boien bdX-an - B6jeln, Boijeln 1831 HLA -Bojen Tk 20J NO, den markerade kriik som Pengfln giir norr om platsen.
Om subst bdjel 'kriikning' se Lindgren 1940 och uppteckningar frfln Jiirn
och Arvidsjaur. Ordet iir viil snarast en ila-bildning med likhetsbetecknande
inneb6rd (f6r paralleller se Olson 1916 s 248 ff). I det protokoll som upp+
rflttades vid insyningen nhmns undenAnges och R6dningsland> en myr
>Boijmyranr. Man fflr vil se Boien och fiirleden i Boimgran som kort.



26

varianter. Ett subst bdj m 'krok, kriikning' flr enligt uppteckning belagt
frfln H6ssj6 siider om Vflnniis. Skrivningarna med -o- hr sannolikt upp-
snyggade former. Se dven Stflhl 1959 s 66 och dflr anf litt om ett dalskt
namn Bdjen pfl en slog och en biick. Efterleden [r ortnamnselementet -nds,
som kan shgas vara sakligt passande, eftersom nybygget anlades pfl det
vattendragsn5.s som bildas av Bdjeln, Bojen. Enligt syneprotokollet bad
sdkandena att ffl kalla platsen Bojnds. Om namntypen se ytterligare Hager-
vall 1986.

1-6 Brfin brgm, brg6, y brEn- brEn 21164 sk 
- 

Brii6n 1543, Briinn 1547,
1556, 1580, Bron 1609, Brfln 1723, 1825, 1882 jb, Brtin 1539, Bronn 1553,
1566, Brdnn 1606 bl, Briiniil 1619 ml 

- 
Brfln 1661, 1666 LMV Z 31 resp

Z 3l l:2, Brflns by Stg, Brin ek, Gn 63, Tk 20J NO - Jbb 1543 och 1546
redovisar 4 nominati i Brfln. 1547, 1556 och 1562 finns ingen angivelse.
1580 uppges mantalet vara 4 och bflgamantalet 4. 1606 och 1613 tas 4
nominati upp, 1667 och 1680 3. 1701 och 1725 tas 3 hemmansnummer upp,
1751 lika mflnga, men antalet brukningsenheter [r 5, 1773 och 1801
6 nummer, 1825 lika minga med 8 brukningsenheter. Agoinnehavet var
1543 och 1546 187 skl med fordelningen 156:31 pfl flker och ring. 1547 och
1556 redovisas 267 tirl,1562 och 1580 279 6rl och 1606 231 rirl. Jbb 1609-10
tar upp 181/2 spl och 1 skl flker samt 7 1/2 spl linda. Mantalet [r 1667 och
1680 r 27/32, 170L, 1725 0ch 1751 t25132, 1773, 1801 0ch 1825 2t164, a\t
skatte.

Bruin ilr sekundH.rt till ett naturnamn. Nordlander 1908 s 73 menar att
det rrir sig om ett uin-namn. Hur han trinkt sig utvecklingen anger han inte.
Att vi hir har att giira med ett uin-namn ir emellertid hiigst osannolikt
(se hrlrom Jansson 1951 s 416 ff och karta 3). Flera paralleller finns till
namnet (se t ex Bucht i SOVn 1 ss 57, 67 och 72). Btdn i Viinniis har ibland
sammanstillts med fsv brun, brgn f 'kant, rand, bergskam' (se t ex Nilsson
i VKH s 165). Enligt Wess6n 1968 s 102 har formen med y tiverf6rts frfi.n
plur redan i fsv. Det ir inte sannolikt att y skulle ha fiirkortats och resul-
terat i o-vokalism (se eildre skrivningar) , eftersom uttalet med -!- inte girna
kan gfl tillbaka pfi y. En kraftig motinstans flr [ven skrivningen Brrindd.
1619, som indikerar neutrum. Det iir knappast troligt att den unga genus-
vixlingen hos ordet bryn (se Wess6n ib) skulle kunna ha iigt rum [ven i
ortnamnet. Bucht 1924-25 s 17 r[knar 

- 
jiimte ett annat f<irslag (se nedan)

- 
med en neutral ja-stam *brfrn (1 *brilnja), som utgflngspunkt fiir flera

likalydande ortnamn. Aven hrir flr emellertid uppteckningen med -d- frir
Vdnnfls-namnets del en motinstans. Neutrala ja-stammar [r enligt Wess6n
aa s 103 till yttermera visso mycket fitaliga. Enklast 5r viil att utgfl frfln
en neutral a-stam (som Bucht 1924-25 s 17 g<ir), bildad till svagstadiet av
brinna (se Hellquist 1905-06 bilinad och Astr<im 1888 $ 24 anm 2 s 38) och
di snarast en form *brun-. I siidra Viisterbotten har vi att vflnta d-vokalism
ur ri (se Bucht 1924-25 s 176 och Larsson 1929 ss 10 och 56). De yngre
skrivningarna och det yngre uttalet fflr ses som anpassningar till identiska
eller liknande ortnamn med ri-haltigt uttal pi annat hflll.

Vad sfl betrflffar betydelsen ftireligger tv6. alternativ. Stenberg anger under
brdn n att ordet 'har nflstan samma betydelse som brann eller def brdnna
[. . .] o* icke med den skilnaden, at detta betecknar det brlnda stillet, sA.

lfinge ej flnnu n6.gon ny skog f,r upwuxen. Dessa bflda skiljas ifrfln swidja
derigenom, at de tillkomma af widaskogseld'. Enligt uppteckning frfln
Bodbyn (Siivar sn, Vb) finns appellativet brdn n brq4 @est form br!4a) i
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betydelsen 'avbrii.nd skogsbacke - 
p g a vfldeld'. En svag form Drdne m

brliyt - br@4a d.r ocks6. flersthdes belagd i Vflsterbotten. Frfln Bygdefl,
Nysfltra och Sivar fdreligger emellertid ocksfi. en betydelse 'h6gre mark',
?stenig mark', 'stenigt, hiigt land', 'torrt, htigt land' och 'skogsholme, stenigt
el bergigt och skogigt fastland pfl myrar', vilken viil fflr antas vara sekundflr.
Se hflrom Bucht i SOVn 1 s 107. Vi skulle sflledes hiir ha att giira med ett
verbalabstrakt som har konkretiserats och fitt betydelsen 'platsen diir det
har varit brand'. Appellativet brdn har diirefter 6ven kommit att anvflndas
som terringbeteckning f6r h6ga, glest bevuxna lokaler, oavsett om dflr
brunnit. Om namnet givits i den ursprungliga eller sekundflra betydelsen [r
svflrt att avg6ra i dag. Stg skriver att byn ligger pfl tvfl flsar, vilket alltsi
inte utesluter den yngre, sekundiiLra betydelsen.

Av bydelar kan f6ljande nflmnas: Buuallenb,fl,oafu, 
- 

Bovall ek 20K 8a,
Tk 20K NV, namn pfl nflgra gflrdar i byns sydvlstra del. Betr fiirledens
vokal se Erlandsson 1972 s 52. Pellijeff 1980b s 46 skriver om ett identiskt
namn i Overkalix att det utgiirs av dialektens ord f6r flbodvall. I vb dial
ii.r denna betydelse inte belagd. Namnet kan tolkas som 'vallen, ikern vid
boden'. En del heter Brdnnqn ltact brbqa 

- 
Brennan ek 20J 8i, Tk 20J NO.

Om bet se Btdnnan Bebyggelsen siider om sammanfl6det av Ume- och
Vindel5lvarna kallas Ljusdker lisqkaq, - 

Ljusflker ek 20J 9j, Tk 20J NO.
Namnet H.r sekundhrt till ett ikernamn, och f<irleden syftar pi ikerns
utseende. Omridet soderut, nirmast Ume ilv heter Utibgn utc biln 

- 
Ytter-

byn ek 20J 8i, Tk 20J NO. Forleden anger liige i fiirhflllande till bycentrum.
Namn p6. f6rsvunnen bebyggelse flr enligt meddelare (T F) Kndsen ppdysry

- 
Kndsen DAUM. Namnet d.r sekund6rt till ett likalydande naturnamn,

och betydelsen H.r 'liten kulle' (se Larsson-S6derstr<im) .

1 Briinnan brdtl'a 5/64 sk 
- 

Brflnnan 1882 jb, Brinnan 1832 HLA 
-Brflnnan ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 24/ll 1832 beviljades

Samuel Jonsson frfln Tvlrilund i nuv Vindelns kn, Vb, tillstflnd att anliigga
ett krononybygge pA platsen. Det har sedermera skatteomf6rts.

Namnet 5r best form sg av vb dial blanna f 'skogsbacke . . . som frodigt
dr bewflxt af fiir gammalt 6fvergflngen skogseld' (Stenberg) , 'avbrflnt skogs-
parti' (Larsson-Stiderstrrim), 'st5.lle dir det brunnit' (uppteckning frfln Liiv-
flngers sn, Vb). Enligt syneprotokollet onskade siikanden att platsen skulle
ges namnet. Det kan sigas vara fiirledselliptiskt till ett naturnamn Sfor-
kuarnbriinnan 

- 
Storqvarnbrf,nnan 1832 HLA, som i syneprotokollet upp-

ges vara 6vergflngen av skogseld &ret f6re. Vidare slgs att nybyggets flker-
mark skulle ligga pfl en plats med detta namn.

Ett numera tidelagt st?ille pfl 1: 3 norr om bykflrnan heter Totpet.
1 Brfinnfors brhrufdp t/g sk 

- 
Brd.nfors 1882 jb, Br5nforss 1834 HLA -Brdnnfors ek, Gn 56,-Tk 21J SO - Enligt resolution 7/2 1834 beviljades

Carl Fredricsson och Jon Jonsson i Orrbiile (stider om Brhnnfors) tillstflnd
att anliigga krononybygget Brtinnfors. Det har sedermera skatteomfiirts.

Det finns pfl platsen topografiska f6rutshttningar f6r alt Brtinnfors skulle
kunna anses vara sekundflrt till ett naturnamn *Brdnnforsen. Ca 1 km sdder
om byn ligger en kraftig fors i Tvtirfln. Nflgot sidant forsnamn flr dock
inte kflnt i byn. Man har sflledes goda skiil att anta att namnet tillkommit
vid insyningen. Det iir mojligt att namngivaren gjort nybyggesnamnet
sekundfr.rt till namnet pfl det ca 5 km norrut beliigna och tvfl flr tidigare
anlagda krononybygget Brdnnan (se d:o).
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, Ett namn pfl ett mindre berg flr Torpkldppen tdrpkhdpero - Torpkl$ippen
ek 21J th; viiket vittnar om ett numera f6rsvunnet bebyggelsenamn *Torpet.

1 Dombiick dttrtrltdt Slg+Ur - Dombflck 1882 jb, Domblck 1831 HLA --_

Dombiick ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 19/7 1831 beviljades
salpetersjuderiverkmflstaren Johan Esaias Hiirnqvist frfln Pengsj6 (nuv
Viinniis kn) riitten att anlflgga ett krononybygge pfl platsen. Enligt en senare
anteckning i jb 1882 skatteomfdrdes 5/128 mtl 15/5 1912.

Namnet Dombdck skulle eventuellt kunna vara sekundiirt till ett fdr-
svunnet *Dombricken, i s6. fall namn pi den numera delvis i dike ledda
biick som rinner genom det enda hemmanet i byn. Sydvrist resp nordvflst
om byn reser sig Dombdcksberget cldrybaksbdr;1a och Dombdcksklippen,
sekundira bildningar antingen till bebyggelsenamnet eller direkt till det
antagna bflcknamnet. Att anknyta fiirleden till subst dom 'domslut', som i
vissa sydliga ortnamn (se Lindroth i OGB 4 s 107, Andersson 1965 s 223 f
och diir cit litt), d.r knappast mojligt i en sfl. ung bygd som denna. En annan
mtijlighet vore att anknyta Dom- till ett verb *domma, dumma 'bilda(s)
imma' eller subst *dom(b)a, dum(b)a f 'dimma' (se Andersson 1965 s 224
not 25 och diir cit litt). Ordbildningstypen verbstam*substantiv iir dock
mindre vanlig i ortnamn. Dlremot skulle man bd.ttre kunna fdrsvara an-
tagandet av en sammanshttning *Dumbubdck. Men ord pfl *dom(b), *dum(b)
med angiven betydelse iir inte belagda i 6vre Norrland, varf6r teorien f6.r
anses mindre sannolik. Att utgfl fr6.n en participform dumpin av verbet
dimba (se Rietz s 89) [r om6jligt. Mest tilltalande fr.r viil att se Dom- i Dom'
bdck som adj dum'dov'. Stenberg anger under dum betydelsen 'douce ton
eller ljud; siges om ljud, som iir groft rnen Sndock douce eller tjockt och
oredigt, sflsom nilr man slflr i ett ihflligt trii eller nflr det skallar i ett tiipt
hwalf'. Se Sven Hellquist 1905-06 ordet dum. Enligt uppteckningar [r flven
ett verb dumpa ilotnyt 'dilna bullra' belagt frfln Vb. Frin H<issjti (i Ume
kornmun) med flera stiillen i Vb 5r ordet domb jdllra dbwblalar [slag1 5sm
beniimning pfl en st6rre typ av bjillra, som har en dovare ton (se Larsson-
Siiderstr6m och Hellquist 1905-06 samt Bucht i SOVn 4 ss 53 och 95 be-
triiffande ortnamnsparallellerna Dombdck i Grundsunda och Domsid i Sjiile-
vad). Dom- i Dombtick syftar i sfl fall pfl biickens dova lfi.te, en mycket vanlig
typ av vattendragsnamn.

I syneprotokollet uppges att bostaden skulle byggas p& den ,sfl hallade
H$illtjernsliden>. Vidare omnflmns Storbhcken och Klintmyrbicken som
namn pfl niirbelflgna bflckar. Eftersom inget naturnamn *Dombdcken
niimns, bdr slutligen d.ven den miijligheten hflllas oppen att Dombdcft vore
ett uppkallelsenamn givet i samband med nybyggesanliiggningen, kalske
efter Dombdcft i Grundsunda, som flr en betydande, medeltida by, vid an-
liggningen av nybygget i Vflnnls sfite fiir lagman eller hlradshiivding fiir
norra Angermanland (se iiven Hdknds).

1 Eriksborg ilr*sbdr.1 5/32 kr - Erihsberg 1882 jb, Eriksborg, Ericsborg
1848 HLA - Eriksborg ek, Tunell, Tk 20J NO, Eriksberg Gn 63 - Enligt
resolution 19/12 1848 beviljades dringen Johan Erik Hiiggstrdm i Holm-
bflck (nuv Viinnls kn) tillstflnd att anliigga ett krononybygge pA platsen"
Jb 1882 uppger att nybygget skattlades enligt awittringsutslag 31/12 1868
till 5/32 mtl med 36 frihetsAr frfln och med 1849, dock sfl att halv skatt
erlades sedan 314 av frihetsflren gfltt.

Eriksborg [r ett primflrt bebyggelsenamn. Fdrleden .Erilcs-, mansnamnet
Erik i genitiv, syftar pfl den nybyggare som nd.mnts ovan, vars uttryckliga
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dnskan det enligt syneprotokollet var att fa kalla nybygget -Eriksborg,
Efterleden -borg-ilr s"ult*artaa. Skrivningarna-med --be19_i jb 1882 pch p&

Gn fflr .", .o*1, skrivarlapsus. AccentfOiaehingel i dialektuppteckningen
rikssprflkligt intryck.
und th82 jb, Fagerlund 1833 HLA

ll'?'i: Ti,ffi; J.-# a?:i HJ:,j3s"";
i Rddfllund (ume kn), biinderna Jonas olofsson, Fredric Pehrsson wiinn.
str6m och iarl Frediicsson i Gullsjil tillstflnd att ta upp krononybygget
F"g""f""a. Jb 1882 uppggr i en senare anteckning att hemmanet skatte-

om?6"des efter resolution 8/11 1887'
Faoerlund. ingflr i ett st6rre namnkomplex. Genom Fagerlunds ii'go rinrrer

F;g;iii;i;" fq"iarh,bba.n - Fagerbiict<en tO6t LMV Z 31 1: 2, Fagerbiicken

Stg, Gn 63, ek 2lJ 2:. Man fflr anta a
mirk sydost om byn) iir fdrledssek
ett reducerat *Fagerbtickslund, ifr

21J SO, som man fflr tiinka
llas enligt uPPteckning n[m-
dfl se Fagerbdcken som en

redukt. Sekundiirt till Fagertld.rnatn gertidrnberget, namn pfl ett

berg iister om tjfi"rnarna, och
Fagerbiicken rinner igenom'
kartor, och namnet saknas i
en fdrvrhngning av Fager- till Fabel- a
En annan"moitigtret 

-vore att som utgfi.ngspunkt f6t Fabels' ansfltta ett
*Fagerbergs- med oviss syftning.- vitt"" b'etydelse fiirleden, soi, e. adi f ager, har i namnarketypen ir_ovisst.
Etymologien" ?ir omtvistad. Hellquist- ig-OS-06, Hedblom 1958 s 120 och

Flemstr6"m 1972 s 46 f ser i nam-n med f6rleden Fager- en flldre betydelse

larsarrde, tjiinlig', som emellertid iir belagd !.I, i gotiskan (se h?irom

Collinder-f S5g s 53 f, so* menar att denna betydelse ir sekundfi'r i gotisk-an
ska sprik). Om denna betYdelse
rnas tjiinlighet i nigot avseende,
ter. Enligt Jonsson 1980 s 83 ff
i nordiska (och vflstgermanska)

lif "il$:#1"1?*::,' 
ji""H:tm;;

av vattensamlingarna. Collinder 1959 s 84 ff anf6r betydelsen 'ljus, glfln-

sande' f6r adjekiivet, vilken han i motsats till Jonsson 1980 s 84 betraktar' 
delse f6religger, syftar fiirleden pfr

,ffi "1"'?,,';li*H "#I:l':l iH5;
ttning. Ftir den omtvistade betydelsen

,passande, tiflnlig' talar en uppteckning frfln Nederlulefl, Nb, gjor{ av Edvin
frannstrArn (19i8): fdgsta hdpa ' (det) vackraste (:56tta) hiiet'. I upateck-
ningen uttrycker adj knappast uteslutande estetiska egenskaper. Det [r
sflle"cles svflrl att hflr ange den exakta betydelsen; hiirfiir jir uppteckningarna
f6r ofullstiindiga i arkiven. Namnet ?agerlund ir kanske en redukt.av ett
*Fager(bdcks){unden eller 

- 
kanske troligare -:-- en medvetet fiirleds-

"r*fot"o 
bildiring till nflgot av de ovan behandlade namnen pil Fager-,
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vartill ett suffixartat -lund lagts. Om det senare 6r fallet, kom namnet till
vid insyningen. Betr namntypen se ytterligare Hagervall 1986.

1 Fagerniis fsgarnds ll4 kr 
- 

Fagernhs 1825, 1882 jb, Fagerniis 1815
HLA 

- 
Fagernf,s ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution och avvittrings-

beskrivning (LMV Z 37 l: 1) beviljades krononybygget Fagerniis till anlEigg-
ning 3/8 1815. Jb 1825 uppger emellertid att det anlades efter utslag 4/9
1821 mot 35 flrs frihet. Upptagaren hette enligt Lundkvist (VKH s 251)
Anders Israelsson och kom frfln Kolksele (nuv Vii.nnii.s kn). Enligt senare
anteckning i jb 1882 omfdrdes nybygget till skatte genom tvfl utslag 23/9
1892. Jb 1825 tar upp t hemmansnummer.

Namnet har med shkerhet tillkommit i samband med nybyggesanliigg-
ningen. Namn pil Fager- 6.r mycket vanliga i Sverige, och de har vil bildat
miinster. Efterleden -nas flr topografiskt omotiverad. Om detta och liknande
namn se utfrirligare Hagervall 1986.

I Forsbaeka f'bphalla 1/8 sk 
- 

Forsbacka 1882 jb, Forssbacka 1855 HLA

- 
Forsbacka ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 6/10 1855 beviljades

hemmansdgarna Olof Tobiasson och Jacob Jacobsson i Spoland (nuv Viin-
niis kn) tillstflnd att upparbeta ett krononybygge pfl platsen. Jb 1882 uppger
att nybygget skattlades efter avvittringsutslag 31/12 1868 till 1/8 mtl med
32 frihetsflr, dock sfl att halv skatt betalades sedan 314 av frihetsiren gfltt.

Namnet 6.r knappast sekundd.rt till ett gammalt naturnamn. I det proto-
koll som upprittades vid insyningen av nybygget anges att bostaden skulle
anlEggas pfl ,en stenbunden h6jd mellan Lflngkliippbiicken och berget Lflng-
kliippen>. Lingklflppbii.cken 5r f<irmodligen ett av Raningsbickens bifliiden:
Bdckarna iir obetydliga. Det troligaste iir viil att namnet kommit till vid
insyningen och att fdrleden Fors- har en allmfln syftning pfl smfl forsar i
dessa bickar, som faller avsevrirt pfl en kort stricka. Efterleden dr -backa,
en vanlig, suffixartad ortnamnsefterled efter monster av ildre bildningar
med pluralt -a eller oblik form sg av mask an-stammar (se hlrom Hellberg
1960 s 11 ff och uppteckning, namnet Forsbacka). Efterleden kan sigas
vara motiverad. Enligt syneprotokollet f<ireslog syneminnen namnet. Om
detla och liknande namn se ytlerligare Hagervall-1986.

1 Fredrikshall frbrlnhshdl, tltg kr 
- 

Fredrikshall 1882 jb, Fredrikshall
1856 HLA 

- 
Fredrikshall ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 3/10

1856 fick drflngen Fredrik Carlsson i H<igbick (nuv Vflnniis kn) tillstflnd
att upparbeta krononybygget Fredrikshall. Jb 1882 uppger att det enligt
awittringsutslag 31/12 1868 skattlades till 1/16 mtl med 40 frihetsflr from
1857, dock si att halv skatt skulle betalas sedan 314 av frihetsflren gfltt.
Hela hemmanet skatteomfiirdes 1/12 1896.

Frirleden i namnet 5r mansnamnet Fredrik i genitiv, och samma mans-
namn bf,rs [ven av nybyggaren. Enligt syneprotokollet skulle bostaden an-
l$iggas p6. >6stra sidan af och invid Orrmyrklflppenr. Dessa omstindig-
heter indikerar att vi hiir har att g<ira med ett namn som tillkornmit vid
insyningen. Flera identiska nybyggesnamn finns i \Ib, varav ett tillkommit
tidigare [n detta (se hlrom Hagervall 1986). Fredrikshall har snarast
vandringsnamnskarakt5.r och 5r sannolikt en pendang till det norska
Fredrikshald, dtir Karl XII sktjts till diids. Enligt syneprotokollet fiireslog
syneminnen namnet. Efterleden -hall har appellativ motsvarighet i dial
(se Stenberg) och kan sflgas vara topografiskt motiverad.

1 FEillfors fAlfot 5/16 sk 
- 

Fillforssen 1783, 1801, Frillforsen 182b, 1892
jb 

- 
Fe[fors ek, Gn 63, Tk 21J SO - Av db 27/tL 1764 (HLA A 1a:88)
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framgflr att en nybyggare vid namn Johan Nilsson ffltt tillstflnd att ta upp
nybygget Fiillfori eftei resolution 2119 1764. Lundkvist (VKH s 240) uppger
att upptagaren var dennes far, den avskedade soldaten Nils Hansson Lustig.
Han f,r skriven p6. hemmanet i jb 1773. Jbb 1801 och 1825 redovisar t hem-
mansnummer, provisionellt skattlagt till 1/8 mtl kr. En skatteomf6ring
har alltsfl igt rum fore 1882.

Namnet hr sekundiirt till naturnamnet Ftillforsen fdlfdpp, y -fdS-W 
-Felleforsen 1562, felleforss 1567, felleforssenn 1580 fr 

- 
Fiillforsen Stg,

fors beliigen i Ume[Iven, ca 3 km vistnordvd.st om byn. Forsen var fdre
regleringarna sfl m[ktig att den fiiranledde Stg att beskriva d6.net och
bullret som varande sfl hiigt rat icke allenast marken, utan ocks6. sjelfwa
bergen derinwid klnnas darra och skiilfwa; och hwilket dfln h6res i bland
pfl mer [n 2 mil derifrinr. Fiirleden iir vb dial fdlla f 'trakt dflr skogen 6.r

felld l. brii.nd' (Lindgren 1940, se iven Larsson-Siiderstriim, ordet ufnd-
fdlla), efterleden subst fors m. F<irledens slut-e i skrivningarna ur fr [r en
fiirsvagad genitivform som senare synkoperats. Nybygget kallas ibland i
kflllorna Fdllforssjdn 

- 
Fiillforssiiin 1764 HLA A 1 a:38, som var namnet

pi. en numera utdikad sj<i (se Lundkvist VKH s 240). Ett tredje ildre namn
ilr Lustigmark l,tinstnrtr1r|', -rnnrltau, 

- 
Lustigmarken Stg, vars fiirled syftar

pfl den forste ibon. Efterleden ir -mark, bebyggelsenamnsefterled efter
mtinster av lldre namn pfl -mar^k. Enligt meddelare (H P) 16.9 hemmanet
pfl nuv 1: 13.

Ett hemman (nuv 1:16) heter Ngbruket ni1-ltrtttka 
- 

Nybruket ek 21J 0h.
Betydelsen iir 'nybygget'. Ett omride i nd.rheten av Sjiibiicken kallas enligt
meddelare (H P och G L) Pgttelbacken efter en liten person, pgttel m
(se Rietz s 515 a).

1 Fiillforsbiick fdlfopbAb ilA sk 
- 

Fillforsbiick 1882 jb, Fillforsbiick
1833 HLA 

- 
Fiillforsbick ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 1213

1833 beviljades Per Jonsson, Nils Nilsson och Olof Isacsson i Fiillfors (nuv
V?inniis kn) tillstind att anlligga krononybygget Fiillforsbflck. Jb 1882 anger
jordnaturen som skatte, varfor en skatteomfiiring skett.

Namnet [r sekundirt till ett naturnamn Frillf orsbdcken 
- 

F:illforssbticken
1764 HLA A 1a:38, Frillforsbhcken 1833 HLA 

- 
Fiillforsblcken Tk 21J

SO. Om f<irleden Frillfors- se Folllors. Efterleden [r subst btick rn och den
syftar pfl det vattendrag vars killa nr Sjolidsjrin, a Fdllforssjdn (se dessa
namn) och vars namn uppstroms nirmast sjon 5r Sjdbdcken och nedstriims
i hiijd rned, Fdllfors, Fdllforsbdcken. Man kan tinka sig fltminstone tvfl
f<irklaringar till namnets uppkomst. Det kan r<ira sig om en redukt av ett
*Falllors(sjd)bdcken 

- 
Fiillforssjiibnck 1852 HLA A IIa:61:266 'bH.cken

som rinner frin Frillforssjon' eller ocksfl betyder namnet 'bdcken som
rinner 6ver (byn) Fillfors [gor'. Enligt syneprotokollet iinskade siikandena
att ffl kalla nybygget Fdllforsbtick.

Enligt meddelare (G L) kallades en gflrd som lflg avsides Bakomdella.
Namnet bestflr av ett lflgesangivande adverb med bet 'bakom (ngt)' (."
Larsson-S6derstr<im b akantillan).

1 Fiillforsheden fd.lfophid.f, S|SZ sk 
- 

Fiillforsheden 1825, 1882 jb, Fe[-
forsheden 1809 

- 
Fellforsheden. Krono Nybygge Stg, Frillforsheden ek,

Gn 63, Tk 21J SO - Enligt Norrlandskommitt6n beviljades nybygget Fill-
forsheden till anliiggning 9/8 1804. Lundkvist (VKH s 251) uppger att
anlflggningsflret var 1809 och att nybyggaren hette Johan Nilsson, fodd 1785.
Ftirmodligen kom nybygget aldrig till stflnd 1804. Jb 1825 redovisar t hem-
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mansnummer, omfattande 1/8 rntl kr. Hemmanet uppges vidare vara provi-
sionellt skattlagt den 1711 1815. En skatteomf6ring md.ste ha 6gt rum.
' Namnet iir srikerligen tillkommet pi myndigheternas initiativ. Enligt upp-
teckning kallas byn i omgivningarna Berget bqrJe", vilket std.mmer bra topo-
grafiskt: den ligger hdgt pfl en bergssluttning. Den upptecknade uttals-
formen ger dessutom ett rikssprflkligt intryck. Namngivarna har hlr bildat
ett namn med ett Sldre ortnamn Fdllfors som utgflngspunkt och lagt till ett
-heden. Ftillfors- ing6.r som fiirled i en sttirre grupp av natur- och bebyggelse-
namn i omgivningen. Heden lwu,med, betydelsen'sandhed [jnmn med tall-
skog bevuxen sandmark] ' (Larsson-Siiderstrtim) , 6.r namnet pi ett vidstriickt
omrflde pfl bflda sidor av Umeilven i trakten. Namngivarna har tydligen
friredragit det senare namnet, som har en vidare syftning och som inte
std.mmer speciellt viil topografiskt.

1 Fiillforsselet fhlfopsdl,e l&196 sk - Ftillforsselet 1801, 1825, 1882 jb,
Fiillforsselet 1819 HLA A IIa:12:34 - Fillforssellets Nybygge, Fellfors-
sellet eller Hiillniis Krono Nybygge Stg, Fiillforsselet ek, Gn 63, Tk 21J SO

^' Enligt jb 1825 upptogs nybygget Fiillforsselet 1798 mot 25 flrs frihet.
Norrlandskommitt6n anger tvfl anlilggningsA.r, 1798 och 1819. Lundkvist
uppger (VKH s 251) att siikanden 1798 hette Nils Hansson Lustig. Enligt
syneprotokoll 1819 ftirrlttades iigosyn till firljd av att ibon dfl (vid namn
Johan Nilsson) ej fullgjort sina skyldigheter. Jbb 1801 och 1825 redovisar
t hemmansnummer. Stg tycks ha blandat samman Hiillnfls (se d:o) och
Fiillforsselet (se namnbeliiggen ovan) .i Namnet 5r sekundflrt tili itt naturnamp Friilforsselet fAllfopsAh - Fellfors-
sellet Stg, Fiillforsselet Tk 21J SO. Om fiirleden Fdllfors- se detta namn.
Efterleden, best form sg av subst sel n, betyder 'lugnvatten' och syftar pfl
ett sfldant nedstrtims Fdllforsen. Stg beskriver Umef,lven pi platsen pfl
foljande siitt: >Fillforssellet, rflcker till midt emot Nybygget af samma
namn. Gent emot Nybygget Fiillforsselet i Elfwens krok 6.r wil icke fors,
rnen dock sfl starkt striimdrag, att man swirligen kan ro der. - Sedan
rinner Elfwen som sell allt till Pengforsen.) Ett flldre, sekundirt och mera
adekvat namn pfl bebyggelsen dr Nosef 'nQsa,'f,vsra det sekundiirt till ett natur-
namn. Enligt uppteckning anvH.ndes det senare namnet i byarna omkring.
Man sf,ger alta u,Qsa4. Ncisef syftar som naturnamn p6. den udde i Umeilven
ddr det iildsta hemmanet (1:3) ligger.Prepositionsvalet opa (fsv up a 'upp(e)
fl, uppe pfi') kommer sig av det hiiga lflget. Stg beskriver det si h[r: >Fell-
forssellet . . . ligger p6. en hog sandhed, som fi.r smal och horizontel, och
just pfl dess udde, nf,ra Elfwen, der den har bridstupa branta med skog
bewixta backar och [r mycket hiigre [n heden . . ., Andelsen-erl ?ir vb dial
dativ sg n ((fsv -inu, -eno). Med all sannolikhet f,r namnet Fdllforsselet
flsatt nybygget i samband med anliiggningen. Det linga e:et i uppteckningen
talar - utdver det tidigare anfiirda - f<ir det. Man har s6.ledes rd<ipt, ny-
bygget efter en naturfdreteelse som ligger liingre frfln bebyggelsen $in det
nis varpfl bebyggelsen faktiskt skulle anliggas. Det verkar som om namn-
givaren hlr har velat skapa en bebyggelsenamnkrets med namn ddr Fdllfors-
ingflr som fdrled och diir efterleden varierar (jfr Fdllforsheden).

1 Granlund gr@4l.rha 1/8 sh - Granlund 1825, 1882 jb 
- Granlund ek,

Gn 63, ek 20J 7j - Krononybygget Granlund uppges i jb 1825 ha beviljats
till anliiggning 17111 1802 mot 25 flrs frihet. Enligt Lundkvist (VKH s 252)
hette nybyggaren Per Olofsson och kom frfin Overboda (nuv Umefl kn).
Jb 1825 upptar I hemmansnummer. En skatteomftiring m6.se ha $igt rum.
Nu ir byn iide.
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Namnet har fiirmodligen kommit till i samband med nybyggesanliigg-
ningen. Fiirleden f,r triidnamnet gran'Picea abies', I vb dial 9t'@4 (se Sten-
ber[, Larsson-Sirderstr6m och Fries 1957 s 223'samt dens aa karta l2).
Eftdrleden iir i sfl fall ett suffixartat -land. Ett appellativ granlund m 'dunge
av granar' finns emellertid belagt frfln vb (se uppteckning), vq{irr namnet
skulle kunna antas vara folkligt. Att hiir mitt pfl den skogskliidda krono-
allminningen, li.ngt frfrn 6vrig bebyggelse skulle ha funnits en plats som
befolkningen haft behov av att kalla xGranlunden iir foga sannolikt. Ny-
bygget anlades pfl skogsmark som 1785 avvittrats frfln Strands by, som
I-SEEr iister om'Granluhd. (se hiirom Johansson 1953 s 100 f). Det fii_rsta

fiirslaget ges diirfiir foretrtide. Firrleden syftar helt allmflnt ph. granskog.
Om detta namn och liknande se ytterligare Hagervall 1986.

1 Gransele grtlnsgl,a, g'r@4sela 1/8 kr - Gransele 1882 jb, Gransele 1831

IILA - 
Gransele ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 1717 1831 be-

viljades Jon[as] Andersson i Harrselsfors (nuv Viinntis kn)_tillstflnd att an-
ln{ga ett krbnonybygge pA platsen. Ett senare. tilliigg i ib 1882 upplyser
om att 1/16 mtl omfdrdes till skatte efter utslag 7 /6 1526.

Namnet rir mtijligen sekundirt till ett flIdre naturnamn *Granselef, som
i sfl fall bor ha syftat pfl ett lugnare avsnitt av Umeilven nedstriims Harr-
selsforsen. Vad b-etraffar ftirleden talar uppteckningarnas vokalkvalitet fiir
att man kan utesluta ordet grand m 'uppgrundning' med sekundrira bety-
delser (se Stenberg, ordet grande, och uppteckningar) . Uttalet rrred. -q'* -Q-

och supradentaliseringen i den ena av uppteckningarlla talar f<ir att tr[d-
namnei gran f.'Picea abies' ligger tiII grund (se under Granlund och d?ir
anf litt). Enligt syneprotokollet fanns pi omse sidor om den tilltiinkta
platsen fiir bostaden gtanskog. Om namnet flr gammalt, utgtirs efterleden
iv best form sg nominativ eller obest form sg dativ av su-bst sel n 'lugn-
vatten' (se hlrom Bucht i SOVn 2 s 28 och dflr anf litt). Namnet kan emeller-
tid lven ha tillkommit vid insyningen. I omgivningarna finns ett komplex
av namn, vars f<ir- och efterleder utgiirs av subst sel n. Mtijligen har namnet
anslutits till dessa namn (se i efterledsregistret under sel). Enligt syne-
protokollet beg$irde siikanden att ffl kalla nybygget Gransele.

1 Gullbiick 11ilbak, y ghlbhfu 1/8 kr 
- 

Gullbiicken 1825, 1882 jb 
- 

Gull'
biick Krono Nybygge Stg, Gullbflck ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt ib 1825
[r Gullbiick ett kronoskattehemman, anlagt 1804 mot 20 flrs frihet. Norr-
landskommitt6n anger 3/11 som resolutionsdatum. Lundkvist (YKH s 252)
uppger att nybyggaren hette Mikael Jonsson frfln Stirkesmark (nuv Viin-
nhi tn). En senare notering i jb 1882 upplyser att skatteomf<iring skett
2113 1890.

Gullbdck iir siikerli$en ett ungt namn, tillkommet i samband med ny-
byggesanliiggningen. Nflgot primiirt bicknamn *Gullbdcken har inte kunnat
konstateras pfl platsen. Fiirleden kan inte heller knytas till nybyggarens
fiirnamn. Noimat anslutning till namnen pil Gull- kring Gullsjo(n) (se d:o)
kan knappast fdreligga pfl grund av det stora avstfi.ndet mellan Gullbiick
och dessa lokaler. Enligt flera meddelare i trakten skulle namnet ha f6r-
vflxlats med.Tallberg (se d:o) , som ligger nermare de ovan nimnda platserna
med namn pil Gull-. Det iir emellertid fyra ir mellan resp nybygges resolu-
tioner, varf6r denna fiirklaring fiirefaller vara en efterrationalisering.
Namnets forled kan viil sflgas vara allmtlnt beriimmande. Efterleden -bdck
har topografisk motivering, eftersom en bflck rinner genom byns omr6.de.

8
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1-2 Gullsjti skw 331256 kr+31/256 sk 
- 

Gullsion 1783, Gullsjiin 1801,
1825, 1882 jb 

- 
Gullsj<i ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt dL 18111 1763 an-

stikte en presumtiv nybyggare om att ffr ta upp ett nybygge vid Gullsjiin,
vilket forviigrades honom av r5.tten pfl grund av klagomil frfln Se1ets och
Rddfl (nuv Viinniis resp Vindelns kn) byamd.n, vilka - 

liksom Sthrkesmarks
(nuv Viinniis kn) och Tvirfltriisks (nuv Ume kn) hiivd haft intressen
vid sjrin. Det framgflr vidare att de fyra byarnas rflgflngaruhopsttitar dir.
Domen blev att skatteminnen i byarna skulle bli ,bibehflllne wid marken
ikring Gullsion, til thes Cronan, wid laga skogs afwittring samma mark
byarna frflnwinner, och ftiljakteligen biira emedlertid icke Nybyggare sig
ther intriingar. Jb 1783 tar upp t hemmansnummer pfl en Kidnig Karlsson.
Skatt erlades inte dfl. Under >Annotationen uppges Gullsjo vara >upodlings
tilfilligheter som p6. nirmare utriinande wid sheende Skogs och Allmtin-
nings Afwittring kommer at anses antingen sorn Krono Nybygge eller Torp
under Bynr. I jb 1801 upptas I hemmansnummer med en uppdelning pi.
2 brukningsenheter. Diir siigs Gullsjti vara krononybygge pfl kronoall-
md.nningeri med 15 flrs frihet enligt resolution 1211 1797. Jb 1825 anger
samma anliiggningsd.r. 2 hemmansnummer redovisas. I jb 1882 upplyses i
en senare anteckning att 1116 mtl skatteomfiirdes 30/1 1908 och 1/256 den
t6/12 1926.

Gullsjd d.r sekundd.rt till sjiinamnet Gullsjdn ghl.fdn 
- Gullsi6n 1661 LMV

Z 3l l:2. Fiirleden Gull- ilr ett vanligt ortnamnselement och erbjuder minga
tolkningsmtijligheter. Hellquist 1903-06 s 197 menar att namnet troligen iir
>ber<immande>, oklart dock i vilket avseende. Man fflr v[I i sfl fall tflnka
sig att sjiin varit fiskrik eller att slittern varit god diir. En annan mojlighet
flr att fiirleden beskriver sj6ns utseende, d v s dess eventuellt gflinsande, lugna
yta. En sidan tolkning passar p5. vattensamlingar som [r omgivna av hiiga
berg och som till f6ljd htirav [r vindskyddade. De [r vidare oftast smfl och
rundaktiga samt har m<irkt vatten (se Andersson 1970 ss 8-10). Gullsjiin
uppfyller knappast dessa krav: den dr relativt lingsmal. I synnerhet vid
namngivningen b<ir den ha varit flnnu l6.ngsmalare, eftersom sjiins sydliga,
nu sanka strandomr6.de dfl fiirmodligen legat under vatten. Vindskyddat liige
har den inte heller. Nfl-gon vegetation eller jordart som kan ha givit upphov
till namnet kan, i varje fall inte numera, iakttas. Guldfynd har enligt med-
delare inte gjorts vid sjdn. Inte heller sf,gner om f<irsvunna skatter existerar.
(Om ett sfldant namn se SOA 8 s 278.) Sahlgren har betrlffande ortnamn
pil GuIl- ofta framfiirt noanamnsteorien (se dens tex 1936 ss 59-65). Att
Gullsidn fiirr ansetts farlig och i behov av att besvf,rjas ftirefaller emellertid
f6ga troligt.

Vid sidan av Hellquists m6jliga teori om ett ber<immande namn kan ytter-
ligare tvfl fullt rimliga tolkningsfrirslag till f<irleden i Gullsjd ges: Gullbdcken
ghlhdzban 

- 
Gullbiicken 1832 HLA A II a:35: 899 

- 
Gullbticken Tk 21J SO"

det vattendrag som avvattnar Gullsjdn, skulle kunna antas ha haft ett namn
av gammal typ *Gulla f 'den glinsande'. Gullsjdn, berget Gullh\sen udl-hdury,

- 
Gullhiisen Tk 21J SO, bekiget vid Gullsjiins s6dra strand, och det vid

*Gulla(n)s mynning i Vindeliilven belhgna Gullbgn (t,illbin 
- 

Gullbyn 
-Gullbyn Tk 21J SO kan i sfl fall ses som sekund6ra sammansittningar med

det postulerade prim6.ra 6.namnet. Eftersom ingen parallell till det antagna
*Gulla hittats, skall ett alternativ pr<ivas.

F6rleden kan antas gfl tillbaka pfl ett mansnamn, troligen Gulle, en assimi-
lerad, sannolikt hypokoristisk, kortform av ursprungligen sammansatta
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namn med Gup- som fiirled, exvis fsv Guplaf )Guptef >9-ullef/^Guplak>
Guptek> Gullilc. Det laborera med 5.ldre former av
namnet [n hypokoris it typisht _no_rrlilndskt. om per-

60 s 25, Mod6er 1967 ss 17 ochsonnamnet se Thors bu s zc, Nlooeer
40 och betrlffande frekvens utifrin ]f fS+a Aud6n 1980 ss 230 och 235.

Kombinationen mansnamnf sjiinamn/vattendragsnamn flr inte vanlig i Syd-

och Mellansverige, men i Noriland ftirekommer den (Holm 1965 s t47-154,
widmark 1967 4 21 f). Aven i finska Nyland ir den belagd (Granlund 1956

s bZ ff). I R6de (nuv Vindelns kn) hade enligt jbb 1680-1J01 flera perso-ner

.rr*.r"i Gulte -, Gulich, antingen som fornamn eller som del i Patronymikon
1r" au"" db 4/10 1692). Kanike har nflLgon av fiirfiiderna till dessa rddfl-
btird"r ofta fiskat, jagat eller skiirdat vid sjdn och ffltt _8e namn flt den.

Om man betraktai sjiinamnet som primdrt (jfr hrirorn Stahl 1959 s 48 f, 53

och nedan under Penisjd), kan man se Gutlbdcken, Gullhdsen och Gullbgn
som redukter: < xCuII(sjo)bdcken, ( xGuII(sjo lbdcks?)htisen, 1*GuIl-
(bdcks/sj6)bgn (-bdcks- gei her fiiretriide p1 Srurrd av-byns liige), varfiir
buubgn'i.ifad vore se[.undiirt till (ullbdcken Det 5 km sdder om Gull-
sj6ns"sydspets beliigna Gullsjdnds (se iven foljande_ qlilel) kan miijligen
r-"r ro* sekundflrt iiil bacXnamnet (redukt: (*Gullsi6bdcksnds), eftersom
bebyggelsen ligger pfl ett nd.s som bildas av Gullbdcften och dess bifltide
nismjrifacte.r.-Br,Iiake iir emellertid att Rismyrbflcken ir mycket obetydlig
och att man till foljd hiirav knappast uppfattar terrflngen som ett flvinkels-
nfls. Dessutom bruliar niiset i sidana bildningar uppkallas efter infallsfliidet
(Lind6n 1968 s 100). Diirf6r f,r detmer tilltalande att se Gullsj6nds antingen
iom 

"r. 
sammansflttning av GuIIsii och nds n i en sekund[r betydelse 'ltivfln$',

,slfltternils, (se Lind6nlgO8 s 98 och uppteckningar) eller som en samman-
slttning av bullsjd och ett suffixartat o med diffus be-
tydelse. UnderuAng och R<idningslan (HLA A -II-a:
35:899) nimns omrhden kring Rismyr en, som skulle
upptas frfin ,Gullsjii byamlns dflrovanfiire beltigna_Skatteiing och ned^till
Gu^ffanget i Soderr. Gullsjdntis har siLledes tillhort Gullsjiis iutresseomrfrLde.
Hflrav f6rleden. Enligt proiokollet ville nybyggaren kalla hemmanet Gullsi6-
nds. Om namntypen se ytterligare Hagervall 1986.

1 Gullsjiiniis- brhllonds 5/32 sk - Gullsjiinls 1882 jb, Gullsjtiniiq 18_3-2_,

lgBB HLA - GuilsjOnas ek, Gn 56, Tk 21J S-O - Enligt resolution 28/5 1833

iiverllt .Ionas Johansson i Vlnnfors sin rltt att ffl anlflgga ett krononybygge
pfl platsen till soldaten Samuel Linder, som i sin tur overliit den till hem-
manslgaren Olof Johansson i Selet. Jb 1882 anger att nybygget enligt av-
vittringsutslag 3lh2 1868 skattlades till 5l3Z mtl rnot 32 frihetsflr fr8Ln och
med 1b53, varvid halv skatt skulle erliiggas sedan 314 av frihetsfiren gfltt.
Jordnaturen uppges vara skatte, varfrir en omfiiring mflste ha iigt rum.
Byn iir idag stdrre delen av flret <ide.

Om namnet se Gullsjo, till vilket det iir sekundirt.
1 Hamburg hdm'bmrX, apu * 3/64 kr - Hamburg 1882 jb, Hamburg 1857

HLA - Hamburg ek, Gn 63, ek 20J 8i - Enligt resolution 29/1 1857 be-
viljades kronoskaitebonden Gabriel Gabrielsson i LybitcE (nuv Viinnfls kn)
tiilitflnd att anlEigga ett nybygge pfl platsen. Jb 1882 upplyser att hemmanel
enligt awittringsutslag 31/12 136S skattlades till 3/64 mtl mot 40 frihetsflr,
doc[. sfl att halv skatt skulle betalas sedan 3/4 av frihetsdLren gfltt. Jb 1882

upplyser i en senare anteckning att skatteomfiiring skedde 6112 1907. Nu ir
platsen tide.
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Harrsele f882 ib - Harrsellet Stg, Harrsele ek, Gn 56f 'Tk 21J SO - Harr-
sele uppges i jb 1801 vara ett nybygge upptaget 1799 mot 25 flrs frihet,
Jb 18fs meddelar dock att det skdiJikatia foist 1840, varfiir en fiirlln!-
ning av frihetstiden mflste ha erhflllits. Lundkvist (VKH s 252) uppgef att
sdkindena hette Emanuel Clemetsson och Lars Larsson Sjungare. 3/64 mtt
skatteomf<irdes enligt senare anteckning i jb 1882 4/ll 1904. Jb 1801 tar
upp 1, jb 1825 2 hemmansnummer.- 

Namnet f,r sekundirt till ett Harrselef - Harrsellet Stg, namn pfl ett
lugnvatten mellan Harrselsforsen och Fiillforsen. Stg uppger att nyb_y-gget

lflg >wflsterom Uman . . . t6tt inwid henne . . .>. F6rleden d.r hilr sannolikast
fisknamnet harr rn. Enligt meddelare (H P) har harrfisket varit mycket
rikligt i Harrselet. Se iven 39
Pellijeff 1985 s 69, namn pfi. ulle
troligt - fivsn kunna vara run
Rostvik 1967 s 97 f och bil 980
1801 iir vfll omvd.nd, eftersom herre luttalas hatre i dial (jfr Edlund 1984
s 156, dir en viixling harr n fterre finns dokumenterad bland vb ortsbo-
iiknamn). Efterleden -sele (se hhrom Gransele) syftar pi det ovan nflmnda
lugnvattnet

En gflrd heter enligt meddelare (K N) ,Ian Ers efter en d.gare Johan Olol
Eriksson (Jan Ersal.

1 Harrselstorc lidtsetst'Lp 13196 sk - Harrselsforss 1801, 1825, 1882 jb

- Nybygget Harrsellsfo..,-Hu".s"lsfors Krono Nybygge Stg, Harrselsfors ek,
Gn 56, Tk 21J SO - Jbb 1801 och 1825 uppger att krononybygget Harrsels-
fors beviljades till anliiggning ir 1800 mot 25 flrs frihet. Resolutionsdatum
flr enligt Norrlandskommitt6n 18/8. Nybyggaren hette MdLrten,Persson, upp-
ger Lundkvist (VKH s 252)." Harrselsfors lr sekundfirt till ett naturnamn Harrselsf orsen hdrsel,sfdgn 

-Harrselsforsen DAUM, fors i Ume5.lven iister om byn. Om f6rleden Harusels-
se Harrsela Namnet betyder 'forsen vid. Hurrselet'.

Pfl byaomrfldet ligger sedan 1957 ett vattenkraftverk med namnet Harrsele
kraftuerk, namngivet efter byn Harrsele (se d:o) norr om Haruselsfots. Kraft-
verksnamn pfr' -sel(e) anses av Dahlstedt mindre vhlfunna frfln namnvfrLrds'
synpunkt. Kanske har namngivaren hir ansett att partiell uppkallelse efter
Haruselsfors(en) med tillflgg av kraftuerft skulle ha givit ett fcir lflngt namn.

1 Hedlunda hbdhhn,da 5/32 sk - Hedlunda 1882 jb, Hedlund 1828 HLA

- Hedlunda ek, Gn 56, Tk 21K SV - Enligt resolution 19/11 1828 beviljades
tre siikande, Eric Olofsson frfln Tavelsjii, Matts Wilhelm Mattsson frfln
Fredrikshall (bflda Umefl kn) och Anders Andersson i Selet (nuv Viinniis kn),
tillstflnd att ta upp ett krononybygge pA platsen. En skatteomf6ring mdLste

ha iigt rum.
Hedlunda iir helt slkert namngivet av myndigheterna. Enligt syneproto-

kollet var det siikandens onskan att ffl kalla nybygget Hdgberget, vilket
alltsfl inte beviljades. Nybygget hette ursprungligen Hedlund (se skrivningen
1828 i resolutionen och i LMV:s f,ldre lantm6.teriakter), till vilket lagts ett
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-a genom ett myndighetsbeslut (se LMV Br: 2382), viil ettJorsiik att ansluta
nairnet till eldre syd- och mellansvenska narnn pfl :a: Dialektuppteckningen
ger - som [r att vrinta - ett ungt, rikssprflkligt iltryc!._ Namnet kan sigas
iara topografiskt motiverat vad betteffar fiirleden Hed-, eftersom byn
lisser n6. en hed. Efterleden flr schablonartad.-"i-lfia"er ltidn(s 1/8 kr - Hedniis 1882 ib, Hednis 1831 HLA - Hednls
ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 17110 1831 beviljades Jon Israel
olofsson i Hflllniis (nuv vflnniis kn) tilstflnd att anlflgga ett krononybyggg
pfl platsen. Enligt syneprotokollet hade nybyggaren rgd1n uppftirt bostad
6ch- odlat lite diir. I jb 1882 uppges i en senare anteckning att en skatte-
omforing genomfordes efter utslag 4/6 1888.

Namnef iir fiirmodligen tillkommet vid insyningen. Nflgot naturnarnn
*.Hednriset, till vilket det skulle kunna vara sekundirt, ir inte belagt, och
,de topografiska f<irhflllandena talar inte heller fdr en sfldan tolkning.
Enlgf syneprotokollet anh6ll siikanden om att fi ge lybygget namRet.
-d-ei i uppteckningen antyder 'att namnet inte iir folkligt. I byn srigs
nea hia om terringen ned mot Umeilven. Namnets suffixartade efterled
.nds har siledes anslutits till ett Sldre namn Heden. Efterleden [r kanske
flven en efterledspendang till Hdllnds, som ligger intill och som var nlr-
byggarens hemort.- I:z Hjoggsjd n fug,fo, .ldg.fa 27132 sk - Hiaggesiiin 1543, Hiaggesziiin
1546, Hiaggesiiinn 1547, Hiaggessiiinn 1556, Hioggesiii6nn 1580, Hiogsion
1609, Hiflgsiiin 1723, Hjflggsjon 1825, 1882 jb, Hiaggesi6 1539, 1543, 1546,
Itriaggessio 1547, Hiaggesio 1553, Hiaggesiiinn 1556, Hiagsjiin 160_6- bl,
Hiacgesion 1539 sl - Hjoggsj6 by Stg, Hjoggsjti ek, Jflggsjdn Gn 63, HiflSS:
sj6, S. Hjflggsj<; Tk 20J NO - Jbb 1543 och 1546 redovisar I hemman med
3 nominati. I :bb 1547, 1556 och 1562 finns inga angivelser. Jb 1580 anger
2 mtl och 2 bmtl. 1606-1882 redo ende 2 hemman, i ibb 1801

och 1825 uppdelade pfl 3 resp 4 ter. Aren 1543 och 1546 iir
'flgoinnehav"f O+ st t med fordeln flker och iing. Aren 154!-
1606 upptas 58 6rl. Jbb 1609-10 redovisar l2ll2 spl flker och 8 skl linda.
1667*1-680 [r mantalet ll/16, lTol-1751 13/16 fdrdelat pil TllO kr och
21132 sk,1773-1801 29i32 sk och 1825 54164 sk.

Namnet dr sekundd.rt till sjiinamnet Hioggsi|n .ydg[qn - Hiflggsjiin 1661,
1666 LMV Z 31, resp Z 3l l:2, Hjflggsjtin Tk 20J NO, omkring vilken byn
ligger. Namnet bestflr av ett personnamn och subst sid m. Enligt Holm 1965
s1+l t kan Hjogg- i Hioggsi| (liksom Hioggbdle i Skellefte& kn och HioSS-
mark i Umefl kn) iterfiiras pfl en hypokorism *Hiagge till Hialmger. Holm
pipekar att det senare namnet visserligen inte flr belagt frfln Viisterbotten
men vfll frfln Uppland: pfl en runsten frfln Kolje (U 1018) och i markgiilds-
liingden frfln Huddunge 1312. Holm fiirutsStter vidars - rnsfl hiinvisning
till Lindgren 1890 s 53 - att den i diftongen ia ingflende vokalen a i mot-
sats till 1 riksspriket slutits fore kakuminalt I, vilket skulle firrklara de
yngre skrivningarna med o och d samt uttalet. De iildsta skrivningarna med
-e--i kompositionsfogen f6.r ses som en fltergivning av en fiirsvagad-svag
genitivflndelse -a-, som senare faller. Se skrivningarna Hiagatrolet av Hiogg-
bale i St<etteftei kn. Nflgon person med namnet Hiagge flterfinns inte i iildre
landskapshandlingar men det ir otvivelaktigt si att n&gon med detta namn
har haft nflgot att g6ra med sjon f6re de fiirsta skatteuppbiirderna.

PA 1:1 ligger Bgarotet eller Rotet rdta - Rotet ek 20J 7i. Ett yngre namn
tu Hjoggsj\torpet (se ek 2oJ 7i och Tk 20J No). Det fiirra namnet vittnar
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om rusthflll. Kornsuedian hdqlu*tta pil 2z 11 kallas ett hemman, som ffltt
namn efter en iiga. Pfl 3:1 ligger Liden lila, nanr;1lt sekundfirt till ett natur-
namn med betydelsen 'sluttning' (se exvis Stenberg, Iid). Bebyggelsen pi
2:14 kallas Ngbruket n:ilbrdt'ka - Nybruket Tk 20J NO. Namnet betyder
,nyodling, (se uppteckniirgar). Ridnriset rilncsa - Riidnflset ek 20J 7i _pi
t:5 [r sekundiirl-till ett likalydande naturnamn-, med syftning pfl en udde
pfl Hjoggsjiins vflstri strand. 

-Sandgdrdan 
sitl.Xqba pfl 2:3 flr sekundd.rt till

btt titiatyaande f,gonamn med betyd,elsen 'sandgd.rdet'. Se t ex Larsson-Siider-
strtim, garaa. stiandftillan strdafbla pfl 2:11 har ffltt namn efter ett lika-
lydandd naturnamn. Om efterleden Je Fdtlan. Tattarmgran- tdlarrntta -fattarmyran ek 20J 7i pi 1: 6 ir sekundiirt till ett identiskt naturnamn.
Enligt uppteckning siigs stiillet ha varit ett >favorittilhau fiir tattare>.

f lfomnaek hh+mlieb 1/4 sk - Hohnbiick 1825, 1882 jb 
- Holmbflck ek,

Gn 63, Tk 20J NO - Krononybygget Holmbflck beviljades enligt jb 1825
till anliiggning flr 1800 mot 25 flrs frihet, men skatt betalades fiirst 1843
enligt antect<ning i jb 1882, varf6r en fiirllngning av. frihetstiden erhflllits.
Res;lutionsdatum [i enligt Norrlandskommitt6n l2ll2. Lundkvist (vKH
s 252) uppger att upptagaren hette Erik Eriksson. Jb 1825 redovisar I
hemmansnummer.

Namnet b6r vara sekundfi.rt till ett flldre namn pil Holmbdcksbdcken,
*Holm(sjd)bdcken (se nedan), som awattnar Holmbacftssjdn h'bhrnhalt[dn

- Holm-beckssjiin Tk 21J NO, p e naryl pa
sjiin [r Holmij|n hbhm,Ida - 

433 ff -Holmsjiin Gn 63 och Sfor-Ilolmsi1n Z 3l l:2,
Storholm Si<ln 1666 Z 31, Stor Holmsj6n Stg; jfr Lill-Holmsidn nedan. Natur-
namnet Holmbrickssjon och det f6rut nd.mnda Holmbdcksbdcken f,r sekun-
diirer till bynamnet. Det antagna *Holmbdcken filr viil betraktas som en
redukt ,, "tt 

*Ilolm(sjd)buckin eller ett *(sfor)holm(si6)backen. Att be-
trakta bynamnet Hotmbdck som ursprungligt lflter sig ej giira - av sakliga
skil. Det $ildre sjtinarnnet Holmsjdn finns dessutom inlagrat i naturnamnet
Holmsjdbrdn oi hbtrn[abrcbrya och Holmsi\mgren hbhin.l'omi7-ra ssb 7i11-

Holmilan l,ilhobm.ftiw l- litt. Holmsjiin sig, Liu-nolmsjtin Tk 20J NO,
sjti som [r avsevflrt mindre an Stot-Holmsidn, till vilket senare namn det
iii oppositivt. HoIm- i Holmsidn syftar sannolikt pfl nflgon av de tvfi holmar
som ligger i (Sfor-)IIoImsidn, troligen den stiirr
'sjiin med holmen (ev holmarna)'. En parallell
Holmnris kbhmnrls - Holmnis ek 20J 99 'nH.set

Det iir milrkligt att byn inte uppkallats efter sjon. En strflvan att undvika
homonymi med bynamnet Holmsi'6 (se d:o) 5.r utesluten, eftersom den
bebvsselsen tillkom senare.

l"fi"olmsiii hhtrmfaT164 sk - Holmsjrin L882 jb, Holmsjiin, Holmsjil 1832
HLA - Holmsj<i etr, Tk 20J NO, H ,lmsj. Gn 63 - Enligt resolution 30/3
1832 beviljades Jon Persson i Hogland (nuv Vtinniis kn) tillstind att ta
upp ett krononybygge pfl platsen. En skatteomf<iring har 5gt rum.

- 
Namnet synes topografiskt ornotiverat. Pi platsen finns ingen sjti. Ett

samband med, Holmbdcltssjon (tidigare Holmsi\n och sfor-Ilolmsion) och
Lill-Holmsjon dr bestickande formellt sett, men byn ligger inte sflrskilt nlra
dessa sjiiar. Om det vore fr6.ga om genuint folklig namngivning, skulle ly-
bygget ha uppkallats efter nflgon mer niraliggande sjii. Sj6n _ligger inte
hLller intill l/olmbticksbricke.n, som avvattnar Holmbdckssjon. Det iir hflr
mycket som talar ftir att namnet tillkommit vid insyningen' Enligt syne-
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prot att ffl kalla nybygget Holmsid. Bostaden skulle
viaa stumgtbrdnet.

1 - Hflkntis 1882 jb, Hflknfls 1825 HLA - Hflk-
nfls ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 27/12 1825 beviljades drii.ngen

(nuv Viinn6s kn) tillst&nd att anlflgga ett krono-
1882 uppger i en senare anteckning att 211256 llrrtl
och71256 mtl'i6 1905.

Namnet [r sannolikt tillkommet vid insyningen av nybygget. Det iir fiir-
modligen uppkallat efter den stora och gamla byn Hdknds i Nordmalings kn
(Angeimaniand), tidigast omnlmnd i handlingarnq 1494. Enligt syneproto-
to[6t beglrde nybyggaren att ffl kalla stiillet Hdknds. En anknytning till
dennes namn flr utesluten (se ovan).

1 Hiillfors hdlt'dp, y hdlt'dp 7132 sk+3132 kr - Hellfors 1801, Hiillfors
1825, 1882 jb 

- Krono Nybygget Flellfors Stg, Hiillfors ek, Gn 63, Tk 21J
SO - Jb 1825 uppger att Hiltfors tir ett nybygge, upptaget 1788 med 30 flrs
frihet. Skatt erlades dock fiirst 1828, eftersom fiirlingning av frihetstiden
erhflllits (se Lundkvist VKH s 253) . 45/1024 mtl skatteomf<irdes 412 1933,
3/128 mtl2ltZ rcgZ enligt senare notering i ib 1882. 1802 och 1825 redovisas
t hemmansnummer.

Namnet [r sekundflrt till ett naturnamn Hrillfotsen - Hellforssen 1820
HLA A 1a: 109:21, fors som fiire regleringen av Umefllven b6r ha legat 6ster
om byn. Frirleden iir vb dial hdlla f.'stenhii.ll' (se Larsson-Sdderstriim) och
har oviss syftning. Enligt meddelare (H P) fanns inga hiillar i eller vid forsen.

1 Hiillniis hdlnQs 9/128 kr+9/128 sk - Hiillniis 1882 jb, Hiillniis 1827

HLA - Hiillniis ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 2717 1827
beviljades torparen Olof Olofsson i Kolksele (nuv Vii.nnhs kn) tilktflnd att
ta upp ett krononybygge pfl platsen. Jfr Lundkvist (VKH s 253) som ger
andra- uppgifter. Entigt-senare notering i jb 1882 skatteomfiirdes 9i128 mtl
efter utslag 4/6 1888.

Namnet Hcillnds synes topografiskt omotiverat. Ftirleden, vb dial hdlla f.

'stenh6ll' (se Larsson-Soderstriim), skulle till niids kunna tiinkas syfta pfl
(nflgon av) de relativt smfl berghiillar som gflr i dagen dflr bebyggelsen nu
ligger. Efterleden -nas 5r helt omotiverad. I det syneprotokoll av 1829 som
fdglts till resolutionen fiir Ostergflrds krononybygge (HLA A IIa:27:858)
orinf,rnns en lokal trItiltndset sorrr uppges ligga l/8 mil sdder om Ostergflrd.
I protokollet nflmns ocksfi. >Hillniis Nybygges> omr6.de. Det framgfrr
emellertid inte om Htillndset syftar pfl en naturforeteelse eller om det [r ny-
bygget som avses. Namnet Htillnris 6.r sannolikast tillkommet i samband
med insyningen. Vad betrlffar f<irleden finns, uttiver de ovan angivna sakliga
fiirklaringarna, den mojligheten att namnet forledsanslutits till namnet
Hdllfors, narnn pi ett tidigare upptaget nybygge i nflrheten. Efterleden 6r
schablonartad. Av syneprotokollet framgir att siikanden anhiill om att ffl
kalla nybygget Hdllnds. Slutligen skall det inte heller uteslutas att nybygget
uppkallats efter Htillnds i nuv Vindelns kn. Om detta och liknande namn
se vt Haeervall 1986.

i hilllan(s - !--L 1/8 sk - Htiganiis 1882 jb, Hiiganiis 1832,
1833 HLA - Hiiganis ek, Gn 63, Th 2lJ SO - Enligt resolution 23/11 1833
beviljades Eric Ericsson i Stenniis (nuv Viinniis kn) tillstflnd att ta upp
ett nybygge pfl platsen. Numera [r stiillet <]de.

Namnet iir helt sH.kert tillkommet i samband med nybyggesanltiggningen.
Enligt syneprotokollet skulle bostaden anliiggas pfl stidra sidan av ,s6. kallade
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Sm<irklippenr, elt markerad hiijd. Det framgfir vidare att det var sdkandens
<inskan att ffl kalla nybygget Hdgnds, vilket i resolutionen flndrats till Hdga-
nds. Att det flsatta namnet inte flr folkligt framgflr av den upptecknade namn-
formen, som inte har apokoperat c. Att man frfln myndighetens sida inte
villfarit stikandens iinskan verkar egendomligt. Den kan ju ha missupp-
fattats, eller ocksi beror det flsatta namnet pi uppkallelse efter Hdgands
i Malmiihus lin. Det kan i sfl fall tyckas mlrkligt att denna ort, sorn vid
nybyggesanliiggningen 1833 iinnu var relativt gbetydlig, skulle ha utgjort
miinster. Kruk- och krustillverkningen kom visserligen i gflng d$ir pfr. 1830-
talet, men allmiint spridda blev produkterna inte fiirrd.n i mitten av seklet
(se De la Gardie 1972 s 57). Om identiska skflnska uppkallelsenamn se
Hallberg 1976 s 89. Bflde Hdgnris och Hdgancis kan sd.gas vara delvis topo-
grafiskt motiverade, eftersom platsen ligger hogliint. Efterleden iir i det
iinskade namnet schablonartad. Det kan noteras att nybyggaren kom frfln
Innetntis, namn yars efterled kanske tjiinat som mrinster.

1 Hdgbiick hQgbafu 3164 kr1-s/64 sk 
- 

Hrigbiick 1882 jb, Hdgbeck 1830
HLA 

- 
Iliigbiick ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 2114 1831 be-

viljades Anders Andersson H6g och Johan Johansson Lundin tillstflnd att
anliigga ett krononybygge pfl platsen. Lundkvist (VKH s 253) anger 1834
som anliggningsflr. Jb 1882 upplyser i en senare anteckning att hemmanet
omfiirdes till skatte 3/2 1886.

Namnet har slkerligen tillkommit vid ins5mingen. Enligt syneprotokollet
var det siikandens 6nskan att ffl ge nybygget namnet. I protokollet r5.knas
fltskilliga bickar i omgivningen upp men ingen med namnet *Hdgbdcken.
Tomt och bostad skulle anlflggas ovanfrir >s6. kallade Hasabicken>. Fdr-
leden Ilog- 5.r kanske en anspelning pfl den ene nybyggarens tillnamn. Liiget
kan ocksfl ha spelat roll vid namngivningen. Efterleden -bdck [r schablqn-
artad och kan sigas ha viss motsvarighet i terriingen. Om namntypen se
ytterligare Hagervall 1986.

1 lldgland ltsgldr!, 9/64 sk 
- 

Hiigland 1882 jb, H<igland 1827 HLA 
-H<igland ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 7/11 1827 beviljades

dringen Anders Andersson frfln Mjiisjti (nuv V[nniis kn) tillstind att ta
upp ett nybygge pfl platsen.

Nigot naturnamn *Hdglandet, som .lllogland kan vara sekund:irt till, har
ej kunnat beliiggas. Syneprotokoll saknas i HLA. Namnet iir vanligt pi
yngre bebyggelser i iivre Norrland. Hagervall 1986 anfdr fdr Viisterbottens
del 7 namn, varav 2 fr.r namn pfl bebyggelser anlagda tidigare dn Hdgland
i Viinniis. Fiir ytterligare paralleller se flven SOVn 4. Namnet har f6rmod.-
ligen tillkommit fiirst i samband med nybyggesanl5iggningen, och kanske
[r det hiir frflga om uppkallelse. Om nybyggaren 6r den Anders Andersson
som tre fl.r senare anhdll om att fi anliigga Hdgbdck (se ovan) , kan Hdg-
vara en anspelning pi. dennes tillnamn. Att platsen ligger h<iglEint kan ocks6.
ha spelat in vid namngivningen. Efterleden [r ortnamnselementet -land.
Om namntypen se ytterligare Hagervall 1986.

1 Htiglunda hhqkhnttu 3/64 kr 
- 

Hoglunda 1882 jb, Hiiglund 1833 HLA

- HQSlunda 1868 LMY Z 37 l:1, ek, Gn 56, Tk 21J SO - Lundkvist upp-
ger (VKH s 253) att en nybyggare vid namn Per Nilsson (f6dd 1280) 1B0S
ansdkte om att ffl ta upp ett nybygge pi platsen. Enligt resolution b/B 18BB
beviljades fiiltjiigaren Eric Carbin tillsammans med bdnderna Nils Eriksson
och Nils Jonsson frfln Strirkesmark (nuv V[nniis kn) motsvarande tillstflnd
(se iiven Norrlandskommitt6n). Jb 1882 upplyser i en senare notering att
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nvbvsset skattlades 1868 till 3/64 mtl med 40 frihetsflr fr o m 1853, dock sfl

"it [ii+ skatt skulle betatas sedan Bl4 av frihetstiden gfltt. 3/128 mt1 om-
fiirdes tiu skatte 28/10 1835 och 3/128 mtl 26/9 1900. Idag iir platsen 6de.

Ett namn H\glund beg:irdes av srikanden vid insyningen, vilket Sven

6.sattes i resolutionen. Nflgra primlra naturnamn *Hdglunden eller *Hdgen

iir emellertid inte belagda. Byaomrfldet utgiirs av tvfl, relativt sm6., 6.tskilda,
,hiigt beliigna odlingsomrfi.den. Fiirleden Hdg- dr pfl grund 3v det hiiga Iiiget
siilierligen adj hdg, efterleden ett suffixartat -lund, till vilket senare lagts
ett -a, kansks efter monster av d.ldre bebyggelsenamn i sodra och mellersta
Sverige (se iven Hedlunda). Miijligen kan igosplittringen ha legat till grund
f<ir tillkomsten av -a. Det ena odlingsomridet (1:4) kallas enligt uppteck-
ning Gammlunden gd,nrlw,t!, det andra (2:l) Nglundgn-n!7hhr1" ! uppteck-
ninlen anges vidare att Nylunden varit utskifte till Gammlunden. Flera
fiir[laringar kan ges till dessa senare namn. En vore att ansfltta en folklig
naturnamnsarketyp *Lunden for Gammlunden, vartill elt Nglunden namn-
givits i opposition. Men Gamm- och Nylunden kan flven vara yngre iin det
fi.satta Hdglund(a) och ha bildats i anslutning till detta.

.1. Htigiker ltqgEl,'ar 5164 kr - Hiigfiker 1882 jb, Hiigflker 1832, 1833

IILA -- Hogiker ek, Gn 56, Tk 21J SO - En1igt resolution 20/3 1833
beviljades drflngen Matts Er(ic)sson i Tallberg (nuv Viinntis kn) tillstend
att anliigga krononybygget Hiigflker. Siikanden hade, uppges i syneproto-
kollet, redan bebyggt platsen och antagits som kronotorpare under Krflk-
myran, men detta kontrakt skulle upphiira. Av en senare anteckning i ib 1882
framgflr att hemmanet skatteomfrirdes efter resolution 8/11 1887. Nu iir
platsen iide.- Hdgdker [r mojligen sekundii.rt till ett S.gonamn *Hdgdkern. Enligt syne-
protokollet skulle bostaden ligga vid norra inden av Hdgdalsmgren - Hog-
dahlsmyran 1832, Hdgdarmyran 1825 HLA A IIa:20;1912 f. Ett natur-
namn *Hdgdalsdkern kan alltsfl ha existerat, varur ett *Hdgdkern reducerats.
Frir tanken pfl ett ursprungligt lgonamn ta]ar att platsen var bebyggd vid
syneftirfittningen. Men man kan 6ven ftinka sig att namnet kommit till vid
synen. I protokollet anges att siikanden anh6ll om att ffi kalla nybygget
H.6gdker. Han har i sfl fall tagit fasta pi f<irleden i omgivande naturnamn
och lagt till ett suffixartat, bebyggelsebetecknande -dker. Namnet ir topo-
grafiskt motiverat.- 1 Hdgfls h\gqs 3164 kr+3/32 sk - Hdgfls 1882 jb, Hogfls 1829 HLA -trIdgfls ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 10/9 1829 beviljades Hans
Hansson, Anders Hansson och Emanuel Emanuelsson i Kolksele (nuv Vtin-
'nfls kn) tillstdnd att ta upp ett nybygge pfl platsen. Lundkvist uppgeT ryKH
s 253) att nybyggaren trette Isak Isaksson frfln Ytterkolksele. 3/64 mtl
skatteomfiirdes 27 /ll 1901 enligt senare anteckning i jb 1882.

Namnet iir fiirmodligen tillkommet i samband med nybyggesanlflggningen'
Nflgot syneprotokoll har inte fogats till resolutionen. Ett naturnamn *Hdg-
dsen, till vilket bebyggelsenamnet skulle kunna vara sekundflrt, finns inte
belagt. Topografiskt st[mmer namnet bra, eftersom bebyggelsen ligger pi
en ca 160 m hiig fls.

1 Innergfrrddaargqf 5/32 sk - Innergflrd 1882 jb, Innre Nygflrd, Inner-
gflrd 1826 HLA - Innergflrd ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution
6/a tsz6 fick ,Fiirre Krono Nybyggaren Anders Tafvelin i Nygird, i nuv
Viinniis kn tillstind att ta upp ett krononybygge pfl platsen. Hemmanet har
sedermera skatteomfdrts.
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Innergdrd ?ir ett primiirt bebyggelsenamn, tillkommet vid insyningen.
Enligt syneprotokollet anhiill nybyggaren, biirdig frfln grannbyn Nygdrd,
att ffl kalla stiillet >Innre Nygflrdr, vilket hndrades Lill Innergdrd i resolu-
tionen. Innre - Inner- anger nybyggets liige liingre in i Umans iilvdal ffn
hembyns. Efterleden flr elementet -gdrd. Bflde ftir- och efterled rir htir
kopierade efter kiinda flIdre miinster. Fiirleden utg6rs av komparativen inre
(se motsv orn Ytter- i Ytterkolksele). Efterleden flr en pendang till -gdrd

'iNggdrd (se d:o).
Innerniis - Inner Sten nhs, Innernfls 1826 HLA - Enligt resolution

26/4 1826 fick Eric Ericsson frfln Stenniis tillstflnd att inrri.tta ett krono-
nybygge Innernfls pfl kronoallmf,nningsmark mellan Stennd.s och Lflngnfls
krononybyggen och Jiimtebiile by.

Namnet Innernd.s iir ett ungt bebyggelsenamn tillkommet vid insyningen.
Enligt syneprotokollet anhiill siikanden att fi kalla nybygget >Inner Sten
n[s>, vilket i resolutionen reducerats till ett hanterligare Innernds. Det iir
ovisst var platsen exakt flr beliigen. Eftersom namnf<irslaget [r bildat opposi-
tivt till Sfennris bdr Innerncts ha legat llngre in i Tviirins dalgflng tin Sten-
'nas. Om Inner- se YtterkoLksele och orn Innernds se utf6rligare Hagervall
1986.

1 Johannesilal Jqhanasddt 3/32 kr - Johannisdal 1882 jb, Johannesdal
1847 HLA - Johannisdal ek, Johannesdal Gn 56, Tk 21J SO, LMV Br:2382
- Enligt resolution 22/9 1847 beviljades dringen Johan Jonsson Stormare
tillstflnd att anliigga ett krononybygge pi platsen. Jb 1882 uppger att hem-
manet skattlades efter awittringsutslag 31/12 1868 (annorlunda Lundkvist
VKH s 253) till3/32 mtl med 36 frihetsflr fr o m 1848, dock sfl att halv skatt
skulle betalas sedan 314 av frihetsflren gitt. 9132 mtl omf<irdes till skatte
9/10 1889 enligt senare anteckning i jb. Hemmanet flr nu iide.

Namnet H.r med all sannolikhet tillkommet vid insyningen. I protokollet
anges att sdkanden anh<ill om att ffl kalla stiillet Johannisdal. Bostad och
,flkerstiille utvisades vidare >p5. iistra sidan om sfl kallade Fagerbricksliden>.
500 alnar s6der om bostaden uppges odlingsland finnas ovanfiir en dal.
Forleden ii.r mansnamnet Johannis - Johannes och syftar pi nybyggaren.
;Enligt beslut av Lantmf,teristyrelsen (LMV Br:2382) shall namnet skrivas
med e.

1-4 Jiimtebdle Xdm,pab, y Xhmpa| t bl32 sk - Jemttbolee 1548, Jempte-
btile 1547, Jemptebiilee 1556, Jampteb<ilet 1580, [JJamptbdll 1607, Jiimptbiill
1609, Jemptebole 1723, Jemtebtile 1825, 1882 jb, Jemtbole 1539, Jemptebdle
1553, 1566, Jamptboll 1606 bl, Jremtebtile 1539 sl - Jemteb<ile by Stg, Jemte-
brile ek, Jiimtebiile Gn 63, Tk 21J SO - Jbb 1543 och 1546 samt bl 1547
redovisar 3 nominati. I jbb 1556 och 1562 saknas uppgifter. 1580 uppges
mantalet vara 3. 1606 och 1613 har antalet sjunkit till 1. 1667-80 tas 2 nomi-
nati upp och 1701-1773 2 hemmansnummer. I jbb 1801 och 1825 redovisas
3 nummer pfl 4 resp 5 brukningsenheter. Agoinnehavet iir 1543-46 96 skl
med fiirdelningen 72:24 pfl flker och [ng. 1547-56 upptas 88 cirl, 1562-1606
100 orl. I jbb 1609-10 redovisas 11 spl och 5 skl 6.ker samt 5 spl linda. Man-
talet [r i jbb 1667-1825 1 1/32 sk utom 1725, dfi jordnaturen uppges vara
krono. Enligt en senare notering i jb 1882 skulle nr 4 efter beslut 11/8 1921
uteslutas ur jb och jorden frirdelas pfl de tre rivriga hemmanen.

Namnet Jdmtebdle iir primirt bebyggelsebetecknande. F<irleden kan vara
antingen identisk med mansnamnet Jcimte, sorn f,r identiskt med inbyggar-
beniimningen, eller sjrilva inbyggarbenfi.mningen. Namntypen var vanlig i
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gammal tid (se Hellquist 1912 _s 106, Mod6er 1967 s 99, Otterbjiirk 1964

i tOr; se even ortnamiet Jdmtes hos Flemstrom i SOJii 6 s 32). Nflgol person

med namnet i.terfinns emellertid inte i undersiikta kiillor. F6rleden har
haft formen *Jemta-, som var genitiv sing. Om den utgjordes av inbyggar-
f""a-"i"gen kunde den miijligen - men mindre troligt - even vara genitiv
pturaf. An"clelsevokalen har 

-synkoperals. Efterleden [r obest form sing av

iubst brdle n'bostille'. Namnefkan uUt.a sammanfattningsvis betyda'Jhmtes/
jfimtens (jflmtarnas? ) bostiille'.

Det hemman som av gammalt haft beteckningen 2 heter enligt m-eddelare

(S N) Goffland- Gottlind 1802 HLA (db 15/10 1802). Namnet bflde syftar

ifl tanasUpet och antyder odlingens verhliga eller tinskade brirkraftighet -
en kanske medveten aunfettyaigfret. Om identiska namn se Stflhl 1942 s 30

och Hallberg 1976 ss 78 och 82: PA 2:12 ligger Ku_arnmgrliden ko@4rnyt'lia

- 
l(y261py:.tid"n Tk 21J SO, namn sekundfirt till ett identiskt naturnamn

med betydeisen 'skogsbacken vid. Kvarnmyren' (om myrens liige- se ek-21J li) '
pfl t:ti tigger lWiia lonannaberget md,ta Od)haryabd,rXa,.bebyggelse som

""iigt 
uppte"Jkning ffltt namn efterln kvinna. Storgdtdan^st'8-rX@tta heter ett

or.r."aa"'ia 1:b9, 1:G0 och 1:61, som bebyggts p& 1960-talet. Namnet f,r
sekundflrt till ett likalydande 6gonamn.

1 Jiimtland 1&rntlav 5/32 sk - Jemtland 1882 jb, Jemtland 1842 HLA -
Jemiland ek, dn 56, Tk 21K SV - Enligt resolution 26111 1842 beviljades
Emanuel Andersson i viinnforsbflck (nuv viinniis kn) titlstflnd att ta upp
ett krononybygge pA platsen. Lundkvist uppger frihetstiden till 37 flLr med
5 flrs fdrliingning. Hemmanet har sedermera skatteomfilrts.

Byn iir uppkallad efter landskapet. Denna upgkal_le]1g1amnstyp [r inte
ovanlig i traliten. Jfr Upptand i Vindelns och Goffland i Viinniis kommuner'
Enligtiyneprotokollet anholl s<ikanden om att ffl ge nybygget namnet.

1 Jiirvdal Jhroddtr, pa Xbrttdq,h, y ,?drailg,tr g/t6 st< - Jerfdahlen 1825,

Jerfdalen 1882 jb, Djerfdahlen, Jerfdahlen, Jerfdahl 1827 HLA - Jerfdal ek,

Jiirfdal Gn 56, jarvdal Tk 21J SO - Enligt resolution 2sl5 1827 beviljades
Nils Nilsson tillstflnd att ta upp ett krononybygge pfl platsen (se flven Norr-
landskommitt6n). Jb 1825 tai-emellertid upp t hemmansnummer och upp.
lyser att det anlagts efter utslag 31/8 1818 pfl 10 6rs fdrsiik (se flven identiska
uppgifter av Lundkvist i VKH J ZS+1. Hemmanet har sedermera skatteomfiirts.

Jdrudal ir ett ursprungligt naturnamn med syftning pil Jdtudalen xhrtsdq4

- Jrirvdalen ek 21J 1i, djupt nedskuren dalgflng som stracker. sig vflsteru-t
mot Vrilvsjiin. Sekundart iiti Jdrud.alen 'dr Jiirusttupen Xhrtsstrtipan - 

jdtf.
strupen, Dierfstrupen Stg, dalgflngens avsmalnande h6gsta del, namnet vti'l
en iedukt av ett *Jdrudal(s)strupen. Stg uppger att Jdtudalen anvflnts
som vinterv[g och att den 5r >wrflngt land, hflligt och gropit af biickerr
siinderskuret, s6. att det war ett straff att firdas dflr, nflr det war litet sn6,
sfl har den ffltt namnet Djerfstrupenr. Fiirleden ir antingen djurnamnet
jdru nt (se Bucht i SOVn i s 7 Jiiruberget och s 73 Jriruuik) eller person-
,r*r"r'Jdrf (te$) eller Dierf.Ingen person med n&got av dessa namn har
dock kunnat spflras pfl. hemmanet. En motsvarighet till no dial iatue, iat-u-e,
fvn jorfi m 'sand, grus, hirav bildad bank', som i Jrirued - Jerffe 1535

(se Iiuctrt i SOVn 4 i 27), 5.r mindre trolig, eftersom_ de sakliga ftirhflllandena
talar hiremot. 1959 indrades namnet officiellt pfl hebyggelsen frfln best till
obest form (LMV Z 37 BR: 2382).
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1 Kallhtigen kdlhdqln 11164 sk 
- 

Kallhigsen 1801, 1825, Kallhiigen
f882 jb 

- 
Hdgen, eller Kellhousen Krono Nybygge Stg, Kallhogen pk,

Gn 63, Tk 20J NO - Enligt jb 1801 upptogs nybygget Kallh<igen 1798 mqt
25 flrs frihet. Lundkvist (VKH s 254) uppger att nybyggaren hette Olof
Persson. Jbb 1801 och 1825 redovisar t hemmansnummer.

Kallhdgen ilr sekundirt till ett naturnamn *Kallhdsen. Det rir inte helt
klart och kan tolkas efter tv6. linjer. En m<ijlighet 5r att frirleden vore
mansnamnet RarI (Kalle) och syftade pfl en person som haft nflgot att g<ir4
med platsen, i sfl fall fore nybyggesanlflggningen, eftersom nybyggaren hette
OIof. (Om mansnamnet KarI i norrbottniska ortnamn se Pellijeff 1980
s 75 f.) Detta fdrslag [r dock osflkert. En annan mtrjlighet flr att se fdrledeii
som adj ftall. Den kan d& syfta pfl frostliinthet, men det mest tilltalande iir
att se *Kallhdsen som reducerat ur ett *Kall(krills)hdsen, eftersom en kall-
kiilla finns pfl ett berg i anslutning till platsen ftir det ildsta nybygget.
Pellijeff 1985 s 86 anf<ir flera namn med fiirleden Kallkrill- frfln Kalix kn,
Nb l.

Skrivningen Kell- i Stg fflr ses som ett fiirs6k att flterge ett palatalt uttal
av klusilen. Skrivningarna -ftousen (Stg) och -hdgsen (jb 1801) flterspeglar
det genuina uttalet av subst ftds m 'kulle' (se Larison-S<iderstr<im, Lindgren
1940 och uppteckningar). Alternativskrivningen Hdgen i Stg och den yngre
namnformen Kallhdgen kan betraktas som till rikssprflket anpassade former
av namnet. Stg uppger att nybygget lflg pfl en >2 ir 3 famnar uph<igd kuller.

1 Kamparbfrek kawpath,kl.t tl9 sk 
- 

Kamparbiick 1882 jb, Kamparbick
1826 HLA 

- 
Kamparblck ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 2215

1826 beviljades Johan Nilsson i Fillforsselet (nuv Vfinniis kn) tillstind att
ta upp ett krononybygge pfl platsen. En skatteomf<iring har iigt rum seder-
mera.

Kamparbdcft [r sekundiirt till b5.cknamnet Kamparbricken kd,mparbftlpn

- Kamp.arbiicken 1826 HLA, enligt syneprotokoll belflgen >femhundrade
Alnar i Oster frfln Bohlstadenr. Fdlleden 

-Kampar- er relativt ovanlig och
iir i detta ortnamn av osflkert ursprung. Den kan inte vara ett substantiv
med genitivflndelsen -ar, eftersdm varken fr.ndelsevokalen efter lflng stavelse
eller r framf6r konsonant skall bevaras. En fsv motsvarighet till det i fda
belagda Kampharth (se DGP 1) skulle formellt kunna utg6ra fiirleden, men
ett mansnamn av denna typ i ett nordsvenskt naturnamn iir h6gst osannolikt.
Siiderwall (suppl) upptar ett *kampare '(enviges)kiimpe, gladiator', som
eventuellt skulle kunna thnkas ha haft binamnsfunktion och gett ett Kam-
par- (1 *Kampara-) , men ett sfldant namn ir inte belagt. Att rflkna med en
stam ftamb- med skiirpning av b ) p (jfr Lindroth 1913-14 s 39 ff ) iir fiiga
tilltalande.

Ortnamnsf6rleder pil -ar(e) har behandlats av bl a Alfvegren 1958 s 149 ff
(se hlrtill flven Fries 1962 s 112 f) och Pellijeff 1974 s 240 ff. Hos den senare
framhfllls att dessa i de s6dra lappmarkerna sdllan skall tolhas som yrkes-
beteckningar. I st?illet menar f6rf att hithdrande namn betecknar platser diir
man (nflgon) brukar giira nflgot eller dH.r nflgot brukar hlnda.

Tvfl fiirslag med verbstammar skall dflrfiir prrivas. I Vb iir verbet ltd,ry.p1s

'brottas' enligt uppteckningar belagt frfln H6ssj6, och frfln L6vflnger och
Nysiitra finns kamperu kdmtrt(r resp ltdmp(ra i samma betydelse. M6jligen
skulle ett nomen agentis kampare m till nflgot av dessa verb kunna tiinkas
ingfl. En annan m6jlighet vore att r6kna med en liknande bildning till ett
verb kampa med bet 'avhugga, avkvista' (se Rietz). En inviindning som kan
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$iiras iir att det verbet ii.r belagt bara frin HEilsingland- (se aa), men det kan
I, t, funnits i.ven i Vb. Namnets betydelse flr sflledes oviss. . Det betyder
trnrt 

" 
,bii.cken dflr man brukar brottas/kvista (ta 1iv till kreatur)'.

1 Karlsberg ltil*bar.t 1/8 kr - Carlsberg 1882 jb, Carlsberg 1845 HLA -
Karlsberg ek,"Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 2319 1845 beviljades
Olof Nordstrtim och Carl Fredrik Fahlstriim tillstflnd att ta upp ett krono-
nybygge pfl platsen. Jb 1882 uppger i en senare anteckning att hemmanet
skatteomfdrdes 1215 1886.

Namnet har siikerligen tillkommit i samband med nybyggesanliiggningen.
Fiirleden 5.f mansnamnet Kail i genitiv och syftar pfl en av de ovan nflmnda
nybyggarna. Nflgot primiirt naturnamn *Railsbergef [r inte belagt, varfiir

"iteii-"he, 
fflr sflgas lyfta pfl berg i allmiinhet i omgivningen. Enligt resolu-

tionen skulle bostaden anliiggas pfl de >sfl kallade kallkillidenr. I nflrheten
llgger dIven Kallkdllmgran (se Tk 21J SO). M6jligen kan ljudlikheten
*-"itun adj kaII och mansnarnnet ha inspirerat namngivarna. Om detta och
liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Klintsjii krrifi.fa 1/8 sk --Klintsjtin 
1882 jb, Klintsjiin, Klintsj'ii 183,1

HLA - fiintslO 
"L, 

Tk 20J NO, KtintsjOn Gn 63 - Enligt resolution 7/2
1,831 beviljades Pehr Olofsson i Fagernfls (nuv Vflnniis kn) tiilstflnd att ta
Upp ett nybygge pfl platsen. Det har sedermera skatteomfrlrts.

- f.[r*net hai iafertigen kommit till vid insyningen. Enligt syneproto-
kollet anh6ll sdkanden om att ffl kalla nybygget Klintsiin. F<irleden 5r subst
klirlf m'ett litet men htigt och brandt berg' (se Stenberg), efterleden subst
sj6 m. Namnet iir topografiskt motiverat. I syneprot-gkollet up_pges emelle^rtid
ait bostaden skulle anEggas pfl >Westra Sidan af sflkallade Klflmtjern pfl en

diirstiides varande Stenkliipp>. En blck, >KliimtjernsbS.cken> omnhmns
ocksfl. I protokollet skrivs iiven >Klflpptjern> en gflng om samma tjf,rn.
Kldm- ellir Kldpptjdrn ilr sflledes det gamla namnet pfl den vattensamling
vid vilken nyn iigjer. Det fflr anses egendomligt att Klintsi6(n)__valts som
namn. Kanske har nybygget uppkallats efter den stora byn Klinfsion i
Nysiitra kn, Vb. Mtijligen har det fi.satta namnet ansetts vackrare. Namnet
Asattes obestfi.md form av Lantmd.teristyrelsen 1959 (LMV BR:2382).

Efter norra stambanan ca 3 hm sydost om Klintsjii (p& FagernEis Sgor)
ligger en hflllplats uppkallad efter byn.-i tromsete kirrksilZ, pta kihlwelan 3h6 sk - Kol ksele 1801, Kolksele 1925,
1882 jb, Kolkselet 1787 HLA A 1a: 62t17hO db - Inner Kolkselle Stg, Ofre
Kokiele ek, Kolksele Gn 63, Tk 21J SO - Kolksele uppges i jb 1825 vara
ett nybygge upptaget 1794 mot 30 flrs frihet. Skatt ingick dock fSrst fr o m
fSaS-entigt senare notering, varfiir fiirl5ngnihg av frihetstiden med 13 flr
erhflllits. Lundkvist (VKH s 254) uppger att nybyggaren hette Isak Isaksson
frfln Mj6sj<i (nuv v:inniis kn) och en till honom frin Burtrisk inflyttad
svfrger.-nnigt db 1787 (l7ho) ansiikte en bonde frin viinna.s, Zachris
Olo?sson om"att ffl anl[gia ett krononybygge pdL platsen, varvid ett >Ogna
fnstrument) upprflttades, som dock inte bifogats protokollet. Lundkvist upp-
ger (aa s 254)-att skattlflggning iigde rum 1820 och 1838. Det framgflLdg."k
irrte orn han menar att tvi nybyggen fanns hir under 1800-talet. Enligt
skattlflggningsinstrument 1810 (LMV Z 37 3321) egde skattliiggning rum
redan iStO och enligt LMY Z 37 58:1 ytterligare skattliiggning och avvittring
1864-66. Uppgifterna flr siLledes motsilgelsefulla. Lundkvists 5r svflra att
vflrdera, eftersom kiillhiinvisningar saknas. Jbb 1801 och 1825 tar upp bara
t hemmansnummer.
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Namnet [r sekundirt till naturnamnet Kolksetet kitlaslle, y labtk-, ett
lugnare avsnitt av Umeilven mellan N[s- och Hiillforsarna, iister om byn.
Fdrleden flr sannolikast subst kolk m, ett laxfiskeredskap (se Htigberg 1926
s 32 f ) eller stammen i verbet kolka'dra not med bfltar' (se Stenberg och
Rietz s 378b). En ssg kolknot ltithhvt'ot finns enligt uppteckning belagd frin
Vb. En komplikation d.r ett Kolkberget kihkbdrXa - Kolkberget Tk 21J SO,
berg beliiget ca 1 km nordost om Kolftselet. Detta namn fflr vll betraktas
som en redukt av ett *Kolk(sels)berget.

Subst ftoIft m kan enligt Jonsson 1966 ss 316-18 och drir anf litt flven
betyda '(liten) tjiirn o dy1'. Ett myrnamn Kolkmgran kitrkmy-ra 

- I(g-lk-
myian Tk 20K NV och eft enligt uppteckning belagt Kolkbdckett kihkbhban
finns inom Bergs byaomrfi.de i Viinnlis kn. Namnen denoterar terringftire-
teelser lflngt frfln vattendrag, varftir KoIk- ddr bdr betyda 'liten tj[rn'.
Sakliga fiirutsf,ttningar finns. Om ett f6rsvunnet tjflrnnamn *Kolken skulle
vara namnarketypen till Kolkselet }nar Kolkbergef uppkommit genom reduk-
tion av ett *Kolk(berys)selet. Det skall dock betonas att denna forklaring
till namnet 5.r mycket osflker och kommer i andra hand. Efterleden [r
subst sel n 'lugnvatten' (se hhrom ytterligare under Gransele). Skrivningarna
Olre (ek) oc}r^ Inner (Stg), den senare motsvarande ett tildre ii fsv in(d)ri
med synkope arr slutvokalen och inskott av e, anger lflge liingre upp eller
in i Ume ilvdal ilnYtterkolftsele (se d:o).

1 Krikmyrankrdkmlra 3132 sk - Krflkmyran 1882 jb, Krflkmyran 1828
HLA - Krflkmyr ek, Krflkmyren Gn 56, Kr&kmyran Tk 21J SO - Enligt
resolution 23/6 i828 beviljades Enock Jacobsson i Tallberg (nuv Vflnniis kn)
tillstflnd att ta upp ett kronotorp pfl platsen. Det har sedermera skatte-
omfiirts.

Namnet iir sekundiirt till ett myrnamn Krdkmgran b&krnl-ra - Krflk-
myran 1828 HLA A IIa:25:838 ff. Det f,r mindre troligt att en fdrled Krdk-
i ett myrnamn utg<irs av appellativet ftrdka f, eftersom krflkor ju f6retrfldes-
vis hflller till n[ra bebyggelse. I en artikel i tidskriften Vd.sterbotten 1986:1
(Umefl) hiivdar Lars-Erik Edlund att ortnamnets fiirled mdjligen kunde
vara krdka som ortsbooknamn. I sfl fall iir det sannolikt frflga om det v[l-
belagda namnet fiir stflrkesmark(s)borna, std.rkesmarlc(s)krdftor (se Edlund
1984 s 171). Sterkesmark ligger ca 3 km sydviist om Krikmyran, och man
fflr dfl tiinka sig att flbor frfln denna stora by haft nigot att gtira med myren.
Kanske har den varit deras fodert[kt. Eftersom det iir friga om ett iiknamn,
kan myren inte vara namngiven av stdrkesmark(s)bor. Fcir ortsboiiknamn
i ortnamn se Edlund 1985 s 12 och dflr anf litt, ss 107 och 275 (not 281

samt utftirligt i anfiird artikel i tidskriften Vf,sterbotten.
1 Kvarnfors kadrLfdp t/S kr - Qvarnfors 1882 jb, Quarnfors 1855 HLA -Qvarnfors eh, Kvarnfors Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 19/3 1855

beviljades Johan Mattsson i Stiirkesmark (nuv Viinniis kn) tiilstAnd att
anlligga ett krononybygge pfl platsen. Genom ett awittringsutslag 31/12 1868
skattlades hemmanet till 1/8 mtl med 36 frihetsflr fr o m 1855, dock sfl att
halv skatt skulle betalas sedan 3/4 av frihetsiren gfltt. Jb 1882 upplyser i
en senare notis att skattemannarritt pi 1/16 mtl beviljades genom utslag 2/9
1886. Enligt ytterligare en anteckning skatteomfiirdes 1/16 mtl genom
utslag 29/1 1898.

Namnet har siikerligen tillkommit vid insyningen. I syneprotokollet frfln
1854 niimns att plats f<ir bostaden utvisades pi ,si. kallade Quarnkliippen>,
norr om Vilvsj<in och att kvarnplats erbj<ids >uti den niira intill utsedda
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bohlstaden framliipande quarnbecken>. Kuarnbdcken kr@gbblpn - I(varn-
blcken Tk 21J SO faller riitt starkt s<ider om Kuarnkldppen. Om ett fors-
namn *Kuarnforsen verkligen existerat ir dock osflkert. I sfl fall biir fors-
namnet vara en redukt (1*Kuarn(bcicks)f orsen) , eftersoom ingen kvarn fanns
pfl just denna plats. Troligast iir att namnet av namngivaren fdrledsanslutits
till namn pil Kuarn- i omgivningen. Efterleden -fors har i sfl fall fogats till,
eftersom en fors finns i biicken. Namnet [r sflledes topografiskt motiverat.

1 Kvarnlund kufulhha 1/16 kr+1/16 sk - Qvarnlund 1882 jb, Qvarn-
lund 1831 HLA - Qvarnlund ek, Kvarnlund Gn 56, Tk 21J SO - Enligt
resolution 21111 1831 beviljades drringen Olof Johansson i Selet (nuv Viin-
niis \n) tillstflnd att ta upp ett krononybygge pA platsen. Jb 1882 uppger
i en senare notis att 1/16 mtl skatteomfiirdes 28/10 1885.

Namnet har sannolikt tillkommit vid insyningen. I syneprotokollet anges
att bostad och flkerstille skulle anliggas p6. >tistra sidan af si kallade Stor-
flgel Berget> samt att siikanden onskade att fi kalla nybygget Kuarnlund.
Det omnflmnda berget iir sflkerligen en missuppfattning av Flumgrberget.
Enligt uppgift frdLn en bybo har en kvarn legat sydost om byn. Huruvida' den fanns redan vid insyningen av nybygget flr dock ovisst. C:a I km sydost,
om kvarnplatsen pfl Viinnfors flgor ligger Kuaraningsberget, naturnamn
som fiirutshtter ett *Kuaraningen och ett*Kuar(n) . Man fflr alltsfl tflnka sig
att bebyggelsenamnet tillkommit pfl det siittet att man lagt en suffixartad
efterled -lund till antingen ett *Kuarn/kuarn f eller att man anslutit namnet
till fiirlederna i namn pfl fiireteelser i omgivningen. Det senare mflste vara
fallet om kvarn inte fanns dlr vid synen.

1 Liltsjii liua 7164 kr-Lillsjdn 1882 jb, Lillsj<i 1829 HLA - Lillsjii ek,
Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 5121829 beviljades avskedade soldaten
Nathanael Carbin frfln Stiirkesmark (nuv Vflnniis kn) tillstflnd att anliigga
ett krononybygge pfl platsen. Av syneprotokollet framgflr att hans fader
Jo[ha]n Nathanaelsson i viss utstrii.ckning redan odlat upp och bebyggt
stillet. Denne uppges vidare ha ffltt tillstflnd 1817 att ha fiibod dir. Lund-
kvist uppger (VKH s 254) att s6kanden till nybygget hette Erik Mikaelsson
frin Stiirkesmark. En skatteomf<iring igde rum 716 lg0b enligt senare an-
teckning i jb 1882.

Lillsji; iii sekundiirt till naturnamnet Lillsjin l,il,-[on 
- Liltsjii Gn 56, Tk

21J SO, vid vars sydspets byn ligger. Fiirleden trill- beskriver sjiins storlek i
fiirhflllande till Stflrkesmarkssjiin, c:a 1 km sydvrist om Lillsj6n. Bebyggelse-
namnet S.sattes officiellt obest form genom beslut av Lantmiteristyrelsen
1959 (LMV Br:2383).

1 London l6ndon, t, l,6ndon 3/32 kr- London 1882 jb, London 1858 HLA

- London ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 13/9 1858 beviljades
Per Jonsson i H6gland (nuv Viinnfls kn) tillstind att anl[gga ett krono-
nybygge pfl platsen. Av senare notis i jb 1882 framg6.r att nybygget enligt
awittringsutslag 31/12 1868 skattlades till 3/32 mtl mot 36 frihetsflr fr o m'
1859, dock sfl att halv skatt skulle erkiggas sedan 314 av frihetsflren gfltt.
Hemmanet omf6rdes till skatte enligt utslag 3/10 1883.

Namnet har tillkommit vid insyningen genom uppkallelse efter den
engelska huvudstaden. Enligt syneprotokollet var det nybyggarens >flstundan
. . . att nybyggesinriittningen finge beniirrnas London>. Namnet ir en pen-
dang till det intill bellgna Hamburg (se d:o, liksom Lgbtick), som beviljades
till anliiggning iret fore. (Om identiska namn se Hallberg 1976 s 83 och
orn London i Viinnls ytterligare Hagervall 1986.)
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1 Lybiick l{befi opa l,ybcefu 9/64 sk 
- 

Lybtick 1825, 1882 jb 
- 

Lybiick,
Krono Nybygge Stg, Lybick ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt jb 1801 togs
nybygget Lybiick upp 1799 mot 25 irs frihet. Som skattef,gare stflr Pengsj6
byam[n. Jb 1825 redovisar t hemmansnummer pil 9164 rntl krono. En'
skatteomfiiring har alltsfl skett. Stg uppger att ingen flbyggnad uppfdrtsi
eller flker upptagits pfl platsen.

Namnet har sannolikt tillkommit i samband med nybyggesanl:iggningeli,
varvid nybygget uppkallats efter den nordtyska staden. Nflgot naturnamn
*Lgbricken, till vilket bebyggelsenamnet kan vara sekundd.rt, dr inte belagt.
Om identiska uppkallelsenamn se Hallberg 1976 s 75 och 83. Fdrmodligen
har namnet givit upphov tiII de yngre uppkallelsenamnen Hamburg och
London (se dessa och utfiirligare om namntypen Hagervall 1986).

1 Lfrngfors ldgfo; t/S st - 
Lflngfors 1882 jb, Lflngforss, LS.ngfors 1849

HLA 
- 

Lflngfois ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 22/lO l84S
beviljades kronolinsmannen J A Ljungberg i Vflnnfls rritt att ffl omfiira
kronotorpet Lflngfors till kronohemman. Det talas i protokollet om ett
tidigare beslut (9/9 1817), varvid kronotorpsanlflggningen fiirmodligen be''
viljades. Hemmanet har sedermera skatteomftirts. I db 1816 10/4 omtalas
rl.fi.ngfors Sflg Lngenhet, sflsom redan anlagd. I dokumentet upplflts jord i
Vii.nnfors flt innehavarna av sfr.gen, >krono Aboer frfln Spiiland>, att ffl flotta
timmer i Gullbflcken, som flyter c:a 1,5 km vf,ster om byn.

Ldngfors fr.r sekundfr.rt till naturnamnet Ldngforsen ld,gfd;p 
- 

Lflng-
forssen 1849 HLA 

- 
Lflngforsen Tk 21K SV. Denna fors flr beliigen i Vindel:

ilven tister om byn och f,r c:a 3 km l6.ng, hirav forleden. Efterleden ir
/ors m.

1 Lingniis lhgn$s 1/4 sk 
- 

Lflngniis 1825, 1882 jb 
- 

Lflngniis Krono
Nybygge Stg, Lflngnfls ek, Gn 63, Tk 21J SO - Lflngniis beviljades till an-
liiggning 18/11 1803 mot 20 flrs frihet enligt jb 1825. Lundkvist (VKH s 255)
uppger att upptagaren hette Jon Ersson Westling, biirdig frin Vrinniis.
I Norrlandskommitt6n uppges att nybygget skattlades till ll4 mtl efter utslag
29/9 1814. Skatt ingick dock forst 1849.

Det iir miijligt att namnet ir sekundirt till ett naturnamn *Ldngnds(et),:
som i sfl fall skulle syfta pfl det lflnga nis som bildas drir Fiillforsbiicken
rinner samman med Tvflrin. Enligt Stg lflg krononybygget Ldngnds ,nAgot
lflgt vid en liten bf;ck>, srikerligen Fillforsbricken. Troligare ir emellertid
att vi hiir har att gdra med ett namn som tillkommit fdrst i samband med
nybyggesanliiggningen. Fillforsbflcken d.r riitt obetydlig (jfr kommentaren i
Stg) , varfiir det 5.r osii.kert om befolkningen verkligen uppfattat platsen som
ett flvinkelsnis. Man kan sflIedes ha konstruerat ett bebyggelsenamn genom
att lflta fcirleden i namn pi naturftireteelser i omgivningen (Ldngberget litrl-
bar.1a 

- 
Lflngberget 1856 HLA A IIa:69:694 

- 
Lflngberget Tk 2lJ SO,

berg 200 m norr om byn eller Ldngtjrirnen I'd,Afdw 
- 

Lflngtjnrnen Tk 21J
SO, tjiirn ca 1 km tister om Lflngniis) ingfl med ett tilliigg av ett suffixartat
-ncs. Om detta och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

Enligt uppteckning iir ett ildre namn for Lflngnfls Lerbruinnan l,\rbraa,a.
Stg uppger att marken i terrflngen mellan >Winnis sflgen och Lflngnfls
Krono Nybygge [r hwad man kallar lerbrf,nna> . . . >eller den uslaste speck-
lera>. Det iir viil kanske sil att Lerbrdnnan avsett ett stiirre omride an Ldng-
nds (se flven OnsJcanas). F<irleden i namnet ii.r subst lera eller ler, efterleden
best form sg av subst brdnna (om bet se Brcinnan).
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I Lingsjd t&gla tgl64 sk-Lflngsj<i 1825, 1882 jb, l-A1,gsj1i 1819 HLA -
Lflngsj<i 

""{, 
Gri-GB, Tk 20J NO a Enfg_t re-solution-24h l8l9 beviljades

bonJen Eric Johansson och soldaten Eric Hiiglander tillstflnd att anliigga ett
lr."o"Vfygge med tio flrs f<irs6k pfl platsen. Det skattlades 28/12 1860

en1gt ierraie anteckning i ib 1882. Jb 1825 tar upp t hemmansnummer.
Skatteomfiiring har sedermera skett.

Namnet d.r sekundiiLrt till Ldngsidn l,agtap - Lflngsjiin stg' Tk 20J No'
en ld.ngsmal sjii, pfl vars vistra strand byn ligger.

1 Lingflker tdgukar 1/8 kr - Lflngflker 1825, 1882- i!, Lflngfrker 1852

HLA - iflngfltei ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolutio_n 1211 1852 be-
Mj6sjd (nuv Viinnls kn) till-
en. Lundkvist (VKH s 255)
vara felaktigt. Enligt utslag

/S mtt mot 32 frihetsflr fr o m 1852,

dock sfl att halv skatt skulle betalas sedan 3/4 av frihetsflren gfltt. Jb 1882

uppger i en senare notis att t/s mtt skatteomfiirdes enligt utslag 414 L894.-E"rigt 
de protokoll som uppriittades vid insyningen ftireslog synefiir-

r[ttareir att nybygget skulle kallas Ldngdket, Att namnet skulle vara sekun-
diirt till ett redan-existerande *Ldngdketn flr mindre troligt, eftersom an-
tagandet fiiruts:i'tter att platsen (&tminstone delvis) var uppodlad ftire syl-en.
Bo"stad var i alla fall inie anlagd, och det [r knappast sannolikt att en flker
fanns hir vid namngivningen. Namnet tir alltsfl ganska sikert tillkommet
vid f<irrrittningen. Antingen har synefiirrflttaren anslutit det till f6rlederna
i namn pA Ldng- i L&ngflkers omgivning och lagt tiil ett_ suffixartat -dker,
eller ockifl har }ian kunn"at ftirutse flkerrr. ,rtr"ende. Den iir ling (se ek).

l-s Mjiis!6 m.rdlb ll/16 sk - Middsiiin 1751, Mjiisjon t773, 1801, 1825'
1882 jb 

- trl;Osl.iny Stg, Mjilsjii ek, Mj<isj6n Gn 63, ttljgljd Tk 20J NO -
Edigl jb lzlil ertrOtts tittsthna att tilltrflda nylygget MlO_qlO mot _24 flrs
skati-efrihet, beviljad 1737. Lundkvist uppger (vKH s 255) att siikanden
hette Anders Isaksson Silver. I jbb 1773-1882 upptas 3 hemmansnummer.
De tvi som tiltkommit upptogs entigt ib 1773 flr fTfS (nr 2) och 1756 (nr 3).
Jb 1801 redovisar S/g mtt kr. En skatteomfiiring har sedermera flgt rum.

M j6sjt; fi.r sekundf,rt tiII sjonamnet Mjosi6n tnlg[on Miiisiiin 1661 LMV
Z 3i iz2, miiisi6n 1666 LMV Z 31, Mjosj6n Stg, Tk 20J NO, vid vilken
byn liggei. Ftirleden flr ett i norrl dial numera ovanligt adj mjd ((.fsv yig!-)
'srnal,-i'tsnord' eller subst mjo n'avsmalning, 6.tsniirning'. Om mjd se Pelli-
jeff 1'967 s 75 ff. Skrivningen frin 1751 fir viil ses som en skrivaretymologi.
-Efterleden ir obest form-sg av subst sjo m. Enligt beslut av Lantmfi'teri-
styrelsen (LMV Br:2382) indrafles bynamnet frfln best till obest form 1959.

Flinktorpet ftnnktdypa kallas bebyggelsen pfl 3:2. Fiirleden iir ett vanligt
soldatnamn. Fdltan I'Ala - Fiillan Tk 20J NO heter bebyggelsen pi 1: 4,

6ster om sjtin. Namnet f,r sekundflrt som 5r
best form sg av subst vb dial fall(a) f huggits
ned ftir svedla' (se uppteckningar f 99e3. iir
fiilld eller brdnd"(Lindgren lg4S tdlt ddfbla'
Fiirleden hr mansnamnet Eans. Bebyggelsen pfl 2:8 kallas Torpet t4ryta.

1 Mobiiek mdbak 7164 sk - Mobrick 1801, 1825, 1882 jb 
- Moblch 1868

LMV Z 37 1:1, ek, Gn 63, Tk 20J NO - Mobilck [r entigt awittringsbeskriv-
ning 1868 (LMV Z 37 l:1) ett kronoskattehemman. Det beviljades till an-
Eig{ning filfZ fgOO entgt Norrlandskommitt6n. Lundkvist (VKH s 255)

4
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uppger att nybyggaren hette Carl Andersson och att frihetsflren var 25 med
15 irs fdrliingning. Jbb 1801 och 1825 redovisar t hemrnansnummer.

Mobdck flr sekund[rt till ett bd,cknamn Mobticken mfilrctSan - mdbalfan

- 
Mob[cken Tk 20J NO, Mosjdns frflnfliide, som rinner vf,ster om byn.

Bii.cknamnet [r fiirmodligen en redukt av ett Mo(sjd)bticken, ett namn som
enligt uppteckning faktiskt existerar, dock i en yngre uttalsform: mq[obalian,
Om fiirledens betydelse se Mosjo. Efterleden ir obest form sg av subst
bdck m, vars -ft sflviil medialt som finalt realiseras som lrs i ildre vb dial
(se Larsson-S6derstriim ).

1-2 Mosjii ntqfo-rttb[d 318 sk 
- 

Mosj<in Mosiiienn 1660, 1801, 1825,
1882 jb, Mosirin 1676 db - Mosj<i ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt jb 1801,
som tar upp 2 hemmansnummer, upptogs nr 1 1794 och nr 2 1795. Skrivna pfl
hemmanen fr.r Anders Mickelsson resp Carl Hansson. Hemrnanen omfattar
i jb 1882 3/16 mtl vardera. Bebyggelse har dock funnits tidigare pfl platsen.
I jb 1660 upptas en >hustru Mariget> pfi 1/8 mtl, och pfl en karta frin 1661
(LMV Z 3l l:2) har en gird utmirkts pfl platsen. Enligt kungl brev 23/11
1883 iiverflyttades de tvfl hemmanen frfln Ume sn tiII Vinnf,s fr o m 1885.

Mosjd flr sekundirt till sj<inamnet Masjon m6[ot1 
- 

Mosion 166l Z 3l
1: 2, Mosjon Tk 20J NO, pfl vars vistra strand byn ligger. Fdrleden kan
formellt antingen vara subst mo m.'omr6.de med jiimfiirelsevis sl[t grus- eller
sandmark' (se Bucht i SOVn 4 s 63 m fl strillen fiir paralleller och uppteck-
ningar) eller subst mor f 'sankmark' (Larsson-Siiderstriim) , 'skogig dyjord'
(Lindgren 1940). Det senare alternativet verkar sannolikare sakligt. Man
fflr dfl tiinka sig att r assimilerats framftir sje-ljudet, som b6r ha kunnat
uttalas p. Skrivningar med r saknas dock. Filr den senare tolkningen talar
ett namn Moran y1fitn (se uppteckning) , vartill ett *Morsjon i s& fall skultre
ha kunnat bildas. Efterleden 5r subst sj6 m. Aven bynamnet skrevs tidigare
i best form men Sndrades officiellt genom beslut av Lantmiteristyrelsen
1959 (LMV Br:2383) till obestrimd.

Till Mosj6 h6r Nghem nilltd,no 
- 

Nvhem Tk 20J NO, ungt namn pfl be-
byggelse c:a 700 m nordost om Mosj<ins nordspets (pfl 1:16). Betydelsen
iir'nybygge'. F<irleden Ny- anger fllder i fiirhflllande till den iildre bykiirnan.

1 Nilslanil nilsla4 5/32 sk 
- 

Nilsland 1882 jb 
- 

Nilsland ek, Gn 63, Tk
21J SO - Lundkvist uppger (VKH s 255) att Nilsland ursprungligen var
kronotorp, till vilket Jakob Tobiasson i Jflmtebrile (nuv Vflnniis kn) fick
anliiggningstillstflnd 1828. I awittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37 1:l\
uppges strillet vara krononybygge. Enligt Norrlandskommitt6n beviljades
det till anliiggning 1/10 1849.

Namnets f6rled ii"r namnet NiIs, vilket dock inte kan syfta pfl den krono-
torpare som nimnts ovan. Efterleden -land ar iigo- eller naturbetecknande
och betyder 'mindre jordomride' eller'terrSng' (se uppteckningar).

1 Nordflker nQhqkar, nQtl.- 3164 kr - Nordflker 1882 jb, Nordanflker,
Nordflker 1855 HLA 

- 
Nordiker ek, Gn 63 - Enligt resolution 22lll 1855

beviljades bonden .Iohan Georg Ekholm i Ostanfl och hans medsokande
Eric Pehrsson i Granlund (bflda orterna inom nuv Viinnfis kn) tiltstflnd
att anllgga ett krononybygge pe phtsen. Genom awittringsutslag 31/12 1868
skattlades nybygget till 3/64 mtl mot 36 frihetsflr, dock s& att halv skatt
skulle betalas sedan 3/4 av frihetsiren gfltt. Skatteomfiiring iigde rum 15/4
1891 enligt senare anteckning i jb 1882. Nu zir platsen ride.

Norddker g&r s[kerligen inte tillbaka pfl nflgot flgonamn *Norddkern.
Orten ligger pfl relativt stort avst6.nd frin byar i omgivningen. Appellativet
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dker m anvflnds bara om odlingar i anslutning till bebyggelser. I syne-
protokollet anges att bostaden skulle anlflggas pfl den sfl -kallade 

Brattmgr-
?iden. Namnei har sflledes kommit till i samband med nybyggesanliigg-

(jfr namn pa Ny-). Enligt syneprotokollet fiireslog synemannen namnet
Notdaruiker, vilUet i resolutionen fiirkortats. Namnfiirslagets fiirled 5r kan-
ske en pendang till dsfan- i Ostand.

1 N6rra Viiiterselet obstarsile 9/32 sk 
- 

Westerselet 1825, Westerselet
N - 

Westerselet 1866-68 LMV Z 37 l:1, Westersellet, Krono
N Westersel ek, Vflstersele Gn 56, V. Selet Tk 21K SV, Norra
V 2lK 2 a N Norra Vflsterselet uppges i awittringsbeskrivning
1866-68 (LMV Z 37 l:1) vara kronos . Det s till an-
llggning l7h l8O2 enligt jb 1825. I tering dock att
skatt betalades f<irst 1843. Jb 1825 redo ansnu emmanet
har sedermera skattomfiirts.

Namnet Vtisterselet ilr f<irmodligen tillkommet i samband med nybygges-
anliiggningen. Det av Ise ilven, dock inte vid
ett sel (se Se/ef) utan ved Vristet- tir oppositiv
till det betydligt itldr Se pendang till samma
ortnamn. Vflderstrecksbeteckningen Norra har tillagts f6r att man ldttare
skall kunna skilja bebyggelsen frfln det Vristerselet som ligger vii.ster om
Urne ilv (se Sddra Vdsterselet). Om dessa namn och liknande se ytterligare
Hagervall 19-86.

1 Norra Osterselet bstarsalran, dstars(la 1116 kr-llh6 sk 
- 

Osterselet
Norra 1882 jb, Osterselet, Ostersele 1829 HLA 

- 
Osterselet Tk 21J SO,

Norra Osterselet ek 21K 2a - Enligt resolution 5/ll 1829 beviljades bonden
Anders Andersson den iildre i selet (nuv viinnfls kn) tilstflnd att ta upp ett
krononybygge pi platsen.

Namnef dsterseTet iir siikerligen tillkommet vid insyningen. Det [r opposi-
tivt till namnet pfl den zildre bebyggelsen i Selet (se d:o) vid Vindeltilven
eller kanske snarare tillVtisterselef, vf,ster om Vindeltilven (se Norra Vcister-

uppteckning iir r platsen Lunden lan,.-ayte ldry'

roiokoltet ant O a1t fA kalla stiillet Ostetsele.
beteckningen N it sent, sannolikt fiir att skilja

byn frfln (Sddra) Osterselet vid Urneiilven. Det senare nybygget anlades
iiet f<ire och ligger pfl en sydligare breddgrad iin (Norra) Osferselef. (Se

lven Norra Vdsterselet och Sodra Vristerselet.) Y[derstreckstilkiggen i nam-
nen har ingen folklig bakgrund utan 5r snarare hartografiskt motiverade.
Om dessa namn och liknande se ytterligare Hagervall 1986.

1 Norrmalm niyrual,ry,, y nbym.dl'm 11164 kr 
- 

|r{s1'1'palm 1801, 1825,
1882 jb, 

- 
Norrmalm Krono Nybygge Stg, Norrmalm ek, Gn 63, Tk 20J NO

- Norrmalm beviljades enligt jb 1801 till ankiggning flr 1800. Den fdrste
bebyggaren var err soldat, Anders Johansson (Silfver), d6d 1823. Enligt
jbb 1801 och 1825 beviljades 25 flrs frihet. I ib 1882 uppges att skatt ingick
iiirst 1836. Hemmanet skatteomf<irdes 26111 1886 enligt senare notering
i samma jb.
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Namnet 5ir fiirmodligen tillkommet i samband med nylyggesanld'ggningen'
Enligt meddelare (T "N och S D) kallas platsen i. folkmun \ld) Malmen.
Matilhotmen - Malmholmen fi< ZOf N0, som ir namn pfl en holme i
Umeii.lven vlster om byn, kan vara sekundflrt till detta namn. Ett :ildre

le at ge upphov till ett 6'satt, sammansatt ny-
N kerligen givits efter miinster av lldre iden-
6. delar av landet, vfll snarast stadsdelsnamnet
N oppositivt *56(de)rmalm saknas' Nflgot som

talar fiir att Malmen skulle kunna vara ett nirnamn, en f6rledsellipt av

Norrmalm, ilr att malm i bet 'sandig mark m m' (se Rietz s 4?-6 b) ir s& svagt

belagt i Norrland. Frin Vilhelmina och Thrna i Lappland finns visserligen
enlig"t uppteckningar sammansfi.ttningarna malmg r an- rnb btru g-rp4 oc};' malm-
taU"maifitalry, ,grin resp tall som vflier pfl torr mark' belagda, vilket skulle
kunna utgiirl "it *t6a f'trr att ett malm i bet 'sand-, grusmark' kan ha varit
ett levand'e appellativ i dial tidigare. De anfiirda sammansflttningarna kan
emellertid ocksfl ha spritts siiderifrfln som ett slags termer'

1-2 Nybo nfibo 3.32 sk*3/32 kr - Nybo 1882 jb, Nvbo 1829 HLA -Nybo ek", Gn 
-63, Tk 20J NO Enligf resol_ution _2618 .1829 beviljades

to"rparen Nils Persson i Gubbiile tillstflnd att ta upp 9t! kro19-
,rytrygg" pfl platsen. 3/32 mtl s enligt sen_are notis i jb 1882.

" 
N"gbo ai eit primiirt bebyggelsena den iir adj ny och anger att

bosettningen tillkommit senare 5n annan, ovisst dock vilken. Nflrmaste
bebyggeh; flr VflsterflLs i norr och Nyliden i sydost, anlagda ett trettiotal flr
tid(;;. I syneprotokollet nilmns iven ett redan anlagt nybygge_Nybrick
(:irinnlid"rl , 

-b"lag"t c:a 2,5 km norr om ottjfirnsberget och Stormyr-
berget. Kanske [r N*y- hfi.r en rled, given i analogi med
iivriga bebyggelser pa .lvy-. nnn kn finns ett tiotal primf,-ra
bebfggelsei"irea tOitea", 1s" tex 5.v Nggdrd, Ngland, Nglands'
nasii,l"gttaen, Nynds och Ngidker, alla nybyggen anlag_da i slutet av l7o0-talet
och i f,Orjao url tAgg-taletJ. Denna h6ga frekvens tillkommer Ny- iiven-pfl
iivriga fral i Norrland. Efterleden flr ett suffixartat -bo, tillkommen efter
miinster av de gamla -bodfta-namnen.

1 Nyborg *{1dr.7 3/16 sk - Nyborg 1882 jb,.Nyborg 
-184.8.HLA - Ny}org

ek, Gri 68,-Tk-2lJ SO - Enligt resolution 9/9 1848 beviljades kronohem-
mansflborna Olof, Anders och Johan Eliresson tillstflnd att ta upp ett krono-

"VfvSS" 
pfl platien. Entigt jb 1832 skattlades hemmanet 31/12 1868 till

Slf6 iltt *"a SO frihetsflr from 1849, dock si att halv skatt skulle betalas
sedan 314 av frihetsflren gfltt.

Ngborg ir ett primlri bebyggelsenamn, tillkommet vid insyningen. Fdr-
ledeil ut{iirs arn ud; ng och anger att bebyggelsen tillk-ommit- senare :in nflgon
annan, ivisst dock vilken. Om fiirleden se flven under Ngbo. Efterleden [r
ett suffixartat -borg. Enligt syneprotokollet anh6ll nybyggarna att ffl ge

stfillet namnet.- 
U"a"" Ngborg ligger Btattdket brd'tdkar - Brattflker Tk 21J QQ (nn--l:a)'

6n gflrd. Na-"mnei kan vara sekundd.rt till ett ftirsvunnet igonamn *Brattdkern,

i si latt troligen flsyftande fr"kern vflster om gflrden. Fiirleden [r det i norrl
ai"i "r"fig" 

idj brutt'brant' (se Stenberg under brant och Larsson-Siider-
'striim braff) och flsvftar 6.kerns beskaffenhet'

1-8 Nyby nribu L25164 sk - Nyty 7543, 1547, Nyeby 1553, Nyiebyenn
1556, Nybyn 1580, 1609, Nyby 1723, 1825, 1882 jb, \VbV 1539, Nyebyel 155-3,

Nybyy 1SOO, Nyf5^ 1606 bl - Nyby 1662 LMV Z 3l l:2, Nybyn Stg, ek,
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Gn 63, Tk 20J NO - Jbb 1543-46 tar upp s. no-mi-11ti' 1547' 1556 och 1562

"ril; uppgift. ff fS+i rlaovisar 3 nominati och 1580 uppggs mantalet och

ffi;;;i;ff """, s.-ib iooo t"aotisar 4 hemman, varav 1 iir delat' I jb
1613 redovi.$ r rt"*-rr" i ibb 1667 och 1680 4. l70l octJl 1725 up-p-ta,s 4

nummer, 1751 " bruk 1773 har

8 nr, 1801 och resP ter' Ago-

inneiravet rir 1 1-"T "iloilr*,;
1547 och 1556

"ppi.. 
iZ-.pl iker samt 2 spl och 10 skl linda. 1667, 1680 och 1701 redo-

;i;. , 9/32;tl 
"U, 

tii,S lika mycket med det undantaget att, 9/16 iir krono'

iffi;p!il-Il3lib.r. o"r, e/16 kr, 1773 2el32 sk, 1801 213/64 sk och 1825

235/256sk' 
med betydelsen'(den) nya byn''

gbg de ildre och stdrre. Den har
iaiande Vdnndsbg, se dessa namn)

iildst Pfl
frostliint

terrflng. En stor del av dessa omrflden Vdnnds'

hlrav stadsdelsnamnet Osfra Ngbg ( gammalt

mark 5.ven vflster och siider om 5'lven'
Av bydelar mflrks Karlslund - Kar

tiv av mansnamnet Katl, efterleden

- Klflppen Tk 20J NO, sekund5'rt
'litet beig' (se utfirrligare Stenber-g
led. Peng- se Pengsit och vars efte
Vdnnds.

(om namntypen se ytterligare Hagervall 1986), Pengbacken - Pengback-en

tr zo,l Nd,^ett till"namien p6 
"Peng- (se Pengsiti)-anslutet eller f6rleds-

""mnaa"t 
primiirt naturnamri, Solgdtden - Solgirdgt ]k 20J NO' ungt

schablonnarnn och iattattorpef - Tattartorpet ek 20J th (pfl 8:41), nu-

mera iide."'r jii#-a nit_gdd.1/4 sk - Nygflrd 1801, 1825, 1882 jb - Nygflrd ek, Gn 63,

Tk 21J SO - Nygflrd uppges i jb 180

25 flrs frihet. Lundkvist (VKH s 25

Eriksson och kom frfln Jlmtebole
beskrivning 1867-68 (LMV Z 37 l:
ftirst 1814. Jb 1825 anger i en senare

n olastig) . Jbb t hernmansnumnoer'
primiiit bebY i samband med nY-

gen. Fiirleden-, fr6'ga om bebyggelse

annan, ovisst der Ngbo' Efterleden

lo+ ur - Nyl
Z 37 l:1, \ €k,

- Jb 1825 up 3.*
frihet, men skatt ingick f6rst 1835 ron
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22/ll 1855 beviljades Pehr Jonsson i Hiigland och en meds<ikande, bondeir
Carl Eric Nyberg i Pengsjo (bflda orterna inom nuv Vinnis kn) tillstflnd
att ta upp ett krononybygg" pfl platsen. Norrlandskommitt6n, en avvittrings-
beskrivning frfln 1868 (LMY Z 37 1:1) och Lundkvist (VKH s 256)
anger 1855 som anliiggningsflr. Lundkvist skriver att medsdkanden hette
Olof Olofsson Widgren frin Grflsmyr. Jb 1882 upplyser att Nyland skatt-
lades till 7/64 rmtl med 36 flrs frihet fr o m 1856, dock sfl att halv skatt
skulle betalas sedan 314 av frihetstiden gfltt. Det [r v51 sannolikt att hem-
manet aldrig upparbetades 1789. Skatteomfiiring iigde rulra 28h 1883 enligt
senare anteckning i jb 1882. Jb 1825 redovisar t hemmansnummer.

Ngland flr sannolikt ett ungt bebyggelsenamn efter gammalt m6nster.
Om identiska, Sldre namn i Angermanland se Bucht i SOVn. Namnet betyder
'nybygge, nyodling' (se uppteckningar). Enligt det syneprotokoll som fogats
till resolutionen av 61 1855 skulle bostaden anliiggas pfl ,sfl kallade Kalliings-
kliippen>. Det framgir H.ven av protokollet att synemlnnen ftireslog namnet.
Att det fangs tidigare tyder frirekomsten i jb 1825 och Stg:s omnlmnande pfl.
Om detta och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Nylandsniis nylansnQs 1/8 sk 
- 

Nylandsnhs 1825, 1882 ib - 
Nylands-

nfls 1868 LMV Z 37 l:1, Nylandsniis Krono Nybygge Stg, Nylandsnis ek,
Gn 63, Nylandsnfls, O. Nylandsnfls Tk 20J NO - Jb 1825 uppger att Nylands-
nfls anlades efter utslag 19/2 1801 mot 25 flrs frihet. I avvittringsbeskrivning
1866-68 (LMV Z 37 l:1) slgs Nylandsniis vara ett kronoskattehemman.
Lundkvist (VKH s 257) anger med tvekan 1820 som anltiggningsflr, och
nvbyggaren var enligt honom Olof Persson frin Nyland i Grundsunda
(Angermanland). Norrlandskommitt6n anger emellertid att ett avvittrings-
utslag meddelades redan 1815. Stg nimner nybygget rnen shger att han
inte kflnner till det nhrmare. Det har sedermera skatteomf6rts. Jb 1825
redovisar t hemmansnummer.

Namnet flr kanske tillkommet i samband med nybyggesanliiggningen.
F6rleden kan di, som Nilsson ftireslflr (VKH s 175), gi tillbaka pfl nybyg-
garens hemort, men det f<irutsitter att det verkligen var grundsundabon
(se ovan) som sdkte till nybygget redan 1801. Efterleden [r ett suffixartat
-nds. Om detta och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

Aldsta delen av byn heter Ostra Nglandsnas 
- 

O. Nylandsniis Tk 20J NO.
Ett flldre namn iir enligt uppteckning Suarttorp fitd,firp, ett till naturnamnet
Suartdalen lbdtddq (i sin tur sekundei.rt till Suartberget [ad1hdr.la - 

Svart-
berget Tk 20J NO) ftirledssekundirt eller av ett *Suarf (dals)forp(et) redu-
cerat namn. Exakt var torpet legat rir obekant. Enligt samma uppteckning
har stiillet sedermera Sven kallats Nglandstorp.

I Nyliden nrtfta, y n$l,irlry 1/8 kr 
- 

Nyliden 1825, 1882 jb, Nyliden 1856
HLA 

- 
Nyliden ek, Gn 63, Tk 20J NO - Nyliden uppges i jb 1825 vara

anlagt efter resolution 2/5 1803 mot 25 irs frihet. Enligt resolution 3/10
1856 beviljades bonden Olof Reinhold Aberg i Hjoggsjd och hans med-
s<ikande, bonden Anders Pehrsson i Trinnliden (bflda orter i nuv Vflnnfis kn) ,
tillstind att ta upp ett krononybygge pA platsen. Samma anlEiggningsflr
uppger Norrlandskommitt6n och en avvittringsbeskrivning 1868 (LMV Z
37 1:1). Lundkvist (VKH s 256) anger inget flrtal men skriver att nybyg-
garen heter Nils Strangren. Nybygget skattlades enligt awittringsutslag
(se ovan) 31/12 1868 tilI 1/8 mtl med 36 frihetsflr fr o m 1857, dock sfl
att halv skatt skulle betalas nar 314 av frihetsflren gfltt. 1/16 mtl omfdrdes
till skatte 26/2 1894, 1/16 mtl den 8/5 1895. Ftirmodligen kom nybygget
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aldrig till stflnd 1803. Stg omnemner det inte. Jb 1825 tar upp t hemmans-
nummer.

Namnet iir formodligen tillkommet vid insyningen. Fiirleden iir adj ng
och anger ankiggningens karaktflr av nybygge, efterleden ir ett schablon-
artat -Iiden som i och fijr sig stimmer med de topografiska f<irhAllandena.
Enligt det syneprotokoll som fogats till resolutionen av flr 1856 skulle
bostaden anltiggas >fl s6L kallade Hjoggsjostensvedjan>. Synemti.nnen fore-
slog namnet. Om Ngliden och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Nyn5s m!1_nt*s 1116 kr - Nynis 1882 jb, Nynris 1855 HLA - Nynis ek,
Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 28/8 1855 beviljades torparen Eric
Ericsson Norgren frin Kalhogen (nuv Vlnniis kn) tillstflnd att ta upp ett
krononybygge pfl platsen. Av en senare notering i jb 1882 framgflr att 7h2
mtl skatteomfiirdes flr 1890.

Namnet flr sannolikt tillkommet vid insyningen. F6rleden, adj ny, anger
bebyggelsens karaktir av nybygge. Om forleden se under Ngbo. Efterleden
iir ett suffixartat -ncts, sannolikt utan topografisk motivering. Enligt syne-
protokollet skulle bostaden anliiggas pfl en >stenbunden, obetydligare hiijd
invid en mindre b:ick>. Det framgflr flven att det var synemflnnen som fiire-
slog namnet. Det kan v[I inte heller helt uteslutas att det hiir iir frflga
om uppkallelse efter flldre mellansvensha namn. Om detta och liknande
namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Nyiker tt.yqt,'ar 1/8 kr*3/32 sk - Nyiker 1825, 1882 jb 
- Nyflker ek,

Gn 63, Tk 21K SV - Enligt Norrlandskommitt6n beviljades nybygget Ny-
flker till anliiggning 8/12 1804. Jb 1825 upplyser i en senare notering att det
anlades pfl 6 flrs f<irsiik och att skatt ingick 1845. Enligt
samma jL skatteomfordes Nyflker 1/6 1888, ett hiivdes 20/12
lg}4.7[64 och 1/64 mtl skatteomfordes 1615 I (VKH s 256)
uppger att nybyggaren hette Per Olofsson.

Ngdker skulle kunna vara sekundiirt till ett H.gonamn *Ngdkern Ftirleden
vore dfl adj ng, som angflve tidpunkt f<ir flkerns uppodling i f6rhflllande
till annan odling, d6r snarast i Sp6land. Efterleden vore di subst dJcer m.
Men det kan hflr vara frflga om ett primflrt bebyggelsenamn, som tillkommit
i samband med nybyggesankiggningen. Efterleden d.r i sfl fall suffixartad
och allmint bebyggelsebetecknande. Det kan ocksfi. vara frd.ga om upp-
kallelse, kanske efter ett Eildre Nydker i Nordmalings kn, Vb lfln. Om detta
och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

Niiset 'n,ise., ps, nQsa4. Nriset iir ett ildre namn pfl nuvarande Fdllfors-
selef (se d:o).

1 Niisfrker nQs$lte,r t/A st - Niisflker 1882 jb, Niisflker 1843 HLA -Ntisflker ek, Gn 56, Nflsflker, Inner-N6sflker, Ytter-Nflsflker ek 21J lf -
Enligt det syneprotokoll som fogats till resolutionen (5/10 1843) tvistade
Samuel Magnusson i Kolksele (nuv Viinniis kn) och Olof Nordstrom om
friretrfldesrd.tten. Den f<irres far Magnus Johansson hade enligt protokollet
odlat och uppf<irt hus pfl platsen. Vem som fick tillstflndet [r dock obekant.
Jb 1882 uppger att Nflsflker skattlades 1868 till 1/8 mtl mot 40 frihets6.r,
dock sfl att halv skatt skulle betalas ndr 314 av frihetsA.ren gfltt. Hemmanet
har sedermera skatteomfiirts. Det ir numera 6de.

Namnet innehflller ordet nas. Nflgot n5.s med anknytning till vatten finns
dock inte pfl platsen. Inom Nrisflkers omrS.de (se ek 21J lf) finns tvfl flker-
omriden, Inner- och Yffer-Nrisdker (pfl 1:20 och 1:21 resp 1:13). Pfl ek
(1879) finns ingen fiker/bebyggelse markerad pfl den plats dlr /nner-Nds-
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d.ker na ligger, varfdr Inner- och Ytter- f6.r ses som yngre tilHgg. Om dessa
adj se Innergdrd. Akermarken i Inner-Ndsdker har visserligen ett flikigt
utseende med tre lflnga skogsutl6pare och skulle eventuellt kunna slgas
utgiira underlag for ett likhetsnamn. Eftersom Ytter-Ndsdker flr ii.ldre och
6.krarna diir inte har detta utseende, bor emellertid tanken avvisas. Enligt
syneprotokollet anhiill srikanden om att ffl kalla stiillet Ncisdker. Eventuellt
skulle namnet kunna vara sekundiirt till ett xNdsriftern, om man antog att
fdrleden hade en sekundflr betydelse 'myrnfls; slfltternf,s' (se Hagervall 1986
*Snotterndsef) . Omrfldet f,r myrrikt, varfdr topografiska fdrutsiittningar
finns. Fiirslaget fi.r dock mycket osflkert. Det kan h6r mycket vfi.l vara frfr.ga
om ett namn som tillkommit vid insyningen, kanske genom uppkallelse.

1 Ockelsjd t[)t1;iqn, y bl;apdn, d,bq,J'q g/0+ kr - Ackelsjiin 1801, 1825,
1882 jb 

- Ackelsj6n Krono Nybygge Stg, Ockelsjd ek, Ockelsjdn Gn 63,
Ockelsjii Tk 20J NO - Enligt avvittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37 l:l)
beviljades kronoskattehemmanet Ockelsjd till anlEiggning 1799. Lundkvist
(VKH s 240) uppger att nybyggaren hette Erik Persson (fddd 1756), vilken
ocksfl f,.r skriven pfi. hemmanet i jb 1801. Frihetstiden uppges vara 25 6.r.
Jb 1825 redovisar t hemmansnummer och mantalet uppges vara 1/8 kr.
Enligt senare anteckning i jb 1882 skatteomf6rdes 171128 mtl efter utslag
28/5 189r.

Ockelsj| ir sekundlrt till ett sjdnamn Ockelsjdn ifualpfin ! bllapfin 
-Ackelsi6n 1661 LMV Z3l t:2, 1666 LMY Z 31, Ackelsj<in Stg, Ockelsjiin Tk

20J NO. Fiirleden flr sannolikt fisknamnet ockel m (annorlunda lledblom
1958 s 135). Ordet betecknar i norrl dial vrlxande fisk, oftast av sliiktet Salmo
(se Hellquist 1905-06 med litt, Stenberg och Lindgren 1940, ordet oclcel).
Ockel synes vara en deverbativ bildning till *o,lcla, *uftIa med betydelsen
'trka, svilla; vara driiktig' (jfr no okla seg'ftir6ka sig'), en iterativbildning
med l-suffix till *ok (se Elmevik 1968 s 180 ff med litt). I-bortfallet i de
yngre uttalsformerna synes bero pfl assimilation (rplp). Enligt en sagesman
fiskas fortfarande ockel i Ockelsjdbticken dba[ohC,lgan 

- Ockelsj<ibiicken ek
20J 7i, som dr sjiins frflnfkide och sekundd.r till sj6namnet. Ett parallellt
vattensamlingsnamn ilr Storockeltjrirn stQrohabJpC,? i Norsjfi sn, Vb. By-
namnet ii.ndrades frfln best till obest form efter beslut av Lantmhteristyrelsen
1960 (LMV Br:2402).

Rddhtillan rb;lphLla (pfl 1: 4) kallas ett omr6.de med sommarstugor. Nam-
net fr.r sekundd.rt till ett likalydande naturnamn. Ftirleden iir enligt upp-
teckning adj rdd (se Larsson-Stiderstrdm fifl 16llr 'brunriid, blehrrid') pfl
grund av jiirnhaltig sten i berget pfl platsen. Fdrledens vokal utgflr frin en
iildre diftong -au- (se Moberg 1954 s 110 f). Suedjan fu,6y1a (pfl 1:7) iir
enligt en meddelare (I F) bebyggt sedan 1920. Namnet 6r sekundflrt till ett
likalydande flgonamn och vittnar om svedjebrf,.nning. Udden bdY - Udden
ek 20J 7i (pfl 1:7) iir den plats diir det fiirsta nybygget anlades. Det ii.r nu
rivet. Omr6.det [r numera bebyggt med sommarstugor. Namnet syftar pri-
miirt pfl den stora udde som sticker ut i Ockelsj6n.

1 Olofsbiick dtabdb, dLofsbtzb 3/32 sk - Olofsbiick 1882 jb, Otofsb$ick
1831 HLA - Olofsbflck ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 2Bl11
1831 beviljades Israel Carlsson med hustru frfln Jiimtebtile och Fredrik
Nilsson fr&n Nygflrd (bida orter i nuv Vd.nnii.s kn) tillstflnd att ta upp ett
krononybygge pfl platsen. En skatteomfiiring har sedermera f,gt rum.

Namnet 5r sekundf,rt till biicknamnet Olabricken Qiabasan - Olablcken
1826 HLA A IIa:21:253 - Olabiicken Tk 21J SO, som rinner genom byn.
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Biickens killa heter Olatjrirnen qba7ary 
- Olatjilrnen Tk 21J SO. Vilket av

de tvfl sistnilmnda namnen som flr det primdra d.r svflrt att avg6ra, men
det ir vflI mest tilltalande att se Olatidrnen som primflrnamn och b[ck-
namnet reducerat ur ett *Ola(tjtirn(s))bricken. Forleden flr mansnamnet
olaf (ota). Det [r vril troligt att nigon med namnet sktirdat, jagat, fiskat
eller kanske drunknat i tjirnen. Entigt syneprotokollet onskade s<ikandena
att fi kalla sttillet Olofsbtick.

1 Orrbdle jart$rr 4518576 kr*2635/AszO str (:5/16) - Orrbole 1801, 1825,
1882 jb 

- Orrbiihle, Krono Nybygge Stg, Orrbole ek, Gn 63, Tk 21J SO -
Enligl Norrlandskommitt6n oitr-p 1882 bevilj 6le
till inliiggning 2ollz 1796. I ib 1801 sti.r en pA

hemmanei, vilken av Lundkvist (VKH s 256) Jb
1825 upptar I hemmansnummer och anger att 25 flrs frihet beviljades. Skatt
ingick emellertid f<irst 1832 enligt ib 1882.

lr{amnet Orubiile kan tolkas efter olika linjer. Johansson 1981 har under-
stikt vflsterbottniska ortnamn med bdle som ingfi.ende element, men han har
inte kommenterat Orrbdle nd.rmare. Det vanligaste flr att -bdle i yngre ort-
namn betyder'boplats f6r mf,nniskor' (se tex Pamp 1970 s 61). En mtijlig-
het vore dfl att namnet anknyter tiII en lokal i nirheten (se paralleller i
Johansson 1g81 s 5 och HoIm 1970 s 68 (not 20), vilken senare med ritta
anser att Ttiftebdte i Ume kommun, Vb, vore ett ursprungligt Tdfte(sid)bdle
'bostiillet vid Tflftesjiin'). Ett berg Orrbetget irbdrXa - Orrberget Tk 21J
SO ligger vflster om byn. Orrbdle skulle i sfl fall betyda 'boplatsen vid Orr-
berget'och vara en redukt av ett *Oru(bergs)bdlef. F<jrledssekundaritet kan
2iven fiireligga. En annan m<ijlighet vore att fiirleden ii.r personbinamnet
Orre. Enligt Johansson 1981 tir den typen vanligast i Vflsterbotten (se hfi.rom
iven Pamp 1970 s 60 f och Thors 1953 s 1l f). Paralleller vore i si fall
Baggbdle, Gubbtile oc}n Klabbdle i Ume kn samt Jtimtebdle i Vhnnfls kn.
Om personbinamnet Orre se Mod6er 1967 s 102. Nflgon person rned detta
binamn har dock inte kunnat spiLras, varfiir fiirslaget f6.r anses osflkert.
Exempel finns pfl att bdle kan ha betydelsen 'boplats for vilda djur' (Lun-
dahl i946 s 9 f, Pamp 1970 s 60 f och Johansson 1981 s l). Ottbdle skulle
i sfl fall betyda 'boplats f6r orrar'. Med ritta avvisar Lundahl 1946 (s 10 f)
en sidan tolkning av fiirleden Orr(e)-. Eftersom efterleden -bdle [r sfl
ytterligt sflIlsynt bland naturnamn, ir det mer tillta]ande att med dens
(s 10 f) betrakta namn av typen Bi\rnabol, Tranebol, Ugglebol och Orr(e)-
bol som skflmtsamma eller pejorativa vedernamn, som ursprungligen i en-
staka fall haft bokstavlig innebord men som efterhand blivit m6nster-
bildande. Typen Oruebol, Orubdle etc skulle dfl ha en godmodigt skflmtsam
inneb<ird. (Om detta iir fallet dven med det medeltida Orubdle i Nordmalings
kn, Vb l, [r osf,krare.) '

Det sannolikaste 5.r nog sluttigen att det hflr iir frflga om ett ungt be-
byggelsenamn, tillkommet i samband med krononybyggesanl5ggningen.
Namngivaren har i sfl fall anslutit namnet till ftirleden i bergsnamnet och
lagt till ett suffixartat -bdle efter iildre miinster. Kanske har Orrbdle i Nord-
maling tjflnat som m<inster. Om detta och liknande namn se ytterligare
Hagervall 1986.

f Pengfors pagfdp_ y p@gfop_ 5/32 sk - Piingfors 1825, Pengfors 1882 ib

- Nybygget Pengforlen, Pengfors Nybygge Stg, Pengfors ek, Gn 63, Tk 20J
NO, V. Pengfors Tk 20J NO - Enligt anteckning i ib 1825 anlades nybygget
Pengfors ir 1801 att skatta ir 1817. Skatt ingick dock senare, ovisst nflr
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(uppgiften iir ol[slig). t hemrnansnummer redovisas. Lundkvist (VKH s 256)
uppger att frihetsflren var 15 med 20 flrs fiirliingning och att nybyggaren
hette Anders Larsson.

Namnet 6.r sekundfi.rt till ett forsnamn Pengforsen pAgfop_p 
- Pingforsen

1804 HLA db ht: 80 - Pengforsen Stg, ek 20J th, som enligt Stg:s beskriv-
ning >. . . krdker sig tisterut omkring udden af Nybygget Pengforsen, hwar-
efter han straxt upphiirer>. Forsnamnet kan vara en redukt, fiirslagsvis av
ett *Peng(bergs-)forsen Ett h<igt berg, Pengberget - Pengberget Tk 20J
NO, ek 20J th, Iigger ca I km vflster om forsen. Emellertid kan namnet
iven vara fdrledssekundiirt till nflgot eller n6.gra av de mflnga namnen pfl
Peng- i omgivningarna. Om frirleden Feng- se Pengsjd och dir anftird
litteratur. Enligt Stg kallades nybygget ,Markswidja Krono Nybygge>. Ort-
namn dlr ftirleden i det gamla bynamnet finns inlagrad flr Markgrirdan
(pfl 1:12) och Marklcinningen mdrkler_ctgan, namn pfl slflttrar i nflrheten.
Marksuedjan dr sekundrirt till ett likalydande naturnamn, som i sin tur b<ir
vara sekund:irt till ett *Marka, motsvarande rikssprflkets *Marften. Subst
mark f betyder i vb dial bla'skogstrakt' (se Stenberg) . Det mest sannolika

byggesankiggningen. Det flsatta namnet tycks inte ha ffltt n6.gon folklig
fdrankring.

I byn ligger sedan 1954 ett vattenkraftverk med namnet Pengfors kraft-
uerk, ett enligt Dahlstedt 1961 s 22 vilvalt namn (jfr Harusele kraftuerk).
Bebyggelsen vf,ster om Umedlven, som riknas under Nyby, kallas officiellt
Vdstra Penglors - V. Pengfors ek 20J th, Tk 20J NO.

1-6 Pengsjd pdgJ'e, p\gfb | 35/64 sk - Pengessi6 1543, Pengesiiinn 1547,
Pengessiiinn 1556, Piingsiriirnn 1580, Piingsi<in 1609, Pengsidn 1723, Pflng-
sjtin 1825, Pengsjrin 1882 jb, Pengesiri 1539, 1543, Pengssi<i 1547, Pengesiii
1553, Pengsidnn 1566, Pengsion 1606 bl - Pengsio 1661 LMV Z 31 1:2,
Piingsio LMV 1666 Z 31, Pengsjd by Stg, Pengsj<i ek, Gn 63, Tk 20J NO -
Jbb 1543 och 1546 redovisar 3 nominati. 1547,1556 och 1562 saknas uppgift.
Bl 1547 tar upp 3 nominati. I jb 1580 uppges mantalet och bflgamantalet
vara 4. 1606 redovisas 2 nominati, 1613 fr.ter 3, 1667 och 1680 4. I jbb 1701,
L725 och 1751 tas 4 hemmansnummer upp. 1773 och 1801 redovisas 5 num-
mer med 6 brukningsenheter, 1825 lika minga, men antalet bruknings-
enheter iir 7. Agoinnehavet iir 1543 och 1546 103 skl med fiirdelningen 80:23
pfl iker och iing. 1547-1606 redovisas 109 <lrl. I jbb 1609-10 tas 16 1/2 spl
och 11 skl flker samt 4112 spt och 2 skl linda upp. Mantalet uppgick 1667
och 1680 till 1 31/64 sk, 1701, 1725, t751, 1773 0ch 1801 till 127164 samt
1825 flter till 1 31/64, allt skatte.

Bynamnet dr sekundfi.rt till namnet pfl den mitt i byn bekigna Pengsjdn
ghpJ'qn, 

- P:insiiin 1743 KrA XI D 1:o, Pflngsjtin 1771 LMV X,24, Pengsj6n
Stg, Gn 63, Tk 20J NO. Ett likalydande, flngermanl5.ndskt sjonamn har
kortfattat behandlats av Bucht i SOVn 4 s 11, vari ftireslfls att ftirleden
Peng- i ett drirtill supponerat, primirt inamn *Pcinga skulle fltergfl pi ett
inbyggarnamn *Piting till ett pita 'dalgflng' (se 5.ven Sahlgren 1938 s 172),
en tolkning som avbiijs av Hagervall 1971, som med tvekan f6reslir ett
sparsamt belagt adj penig, penuger 'liten, spenslig' (om adj se dven Holm
1959 s 159 och Rietz s 498) som f<irled. Bida tolkningarna awisas pfl goda
grunder av Dahlstedt 1976, som behandlat bflde det flngermanldndska och
det viisterbottniska sj6namnet utfiirligast.
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: Enligt Dahlstedt vore fSrleden Peng- att flterfiira pfl ett sydsamiskt
bienje-- bien'e - bienge 'hund.'. Som vanligt iir i sprflkkontaktsomrflden
har har ett for de svensktalande frflmmande ord undergfltt ljud- och form-
fiirflndringar, morfofonologisk substitution, p6. grund av att den sydsamiska
f6rleden av svenskarna uppfattats som Phge-' sedermera synkoperad till
2c!-, skrivetr Penge-, Peng- (se utfdrligare aa s 52 f) . Den sydsamiska
efterleden -jdurie 'sj6' har enligt Dahlstedt oversatts till svenska, en inte
ovanlig fiireteelse i Vtisterbottens lappmarker. Sjiiar med forled som betyder
'hund' d.r vanliga bflde inom svenskt och samiskt omr6de, men den sakliga
bakgrunden ii.r ofta osiker. Pn pejorativ innebdrd kan i vissa fall antas
fiir ivenskt vidkommande, men en sfldan dr inte belagd i samiskan och iir
av skil som Dahlstedt anger s 54 fiiga triiffande for Pengsidn. Namngivnings-
grunden fir diirfor 6ven i detta fall betraktas som oviss. Detaljerna i ljud-
substitutionen synes rimliga och parallellerna till partialdversf,ttningen dr
legio (se h5"rorn- Pellijeff iSSO a s- 13 ff och Holm 1980 s 45 ff ). Niir det
giiller den .senare kan man vril frflga sig varf6r inte hela namnet iiversatts,
speciellt som den oiiversatta f<irleden ju bestir av ett sfrL pass vanligt ord
(ie Dahlstedt aa s 56). Som ett miijligt sk[I anger Dahlstedt strlvan efter
att undvika homonymi (se s 56). Resonemanget fdrutsitter att de platser i
omgivningen som har homonyma namrl ffltt dem tidigare dn Pengsidn och
att det funnits ett starkt behov att skilja dem &t. De av Dahlstedt anfiirda
homonyma namnen i V[nn[s- och Nordmalingstrakten blrs av i fiirhflllande
till Pengsjdn relativt obetydliga sjiiar, d.tminstone om man tar hflnsyn till
storleken. De homonyma sjiinamnen flr inte belagda i flldre killor, eftersom
de inte givit upphov till bebyggelsenamn. Homonymernas 6.lder [r diirf<ir
svir att bestimma. Det avstind som Dahlstedt uppger mellan sj6arna kan
tyckas obetydligt, eftersom det avser fflgelvlgen. Mellan dem ligger emeller-
tid ol5ndig terrf,ng, d.lvar och htiga bergskedjor. Visserligen rir Dahlstedts
resonemang om opposition tilltalande, men ett rnemento fi.r den h6ga grad
av homonymi som t ex en s6. begrinsad yta som ett byaomrflde kan tflla
nlr det gilIer ex vis bflrgningsbetecknande namn.

Vid tolkningen av namnet Pengsjdn biir hiinsyn tas flven till de iivriga
namnen pA Peng-. Namnet pfl frflnflodet Pengdn pdqqn, d pienXa 

- 
Pengia

ffluviu]s 1661 LMV Z 3l t:2, Penga, Pengan Stg, Pengfln Tk 20J NO vill
Dahlstedt se som en senare efter sjonamnet restituerad form. Det flldre ut-
tatet phn.1a hhrleder han ur ett sammansatt fsv *Pungj-a(n) , men han anser
iven den m6jligheten f<ireligga att det skulle kunna riira sig om ett sekun-
diirt uppkommet svagt femininum, Sven om det vore mindre troligt' Dahl-
stedt tar inte strillning till frflgan om flnamnet vore primiirt till sjtinamnet,
ett f6rhfillande som ju iir vanligt (se Hellquist 1903-06 ss 61-64). Om det
senare frirelflge, rflknar Dahlstedt med en motsvarande forsvenskning och
partial6versiittning av ett sydsamiskt *Bienieiukke 'Hundfln', som i sin tur
givit upphov till ett sekundflrt Pengsidn. Slutligen pflpekar han fi.ven att en
parallelltiversElttning av de bflda namnen kan ha skett. Det man i allm[nhet
vintar sig i namnkomplex av detta slag ir att S.namnet vore primirt, och
det kan ju mycket vil vara sfl i detta fall. Om flnamnet ir sekundirt till
Pengsjdn vore fiirhflllandet en parallell till de dalska iLnamn som behandlas
av Stflhl 1959 s 49 f.

Slutligen skall det i Hagervall 1971 s 20 framkastade ftirslaget (se ovan)
att ett adj skulle utgora forled kort kommenteras. Dahlstedts invflndning
mot f6rslaget (aa s 50) baserar sig pfl att adj i frflga bara vore belagt frfln
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Niirke och att fdrklaringen rent sakligt knappast har fog f6r sig. Adi pen,
pdn ilr emellertid belagt i variantformer iiver ett stort omrflde (se Rietz
i lOZl. Frfln Vb (Skelleftefl sn) anfdr Rietz sfllunda ett pien'literJ, dfllig',
vars initialkonsonantism skulle stf,mma lika bra som i Dahlstedts f6rslag.
Om man sflledes antar att ett iildre penugq - pdnuger - pienuger utgjorde
fiirleden, skulle en utgflngsform *Penughe- - *Pdnughe- - *Pienughesior

morfofonologiskt kunna ansd.ttas, som i analogi med det dalska *Grdnughesior

)*Grdngsior (se StAhl 1970 s 33) skulle kunna ge ett Penge-)Peng-. Det
skall dock medges att denna tolkning iir sakligt otillfredsstiillande, som
Dahlstedt pflpekar.

Av bydeisriamn kan nflmnas Backen opa bdfuan (pfl 2:17) beliiget p& tistra
sidan av Lilla Pengs jdn, Innibgn tnc hlln, namn pfl den flldsta, centrala delen
av byn, Degermgr dbgarmdr 

- Degermyr hpl ek 20J 8h, Degermyr Tk 20J
NO, namn-sekundert till ett naturnamn Degermgran dbgarmira 

- Deger-
myra 1661 LMV Z 31 1:2, Degermyran Tk 20J NO. Fiirleden'dr adi deger
(motsv fsu digher 'stor', se Siiderwall 1884-1918), efterleden best form sg
av subst mgr(a) f. Degermgr flr flven namnet.p6. en- jflrnvrigshflllplats efter
stambanan-in[i[ myren. Mantalsuiken uta rndnta\uika' -_ Mantalsviken ek
zOJ 7h, Mantalsv. Tk 20J NO [r sekundirt till ett likalydande naturnarnn.
Fdrledens bakgrund 5r obekant. Norra delen av byn kallas Noldt ndhat,
en bydel vflster om sjtin Ngdkern nfahe q., namn sekundirt till ett likalydande
iigonamn, vars fiirled anger flkerns tillkomsttid i fiirh&llande till andra i byn.
nyaet i Pengsj6 kan vH.l ii"ven KDqrnsuedjan kofuqSai,rca - Kvarnsvedjan ek
20J 8h, Tk 20J NO siigas vara. Namnet avser jordkameralt en sjiilvstiindig
registerenhet (Koarnsuedian 1.'1), men i det lokala sprflkbruket rflknas
dven bebyggelserna pfl Pengsjd 12:1 och 2: 14 dit. Efterleden vittnar om
svedjebrflnning pfl platsen.

Bland dvriga bebyggelsenamn kan fiiljande nlmnas: Darggdr,den dd,rlgdtt

- Darggflrden DAUM, namn pfl en gird (inom 8:1) pfl en udde i Stora
Pengsjdn, sekundirt till ett likalydande artefaktnamn pfr. en fiskeanligg-
ning. Fdrleden ii.r dorg, dari, dare 'granris' (se uppteckningar, och fiir
ordets etymologi se Siiderstriim 1982 s 63 ff; om fiskemetoden se H6gberg
1926 s 39). Hjoggsjdbacken .Tdgfabdfuan heter en gflrd pi en sluttning 6ster
om Lilla Pengsjiin (pi 7: 2). Fiirleden Hioggsii- i namnet, som :ir sekundlrt
till ett likalydande naturnamn, synes l&ngsiikt, eftersom tv6. andra sjdar
Iigger mellan Pengsj6 och Hjoggsj6. Namnet kommer sig vil av att en vig
mot Hjoggsj6 gttt diir eller att nigon frin den byn haft n&got att g6ra med
platsen. Stg uppger att gflngstig funnits mellan Pengsj<i och Hjoggsjii"
Rldppen khftpan kallas en gird pfl 4:13 efter en liten bergskulle, ftIdpp m
(se Stenberg). Smdldnsuiken sm@hensa[kn kallas en gflrd pfl 3:14 <ister orn
Stora Pengsjdn, vid en vik. Fdrleden Smdldns- ii'r ett reducerat subst i geni-
tiv *Smrildnnings-, antingen inbyggarbeteckningen eller miijligen - men
mindre troligt - ett appellativ i bet 'den lilla landningsplatsen' (av ldn-
ning m, se Stenberg), i sfl fall oppositivt bildat till ett *Storldnningen.

Namn pfl f6rsvunna bebyggelser H.r enligt meddelare (K N) fdljande:
Anders Suens backen dwa€o&ashnhen hette en bebyggelse pfl en sluttning
viister om Stora Pengsjtin (pfl 5:6, vid Haraberget). Pfl 5:5lig f6rr l{n6sen
kn&tsry, vflster om Stora Pengsjiin. Bflda namnen flr sekundflra till lika-
Iydande naturnamn. Kn6s m betyder 'liten upphiijning, hulle' (se Larsson-
Siiderstrdm). Uppkallad efter en kulle pdL stora udden i Pengsjiin iir Rdu-
landskullen riolanskwh - Riivlandskullen DAUM (pfl 8:1). Enligt upp-
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teckning skulle fiirleden syfta p6. den fdrste nybyggaren i Pengsj6 v_id n1m1t
Rilutanit. Nflgot sfldant namn finns emellertid inte beBgt. -.Rdu- kan helt
enkelt betyda 'anus, podex', ovisst med vilken syftning.,Hlrf6r talar uttalet
med g i Rdu-. Kanske-f5.r namnet fattas som ett *Rctu (el)landskullen. Yttersta
spetsen av den udde pfl vilken bebyggelsen legat heter Rdueludden - se ek
ioJ zn, namn epexegetiskt bildat tTll Rtiueln rQoalrt, - R:iveln DAUM. Be-
tydelsen av rduel m [r enligt Stenberg 'ett litet, hiilst lingt och smalt sten-
grund, som d.r nflgot iifwer watten brynet men knapt lnnu hunnit wflxa
i6gon skog pfl, (se even Janz6n 1g46 ss 180-87). Vokalismen i Rdulands-
fiir:bryllar aoit. Btt subst rciu \ rot)'grvrrd. utanfdr udde, stenanhopnin-g pfr en

havsitrand eller utskjutande frfln land ut i vattnet (vanligen ut frfln en

udde)' [r emellertid enligt uppteckning av Gdsta Holm belagt frfln Liivflnger
i Vb. Vokalen i ordet rdu n gir kanske tillbaka pfl ett fornsprikligt i (ril
)*rAl)rdu) med en tillfillig labialisering mellan r och u. Det [r egen-
domtigt att Rtiueln- och Rdulands- inte har samma vokalism, men det iir ju
inte siikert att de skall hflllas samman. En miijlighet vore att *Rriu- i ett
supponerat *Rduelland 

- sedan det synkopelats -, av nflgon anledning
asiocierats till subst rou f 'anus, pod rx'- och ffltt d-vokal. Torpet olta t{vpa

- Torpet ek 20J 7h, primirt bebyggelsenamn, lflg pfl en sluttning (pfl 9:1
ned mot Mantalsviken) .

1-B Selet sitaq, sdti", t. sila 314 sk - Silletth 1543, Sziletth 1546, Siletth
1547, Selletth 1556, Seelet 1580, Selet 1607, Selett 1609, Sehlet 1723, Selet
1801, 1825, 1882 jb, Siledth 1539, Selliith tr553, Selet 1566, Selett 1606 bl -Sellets by, Sells byn Stg, Selet ek, Gn 56, Tk 21K SV - I jbf, 1543-1680
redovisal 1 nominatus, i701-t751 t hemmansnummer (flr 1751 uppdelat pfl
2 brukningsenheter). 1773, 1801 och 1825 tas 2 hemmansnummer upp (1!O_1

och 1825 uppdelade pi 3 brukningsenheter). Agoinnehavet flr enligt jbb
1543 och 1546 4l skl med f6rdelningen 36:5 pfl iker och iing. 1547-1606
upptas 66 6rl. Jbb 1609-10 redovisar 11 spl flker och 1 spl linda. 1667-1825
6r mantalet S/g st.

Namnet [r sekundilrt till ett naturnarnn Selef med betydelsen 'lugn-
vattnet'. Naturnamnet syftar pA ett sfldant i Vindelfllven mellan Lillforsen
och Lflngforsen. Uppteckningen s}l,aq. n:,r"d gravis och ilndelsen -e4 .gflr till-
baka pfl"namnets dativforml singularis (fsv silinu ) seleno ) selen). Ordet
sil, se7 n har varit kortstavigt. Den anfiirda uppteckningen liksom skriv.
ningarna med -II- antyder att mfllet hflr fdrlflngt konsonanten i motsats till
vadsom skett i de dialekter som kom att utgdra grunden f6r svenskt riks-
sprflk. (Se hiirom Stenberg, ordet sel och Widmark 1973 s 42 not 11.)

^ Enligt uppteckning heter ett hemman Fdbodgritdan f?boX@ha. Namnet 5r
sekundflrt iitt ett d.gonamn, och platsen uppges tidigare ha.varit giirda intill
ett f5bodstiille. Ett annat hemman heter Nymgren nitr-my-ra 

- Nymyren
DAUM, sekundd.rt till ett natur-/hgonamn *Nymuran, vars forled anger
fodertlktens flIder i fiirhflllande till annan.

1 Selsherg silsbarX 1/16 kr+1/16 sk - Selsberg 1882 ib, Sehlsberg 1831

HLA - Se[berg ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 23/11 1831 be-
viljades Matts Mattsson i Harrsele (nuv Vrinniis kn) tillstflnd att anllgga
ett; krononybygge pfl platsen. I jb 1882 uppges i en senare anteckning att
[/16 mtl skatteomf<irdes 15/10 1925.

Namnet ii.r sekunddLrt till ett naturnamn Selsbetget sil,sbarXa - Selsberget
Tk 21J SO, berg norr om byn. F6rleden ir genitiv sg av subst sel n 'lugn-
vatten'. I syneprotokollet namns ett Harrselsbetget - Harrselsbfirget 1831
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HLA, som uppges vara bel6.get i nirheten av den tilltflnkta bostaden. SeIs:
berget iir siikerligen ett n6rnamn pfl berget. Harrselet ligger emellertid 4
5 km nedstrtims, varfiir man kanske hellre kunde ansitta en reduktbas
*Harrsels(fors)berget, eftersom Harrselsforsen ligger nHlmare. Enligt syne-
protokollet anholl s<ikanden att ffr ge nybygget namnet.

1 Selsfors sil,sfdp 1/8 sk 
- 

Selsfors 1882 jb, Selsforss 1826 HLA -Selsfors ek 21J 1g - Enligt resolution 15112 1826 beviljades Anders Johans.
son frdLn Harrselsfors (nuv Vinnfls kn) tillstflnd att ta upp ett krononybygge
pfl platsen. Hemmanet har sedermera skatteomftirts. Nu 5r platsen iide.

Namnet Selslors bestfrLr av fiirleden, genitiv sg av sel n 'lugnvatten', och
efterleden -/ors m. I f6rstone ger namnet intryck av att gfl tillbaka pfl ett
primiirt naturnamn *Selsforcen, vilket dock inte finns belagt, men det kan
ju ha existerat ett s6.dant ildre nf,rnamn f<ir Harrselsforsen (jfr Selsberget
under Selsbery ovan). Enligt syneprotokollet anhirll sirkanden att fi kalla
stiitlet ,Ofre Harrselsforss>. (Se Ilarrselslors.) I resolutionen har namnet
f,.ndrats till Selslors. Kanske har man ansett stikandens namnforslag vara
for lflngt och for lite sirskiljande. I stiillet har man antingen kortat av
namnet eller lagt det antagna, ildre xSelsforsen till grund fiir namngivningen;

En uppteckning upplyser att det pfl trakten vanligaste namnet flr Fors-
dnget fd,pdtga - 

Forsflnget 1826 HLA A IIa:22:2028, sekundirt till ett
ursprungligt f,gonamn. Stiillet uppges i syneprotokollet vara belSget >nord
om Gflrdsstillet>. Om ftirleden se hforrselsfors. Efterleden [r best form sg
av dnge n 'sl6.ttermark; ouppodlad slfittermark vid flar eller p6. myrar' (se
uppteckningar) . Forscinget betyder alltsfl 'sl6.ttern vid forsen'. Tvfl natnr-
namn dfir namnet [r inlagrat finns i nhrheten: Forscingesberget fdprhgasbarXa

- 
Forsingesberget Tk 21J SO, Forsangesmqren fd,2cegasm$_ra - Forsflnges-

myren ek 21J 19'berget'resp'myren vid Forsinget'.
1 Selslund silshhn t/g kr 

- 
Selslund 1882 jb, Selslund 1856 HLA --

Selslund ek, Gn 56, Tk 21K SV - Enligt resolution 3/10 1856 beviljades
Jonas Johansson och hans medstihande Leonard Linfd] gren i Selet (nuv
Viinniis kn) titlstflnd att anltlgga ett krononybygge pfl platsen. Jb 1882 upp-
ger att hemmanet skattlades 31/12 1868 till 1/8 mtl med 32 frihetsflr fr o m
1857, dock sfl att halv skatt skulle betalas sedan 314 av frihetsiren gfltt.
ll7 1887 omfordes hemmanet tilt skatte enligt en senare notering.

Om Selslund vore sekundH.rt till ett naturnamn *Selslund(en) , bestflr
efterleden av best eller obest form av subst lzrnd m 'samling av trid' (se upp-
teckningar fr&n H<issjti och Liivflnger, Vb, och Astriim 1888 $ 31:2a (Deger-
fors, Vb) . I syneprotokollet uppges att bostaden skulle uppfriras piL ,en
Iiten hojning> bevH.xt >med mestadelen granskogr. 11a*net skulle i sfl fall
betyda 'lunden vid selet'. Platsen ligger emellertid ca 15 km frin Vindel-
fllven, varf6r antagandet om naturnamnssekundaritet bor avvisas. Namnet
Selslund tillkom sannolikast vid insyningen. Enligt syneprotokollet f6reslogs
det av synemflnnen. Tydligen har man lfltit fdrleden ansluta sig till sdkan-
denas hemort, den lldre byn Selef (se d:o), octr lagt till ett suffixartat -lund,
som i viss mfln kan sflgas vara topografiskt motiverat.

1 Sjdliden [blia 3132 kr 
- 

Sjoliden 1882 jb, Sjtiliden 1854 HLA 
- 

Sj6-
lide.rr ek, Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 2ll3 lB54 beviljades Pehr
Jonsson, flnkan Anna Elisabeth Jonsdotter och Anders fsaksson i Frillfors
(nuv Vflnnfls kn) tillst&nd att ankigga ett krononybygge pA platsen. Jb 1882
uppger att Sjoliden skattlades enligt awittringsutslag 31/12 1868 till 3/32 mtl
med 40 frihetsflr fr o m 1854, dock si att halv skatt skulle betalas dfiL 314



63

av tiden g6.tt. Hemmanet skatteomftirdes enligt en senare notering i jb 1882
den 1413 1890. Det 6r nu ride.

Namnet iir formodligen sekundiirt till ett naturnamn *Sjo/iden, vars fiirled
bestflr av subst sjo m och vars efterled 6r subst lid f (vb dial ttu i best form
sg) i betydelsen 'skogsbeklfldd sluttning' (se Pellijeff 1980 s 87, Stenberg
och Larsson-soderstrtim). Namnet betyder 'skogssluttningen vid sjtin'. Den
sjti som avses dr Sjolidsjon.l'qLrJun 

- 
Sjiilidsjdn Tk 21J SO, ett till *Sjoliden

sekundirt namn. Sjdlidsjon hette tidigare Fcillforssjdn (se uppteckning och
Gn 56) men har firrmodligen haft ett nirnamn *Sjon. Hiirpfl tyder inte
bara namnet Sjdliden utan fr.ven Sjdberget Juua,'1a - Sjdberget Tk 21J SO
och frinflodet Sjobacften fObrbfudru - 

Sjiibncken Tk 21J SO, sekundirer till
*Sjdn. Sj<ilidsjiin har fiirmodligen ffltt sitt nya namn pfl grund av att den
har en namne ca 2 km sydvrist om Fiillforsen pi Nygflrds byaomrfl.de. Av
syneprotokollet framgflr att siikandena fiireslog att anliiggningen skulle ffl
namnet Sjoliden.

1 Skavdal slt},adq,4, skdadd,h t/32 kr]_3l32 sk 
- 

Skafdalen 1882 jb, Skaf-
dalen 1831 HLA 

- 
Skafdal ek, Skavdalen Gn 63, Skavdal Tk 20J NO -

Enligt resolution 21111 1831 beviljades drfrngen Olof Hiillman i Brfln (nuv
Vd.nniis kn) tillstflnd att ta upp ett krononybygge pi platsen. I jb 1882 upp-
ges att ll32 rooll skatteomfordes enligt beslut l5ll0 1925.

Skaudal dr sekundd"rt till ett naturnamn *Skaudalen. Hiirfiir talar de i
s5rneprotokollet omnd.mnda, drirtill sekundira naturnarnnen Skaudalsnabben

- Skafdahlsnabben 1831 och Skaudalsbdsftsn 
- 

Skafdahlsbiicken 1831
HLA. Fiirleden flr subst s^lcau n 'asp- eller rrinnbark, anvend till kreaturs-
foder' (se uppteckningar, Larsson-Siiderstriim, Bucht i SOVn 3 s 6 och
Lindberg 1941 s 56 och dflr cit litt). Om ett identiskt namn i Borgfl lfs, Fin-
land, se Granlund 1956 s 340. Efterleden utgiirs av subst dal m och syftar
fdrmodligen pfl Raningsbilckens dalgflng. Enligt syneprotokollet anhdll ny-
byggaren att ffl kalla stillet Nyris. I resolutionen 6.sattes dock namnet Sftau-
dalen, vilket f,ndrades till obest form enligt beslut av Lantmd.teristyrelsen
1959 (LMV Br:2383).

1 Sniltjlirn r;ilqtrt(r'll S/gZ st< 
- 

Sniltjern 1882 jb, SnflItjern, Snd.rtjern
1825 HLA 

- 
Snflltjern ek, Sni.ltjflrn Gn 63, Tk 21J SO, Snflrtjiirn viigskylt

- Enligt resolution 8/7 1825 beviljades Olof Swensson tillstflnd att ta upp
krononybygget Snflltjiirn. I jb 1882 uppges jordnaturen vara skatte, varf<ir
en skatteomfiiring m6"ste ha iigt rum.

Sndltjdrn eller Snrirfjcirn som namnet ibland skrivs, flr sekund5rt till ett
naturnamn med syftning pA den tjiirn som ligger mitt i byn, Snd/fjorn
snritrscb4, snblJSary- SnflItjern 1825 HLA 

- 
Snflltjiirn Tk 21J SO. Fiirleden

Snril- (Sndr-) kan uppfattas pfl tre olika siitt. Den kunde utgoras av adj snril.
(Om namn med detta adj som fdrled se Widmark 1958 s 55, och Falck-
Kjiillquist 1973 s 56.) Det skulle i si fall vara ont om fisk i tjd.rnen, men
detta stflmmer i varje fall inte numera. Frirhflllandena kan ju dock ha varit
annorlunda tidigare. F<irleden skulle 

- 
speciellt med tanke pi de skriv-

ningar med -r- som frirekommer 
- 

eventuellt utgdras av subst snrir n. Det
kan ha varit snflrigt vid tjrirnen forr. Svflrigheten ligger emellertid i sfl fall
i att forklara det apiko-kakuminala l-ljudet i de flesta uppteckningarna. En
tredje mdjlighet biir ges f<iretride, nimligen att Sncil- skulle vara subst snoll,
sndll m 'trissa. (i spinnrock eller svarvstol) , ngt runt' (se Larsson-Siiderstrdm,
Lindgren 1940 och uppteckningar) och syfta pfl tjf,rnens form, dvs vara
ett likhetsnamn. I anfrirda uppteckningar och ordboksbeliigg anvflnds
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iimsom lflng, iimsom kort vokal. I realiseras antingen apiko(post)dentalt (se

anf uppteckningar, Larsson-Siiderstrdm, Lindgren 1940) eller apiko-alveolart
(Lindgren 1940, formen frin Bygdefl), vilket stimmer med den $ildsta upp-
teckningen av tjirnnamnet. Upptecknat med kort vokal hr sekundflrnamnet
Sndltjdrnbdcken sndtrsaob,i'tan, - Snflltjiirnsbd.cken Tk 21J SO. Enklast iir
att forklara det yngre uttalet av Snriltjrirn med kakuminalt I som en f6ljd
av associationer till adj sndl. De skrivningar med -r- som fdrekommer kan
kanske fiirklaras som en korrektion av en - som man mi.hf,nda uppfattat
den - fciga smickrande forled. Efterleden 5,r subst ticirn f , vb dial Jgreu.

Enligt syneprotokollet hade hflr utsynats ett krononybygge rned namnet
Vdsterdn- Wester6n 1825 HLA.

1-5 Spiiland [p{rrun, y sltqltrn, sp$baqsbolta (ortsbo<iknamn, se Edlund
1984 s 170) 29/32 sk - Sp<ilandh 1543, Spiilandth 1547, Spiilanditth 1553,
Spdlandiitt 1556, Sp<ilandh 1580, Spiilan 1597, Spdland 1609, Spollandh 1660,
Sprilan 1661, Spiilandsbyn 1789, Spoland 1825, Spoland 1882 jb, Spiilandth
1539, Spiilandh 1553, Spirland 1566, Sptilandh 1606 bl, Spelandh 1553 hjl -Spdlan 1661 LMV Z 3l lz 2, Spolands by Stg, Sp6land ek, Gn 63, Tk 21J SO,
20J NO, Y. Spoland, O. Spoland Tk 20J NO - I jbb redovisas 1543-1680
3 nominati, 1701, 1725 och 1751 3 hemmansnummer, 1773 4, uppdelade pfi
5 brukningsenheter, 1801 lika mflnga nummer pfl 8 brukningsenheter och
1825 5 hemmansnummer, uppdelade pfl 9 brukningsenheter. Agoinnehavet
ar 1543-46 88 skl med fiirdelningen 68:20 pfl flker och dng. 1547 och 1556
redovisas 116 iirl,1562,1580 och 1606 128 iirl. I jbb 1609-10 tas 22112 spl
och 3 skl flker samt 2 spl ooch 2 skl linda upp. 1667 och 1680 redovisas
125132 mtl sk och 1701-1825 1 13/16 sk.

Namnets etymologi 6r svd.r och osiker. Ett fiirslag till tolkning har givits
av Hagervall 1985 ss 29-33, vari fiiresld.s att fdrleden 96.r tillbaka pfl en
fsv genitivform i sg eller pl *sputpa(r)-, sidoform till fsv sporBa(r)-, som
efter f<irliingning av stamvokalen, (haplologisk synkope) av kompositions-
fogen och kakuminalisering av fiirbindelsen -rp givit ett dial [nah' (SpdI-).
Det appellativ som enligt fiirslaget svarar mot fiirleden har betydelsen 'udde'
(jfr fsv sporper 'fiskstjf,rt, yttersta del, udde'). F6r ytterligare motivering
se a a och diir cit litt. Under spol m eller f i SAOB (hnftet utkommet sen-
h6sten 1985) anf6rs former med -u- och -o-, vilka stiider den ftireslagna
etymologien. Vad sfl betrEiffar efterleden [r tvfl betydelser miijliga, n[mligen
'terrflng, markomrflde' (se uppteckning frin Liivflnger, Vb)eller 'landomr6.de
vid vatten, strand' (se t ex Holm 1970 ss 57 och 67, not 14 samt Pellijeff
1980 b s 38 och 1982 s 63).

Bland bydelar mf,rks de officiella namnen Vdstra och Osfra Spdtand f6r
omrfldena pfl var sin sida om Vindeliilven. Den ildsta bebyggelsen ligger pfl
vistra sidan, och det folkliga namnet pfl de forna utmarkerna pi iistra
sidan ii.r dnapq {n.Bland namn pfl mindre delar i Vlstra Sptiland kan nlmnas
Morgrirdan rndr.ldtra, sekundd.rt till ett likalydande flgonamn (mor f 'sank-
mark', 'skogig dyjord' - 5s lals5on-Siiderstr6m och Lindgren 1940, gdrda f
'inhiignat omr6.de'), Raningen rilnirlan, som har namn efter en dga (raning m
'riijning'), Suedjan.ftui'r.1a - Svedjan ek 21J 0i, pfl omr6"det kring 3:12
(om bet se under Ockelsjd) .octr .A.kern r,na Slta4. Mindre bydelar i Ostra
Spiiland d,r Hammaren op9t hdrna4 sekundirt till ett likalydande naturnamn
med betydelsen 'slutet eller lndan af nflgon stenbacke, som flr nfi.got mera
uph6gd [n det dfriga af backen .' (se Stenberg), Kroksrqningen lrilhs-
rSnwlan 

-.Kroksraningen 
ek 20J 9i (pA 4:Lt, l2), i vilket namn fdrleden
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syftar pfl en krok av Vindeliilven, Fdllanma fbla - Fiillan ek 20J 9j, Tk
20J NO (2:8), namnet efter en iga (om bet se Fcilllors) , Liden opa l,ia, som
har namn efter den skogssluttning vid vilken platsen ligger och Nabben
nd,ban, sekundii.rt till ett namn pfl en utskjutande udde (nabb m 'en lflng
och smal landsudde . . . som ligger emellan en iilfs eller biicks kriikningar'
(se Stenberg). Uar fdreligger ordet tydligen i svag form.

1 Stenniis stloruQs, stionqs, stirutls 7/32 sk - Stennis 1801, 1825, 1882 jb,
Stenn5.s 1826 HLA A IIt':21:371, Stenis 1833 HLA A IIa:35:1841 -Stennri.s Krono Nybygge Stg, Stenfls ek, Stennii.s Gn 63, Tk 21J SO - Sten-
niis uppges i avvittringsbeskrivning 1867-68 (LMV Z 37 l:1) vara krono-
skattehemman. Det beviljades till anliiggning 3/10 1799. Jb 1801 uppger
25 frihetsflr. Skrivna p6. hemmanet i jb 1801 iir Nils Pehrsson och Stephan
Andersson. Enligt senare notering i samma jordebok 6.sattes hemmanet
t/a mtt 29/5 1816 mot 40 frihetsflr riknat fr o m 1799. Jb 1825 redovisar
t hemmansnummer.

Det iir mindre sannolikt att Sfenna's vore sekundiirt till ett ursprung-
ligen naturbetecknande #Stenncisef. Ett studium av en flldre karta (Tunell
1870) ger visserligen intryck av att *Stenndset miijligen skulle ha kunnat
vara den formation som bildas dd.r SnflItjiirnsbf,cken (tillsammans med
bifl<idet Bjornlidsbiicken?) mynnar i Tviirfln. Terrflngstudier pfl platsen
ger emellertid idag knappast stiid f<ir ett sidant antagande. Snflltjiirns-
biicken har i si fall sedermera letts i en helt annan riktning. Kartbilden
stflmmer inte med nutida kartor, och det ansatta *Stennriset skulle i sfl fall
Iigga lflngt ifrfln bebyggelsen. Frirslaget fflr diirfiir anses osd.kert. Det d.r
mycket som talar frir att vi hiir har att g6ra med ett ungt namn, som givits
nybygget i samband med anliiggningen, varvid namngivaren tagit fasta pfl
att bebyggelsen skulle ligga vid en bergssluttning (diirav fiirleden Sfen-).
Efterleden -ncis 5r fiirmodligen suffixartad. Om detta namn och liknande
se utfrirligare Hagervall 1986. Se d.ven Innernds.

1-5 Strand st,@yt, y strartd, ll25ll28 sk - Strandh 1b48, Strandth 1b47,
Starandt 1553, Strandh 1556, Strand 1580, 1609, 1723,1825,1876 jb, Strandth
1539, Strandh 1566, 1606 bl - Strand byn Stg, Strand ek, Gn 63, Tk 20K
NV - Jbb 1543 och 1546 redovisar 2 hemman, varav 1 brukas av 3 personer.
I jbb 1547, 1556 och 1562 saknas uppgifter. Enligt bl 1547 :i.r mantalet och
bflgamantalet 4. Jbb 1606 och 1613 tar upp 4 nominati, 1667 och 1680 2.
1701 och 1725 redovisas 3 hemmansnummer och 1751 2, f6rdelade pfl B
brukningsenheter. 1773, 1801 och 1825 tas 4 nummer upp, de tvfl sist-
ndmnda flren uppdelade pfl 6 brukningsenheter. Agoinnehavet [r 1b4B
och 1546 153 skl med fordelningen 124:29 pfl frker och iing. 1547 och 1bb6
redovisas 173 tirl, 1562 och 1580 197 samt 1606 161 iirl. Jbb 160g-10 tar
upp 331/2 spl och 3 skl flker samt 5 spl och 6 skl linda. Mantalet iir 1667
och 1680 ll9/32 sk, 1701 l7lt6 sk, samma l72b och 1781, varav dock
g/gZ ar krono. 1773 redovisas 1 77h28 (varav 3/82 krono), 1801 1 8b/12g
och 1825 173/128 sk. Fiir en fylligare jordkameral redovisning se Johansson
1953 s 85-118. Fram till 1885 horde Strand till Ume sn. Enligt kungl brev
23/11 1883 dverfiirdes byn till Viinnfls.

Namnet strand syftar pfl umeiilvens vflstra strand, diir den flldsta be-
byggelsen lflg. Till fiiljd av talrika 6versvdmningar i omr6.det har bebyggel-
sen flyttats till en fdrmflnligare plats, varfdr namnet numera synes omoti-
verat, ett fdrhillande som noteras i Stg. Ftirleden i naturnamnet Gamm-
gdrdshdllan gamgapkdla 

- Gammgflrdshiillan ek 20K 8a vittnar om ett
D
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ftirsvunnet bebyggelsenamn *Gammgdrden, oppositivt till den yngre be-
byggelsen. Enligt Johansson 1953 (ss 87 och 97) fanns bebyggelse pfl det
dldsta'hemmanets mark vid stranden si sent som 1814. En minnessten
upplyser i dag om byns forna lf,ge. Den obestimda formen i bynamnet
indikerar h6g ilder. Att namnet stflr i obest form 6r slkert, eftersom ett
femininum skulle ha slut-a i best form sg i dialekten. Om vokalliingden
i den ildsta uppteckningen se Larsson-Stiderstr6m, ordet strand.

H6gre beliigna delar av byn (pfl Strandbergets sluttning) kallas Oppi bgn
opa byn, Iiigre delar (mot Umeiilven) Nedi bgn neile by-n. Den del som
grdnsar sdderut mot Overboda kallas Sdr pd bgn sfi pe W-n. Alla dessa flr
oppositiva n5.rnamn. Edet 6de - Edet Tk 20K NV kallas bebyggelse vid
Umeilven omkring 1:55 och 12:1. (Se hiirom Johansson 1953 s 108.)
Namnet [r sekundflrt till ett likalydande naturnamnr/figonamn som 5.r best
form sg av subst ed n 'Iandstrd.cka vid vattendrag, der man vid fiirder
liings vattenleden mflste fiirflytta sig pfl land'. Om ett namn med detta ord
som ing&ende element se t ex Flemstr6m 1983 s 17. Frideborg ligger pfl
1:17. Det iir ett schablonartat vandringsnamn. Gumpliden gbwpldo, namn pfl
tvfl gflrdar pfl 4:10 6r sekundflrt till ett likalydande naturnamn, i sin tur
sekundf,rt till ett likhetsbetecknande flgonamn Gumpen, som 6r best form
sg av subst gump m'bakdel' (se Stenberg, gump). Gumpliden betyder 'bergs-
sluttningen vid Gumpen'. En gflrd heter Mossen misan, Namnet 5r sekundf,rt
till ett likalydande naturnamn. Uppteckningen flterspeglar det i norrl dial
vanliga f<irallmflnligandet av oblik form av svaga substantiv. Bebyggelsen
vid 2:11 och 2:28 kallas Mgrorna rniyan - Myrorna ek 20J 7j, namn
sekundflrt till ett likalydande naturn lmn. Andelsen -orna 'ar en rikssvensk
fltergivning av den dialektala lndelsen -qn ifern best form plur (se Stenberg,
myr) eller miijligen en felaktig fltergivning av en dialektal dativform i sing,
motsvarande ett fsv -inni (-enne). Ngbruket nilbrfika heter en gflrd. Namnet
betyder 'nyodling' (se uppteckningar). Pi 1:42 tigger Rotet, vittnande om
rusthflll. En gflrd heter Sfrand - Strand Tk 20J NO och ligger pfl 2:11 ca
500 m vflster om Andbiicken i dalgingen ned mot Rodtjiirn. Sfl sent som p6.
1870-talet (se ek) gick en vik frfln Strandsiiin upp i dalgflngen mot R6dtjiirn.
Om detta Sfrand inte har uppkallats efter nflgon annan ort i sen tid, iir det
sekunddrt till ett naturnamn som syftar pi Strandsjtins strand.

1 Strdrnbiick striuy,bab 5164 kr - Strombiick 1825, 1882 jb, Str<imbflck
1823 HLA - Striimbiick ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 2415
1823 beviljades Eric Mflrtensson frfln Berg (nuv Viinnfls tn) tittstind att ta
upp nybygget Striimbiick. Jb 1825 uppger frihetstiden till 40 ar. Skatte-
mannar5.tt pfrL 5/128 mtl beviljades 19/5 1919 enligt senare anteckning i jb
1882. I jb 1825 redovisas t hemmansnummer.

Namnet Strdmbdck :ir enligt syneprotokollet fiireslaget av syneminnen.
I detta rdknas fiiljande bickar upp: Aggb?icken, Storbfi.cken (som uppges
ligga 1/16 mil frin den tilltiinkta bostaden), Bastumyrbicken, >en liten
biick ifrfln mellanmyran till Bjiirsmyran) och >en liten brick frfln Riitjern
till Bjiirsmyran). Eftersom inget primfirt naturnamn *StrdmbdcJcen fanns
vid tiden fdr synen, iir det viil hiir frflgan om uppkallelse. Namnet har
karaktflr av vandringsnamn. I Ume socken finns tvfl byar rned detta namn.

1 Strdmiker str&ry,dkar 1/12 sk - Str6mflker 1825, 1882 jb, Strrimflker
1809 HLA - Strdmiker Krono Nybygge Stg, Str6mflker ek, Gn 63, Tk 20J
NO - Striimflker uppges i avvittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37 1:1)
vara kronoskattehemman. Det beviljades till anlflggning efter resolution 16/2
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1801 mot 25 flrs frihet enligt jb 1825. Skatt ingick dock f6rst 1837. Lund-
kvist (VKH s 257) menar att nybygget anlades 1809 och att den s<ikande
var Carl Svensson frfln Brfln (nuv Viinniis kn). Av resolutionskonceptet
(A IIa:2:71) framgfr.r emellertid att denne dfl iivertog (fick immission pi)
nybygget efter fadern Sven Karlsson. Jb 1825 upplyser att Strdmflker var
soldatbost?ille, vars flbo hette Jon Blanksviird.

Strdmdker skulle eventuellt kunna vara sekundiirt till ett d.gonamn *Strdm-
dkern. Fdrleden vore i sfl fall subst sfrdm m och f&r tiinkas syfta pfl nflgon
av de biickar (strommar) som rinner vflster, norr och s6der om platsen.
Men eftersom inget *Strdmmen iir belagt och eftersom det knappast ?ir
troligt att det var odlat pfr platsen f<ire nybyggesanliiggningen, ir det
sannolikaste att namnet komrnit till i samband med denna. Sfrdm fflr dfl
anses syfta pfl strtimmande vatten i allmlnhet i omgivningen och -dker ir
suffixartat. Om detta och likrrande namn se ytterligare Hagervall 1986.

Enligt uppteckning heter det sydiistligaste hemmanet i byn Rrinfan rhnta.
F6rmodligen [r det frigan om ett skflmtsamt namn med betydelsen'(god)
avkastning pfl nedlagt arbete'. Det rir ovisst om namnet iir sekundiirt till
ett flgonamn eller om det gavs nybygget n5.r det togs upp.

t-4 Stiirnesmark d. stbp-, stdp-, stdpmdrk, y stfu'kesmdrk 13/16 sk -SterkensmarcJc 1543, Sterkensmarch 1547, Sterkensmark 1556, Sterskes-
mark 1562, Stlrckesmarch 1580, Std.rkesmarck 1609, Sterckesmark 1723,
Sterkesmark 1825, 1882 jb 

- Sterkes mark 1539, Sterkensmarck 1553,
Sterckesmarft 1566, Sterkesmarcft 1606 bl - Sterkersmark by Stg, Sterkels-
mark ek, Stflrhesmark Gn 56, V. Stiirkesmark, Ostra Stirkesmark Tk 21J
SO - Jbb 1543 och 1546 redovisar 2 hemman. Jbb 1547, 1556 och 1562
saknar angivelse. Bl 1547 tar upp 2 b6nder. I Jbb redovisas 1606 1, 1613 2,
1667 och 1680 3 hemman. 1701,1725,1751 och 1773 tas 3 hemmansnummer
upp. 1801 f,r antalet nummer fortfarande 3, uppdelat pfl 6 brukningsenheter,
och 1825 4 nummer pfl 7 brukningsenheter. Agoinnehavet var 1543 och
1546 77 skl med f6rdelningen 62:15 pi iker och [ng. 1547 och 1556 redo-
visas 127 tirl, 1562, 1580 och 1606 139 <irl. Jbb 1609-10 redovisar 15 spl flker
och 10 1/2 spl linda. Mantalet uppges 1667-1773 vara 1 1/16 sk, utom 1725
dA 5/16 dflrav flr krono. 1825 iir mantalet 1 3/16, varav t/8 ar krono.

Stdrkesmarft iir ett primirt bebyggelsenamn. Namn pi -mark i Norrland
bestir oftast av en sammansflttning med ett personnamn. Ett tillnamn Std.rke,
Stdrckie, Sterke flr flerstH.des belagt i bygden fr o m slutet av 1500-talet, och
personer med tillnamnet har bebott hemmanet nr 2 i byn. Om namnets
fiirekomst se Nilsson i VKH ss 226, 229, 234 och 236 samt Sl?iktnamn i
Ume& (1984) ss XVI och 352. Men detta namn 5r sflkert bildat till bynamnet.
Om det utgjorde fiirled, skulle det ha traderats frfln 1200- eller 1300-talen,
dfl marlc-namnen anses vara bildade.

I Lundgren-Brate-Lind 1892-1934 fiireslfls med tvekan ett personnamn
*Sterke ingfl i det dalsl?indska Stdrftebo (Friindefors sn). Se iiven ibid
namnet *Starke, som ftirmodas ingfl i ortnamnet Statkergd (Hagshults sn,
SmAland), skrivet StarkargB 1307. Betrlffande dessa namn finns formellt
mtijligheten att utg& fr6.n en svagt b6jd genitiv fsv *Stoer.ka- (mask an-stam)
eller ett Sterke- (fem in-stam). En in-bildning sterke f 'styrka, kraft' flr
belagd i fsv (se Olson 1916 s 430 S 69 och S<iderwall 1891-1900). Men fn-
stammarna [r adjektivabstrakter, och det flr inte vanligt att namnge personer
med abstrakta substantiv, bildade till adjektivstammar (jfr dock Mod6er
1967 s 104). F6rleden i Sfdrlcesmark slutar pi -s. Enligt Noreen 1904 g 427
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och 428 1 finns visserligen exempel p6. in-stammar med s-genitiv, men de fir
ytterligt sillsynta och f6r unga i sammanhanget. Denna tolkningsm6l'lighet
mflste nog avvisas. an-stammarna kunde d6remot tidigt anta s-genitiv (se
Noreen 1904 S 416 2). Enligt dens (aa $ 416 6) uppvisar minga ord som
tillh6r denna kategori dessutom ovanligare sidoformer med r-omljudd
stamvokal. Ett patronymikon Sterckesson frfln 1491 tir belagt i SMPs. Aven
om man i f6rsta hand vdntar sig en utveckling *Sterka- ) *Sfoerk- ) *Sfcirlc-
(mark), kan det sflLledes inte helt uteslutas att f6rleden i Strirkesmarlc utg6rs
av en an-stam, som upptrii.der i en omljudd sidoform och som antagit s-
genitiv.

Att ansiitta ett starkt b6jt personnamn Starker, belagt frin 1404 (avskr),
1535 och 1543 i SMPs iir mindre tilltalande, eftersom ortnamnet skrivs med
e tidigt. Visserligen uttalas sfark med ri-haltig vokal i nutida vb dialekt (se
Larsson-Siiderstriim) - viil resultatet av en utveckling av kort a framfiir
rf konsonanf - msn de gamla skrivningarna med -e- talar fiir att vi biir
utgA frAn ett i-omljutt a eller ett gammalt e (e).

En genitiv Sfoerfts- av en iomljudd stark namnvariant Sterker skulle
kunna tflnkas yara ursprunget till frirleden. Man fflr dfl tiinka sig att ett -e-
inskjutits senare som uttalslflttnad. En hake .f,r emellertid att omljudda
former av adj sfarft ii.r ovanliga i fsv (se Noreen 1904 S 455). En m<ijlighet
att fdrklara e- - e-vokalen vore att anta att narnnet ir forndanskt. Ut-
Ilndska personnamn anses ingfl i flera dvrenorrl5ndska bynamn frfln medel-
tiden (se Holm 1965 ss l5l, 152 sirsk not 16, och dens 1970 s 55). SflvEil
Stdrke som Sfdr.lcer skulle kunna vara danskt. Som tillnamn [r bflda riitt
vanliga enligt DGP (sp 1059-60). Ditr 5r ett svagt Sterke belagt med genitiv-s.
Ett pfl svensk botten ovanligt namn kan tflnkas ldttare ha antagit s-genitiv
iin ett inhemskt. I fda iir i-omljudda varianter av adjektivet dverhuvud van.
ligare (se Brondum-Nielsen 1928 bd 1 s 118). Aven i namn griller samma
f6rhflllande (se DGP sp 1059-60).

De hittills givna tolkningsf<irslagen 5r alla behiiftade med mer eller mindre
stora svagheter. Bl a kan f6rledens tvi.stavighet vara svflr att f<irklara. Svirig-
heten f6rsvinner, om man i stiillet antar att det [r fr6.ga om ett sammansatt
mansnamn. Det 96r Holm 1965 s 151, som menar att f<irleden kan vara ett,
*Sterkadh eller ett pfl uppl5ndska runstenar - U 668, 669 (Kfllsta, Hiiggeby
sn; se SRI 8) och U 208 (R&cksta, Angarns sn; se SRI 6) - belagt Sterkar,
Sterkar, en ovanlig biform till Sfyrkar, St6rkar, motsvarande ett isl Stgrkfur.
(Miijligen kunde ett Sterkar, senare Sterkar, gfl tillbaka pfr ett *Stirftar, en
itacistisk variant till Sfyrkar. Rietz s 398 b anfifu lerkci 'lirkade' frfln Vb
och Larsson-Stiderstrdm har uti'ruel'virvel'.) Namnet Sterkar avser pfl de
tvfl fdrstnEimnda stenarna samma person. Alla tre stenarna har det gemen-
samt att de ristats av Visiite. Med hiinsvn till hans ortografiska egenheter
b6r man vara fdrsiktig vid bed6mningen av vilken vokal ian liter d"e (i och
f.dr sig stungna) f-runorna p& stenarna representera. Se Wess6n och Jansson
i SRI 8 s 150, som menar att det lika grirna kan r6ra sig om y eller u som
e (e), varfiir namnet Sturkar tills vidare vore att betrakta som oslkert be-
lagt i Norden (jfr dock nedan). Ftirslaget i SRI 8 s 150 f att ett Sfarftadr skulle
ha avsetts pfi. stenarna bygger pfr. att Visiite i sfl fall utelfr.mnat en p.1rr. i
namnet; ett i och fiir sig mdjligt frirbiseende. Det skall dock pipekas att han
inte gjort det i det personnamn (hioruarpr) sorn fdljer pfl U 668 och 669.
Namnet Starkadr uppges av Lind 1905=31 vara vanligt pfl Island. Det ingflr
enligt honom i det norska Sterkebg i Modum, skrivet Starkddebs lB2B
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(avskr) och Sferclcarbge 1460 (avskr), men tycks i Norden (utom Island)
vara mycket svagt belagt (se fi.ven DGP 1 sp 1275 f och SRI 8 s 150 f);
Den normala utvecklingen i Norrland skulle vara *stoerkapar-2*stg.rkar
) *Sfcr/c- (*Sfdrk-), med vilken kan jlmfriras f6rledsfoimen Stdrkes- i
Stdrkesmarft. Holms fdrslag att ett namn xsterkap skulle kunna utg6ra
fiirleden b6r tills vidare betraktas med skepsis. Hans forslag Sferftar har
dflremot mycket som talar frir sig. Belagda i SMPs ar Sterger l35Z och
Sterkkar 1422. F6rbindelsen er i beliiggen iir uppl<ista abbreviaturer. Vidare
finns Sferftfdr 1414, Sterkidrsson l4l4 (avskr) och Sfrecftir (Strecher,
Strecker) frdLn frirra hrilften av 1500-talet. Det [r vfll osf,kert om bellggen
pfl Sfre- h<ir hit, men de kan vara interversiva skrivningar. Aven om namnet
inte iir siirskilt viil belagt, kan ett *Stcrftars- ansittas som f<irled. Skriv=
ningen Sfers/ces- [r viil sannolikt ett skrivarfel eller mdjligen ett fltergivande
av ett tonldst uttal av r. De unga skrivningarna Sfer.lcers- och Sferfte?s- kan
ses som en d.tergivning av ett i Vristerbotten fiirekommande supradentalt
uttal av genitiv-s i kompositiopsfog. Se Holm 1965 s 150 f not g och 12.
Skrivningarna med -n, sterkens- friLn 1500-talet, kan forklaras soin ett sfltt
att &terge -p (jfr Holm 1965 s 150 f, som ger exempel pi viixlingar av typen
Grimensmark 1539 -' Grimesmarc 1543,

Sammanfattningsvis kan alltsfl shgas att vi i forleden i Sforkesmarft m6j-
ligen - men mindre sannolikt - har att gdra med antingen ett svagt bb-jt
personnamn *Sterke, Sterke (som sekundiirt antagit s-genitiv och soin
lYnes ha varit vanligast pi dansk botten) eller ett starkt btijt Sferker, Sfer-
ker. Det mest sannolika [r dock att forleden utgtirs av eit urspnrngligen
sammansatt Stetkar, Sterkar. Sammansatta personnamn ingd.r ofta i namn
pil -mark och andra f,ldre ortnamn (se hflrom Holm 1965 s l4b ff), och
f6rledens tvflstavighet fiirstfls bflst med ett sfldant antagande.

Efterleden -mark betyder 'skog' eller m<ijligen 'nyodling i skog' (se Holm
1970 s 53, Pamp 1970 s 59 och Stflhl 1970 s 98).

Av bydelsnamn mlrks Vdstra och Osfra Stdrkesmarlc (se Tk 21J SO), som
bebyggelserna vd.ster resp Qster om Stirkesmarkssjtin officiellt kallas, och
Gammgdrdsbacken gdry,gatbdban (pfrr 1:9) <ister om sj<in, enligt traditionen
i byn platsen f6r den iildsta bebyggelsen. Nu finns df,r sommarstugor.

Om f nedan. -Efterleden syftar pi en sluttning ned mot sjiin.
Vidare , djan fisiyXa (pfl 4:16), som har namn efter en iiga, bch
S6rmjdl som flr uppkallad efter en iiga sydost om Noret i sj6n.
Fdrleden ilr s6der, efterleden best form sg av mja'Ia f 'fin, lerblandad"sand,
(se Holm 1958 s 24). Lappndset ldpn4,sa 

- Lappnlset Tk 21J SO kallas ett
omr6.de pfl 3:13, numera bebyggt med sommarstugor. Bebyggelsen ligger
pfl ett nEis i sjtin.
' Namn pfl gflrdar (hemman) ar Gdrdan X@tra (pil 3:30), som har namn
efter e_n inhdgnad 6.ker, vb dial .ydlr f, och Nguerket nllaylca (pfl l:g), av
ngudrk n 'nyodling' (se uppteckningar). Hit h6r $iven de fdrivunna be-
lVgge-tser_na 

*Gammgdrden, narin primiirt till Gammgdrdsbacken (se ovan),
Eaa-Gdrdan boaldtra (pfl 2:23), diir enligt meddelare (A E) en Eva Mikaels-
son bodde i en stuga pi 1860-talet (om efterleden se ovan), och Israelstorp,
ett soldattorp, som enligt A E legat pfl 1: 1 och har namn efter en flgare.

1 Sunnanh sitr'anq,, y sth;ryan$, 13/64 sk Sunnanfl 1825, 1882 ji ----
Sgryran{ Krono Nybygge_ Sig, Sunnan6. ek, Gn 68, Tk ZOJ Nli - 

-p"fiit 
in

1825 anlades ny-bygget SunnanS. efter utslag 9/11 1801 mot'2b irs frihlt
att skatta f.6r 6/64 mtl. I awittringsbeskrivning 1866-68 (LMV Z B7 l:t)
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uppges Sunnanfl vara kronoskattehemman. Jb 1825 redovisar t hemmans-
nummer. Lundkvist (VKH s 257 ) uppger att siikande till nybyggesanligg-
ningen var byamfln frfln V[nn[s.

Sunnand flr kanske sekundf,rt till ett naturnamn *Sunnandn, vars ftirled
iir prep sannan's<ider om' och vars efterled iir ri f 'ilv', syftande pfl Ume-
dlven. Platsen [r i sfl fall med stiirsta sannolikhet namngiven av befolk-
ningen i det gamla Vinnfls, nuvarande Viinnlsby. Men man kan flven tiinka
sig att namnet givits fiirst i samband med nybyggesanlEiggningen som ett
schablonnamn (se hfi.rom Hagervall 1986, namn pfl Nordan-, Sunnan-) .

Del av Sunnanfr. [r enligt uppteckning Diket ilDlca, cna - - Diket Tk 20J
NO. Hit rflknas ett hemman (1: 15) och nflgra sommarstugor. Pfl byaomridet
ligger iiven fritidsstugan/niiringsstillet Midstugan rniilstrbgan - Midstugan
Tk 20J NO, primiirt bebyggelsenamn, vars efterled [r sammansatt med
vad som ser ut att vara en ideell ellipt av ftirleden Middags- i naturnamnet
Middagsberget, pir vars topp stugan ligger. Ellipsen torde inte ha skett pi
naturligt s6.tt utan nilrmast genom att man har gjort en manipulation i
syfte att ffl ett kort och bra namn pi stugan.

1 Svettiker .foblSkar 5/32 sk - Svettflker 1825, 1882 jb, Svettflker 1820
HLA - Svetti-ker ek, Gn 63, Tk 21K SV - Enligt resolution 1/6 1820 be-
viljades soldaten Fredric Lustig tillstflnd att anliigga ett krononybygge pi
platsen. Jb 1825 upplyser att 10 flrs frihet beviljades. Vid uppbiirden redo-
visades t hemmansnummer.

Efter vad som framgflr av syneprotokollet anhiill siikanden, som lir ha
varit en synnerligen idog person (se USH s 107), att ffl kalla nybygget
Suettdker. Namnet 5.r sk[mtsamt och innebdrden ir 'flkern/nybygget som
skall tas upp kommer att kosta 6Lbon svett'. Om liknande namn se Stflhl
1942 s 28 f. Platsen diir det iildsta nybygget lflg heter numera Gamla Suett-
dker - Gamla Svettflker Tk 21K SV.

Om sameboslttning vittnar namnet Lappngbggget - Lappnybygget Tk
21K SV (pfl 1: 10 B), numera tide.

1 Siidra Viisterselet obstarsgl, 3/32 kr+1/32 sk - Westerselet S6dra 1882
jb, Westerselet 1829 HLA, Siidra Westerselet 1868 LMV Z 37 1:1 - S6dra
Vesterselet ek, S. Vfi.sterselet Tk 21J SO, Sddra Vflsterselet ek 21J 0g -
Enligt resolution 2417 1829 fick Olof Andersson Wedin och Eric Ericsson
fr6.n Harrsele (nuv VElnniis kn) tittstflnd att lflgga samman tidigare erhflllen
jord frfln Harrsele krononybygge med ny f6r att ta upp krononybygget
Vdsterselet. t/t6 t<r skatteomf6rdes efter utslag 16/2 1886 enligt senaxe
notering i jb 1882.

Namnet Vdsterselet [r s$ikerligen tillkommet i samband med nybygges-
anliiggningen. Bebyggelsen ligger udster om Haruselef i Umeiilven. Namnet
flr flven oppositivt till Osferselef Sster om 5.lven, beviljat till anl$iggning flret
f6re. Enligt resolutionerna till de bfrda nybyggena flr ovan nlmnde Eric
Ericsson sdkande till bflda. Viiderstrecksbeteckningen Sddra har tillagts
namnet fiir att man lflttare skall kunna skilja bebyggelsen frfln det Vdster-
selef som ligger vflster om Vindeliilven i Vfinn6s kn (se Norra Vdsterseletl.
Om dessa n ftirligare Hagervall 1986.

1 S6dra sk - Osterselet Stidra 1882 jb, Osterselet
1828 HLA. 1868 LMV Z 37 l:1, Osterselet ek, Oster-
sele Gn 56, Osterselet Tk 21J SO, S6dra Ostefselet ek 21J th - Enligt
tesolution 2314 1828 beviljades Eric Ericsson frin Strand (nuv Vinnfls kn)
tillstAnd att ta upp nybygget Osterselet.
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Namnet Osterselet [r siikerligen tillkommet i samband med nybygges-
anliiggningen. Bebyggelsen ligger osfer om Haruselet i Ume5lven. Vlder-
strecksbestflmningen Sddra har tillagts senare ftir att man lflttare ska]l kunna
skilja orten frfln det Osterselet som ligger iister om Vindelllven (se Norra
Osterselet). Om dessa och liknande namn se utforligare Hagervall 1986.

En gflrd i norra delen av byn heter enligt meddelare (K N) Ngdkern
n!1Qka4. Namnet ii.r sekundfr.rt till ett identiskt ilgonamn, dEir frirleden Ng-
anger att Akern tagits upp senare d.n andra i byn.

1 Tallberg tdlbdrl 5/16 sk - Tallberg 1825, 1882 jb 
- Tallberg, Krono

Nybygge Stg, Tallberg ek, Gn 56, Tk 21J SO - Tallberg uppges i awittrings-
beskrivning 1867-68 (LMV Z 37 l:1) vara (krono)skattehemman. Enligt
jb 1825, som tar upp t hemmansnummer, beviljades det till anlflggning 5/9
1801 mot 25 flrs frihet. Skatt ingick dock fiirst flr 1842 enligt senare anteck-
ning i jb 1882. Siikande vid nybyggesanliiggningen var enligt Lundkvist
(VKH s 258) Enok Jakobsson och Mikael Mikaelsson.

Tallbery btir vara sekundirt till ett naturnamn *Tallberget, som rimligen
varit namn pfl det berg pfl vars sluttning byn ligger. En uppteckning frln
1924 av ett naturnamn Tallberget td,lfura (ULMA 1093:2, kopia i DAUM)
fiireligger, men beliigenheten 6r oviss. Ett bynamn Tallberg td,lbdrX - Tall-
berg Tk 20J NO i Nordmalings kn 6.r pfr. samma siitt formodligen sekundlrt
till ett *Tallberyet (vil en redukt av Topptallberyet tiptalbdr1a 

- Topptall-
berget Tk 20J NO, pfl vars sluttning byn ligger).

I Tobacka tdbdba 1/4 sk - Tobacka 1882 jb, Tobacka 1825 HLA -Tobacka ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 25/l 1825 beviljades
Eric Wiinnman och Hans Johansson fr6.n Vlnniis (by) tillstflnd att ta upp
krononybygget Tobacka. Det har sedermera skatteomfiirts.

Namnet Tobacka f,.r sekundirt till ett naturnamn, dflr Toback- ingflr.
Hlirpi tyder det i resolution och syneprotokoll omnflmnda naturnamnet
Kor(r)tobacksberget - Kortobacksberget, Korrtobacks Berget 1825 HLA,
>wid och omkring> vilket nybygget skulle anliiggas. Ett *Tobacken bdr
allts6. ha existerat. Fdrleden 5r subst to n, i vilken betydelse iir ovisst. Ordet
kan i ortens dialekt betyda dels '6ppen plats i skogen med buskvegetation',
dels 'liten dalgflng i skogen, smalt pass mellan tv6. berg' (se Larsson-Sdder-
striim). Fiir ordets anvflndning i Dalarna se Lind6n 1954 ss 17-24. Nflgot
namn *Toet, till vilket de ovannfi.mnda namnen kan vara sekundiira rir inte
belagt, men det kan ju vara fiirsvunnet. Mrijligen kan nflgon av passagerna/
dalarna mellan Middagsberget och det till bebyggelsenamnet Tobacka sekun-
ddra Tobackaberget - Tobackaberget Tk 20J NO (vil ett yngre namn pfi.
Kor(r)tobacksberget) eller den mellan det sistnimnda och Figelmyrberget
avses. UnderuAnges Lflgenheter> i syneprotokollet omtalas fyra dalar som
liimpade f6r bete. Betydelsen >rippen plats i skogen, iir ocksi tii.nkbar, men
det iir svflrt att veta hur terringen sett ut innan nybygget togs upp. Efter-
leden -bacfta flr med all sannolikhet ett schablonartat ortnamnselement pA.

-a med anknytning till ett numera ftirsvunnet *Tobacken.

1 Trinnliden trdu,l,ga - trir,l,'i,a 13/64 sk - Trinnliden 1801, 1825, 1882 jb,
Trinnliden 1809 HLA A IIa:2:3 - Trinnliden Stg, Trinnliden ek, Gn 63,
Tk 21J NO - Trinnliden uppges i awittringsbeskrivning (LMV Z 37 l:l)
vara kronoskattehemman. Enligt jb 1801 beviljades det till anliiggning 1788
rnot 30 irs frihet. Skatt ingick dock fiirst 1839. Jbb 1801 och 1825 redovisar
I hemmansnummer. Lundkvist (VKH s 258) uppger att nybyggaren hette
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Johan Johansson frfln Nyby (nuv Viinniis kn), vilken flr skriven pfl hem-
manet i jb 1801.

Trinnliden ii.r kanske sekundiirt till ett likalydande naturnamn. Mtijligen
talar en passus hos Stg fiir det, nir han beskriver iln Trinnan tri,&u - Trimna
Atrn t00f LMY ZBL L:2, Trinna Stg, Trinnan Tk 20J NO, som rinner >wid
Trinrrlidens ristra sida>, men Trinnliden skulle hiir iiven kunna avse ny-
bygget. Om det iir frflga om ett gammalt naturnamn, betyder efterleden -liden
'skogssluttning' (se nf,rmare under Sjdliden). Mitiligt iir ocksi att namnet
kommit till i samband med nybyggesanlflggningen genom att man anslutit
ett suffixartat -liden till fiirleden i namn pil Trinn- i omgivningen, antingen
flnamnet dller Trinnabben - Trinnabben Tk 2lJ NO, udde vid Trinnans
utlopp, pfl vilket nybygget anlades. Trinn- ir sannolikast adj vb dial frinn
(fsv trindher) 'rund' (se Larsson-Stiderstrtim och Lindgren 1940 frind, appel--
lativt material uppteckningar: tri,wrndt 'rund matta' (Stensele, Vb) och triahab
'rund kulle' (Td.rna, Vb) samt onomastiskt Trindmgran triqrnyra (Akertjiirn,
ViinnEis kn, Vb). Trindmgran uppges vara rund. Aven ett verb trigas 'bll
rund' fr.r belagt. Det troligaste iir vtil att Trinnabben uppfattats som rund.
Eventuellt karakteriserar idl irnTrinnan I si fatl betyder 6.namnet'hon/den"/
fln som grir rundlar (slingrar sig fram)'. Sakligt stdmmer bflda tolkningarna,
men i brist pfi paralleller fflr den senare betraktas som mycket osflker. Om
Trinnabben d.r namnarketypen, ir Trinnan sekundirt till namnet pfl udden
och betyder'fln vid Trinnabben'.

Ett annat och rildre namn pfl platsen flr enligt Stg Nyback - Nybitck 1834
HLA A IIa:36:109 - Nybiick Stg. Namnet ir sii.kerligen tillkommet i
samband med omstindigheter kring en tilltnnkt nybyggesanliiggning. Det
anvflnds inte idag. Det kan srigas betyda 'nybygget vid biicken (Trinnan)'.
Om detta och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

Av bydelar mii.rks Marahdllan - Marahtillan Tk 20J NO, sekundiirt till
ett naturnamn Marahdllan mdrahdlra - mfu'ahrel,a 

- Marahiillan ek 20J 8i,
berghiill vid en landsviigsbro (tidigare fiirjstiille). Fdrleden [r genitiv sg
eller plur av subst vb dial mart f 'mhrr' (se Larsson-S<iderstr6m). Hillen
figgef numera und.er uppdiimt vatten. Fdrmodligen har en m5.rr (eller flera)
drunknat pfl platsen.

1 TviiribiiCk tadrahab 9/128 kr+g/tza st - Tviirflbiick 1882 jb, Tv$iri-
bflck 1833 HLA - Tv:irib?ick ek, Gn 56, Gamla Tvtirflb6ck Tk 21J SO -
Enligt resolution 12i3 1833 beviljades bonden Johan Olofsson i Stiirkesmark
(nuv Vlnniis kn) tilhtflnd att ta upp ett krononybygge pfl platsen. I ib 1882
uppges i en senare anteckning att9/128 mtl skatteomfiirdes 15/4 1891.

Namnet iir siikerligen tillkommet vid ins;rningen. Nflgot primirt natur-
namn *Turirdbticken finns inte belagt. I syneprotokollet omnimns de tvfl
mera betydande bickar som finns i omrfldet, Kuarnbdcken - Qwarpbiicken
1668 (2/11 db), Qvarnbricken 1833 HLA och Ld:ngmgrbdcken - Lflngmyr-
bflcken 1833 HLA. Bostaden skulle anltiggas ca 500 alnar vii.ster om den
sistnimnda. Av protokollet framg6.r att synemfi.nnen fiireslog namnet Tudrd'
bdclc. Namngivarna har sflledes tagit fasta pi Umeiilvens bifl6de Tudrdn
(bildat av adj tudr och d f med betydelsen 'bifltide'), som rinner ca 700-800 m
vister om nuvarande Gamla Tudrdbdck. Efterleden -bdck dr suffixartad med
en allmd.n syftning pfl bflckarna i terrlngen omkring. En typologisk parallell
iir det tre flr tidigare anlagda nybygget Tudrdlund, by i Vindelns kn norr om
Tvtirflb6ck. Aven detta namn har sannolikt anslutits till det gamla flnamnet
Tudrdnmed ett tilliigg ay en suffixartad efterled.
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1 Ulriksdal ,klr*sddh 5/64 sk 
- 

Ulriksdal 1EBZ jb, Ulricsdat, Ulriksdal
1854 HLA 

- 
Ulriksdal ek, Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 22/Z l&b4

beviljades f d sergeanten G Uflrik] Nordstrtim tillstflnd att ta upp ett krono-
nybygge pfl platsen. I jb 1882 uppges att hemmanet efter avvittringsutslag
skattlades till 5164 mtl mot 36 frihetsir fr o m 1854, dock sfl att halv skatl
skulle utgfl sedan 3/4 av frihetstiden gfltt. Hemmanet har sedermera skatte-
omfiirts.

Fiirleden [r mansnamnet Ulrik i genitiv och syftar p6. den f6rste flbon.
Han anhiill enligt syneprotokollet om att fA kalla strillet Ulriksdal. Efterleden
-dal dr suffixartad. I protokollet r:iknas fltskilliga dalar och diilder upp,
varftir efterleden kan sigas ha viss topografisk motivering.

1 Vinbiick ainbritb 1/16 sk 
- 

Winbiick 1882 jb, Winb$ick t8B4 HLA 
-vinbiick ek, Gn 63, Tk 20J No - Enligt resolution l8/2 l8B4 beviljades

Olof Hiillman fr6.n Skavdal (nuv V[nnris kn) tillstind att ta upp krono-
nybygget Vinbiick. Det har sedermera skatteomforts.

Vinbtick kan vara sekund[rt till ett gammalt naturnamn *Vinbdcken med,
syftning pfl ndrgot av Trinnans bifliiden, som rinner norr och siider om
Vinbflck. Forleden vore i sfl fall subst uin n 'f6.gel- eller ormlek' (se Stenberg,
Larsson-Siiderstrom och uppteckningar) , sannolikt i betydelsen 'figellek',
eftersom tre lokaler nordvdst om Vinbcicft heter Fdgelmgran flgatmUra -Fogelmyran 1825 HLA A IIa:lg 75 

- 
Fflgelmyran Tk 20J NO med det

dflrtill sekund5.ra Fflgelmyrberget t'igabrnyrbdrla - 
Fflgelmyrberget Tk 20J

NO och Fdgelmgrdalen ligahnurlq.n - Fflgelmvrdalen DAUM. Fdgelmgran
skulle hypotetiskt kunna vara en redukt av ett *Fdgel(uin)mAtqn. Jfr paral-
lellerna Tjddaruinmgran pil Karlsbergs byaomride i Viinniis kommun,
Viisterbotten (Tk 20J SO) och Ftigeluinberget, siider om Ostanlid i samma
kommun (se Tk 20J NO) och *Vinbcicken, en redukt av ett x (Fdgel)uin(mgr)-
bdcken. Om namn pfl Vin- med denna betydelse se Moberg 1g4g-b0 s 121 ff
och Flemstriim 1972 s 237. Vid Stor-Ramsjiin i Vindelns kn finns ett liknande
namnkomplex (se ek 21J 4f): ett Fdgeluinmgran, ett hiirtill sekunddrt Fdget-
uinmgrdsen och de reducerade Fdgeluintjdrnen samt Fdgeluinbricften. Men
det iir inte n<idv:indigt att rikna med redukter i sammanhanget. Ett osam-
mansatt *Vinet kan ha funnits, som direkt gett fiirleden Vin-. Att omrfldet
varit rikt pi fflgel d.r uppenbart, eftersom 

- 
forutom de ovan uppriiknade

lokalerna rrred Fdgel- som fiirled 
- 

tvfl ytterligare platser med identiska
namn finns pfl Br6.ns byaomrfi.de (se ek 20J 8j). Enligt syneprotokollet anh<ill
sdkanden om att fi kalla nybygget Vinbtick.

l-4 Viinnfors odrlf'|\ 2 7116 sk 
- 

Vendefors lb43, Vendeforssa 1b46, 1b47,
Vendeforsaa 1556, Wendeforss 1580, Wanfors 160g, Vinfors 1728, Vflnnfors
1825, Wiinnfors 1882 jb, Wendefforss 1539, Vende Forssa 1558, Wende-
forssa 1566, Wenfors 1606 bl-Wenforss 1661 LMY Z 31 1:2, Wiinnfors by
Stg, Vlnnfors ek, V. Viinnfors ek 21K 1a, Vinnfors Gn 63, Vflnnfors Tk
21J SO, V. Vinnfors Tk 21K SV - I jbb 1543-46 redovisas b nominati.lb4T,
1556 och 1562 finns ingen angivelse. 1580 uppges mantalet vara 4. 1606 redo-
visas 4 nominati, 1613 5 och 1667-80 4 igen. 1701-1882 tas genomgflende
4 nummer upp. 1773 ir antalet brukningsenheter 5, 1801 och 1825 7. lb4g-46
iir flgoinnehavet 137 skl med fdrdelningen 106:31 pfl flker och iing. 1547 och
1556 redovisas 175 och 1562-1606 187 <irl. Jbb 1609-10 anger J2t/2 spl och
3 skl flker samt 5 spl linda. Mantalet [r fr o m 1667 genomgd.ende 2 2[6 sk.

Vdnnfors ii.r sekundflrt till ett naturnamn Vrinnforsen odqf6;p 
- 

W[n-
forsen l7l7 db 

- 
Vflnnforsen Tk 21K SV, fors i Vindelillven norr om be-

0
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byggelsen. Det iir mest tilltalande att - liksom i namnet Vdnnds - i fiir-
teaen yann- se subst utind.a f (om formen se Vannds) ' Alven flyter i en
krok i Vtinnforsen, den bildar en udnda. En formell miijlighet vore att an-
sii,tta en reduktbas *Vtinde(nds)forsen 'forsen vid *Vtindends(et)'. Om
*Vdndentis se Vdnnds. Forsen finns i en av de filvar som bildar ett stort
fivinkelsniis mellan Ume- och Vindeliilvarna. Denna m6jlighet kommer dock
i andra hand. Reduktbasens fiirled iir di ett naturnamn. Ttinhbart flr ii.ven
att betrakta det sekundf,ra bebyggelsenamnet Vdndends som ftirled i redukt-
basen. De skrivningar med finalt -a som forekommer fiLr ses som sekundii.rt
inflytande frfln gamla, m<insterbildande plurala namn. Se hfirom Hellberg
1960 s 12.

Av namn pfl bydelar mirks enligt meddelare (R S) foljande: Brdnet br{4a

- Brflnet ek 21J 0j iir ett Sldre namn pfl bebyggelse siider om byk[rnan
(jfr nedan Utibgn). Namnet iir sekundiirt tiltr ett likalydande naturnamn.
Om bet se Brdn. GuIIbgn 11hlbg_n - Gullbyn I'k 21J SO kallas bebyggelsen
vid Gullbiickens utlopp pi vdstra sidan av Vindeliilven. Omr6.det bebyggdes
enligt rVd.nnfors by, * 8 efter laga skiftet 1864-70. Stg uppger dock att
Gullbgn var en ,flkergiirda iindock den har ffltt namn af by>. Namnet ir
alltsfl. ungt och sflkerligen i samband med nigon jordkameral fltgiird med-
vetet anslutet tilI de mflnga namnen pil Gull- i omgivningen. Om fiirleden
se Gullsjd. Heden Dea kallas bebyggelsen mellan Gullbflcken och Vindeliilven
i nuv Viistra Vii.nnfors. Namnet [r sekundflrt till ett likalydande naturnamn.
Jfr nedan Oppidkern. Lund lart kallas omr6.det strax norr om Kvarnbii.ckens
utlopp pfl ilvens <istra sida. Namnet flr givet efter en skogsdunge. Rduen
rQaan kallas en plats i byns norra del pfl 6stra sidan av d.lven. Namnet [r
sannolikt en ellipt av Rduahusidan - Riivahusidan ek 21K 0a och [r dfl
sekundii,rt tiII ett naturnamn. Branten ned mot 5.lven var ett tillhflll ftir
rflvar. Storgdrdan stQrXqtru, (pfl 4:15 och 14:1) var byns iildsta flkerjord.
Numera [r den kringglrdad av bebyggelse. Efterleden [r vb dial gdrda f
'gii.rde, inhlgnad [flker]' (se Larsson-Stiderstr<im). Omrfldet kallas 6ven
skfi.mtsamt Torget.

Den gamla bykiirnan oster om Vindeliilven kallas av invfi.narna i nuv
Vdstra Vrinnfors (som iir ett officiellt namn utan fiirankring i det lokala
sprflkbruket) Nedibgnned,a byn - Nedibyn f 978-79 >Vinnfors by,. Opposi-
tiVt hertill kallas de forna utmarkerna (nuv V[stra Viinnfors) Oppidkern
opt, @ka4 - Oppi ikern 1978-79 >Vlnnfors by>. Yngre oppositiva nirnamn
ilr Inibgn cnt bfi-n, - Inibyn ek 21J 0j (:bykarnan) och tltibgn wta b$n 

-Utibyn ek 21J Oi 1:5"5r*gelsen stider om byklrnan; jfr iiven ovan Brdnet).
1 Viinnforsblick ahrlfoprrr& tr/8 sk - Vrinnforsbiick 1825, Wiinnforsbflck

1882 jb 
- Wiinnforsblck 1866-68 LMV Z 37 1:1, Wflnforsbiick, Krono

Nybygge Stg, Vflnnforsbflck ek, Gn 56, Tk 21K SY - Enligt jb 1825 be-
viljades Viinnforsbflck till anliiggning 25/3 1807 mot 20 flrs frihet fiir halv
r$lnta. Jordnaturen anges i awittringsbeskrivning 1866-68 (LMV Z 37 lzl)
vara skatte. Lundkvist (VKH s 258) uppger att s<ikanden hette Anders
Andersson och att frihetstiden fiirlingdes med 25 ir.

Namnet Vdnnnforsbd.ck dr sannolikt inte sekundflrt till ett forsvunnet
naturnamn *Vtinnforsbticken. Stg niimner visserligen i en uppriikning av
rMindre bflckar> en b[ck, Wdnforsbdck, ,Wid Nybygget af samma namn).
Miirkligt flr emellertid att han anvinder obest form, nir han i 6vrigt enligt
gflngse namnskick brukar bestimd i sin upprflkning. I sin kartbeskrivning
siiger han dessutom att han aldrig sett nybygget. Hans bflcknamn kan alltsfl
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vara en konstruktion. Om Vdnnforsbricft gflr tillbaka pfl ett primiirt natur-
namn, biir *Vannforsbdcken vara ett d.ldre namn ph Diupbdcken, som
rinner ut i Vindelf,lven norr om byn eller pfl dess stiirsta bifliide Hdmgt'
bdcken hdyrnyrbdfuam - Htigmyrb5cken 1843 HLA A IIa:45:2288 - Hit-
myrblcken DAUM. I syneprotokollet fdr krononybygget JEimtland av ir
1343 (HLA A IIa:45:2288), beliiget norr om Viinnforsb:ick, omnflmns bflde
Diup- oc}a Hdmgrbdcken samt ett annat bflcknamn, Rengdrdsbdcken. Om
*Vdnnforsbdcken vore ett genuint, gammalt naturnamn biir det ha om-
nflmnts i protokollet. Djupbricken ligger dessutom n5lmare Ldngforsen
(i Vindeliilven) iin Vrinnforsen Det iir alltsfl mycket som talar f6r att namnet
VdnnforsbdcJc [r tillkommet forst i samband med nybyggesanliiggningen.
Namngivaren har diirvid lfltit fiirleden utgiiras av ett flldre ortnamn i om-
givningen (se Vdnnfors). Efterleden -bcick ir suffixartad och syftar allmflnt
pfl biickar.

1 VEistanbiiek oastanbrhb t/ZZ kr - Westanbdck 1825, 1882 jb, Westan-
b:lck, Wflstanbflck 1856 HLA - Vestanbick ek, Viistanbiick Gn 63, Tk 20J
NO - I jb 1825 uppges Viistanbrick vara ett kronotorp, beviljat till anl[gg-
ning 24h 1824 mot 10 flrs frihet. Enligt resolution 4/12 1856 beviljades en
Jon Jonsson i Hjoggsjd (nuv Vflnnfrs kn) tilktAnd att anliigga ett krono-
nybygge pfl platsen. Fiirmodligen togs det aldrig upp fiirsta gflngen. I av-
vittringsuislag 31h2 1868 skattlades hemmanet till 1/32 mtl mot 40 frihetsflr
fr o m 1857, dock sfl att halv skatt shulle betalas sedan 314 av tiden gfltt.
Jordnaturen har varit krono fram till 6/3 1886, dfl en skatteomftiring iigde
rum enligt senare notering i jb 1882.

Det flr ovisst om namnet Vdstanbdcft ursprungligen betecknat en plats
vdster om (udstan) blcken Vcistanbricken (jfr Sunnand) , som rinner iister
om den nuvarande bebyggelsen, eller om det redan frfln b6rjan betecknat
bebyggelse. Om man antar att n6.gon av dessa hypoteser iir riktig, bdr natur-
namnet Vdstanbdcken obstanhbhan - Viistanbiicken Tk 20J NO rimligen
vara en redukt av ett ildre *Vdsfan(bticks)bdcken, dvs vara sehundiirt till
b5nramnet. Sekundirer till by- eller (det reducerade) bflcknamnet dr Vdstan-
bdcksberget obstanbcebsbdrXa - Viistanblchsberget Tk 20J NO. Vad som
komplicerar det hela rir ett upptecknat naturnamn Vdsfanbricksbdcken
abstanbaksbbfuan. b-onnodligen 16r det sig om ett bifliide till Vdstanbdcken,
och namnet iir i si fall sekundrirt till det reducerade bf,cknamnet och sfl-
ledes yngre. Det kan emellertid f,ven vara frflga om den antagna reduktbasen.
En ytterligare komplikation [r den i syneprotokollet omnflmnda Bdclcrdj-
nings (-ranings-?)backin - Bflchriidnings blcken 1856 HLA A IIa:69:922,
pfl vars vS.stra sida bostaden skulle tigga. Helt klart har sflledes ett nii.rnamn
*Bdcken existerat, vartill ett sekundflrt Bdckr|jningen (-raningen) bildats
och vartill senare en efterled -bcicken epexegetiskt tillagts. Det [r vll sfl-
ledes sannolikast att Vdstanbricken inte ir reducerat utan bildat direkt som
en sammansiittning av prep uristan och best form sg av subst baclc m med
betydelsen'vflster om *Bicken'.

1 Viistaniker odsta4d,kar l/8 kr - Westanflker tr882 jb, Westanflker 1847
HLA - Vestanflker ek, Gn 63 - Enligt resolution 2ll} 1847 beviljades
Sp<ilands byamiin tillst&nd att anliigga ett krononybygge pfl platsen. Jb 1882
uppger att Viistanflker enligt avvittringsutslag 31/12 1868 skattlades till
1/8 mtl med 36 frihetsir fr o m 1848, dock sfl att halv skatt skulle betalas
efter att 314 av tiden gfltt. 1/60 mtl skatteomf<irdes 6/5, lll2 rutl S/5 1893
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enligt senare notering i jb 1882. Vlstanflker iir enligt meddelare (S S) 6de

sedan 1930-talet.
vdstandker kan vara ett primflrt naturnamn eller bebyggelsenamn

(( *Vdstandkern). F6rleden 6r i sfl fall prep udstan'vflster om', efterleden
subst dlcer m. Det d,r ovisst om namnet denoterat plats ucisfer om en dker
eller bebyggelse dir. Man kan flven se efterleden som ett schablonartat ort-
namnsellrient. Den flkermark som platsen ligger udster om tillh6r Vinnfors
by. Sdkandena anhiill om att ffl kalla nybygget Vdstandkel. __-1 

Vlisterblick ohstarh&b 5132 sk - Westerbiick 1882 ib, Westerb6ick 1829
HLA - Vesterbiick ek, vlsterbiick Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution
3/11 1829 beviljades drflngen Jon Jonsson frin Fiillforsheden (nuv YEinnls
kn) tillstflnd att ta upp ett krononybygge pA phtsen. Det har sedermera
skatteomfdrts. Lundkvist (VKH s 258) anger 1824 som anliggningsflr. Ny-
byggaren hette enligt honom Israel fsraelsson.

Namnet [r med all sannolikhet inte sekund5.rt till ett fdrsvunnet natur-
namn *Vdsterbdcken. I syneprotokollet riknas en rad biickar upp, av vilka
Sarsjdbdcken [r den mest betydande. Av protokollet framgflLr att nybygget
skulie anliiggas vid >sfl kallade Hiistkkippelr. Sarsjiibflcken uppges rinna
udster om den tilltiinkta 6.kermarken. Ett naturnamn Vdsterfjdrn omnlmns
vidare, men tjflrnen har inte kunnat identifieras. Enligt protokollet anhdll
sdkanden om att fi kalla nybygget Vdsterbrick Namnet ir vad betrflffar
syftningen diffust. Om tanken varit att namnge nybygget sekundirt efter
Sarsjiiblcken - som rinner i en krok kring platsen (inte bara i udster) -flr namnet anses illa valt.

1 Viisterfls ahstarEs 9/64 sk - Westerfls 1825, 1882 jb 
- Wester&s Krono

Nybygge Stg, Vesterds ek, Vii.steris Gn 63, Tk 20J NO - Visterfrs uppges i
avviitiingsbeskrivning 1866-1868 (LMV Z 37 l:1) vara kronoskattehemman.
Det beviljades enligt jb 1825 till anl?iggning 1798 mot 25 flrs frihet, men
skatt ingick dock ftirst 1839. Jbb 1801 och 1825 upptar t hemmansnummer.
Jb 180i uppger att flbon hette olof Andersson Sdderberg. Se iven Lund-
kvist (VKH s 259).

Vdsterds [r fdrmodligen ett uppkallelsenamn, kanske givet efter den
mellansvenska staden. Namnet kan ocksfl vara en sammanfogning av f6r-
leden Vdsfer-, som anger byns liige i fiirhflllande till iildre bebyggelse iister
om ume iilv (viil narmast Ngbg), och en suffixartad efterled -ds. I bflda
fallen kan man rflkna med att namnet kommit till i samband med nybygges-
anliiggningen. F6rleden kan segas vara topografiskt motiverad. Byn ligger
hOglant min inte pfl en ds, utan pfl 6stra Snden av Pengsi1liden, en skogs-
te[taaa sluttning. Om detta och liknande namn se utfdrligare Hagervall l986.

1 Viistsjiibiick ob[ob,bb 1/8 sk - Westsiiibflck 1882 ib, Wiistsj6biick 1827
HLA - VLstsj6b[ck ek, V:istsjiiblck Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution
12hO 1827 beviliades bonden Johan Johansson Dahlgren fr6.n Vflnnfors
(nuv Vinniis kn) ti[stAnd att ta upp ett nybygge pfl platsen._

Vdsfsjdbdclc [r sekundirt till-naturnamnet yasfsi\bdcken adtaba[,an 
-'Wflstsjiibiicken 1827 HLA - Westsj<ibiicken Stg, Viistsj6bflcken Tk 21J SO.

F6rleden i naturnamnet flr Vdstsid och syftar pfl biickens k?illa Vdstsidn
.urfr.fan 

- Westsj6n Stg, Viistsjdn Tk 21J SO. Naturnamnets betydelse [r
alltsfl 'biicken som rinner frin Vflstsjiin'. Si6namnets fdrled anger sjiins
l?ise i fdrhflllande till ildre bygd, med all sannolikhet VHnnfors'-i 

Ytterkolksele itarkdbksel,a, y -kdhk- ll8 sk Ytterkolksele 1825,
1882 jb 

- Ytter Kolkselle Stg, Yttre Kolksele ek, Ytterkolksele Gn 63,
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Tk 20J NO ^, Enligt jb 1825 anlades Ytterkolksele ,nybygge efter utslag
28/6 1802 mot 25 irJ lritret. Jb 1825 upptar t hernmansnuminer. Lundkvist
(VKH s 259) uppger att nybyggaren hette Isak Isaksson frin grannbyn
Kolksele. Hemmanet har sedermera skatteomfiirts.

Ytterkolksele 6r sekundlrt till naturnamnet Ytte*olkselet Ytatkdtrksela,
y -ho|k- - Ytterkolkselet Tk 20J NO, Iugnvatten c:a 500-600 m soder om
bebyggelsen. Filrleden utg6rs av komparativen Yttre, vb dial gttet, och an-
ger setits liige i forhflllande till Kolkselef (se d:o), dvs lfln_gr_e ut mot kusten
(i Alvens rtiielseriktning). Om mellar - och slutlederna -kolk- och -sele se

Kolksele resp Selef.
r Akerbii^ck dharbbb 1/16 sk - Akerbiick 1882 jb, Akerbflck 1831, 1833

ffi^t - Akerback ek, Cn 63, Tk 20J NO - EnHg[ resolution 6/9 1833 be-
viljades byamfln i Pengsj6 (nuv Vlnniis kn) tillstind att upparbeta ett
krononybygge pfl platsen. Jb 1882 anger jordnaturen som skatte, varffir en

skatteomf6ring mflste ha iigt rum.
Det er mindre troligt alt namnet Akerbdck [r sekundflrt till ett *A.ker-

bdcken, i si fall ett iildre namn pfl den bd.ck som rinner genom byn, Mj6sjd-
bdcken. Mjdsjiibdc sjon, btir rimligen vara
ursprungligaie iin ett bifliide till Mjiisj6-
biicken irunnat ha inner genom iLkermark.
Enligt syneprotokollet anhdll sokandena om att ffl ge nybygget namnet. Det
ir mist lannolikt att man vid fiirrrittningen konstruerat ett namn, i vilket de
bida lederna fflr anses ha saklig bakgrund.

1 Akerti:iva qkarfcrt.-dtrarJ\l,w 11/64 sk - Ackertjiirn- 1801, Akertjern
1825, 188i jb 

- Akertjern Nybygge Stg, Akertjern ek, Akertjiirn Gn 63,
Tk 20J NO - Akertjiirn uppges i awittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37

1:1) vara kronoskatfehemmin. Det beviljades till anliiggning lslll fi87
(Norrlandskommitt6n) emot 30 flrs frihet (ib 1801). Skatt betalades dock
i6rst 1833 enligt senare notering i ib 1825. Lundkvist uppger (VKH s 259)
att s6kande vid nybyggesanlfiggningen var Abram Andersson, Carl Sjdstedt

;:;
pfl

tb.star Qkergan - VEister-Akertj. Tk
20J NO tillsammans. De kan i iildre tid tiinkas ha hiingt ihop och rflknats
som samma tjiirn. Ftirleden flr subst dker m och syftar pfl de flkrar som
ligger norr om tjdrnarna. Efterleden [r vb dial-p'r.4' f 'tj[rn'."i Aniiset 6nisa s/o4 kr -- Aniiset 1882 jb, Aniiset 1855 HLA - AnH.set ek,
Gn 56, Tk 21J SO - Enligt resolution 23/3 1855 dverlflt Matts Ericsson i
Stdrkesmark (nuv Vii.nn6.s kn) r$itten att ta upp ett krononybygge pfl platsen
till biinderna Michael Ericsson och Johan Jacobsson frfln samma by. Jb 1882
uppger att hemmanet enligt avvittringsutslag 31/12 1868 skattlades till 5/64
mti mot 40 frihetsir fr o m 1855, dock sfl att halv skatt skulle betalas nd.r
3/4 av frihetsiren gAtt. Enligt en senare anteckning i samma jb skatte-
omfiirdes hela hemmanet genom utslag 28/7 1883.

Namnet 5.r sannolikt sekundlirt till ett naturnamn *Andset, vars fdrled [r
subst d f och syftar p6, Tufudn, bifliide till Umeilven. Efterleden flr best form
sg av subst nds n tlandparti i bukt eller brytning av vattendrag' (Lind6n
fbOS s 91 ff ). Tviirfln rinner pfl platsen i en krok vflster om Algmyran, varvid
ett sfldant nds bildas.
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1 Onskaniis dnskands - !-r t/S kr - Onskaniiset 1882 jb, Onskaniis
1856 HLA - Onskaniis ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 3/10 1856
beviljades driingen Olof Olofsson i Fiillforsbiich (nuv Vlnniis kn) tilktAnd
att ti upp krononybygget Onskanls. I jb 1882 uppges att hemmanet skatt-
Iades (e?ter awittringsutslag 31/12 1868) tilt 5/64 mtl med 40 frihetsflr frfln
och med 1855, dock sA att halv skatt skulle betalas sedan 314 av tiden gfltt.
Enligt senare anteckning i jb 1882 skatteomfiirdes 1/8 mltl22/5 l9}l.

Onskands il.r s$ikerligen ett kameralt flsatt, ungt uppkallelsenamn. fden-
tiska namn finns i Bjurholms sn (Vb l) och Treh6rningsjd sn (Vn l); betr
det sistnii.mnda - som [r sekundlrt till ett gammalt 6.namn *Ansfta(n) 

-se Bucht i SOVn 4 s 119. Nigot naturnamn *Onskandsef [r inte belagt hflr,
och terrii.ngen pfl platsen flr inte sfldan att efterleden vore topografiskt
motiverad. Enligt syneprotokollet skulle bostaden anltiggas pfl iistra sidan
av Lflngbergets s<idra iinde. En meddelare (H P) upplyser att ett folkligt
namn f6r platsen 'i.l,._ Lerbrrinno (om bet se under Ldngnds). I -protokollet
anges att synemflnnen tillstyrkte inrittandet >under namn af Onskanflsr.
Det riir sig hflr fdrmodligen om uppkallelse efter de d.ldre, sydligare orterna
som nimnts ovan. Efterleden -nas [r kanske en pendang till efterlederna
i H\gands och Ldngntis, nybyggen beviljade till anliiggning tidigare och till
vilka den kronoallmflnning gr5.nsade varp6. Onskanfis togs upp. Om detta
och liknande namn se ytterligare Hagervall 1986.

1 Orsbiiek 6p_beb l/16 sk - Orsbiick 1882 jb, Ohrsbiick 1829 HLA, Orrs-
biick 1831 HLA A IIa:31:37 - Otrrtrack 1868 LMV 237 l:1, Arsbfick ek,
Orsb?ick Gn 63, Tk 20J NO - Enligt resolution 19/11 1829 beviljades en
torpare vid namn Johan Isaksson tillstind att fi anliigga krononybygget
Orsbiick. Det har sedermera skatteomfiirts.

Namnet ger intryck av att vara sekundiirt till naturnamnet Orsbdcken
dpbefuan, beik sydriit om byn. Biicken avvattnar Orsbriclcstidrnen dphefusgq'4

-1 Orsbiickstjflrnen ek 20J th. Ordet or 'stentir' och liknande (se t ex Sten-
berg) kan inte ingfl. Dels motsvaras det i dial av formen lgar - Q7ar, dels
saknas sakliga ftirutsflttningar frir s6.dan forled. Enligt syneprotokollet skulle
bostaden anleggas nedom ,det sfl kallade Orrberget>. Under >Angesliigen-
hetep ndmns 'Yttre Vorrmyran'. Naturligast ir att bf,.cknamnet vore sekun-
dlrt till antingen Orrberget eller kanske hellre Vorrmgran, dhr fiirleden ut-
g6rs av subst brre m, vb dial 8r, a. ary (se uppteckning). En hake i resone-
iranget [r emellertid det ov[ntade genitiv-s:et-i kompositionsfogen. Aterstfrr
dfl ait rii.kna med en treledad reduktbas f6r bticknamnet, f6rslagsvis *Orr=

sjdbdcken eller *Orruinsbdcken. Forleden i det f6rra 5r i sfl fall ett iildre
namn pil Orsbdckstjdrnen, det senare nigon lokal i anslutning till bflcken.
Ett liknande resonemang kan fiiras betriiffande ett namnkomplex i Nord-
rnalings kn, dir en sjii Guorusjdn qrtilSqn 

- Orsi<in 1649 LI\{V X:6, Wflrsidn
1676 LMV X:7, OrrSiiin 1705 LMV X:11, Orrsidn LMV X:a (ufl) flr ut-

t flr namnen pi dels frinfliidet Guorr-
s skogsbackin Guorrsliden gt'ipl1i'a -ack gf iPhab - A€bAb - bsbak -j Orss-

Nordt and er 1 e0 b s 1 84 ), wrsb e cr r s s z,e *.11*'-"rffi : tr'i "tt"t"l'lr Jtt ;*::
beck 1571 (cit efter Nordlander 1892 s 6) fir anses vara sekundflrt till ett
f6rsvunnet *Gror""-, *Vorrs-, *Orusbdcken. Guorrsliden och Orsbdck i detta
komplex fflr sflledes ocksfl anses som redukter. Varianten med initialt g
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flr typisk fdr iildre iLngermanlf,ndsk dialekt. Goorsiilbdcken fflr betraktas
som ett yngre, restituerat namn. Uppteckningar saknas.

Det kan emellertid inte uteslutas att Orsbdck i Viinniis vore ett ungt upp-
kallelsenamn, kanske efter det iildre Nordmalingsnamnet. Enligt syneproto-
kollet anholl siikanden om att ffl kalla nybygget Orsbdck. Om det riir sig om
ett uppkallelsenamn, f,r bdcknamnet Orsbdclcen sekundflrt till bynamnet pfl
ett siitt som 6'r mindre vanligt, men alls inte osannolikt.

1 Ostansjii dstanfa, y bqtanlg 5/32 sk - Ostansjii 1825, 1882 jb 
- Ostan-

sjii Krono Nybygge Stg, Ostansj6 ek, Gn 63, Tk 20J NO - Ostansj<i uppges
i avvittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37 l:1) vara kronoskattehemrnan.
Enligt jb 1825, som redovisar t hemmansnummer, beviljades nybygget till
anlii.ggning l7/41801mot 25 flrs frihet. Skatt ingick dock fdrst 1846 upPges
det i en senare notering. Lundkvist (VKH s 259) skriver att anllggningsflret
var 1828 och att nybyggaren hette Sven Olofsson, fiidd flr 1800.

Osfansjd gAr intingen tillbaka pfl ett prim[rt naturnamn *Osfansidn

eller har givits platsen fiirst i samband med tillt[n41 nybygsgsanliiggning.
Fiirleden hr prep dsfan 'oster or_n' (jfr Sunnand och Vcisfanbdck), efterleden
avser Pengsjon. Stg uppger att Osfansjd flgs av en flbo i Bj6rnlandsbiick. Han
skriver vidare: ,N&gon iker iir hiir uppbrukadt, men innu icke, det jag wet,
nflsot bvsdt.)

i Osia"na bstu4a7/64sk- Ostanni 1801, Ostanfl 1825, 1882 jb 
- Ostanfl

Krono Nybygge Stg, Ostanfl ek, Gn 63, eh 20J 7i - Ostani. uppges i av-
vittringsbeskrivning 1868 (LMV Z 37 l:1) vara kronoskattehemman. Det
beviljades till anliggning2T/12 1791 mot 30 flrs frihet enligt jb 1825. Skatt
ingick dock fiirst 1837. Nybyggets omrflde utgjordes av rnark som tillhiirt
Strands by (se Johansson 1953 s 100 f). Jbb 1801 och 1825 redovisar 1

hemmansnummer. Lundkvist (VKH s 259) uppger att stikandena till ny-
bygget hette Erik Eriksson och Nils Nilsson. Nu iir platsen iide.- 

Ostand kan vara sekundlrt till ett naturnamn *Ostandn, vars fiirled vore
prep dsfan'tister om'och vars efterled vore best form sg av subst d f. Namnet
betecknar i sfl fall terrdng tister om Trinnan, och omrfldet.-biir, om teorin
st[mmer, vara namngivet av befolkningen vd.ster om i.n. Ostarui omfattar
numera tvfl flgoomrd.den, det ena ett mindre iister om Trinnan, det andra
ett stort sydviist om Granlundsberget (se ek 2OJ 7il, pfl vilket enligt ek
gflrden varit beliigen. Namnet fr.r emellertid sflkerligen tillkommet i sam-
band med nybyggesanlflggningen. Platsen kallas entigt Stg Brattmgran >af
allmogen, (se flven Johansson 1953 s 103).

t dsterghrd,istarg$1Q.1/8 kr - Ostergfrrd 1882 jb, Ostergflrd 1829 HLA -Ostergird ek, Gn 63, Tk 21J SO - Enligt resolution 2417 l82S beviljades
Fredrik Nilsson frfln Nygird (nuv Viinniis kn) och dennes broder Nils till-
stflnd att ta upp ett krononybygge p& platsen. I en senare anteckning i
jb 1832 uppges att 1/16 mtl omftirdes till skatte efter utslag 27 lll 1901.

Namnet frr tillkommet vid insyningen av nybygget. Det framgfr.r av syne-
protokollet att sdkandena anhiill om att ffl kalla strillet Ostergdrd. Ostergdrd
var det sydligast beligna av tre nybyggen med namn pil -gdrd liings Ume-
fi.lven. Ftirleden Oster- [r sv6.r att ftirklara. De vister om byn belEigna
Olofsbiick och Nyborg iir anlagda senare, varfdr Ostergdrd inte kan vara
namngivet i fiirhflllande till dem.

Om man som Bucht 1966 s 32 riiknar med att vflra f<irfiider ansflg att
fllvar och 6.ar rann i riktning v5.ster-iister, blir namnet fdrklarligt: Om en
s6.dan vflderstrecksf<irskjutning medsols talar d.ven Flemstriim 1983 s 37.



Efterledsregister

Namn pfl orter utanfiir Vlnnds kommun d,r kursiverade. Asterisk betecknar konstruerarl
namnform.

Backe: Anders Svens-backen, Forsbacka, Gammgirdsbacken, Hjoggsj<ibacken, Peng-
backen, Tobacka, *Tobacken, Abacken. Berg: Bergbiicksberget, Bjdrnlandsberget; Dom-
biicksberget, Erik-Mickelsberget, Eriksberg, Fagertjlrnberget, Forsingesberget, Ffigelvin-
berget, Fdllforsberget, Harrselsberget, *Harrsels(fors)berget, Hiigberget, Jiiruberget, Lill-
berget, Lingberget, Maja Johannaberget, Middagsberget, Orrberget, Pengberget, Selsberg(et),
Sjiiberget, Storberget, Svartberget, Siikmyrberget, Tallberg, *Tallberget, Tobackaberget,
Topptallberget, Vitberget, V6stanbiicksberget. Bo: Nybo, Strirkebo. Borg: Eriksborg, Fride-
borg, Nyborg, Vilnnflsborg. Bruk: Nybruket. Brrfln: Bastumyrbrinet. Brlinna: Holmsjd-
briinnan, Lerbrdnnan, Storkvarnbriinnan. By: Gullbyn, *Gull(biicks/sjii)byn, Inibyn, Nedi-
byn, Neribyn, Nyby, Oppibyn, Sterkebg, Sdrpibyn, Utibyn, Vdnniisby, Viistibyn, ytterbyn.
Biiek: Bergbdck, Bjiirnlandsbiick(en), Biickrtijnings(ranings?)bricken, Djupbiicken, Dom-
bd.ck, Dombdclc, *Dombiicken, +Dumbubak, Fagerbiicken, Fagertjd.rnsb[cken, Fdgeluin-
bdcken, *Fflgelvinmyrb[cken, Fillforsbiick(en), *FiiUforssjiibiicken, Gamla Tviiriblck,
Gullb[ck, Gullbiicken, *Gullsjiibiicken, *Guorrsbdcken, Guorrsjdbdcken, Holmbtick, Holm-
bicksbflcken, *Holmsjriblcken, Hiigbiick, Hiimyrbiicken, Kamparbiick(en), Mob[ck, Nybiick,
Ockelsjtib?icken, Olabiicken, +OlatjSrn(s)bficken, Olofsbiick, *Orrsjilbiicken, *Orrvinsbilcken,
Rengirdsbiicken, Sarsjiibdcken, Sjdblcken, Skavdalsbiicken, Sniltjflrnbdcken, *(Stor)-
holmsjiibiicken, Striimbick, Tviiriblck, vinbiick, *vinb6cken, v[nnforsblick, viistan-
blck(en), *Vistan(bicks)bicken, Vdsterbflck, Vlstsjiibiick(en), Akerbiick, Orsbiick(en).
B6le: Baggbdle, Gubbdle, Hjoggbdle, Jiimtebiile, orr(bergs)biilet, orrbiite, Tdfte(sji;lbi;le-

Dal: FfigeLnyrdalen, Johannesdal (Johannis-), Jiirvdal, Jflrvdalen, Skavdal, Skavdalen,
Svartdalen, Ulriksdal, Alvdala.

Fors: Briinnfors, *Brdnnforsen, Fillfors(en), Harrselsfors, *Harrselsforsen, Hflllfors,
*Hlllforsen, Lingfors(en), *Peng(bergs)forsen, Pengfors(en), Selsfors, *Selsforsen, *V[nde-
(niis) fors (en), Vdnnfors (en). Fiilla : Hansfflllan, Strandfiillan.

Girrl: Darggirden, *Gammelgirden, *Gammgirden, Innergird, Nygird, Nygirden, Rieck-
Miiller-girden, solgflrden, Ostergird. Gfirda: Evagiirdan, Fiibodgdrdan, Gammelgirdsgf,.rdan,
Markgflrdan, Morgflrdan, Sandgflrdan, Storgiirdan.

Hall: Fredrikshall, Fredrrkshall. rred: Fflllforsheden. Hem: Fridhem, Nyhem. rrus:
Betjflningshusen, Medborgarhuset. Hiilla: Bjiirnhillan, Gammgirdshdllan, Marahiillan, Riid-
hiillan. 1169: Kallhdgen, *Kall(kills)hiigen. II6s: Gullh<isen, *Gull(sjii/bicks)hiisen, Kall-
h6sen.

Jukke: *Bienjejukke.
Klipp: Dombflcksklippen. Kliipp: Torpkliippen. Ku[e: *Bjtirnlandsbickskullen, Bj6rn-

landskullen, +Rflvellandskullen, Riivlandskullen.
Land: Bjdrnland, Gottland, Hiigland, Jfimtland, Nilsland, Nyland, Spiiland, Upptand.

rJd: Bergliden, Brattmyrliden, Fagerliden, Gumpliden, Goo*sliden, Nyliden, pengsjoliden,
Trinnliden, Lund: Berglunda, *Fagerbflckslund(en), Fagerlund, Gammlunden, Granlund,
Hedlund, Hedlunda, Hiiglund, Hiiglunda, Nylunda, Karlslund, Nylunden, penglund, Sels-
lund, Siikmyrlund, *Sdkmyrlunden. Liinning : Marklfinningen.

MaIm: Norrmalm. Mark: Hjoggmark, Lustigmark, stflrkesmark. Mjiila: s6rmjflla. Myr:
Bjiirnmyran, Bojmyran, Brattmyran, Degermyran, Fabelsmyran, Fagertjiirnsmyren, Fors-
ingesmyren, Figelmyran, Fdgeloinmgrun, *Fflgelvinmyran, Holmsj6myren, H6gdalsmyren,
Kallkilbnyran, *Nymyrau, Nymyren, Sdkmyran, Tattarmyran, Tj{darvinmyran, vorrmyran
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Nabb: Skavdalsnabben. Nybygge: Lansnybygget, Lappnybygget. Nlis: Bergnis, Bojnfls,
Fagernis, *Gullsjdbflcksnis, Gullij6nis, Hednis, *Hedniiset, Holmniis, Hlknis, HflIlnfls,
Eillniset, H6ganis, Hdgniis, Innernis, Lappniset, Lflngnfis,,*Lflngnflset, Nylandsnfls, Nynlis,
R6dniset, Stenniis, Trekoniiset, *Vmndunes (et) , V6ndeniis (et) , Vnnnes (et) , Anflset, Onskanfls.

Park: Stadsparken, Vinn6sparken.
Brnlng: B5.ckraningen. Rote: Byarotet. RyiI: Starkergd.
Sel: Fillforsselet, Gransele, *Granselet, Harrsele, +Harrselet, Vflsterselet, Ytterkolksele(t),

Osterselet. Sj0: Domsjd, Fillforssjtin, Gullsjii(n), Goorrsjdn, Hjoggsj6(n), Hotmbflckssj6n,
Holmsjd(n), Jiimteb6lessjdn, Lillsj6(n), Lflngsjd(n), Mjiisjd(n), *Morsj6n, Mosj6(n), Ockel-
sjO(n), Pengsjd(n), Sjiilidsjiin, Stor-Holrnsjiin, Strandsjiin, Vflstsjdn, Ostansjii, *Ostansj6n,
'Ostomsjdn. Skola: Hammarskolan, Vegaskolan. Strupe: *Jdrvdalsstrupen, Jllrvstrupen.
Stuga: Midstugan. Svedja: Marksvedjan.

Ttnrn: Bidrlandz (Tiern), Fagertjirnarta, Filgeluintjdrnen, Lflngtjflrnen, Olatjflrnen,
SnfrItjflrn, Sdkmyrtjiirn, VEstertjirn, Atertjirn(en), Orsbiickstjiirnen. To: Bj6rnto. Tomt:
Maja Brita-tomten. forp: Flinktorpet, Fiiltjiigaretorpet, Hjoggsjdtorpet, Israelstorp, Ny-
landstorp, Samuelstorpet, Soldattorpet, +Svart(dals)torpet, Svarttorp, Tattartorpet.

Udde: Rflveludden.
YaIl: Buvallen. Verk: Nyverket. ViL: Jdruuit, Mantalsviken, Smflliinsviken.
A: Pengin, Sunnani, *Sunnanfln, Tvflr&n, *Vandu-d, Ostani, *Ostanfln. Aker: Anders$ker,

Brattiker, *Bratt6-kern, Gamla Svettiker, Hdgiker, *Hdgikern, Inner-Nflsiker, LjusAker,
L[ngAker, Nordaniker, Nordiker, Nyfrker, *Nyflkern, Ndsfrker, Oppiikern, Skuld6kern,
StrdmAker, *Striimikern, Svett&ker, Vfistaniker, *Viistanikern. Ls: Fdgelvinmgillsen, Hogfls,
*Hdgfisen, Nyis, Yflsterfls. At: Nollt.

Ange : Bergsdnget, Fagerbficksflngena, Forsinget.
O: Dalar6, Viisterdn.



Ortnamnsregister

Namn pfl orter utanfiir Viinniis kommun Hr kursiverade. Kursiverade sidnummer nnger
huvurtstille. Asterisk betecknar konstruerad namnform.

Anders Svens backen 60
Andersflker 17, 21

Backen 60
Baggbdle 57
Bastumyrbrflnet 39
Berg 14, 27
Bergbzi.ck 16, 22
Bergbiicksberget 22
Berget 32
*Berget 22, 24
Bergliden \6, 22
Berglunda 16, 23
Bergnfls 16, 23,24
Bergnrisberget 24
Bergs:inget 22
Betjflningshusen 20
*Bienjejukke 59
Bidrlandz Tiern 25
Biirnabol 57
Bjornhillan 24,25
tsjdrnland 24, 25
Bjornlandsberget 25
Bjornlandsb:ick 15, 24 25
Bjdrnlandsb:icken 24, 25
*B j ornlandsbflckskullen 25
Bjornlandskullen 25
Bjornmyran 24,25
Bjornto 24,25
Bojen 25,26, 53
Bojmyran 25
Bojnhs 16, 25,26, 58
Brattmyran 79
Brattmyrliden 5L
Brattik er 52
*Brattikern 52
tsrfln 14, 26, 74
Brflnet 74
Brdnnan 16, 27, 4E

Brf,nnf ors 16, 27
*Brf,.nnforsen 27
Buvallen 27
Byarotet 37

Bd.cken 25, 75
Biickriijningen ( -raningen)

75
Bflckrdjnings (ranings ?) -

bflcken 75
Bdjeln 25,26
Bdien 25,26

Dalaro 25
Darggflrden 60
Degermyr 60
Degermyran 60
Diket 70
Djupbiicken 74
Dombd.ck 16, 2B

Dombdck 28
*Domb6cken 28
Dombri.cksberget 28
Dombficksklippen 28
Domsii 28
*Dumbubiick 28

Edet 66
Erik-Mickelsberget 24
Eriksberg 16, 28
Eriksborg 28,29
Eva-gui,rdan 69

Fabelsmyran 29
Fagerbflcken 29
Fagerbfickslid en 42
*Fagerb6ckslunden 29
tragerbflcksdngena 29
Fagerliden 29
Fagerlund 16, 29
Fagernfls 15, 30
Fagertjf,.rnarna 29
Iragertjflrnberg et 29
F agertjflrnsbflcken 29
Fagertjd.rnsmyren 29
Flinktorpet 49
Flumyrberget 47
Forsbacka 16, 30

Forsd.ngesberget 62
Forsd.ngesmyren 62
ForsH.nget 62
Fredriksftald 30
Fredrikshall 16, 30
Frideborg 66
Fridhem 25
Figelmyran 73
F flgelmyrberget 73

Ffigelmyrdalen 73
Fflgelvinberget 73
Fdgeluinbdcken 73
Fdgeluinmgran 73
*F flgelvinmyran 73
*Fflgelvinmyrbflcken 73

Fd.geluinmgrd.sen 73
Fdgeluintjtunen 73
Fribodgflrdan 61
Fillan 38, 65
F illfors 15, 16, 30, 31, 32,

65
trillforsbiick 16, 31
Fillforsbilcken 31, 48
F:illforsen 30, 31, 32
Fflllforsheden 15, 31, 32
Fillforsselet 15, 32, 55
*F6llforssjobflcken 31
trillforssjon 31, 63

Gamla Svettiker 70
Gamla Tviirflbdck 72
*Gammelgfl.rden 22
GammelgflrdsgH.rdan 22

, *Gammgflrden 66, 69
Gammgflrdsbacken 69
Gammgflrdshiillan 65
Gammlunden 41
Gottland 43
Granlund 15, 32,33
Gransele 16, 33, 36, 46
*Granselet 33
Gubbdle 57
*Gulla 34



Gullbyn 34, 35, 7 4
Gullbiick 15, 22, 33
Gullbflcken 22, 33,34, 35
*GuIl (b[cks/sjd) byn 35
Gullhdsen 34, 35
Gullsjd 15, 33, 34,35,74
*Gullsjdbricken 22,35
*Gull (sjd/b[cks) hosen 35
sGullsjobflcksnfls 35
Gullsjdn 16, 34
Gullsjdnfi.s 35
Gumpen 66
Gumpliden 66
*Guorrsbdcken 78
*Vonsbcicken 78

Guorrsjdbdcken 78
Guorrsjdn 78
Guorusliden'78
Gflrdan 69

Hamburg 16, 35, 47, 48
Hannmaren 64
Hammarskolan 20
Hansffillan 49
Harrsele 15, 36
Harrsele kraftverk 36, 58
Harrselet 36, 62, 79,71
Harrselsberget 61
Harrselsfors 15, 36
+Harrsels (fors) berget 62
Harrselsforsen 36, 62
Heden 32, 37, 74
Hedlund 36
Hedlunda 16, 36, 4l
Hednfls 16, 37
*Hednhset 37
H ioggbdle 37
H joggmark 37
Hjoggs jd 14, 37
Hjoggsjdbacken 60
Hjoggsjon 37
Hjoggsjostensvedjan 55
I{joggsj6torpet 37
Flolmbiick 15, 38
*Holmbflcken 38
Holmbhcksbflcken 38
Holmbrickssjcin 38
FIoImen 38
Holmnfls 38
Flolrnsjo 16, 38, 39
Holmsjobrfinnan 38

.a'Holmsjobii.cken 88
Holmsj<imyren 38
Holmsjon 38
,H6kn[s 15, 39
Hdknds 39

Haillfors 15, 39
Flillforsen 39
Iliillniis 16, 37, 39
Hillnf,.set 39
Hoganfls 16, 39, 40
Hdgands 40
Hogberget 36
Hogbfick 16, 40
Fkigdalsmyren 41
*H<igdalsflkern 41
Hdgen 44
Hogland 16, l*0

H<iglund 41
Hoglunda 16, 40, 4L
Hognils 40,78
Hdgflker 16,41
+Hdgflkern 41
H6gfis 16, 41
*Hog6.sen 41
Homyrbflcken 75
Hornan 20

Ini byn 21,6'0, 74
trnnergfiLrd 15, 47, 42, 56
Innernf,.s 40, t*2, 65
fnner-Nflsfrker 55, 56
fsraelstorp 69

Jan Ers 36
Johannesdal (Johannis-)

16, 42
Johanneskyrkan 20
.[flmtebdle 14, 42, 57
Jflrntland 16, 43
J riruberget 43
Jflrvdal 16,43
Jitrvdalen 43
*Jflrvdalsstrupen 43
,I drued 43

Jd.rvstrupen 43
Jdruuik 43

Kallhogen 15, 44
*Kallhiisen 44
tr(allkhllmyran 45
*Kall (keils)htisen 44
I(anrparbflck 15, 44
Kamparbflcken 44
Karlsberg 16, 45
Karlslund 53
I(ina 21
I{labbtile 57
I(tintsj<i 16, 4.5

Ktintsj<in 45
Klflmtjflrn 45
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Kliippen 53, 60
Klflpptjfirn 45
Knosen 27, $A

Kolkberget 46
Kolkbficken 22
*Kolken 46
Kolkrnyran 46
Kolksele 15, 30, 4.5, 77

Kolkselet 46, 77
*KoIkseI (s)berget 46
Kollo 20
Kolonin 20
Kornsvedjan 38
Kor (r) tobacksberg et 7L

Kroksraningen 64
Krflkmyran 16, 41, 4.6

Kurvan 53
*Kvaraningen 47
I(varaningsberget 47
Kvarnbfi.cken 47, 72
+Kvarn (b[cks) forsen 47
Kvarnfors 16, 46
*Kvarnforsen 47
Kvarnklilppen 47
Kvarnlund 16, 47
Kvarnmyrliden 43
Kvarnsvedjan 60
Kcipingen tr"9

Lappnybygget 70
Lappniiset 69
Lerbrflnnan 48, 78
Liderr 38, 65
Liljaskolan 20
Lill-Holmsjon 38
Lillsjd 16, 47
Lillsjon 47
Ljusflker 27
Lokstallarna 20
London 16, 36, 47, 48
Lund 74
*Lunden 41, 5tr

Lundins torp 53
Lustigmark 31
Lybflch 15, 36, 47, 48
Lflngberget 48
Lflngfors 16, 48
Lflngforsen 48, 75
Lflngmyrbflcken 72
L6.ngnls 15, 48, 78
*Lflngnfls (et) 48
Lflngsjd 15, 49
Lflngsjdn 49
Lflngtjflrnen 48
Lflng&ker 16,49
Lii"gret 1S
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Maja Brita-tomten 22
Maja Johannaberget 43
Malmen 52
Malmholmen 52
Mantalsviken 60
Marahillan 72
*Marka 58
*Marken 58
Markgflrdan 58
Marklflnningen 58
Marksvedjan 58

Medborgarhuset 20
Middagsberget 70
Midstugan 70
Mjosjii 15, t6, 49
Mjdsjdn 49,77
Mobflck 15, 49, 50
Mobiicken 2*, 50, 77

Moran 50
Morgilrdan 64
*Morsj6n 50
Mosj<i 14, 50
Mosjdn 50
Mossen 66
Myran 19

Myrorna 66

Nabben 65
Nedibyn 66, 74
Neribyn 25
Nilsland 16, 50
Nolflt 60
Nordanfi.ker 50, 51
Itordflker 16, 50
Norra Vflsterselet 15, 57,

7A

Norra Osterselet 16, 5/,
Norrmalm 15, 51,52
Nybo 16, 52,53, 55
Nyborg 16, 52
Nybruket 31, 38
Nyby 14, 19,20, 52, 53
NybEick 52,72
Nyg&rd 15, 42, 52, 53
Nygflrden 22
Nyhem 50
Nyland 16, 52, 53, 54
Nylandsnf,.s 52, 54
Nylandstorp 54
IYyliden 16, 52, 54, 56
Nylunda 53
Nylunden 41
*Nymyran 61
Nymyren 61
Nyniis 16,52, 5i,
Nyverket 69

Nyflker 15, 62, 55

Nyflkern 60, 71

Nyfls 63
Niiset 32, 55
Nflsfiker 16, 55, 56
*Nflsfi.kern 16, 56

Ockelsjd 15, 56
Ockelsjobflcken 56
Ockelsjdn 56
Olabiicken 56
Olatjii.rnen 57
*Ola (tj[rn) sbf,.cken 57
Olofsbd.ck 16, 56, 57
Oppibyn 25, 66
Oppiflkern 7 4
Orrberget 57 , 78
*Orr (bergs)brilet 57
Orrbrile 15, 57
Orrebol 57
*Orrsjobflcken 78
*Orrvinsbd.cken 78
Oskars torg 20

Penga (n) 58
Pengbacken 53
Pengberget 58
*Peng (bergs-) forsen 58
Pengfors 15, 57, 58
Pengforsen 58
Pengfors kraftverk 58
Penglund 53
Pengsjo 14, 25,53, 58
Pengsj<iliden 76
Pengsj<in 58, 59, 79
Pengfln 59
Pyttelbacken 31
*Prengj-a(") 59

Raningen 64
Rengirdsbzicken 74
Rieck- Miiller-gflrden 20
Rotet 37
Rfi.ntan 67
Rfivahusidan 74
*Rfivellandskullen 61
Rflveln 61
Rflveludden 61
Rflven 74
Rddhellan 56
Rodniiset 38
Rdvlandskullen 60

Samuelstorpet 22
Sandgiirdan 38
Sarsjdbiicken 76

Selet 14, 51, 67, 62 l

Selsberget 61, 62
Selsfors 15, 62
*Selsforsen 62
Selslund 16, 62
Sjoberget 63
Sjobiicken 31, 63
Sjoliden 16, 62, 63, 72
Sjdlidsjon 31, 63 :

*Sj6n 63
Skavdal 16, 63
*Skavdalen 63
Skavdalsb5cken 63
Skavdalsnabben 63
Skuldflkern 19

Smfllflnsviken 60
*Snotternflset 56
Snflltj[rn 15, 63,64
Snflltjfirnbd.cken 64
Snflrtjiirn 63
Soldattorpet 22
Solgflrden 53
Spoland 14, 64
Stadsparken 2O

Starkergd 67
Stationen 20
Stennfls 15, 42, 65
Sterkebg 68
Storberget 24
Storgflrdan 43, 74
* (Stor) holmsjdbiicken 3B
Stor-Holmsjon 38
Storkvarnbrlnnan 27
+Storlfinningen 60
Strand 14, 21,65, 66
Strandfiillan 38
Strandsj<in 66
Strrimbflck 15,66
Stromflker 66, 67
sStrrimflkern 67
Stdrkebo 67
Stirkesmark 14, 67, 69
Sunnanil, 69, 70, 75, 79
*Sunnanfln 70
Svartberget 21, 54
Svartdalen 54
*Svart (dals) torp (et) 54
Svarttorp 54
Svedjan 56, 64, 69
Svettflker 15, 70
Sgcket (,Sdclcef) 23
S6dra Vflsterselet 16, Slo

70
Sddra Osterselet 16, 61, XO

Sdkmyran 22

7L



Sdkmyrberget 23
Sdkmyrlund 22,23
Sdrmjiila 69
Sdr pfl byn 66

Tallberg 15, 33, 71
Tallberg 7 |
*Tallberget 7l
sTallberget 71

Tattarmyran 38
Tattartorpet 53
Tjiidarvinmyran 73
Tobacka 15,77
Tobackaberget 71
*Tobacken 71
*Toet 71
Topptallberget 7l
Torget 74
Torpet 22, 27,49, 61
*Torpet
Torpkliippen 28
Tranebol 57
*Trekoanflset 19
Trekonriset 19

Trindmyran 72
Trinnabben 72
Trinnan 72, 79
Trinnliden 15, 52,71, 72
*Trinnliden
Tvflrflbf,ck L6, 72
Tutucilund 72
Tvdrfln 48, 72, 77

Tciftebdle 57
Tdfte( s ji;)bdle 57

Udden 56
U gglebol 57
Ulriksdal 16,73
U ppland
Utibyn 27, 74

Vegaskolan 20
Venan 19
*Vendan 18
Vinbrick 1.6, 73
*Vinbflcken 73
*Vinet 73
Vitberget 21

Vorrmyran 78
*Vrenda 18, 19
Vflndeniis (et) 7 4
*Vflnde (n[s)forsen 74
Vflndskriret 19
Vflndtrzisket 19
*Vrendu-e 18
+Vrendunfis (et) 18
Vflnnfors 14, 19,73
Vflnnforsb6ck 74, 75
Vdnforsen 19
Vflnnforsen 79, 73, 74, 75
Vflnnf,s 14, 78, 19, 53, 74
Vflnnrisbadet 20
Vlnnflsborg 20

Vfinnflsby 14, 19

Vdnndset 19
Vf,nnH.s kommun 14

Vflnntis landskommun L4

Vflnnflsparken 20
Vflstanbiick 16,75, 79
Vflstanbflcken 75
Vflstanbficksberget 75
*Vd stan (biicks)bflcken 75
Vflstanflker 16,75, 76
*Vd.stanfrkern 76
Vflsterbflck 16,76
Vf,sterselet 51, 70
Vfistertjfirn 76
Vflsterfis 15, 76
Vflsteron 64
Viistibyn 2l
Vflstra Pengfors 58

Vflstra Spdland 64
Vflstra Stiirkesmark 69
Vistra Vflnnfors 74
Viistra Akertjiirnen 77

Vristsjobrick 16,76
Viistsjobiicken 76
Viistsjon 76

Ytterkolksele 15, 42,
76,77

Ytterkolkselet 77
Ytter-Nflsflker 55, 56

Abacken 22
Ackelsjd (n) 56
Akerbfl ck 16, 77
Akern 64
Akertjrirn 15,77
Akertjiirnen 77

Anflset 16,77
Asen 25

Alvdala 20

Onskanfls 16, 48,78
Orsbflck 16, 78,79
Orsbdclc 78
Orsbilcken 78, 79
Orsb:ickstjflrnen 78
Ostansj 6 79
*Ostansjdn 79
Ostanfl 15, 51,79
*Ostanfl (") 79
Ostergflrd 16, 79
Osterselet 51 ,70,71
Ostomsjdn 25
Ostra Nyby 20, 53
Ostra Nylandsnfls 54
Ostra Spoland 64
Ostra Stflrkesmark 69
Ostra Akertjiirnen 77
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