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Inledning. 

Under arbetet med Dalabergslagsmålets ljudlära påträffade jag 
åtskilliga ord, som icke följde de för målet vanliga ljudlagarna utan 
i stället liknade ord i övre dalmålet, som har ett annat ljudsystem. 
Jag kallade dem dalmålsdrag i Dalabergslagsmålet. 

Till en början var jag tveksam om huruvida dessa Ord skulle för-
klaras som enstaka »utlöpare» från dalmålet eller som »relikter» 
av ett äldre språkstadium i Dalabergslagen. Då jag fann, att lik-
nande exempel voro mycket talrikare i äldre språkminnen från 
Dalabergslagen (Dalalagen, medeltidsdiplom m. m.) än i vår tids 
dialekt, var det klart, att de måste betraktas som relikter från en 
tid, då i Dalabergslagen talades ett språk, som liknade  det nu-
varande språket i Siljanssocknarna. 

Jag fann sedan, att liknande språkdrag funnos även i angränsande 
landskap (Hälsingland, Västmanland, Uppland och Södermanland). 
Liksom dalmålsdragen i Dalabergslagen framställts som relikter 
från en tid, då Dalabergslagsmålet mer påminte om nuvarande dal-
mål, så måste dessa drag i Hälsingland, Västmanland, Uppland och 
Södermanland uppfattas som relikter från en tid, då ett språk, som 
påminte om dalmål, talades i dessa landskap. Eftersom detta äldre 
språk hade undanträngts av ett yngre, som framträngt från Göta-
land, antog jag, att centrum för det äldre, dalmålsliknande språket 
varit Uppland, det gamla svearikets centrum (Envall, Dalabergs-
lagsmålet, s. 56). 

Under fortsatt arbete har jag emellertid funnit enstaka exempel 
på dessa äldre ljudlagar även utanför Svealand, såväl i Götaland 
som i Norge och Danmark. De finnas där i medeltidsskrift och 
runskrift men främst i ortnamn. Därmed ändras hela perspektivet 
på denna fråga. Dessa ljudförhållanden kunna icke betraktas som 
fornuppländska utan som relikter av ett språk, som var fornnordiskt. 
Jag åsyftar här naturligtvis icke sådana språkdrag, som känneteckna 
det äldsta nordiska skriftspråket, det fornisländska, och sporadiskt 
bevarats på skilda håll i Norden, utan sådana i dalmålet förekom- 
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mande drag, som innebära förändringar i det fornnordiska språkets 
ljudsystem, gamla novationer sådana som delabialisering av y till i 
och h-bortfall. Då dylika drag sporadiskt förekomma i hela Norden, 
måste de ljudlagar, varav de äro relikter, ha varit rådande i hela 
Norden före den äldsta skriftens tid. De måste vara f örlit t er ära 
samnordiska ljudlagar. 

Främsta hjälpmedlet i detta studium är dialekter och ortnamn. 
I våra konservativaste folkmål äro förlitterära ljudlagar alltjämt 
levande. Deras ordskatt utgör även en viktig, hittills ej utnyttjad 
källa till kännedom om fornnordiskt språk och fornnordisk kultur. 
Studiet av de enskilda dialekternas ljud- och formlära har i vår 
tid kompletterats med dialektgeografiska överblickar. Lika viktigt 
är det, att dialekterna ställas i språkhistoriskt perspektiv. Ur 
denna synpunkt kunna de indelas i reliktmål och novationsmål. 
Då vissa gemensamma ålderdomliga drag finnas i det svenska språk-
områdets ytterzoner, t. ex. dalmål, norrbottensmål, finlandssvenska 
mål och gutamål, kan man antaga, att de en gång funnits även i 
mellanliggande område; 

Denna hypotes blir visshet, då man finner dessa ljudlagar ej 
blott i ytterzonsdialekterna utan även i mellanliggande område i 
ortnamnen. Bengt Hesselman har i Nordisk språkhistoria (I, s. 3) 
framhållit ortnamnens stora betydelse för ljudhistorien. Särskilt be-
tonar han, att de äro ett av de viktigaste hjälpmedlen, då det gäller 
att åtskilja äldre, relativt inhemska språkdrag från nyare. Mitt 
arbete vill vara ett dylikt försök. Då man använder ortnamnen 
som exempel på förlitterära ljudlagar, är det nödvändigt att sam-
manställa dem med det dialekthistoriska materialet. Arbetet för-
svåras av att de appellativer, som ingå i ortnamnen, i stor utsträck-
ning dött. Ordanalysen måste i dylika fall kompletteras genom 
topografisk analys. Arbetet borde ha illustrerats av ett stort an-
tal klichéer. Då detta av praktiska skäl ej låtit sig göra, här jag 
för varje namn hänvisat till den karta, där ifrågavarande plats 
återfinnes. Dessa hänvisningar böra betraktas som illustrationer till 
ifrågavarande namntolkning, som ofta endast med detta hjälpmedel 
kan förstås. Om ett namnelement kan språkligt tolkas på olika 
sätt, är ett topografiskt eller historiskt studium av platsen enda 
sättet att bland de språkliga möjligheterna fixera den sakligt riktiga. 

Min framställning omfattar fem dylika förlitterära samnordiska 
ljudlagar: 
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jämviktsaccent i böjningsformer, avledningar och samman-
sättningar av enstaviga ord på lång slutvokal förklarar åtskilliga 
fornnordiska ljudförhållanden, bl. a. övergång av förstavelsen wi-, 
dvs. till y; konsonantiskt u blir i jämviktsaccentuerad ställning 
sonantiskt, och detta övergår i hela Norden till y genom i-omljud; 

y har i hela Norden delabialiserats till i, som sedan åter suc-
cessivt ersatts av y; 

motsättningen fornnordiskt ft : ö, ex. Arts: Aros, bul :bol, har 
föregåtts av ett stadium, då ii i dylika ord var regel i hela Norden; 

uddljudande h framför vokal har fallit i hela Norden men -vid 
övergången till litterär tid återinsatts i skrift och successivt i tal, 
varvid hyperistiskt h tillagts i vissa ord, som ursprungligen ej 
haft h; 

växlingen gret : grät o. d. i norra resp. södra Sverige i ord med 
germ. ö har föregåtts av ett stadium, då ö i hela Norden diftonge-
rata till is, varav i kvarstår i vissa reliktord, ex. lie, och i vissa 
reliktområden, bl. a. Norrbotten och dalmål, ex. grit, kni. 

Utom dessa samnordiska ljudlagar har jag i ortnamnen även på-
träffat andra förlitterära lagar utanför sitt nuvarande område, men 
jag har i detta sammanhang nödgats inskränka min framställning 
till de nämnda fem ljudlagarna. Jag är fullt medveten om att 
var och en av dem kunde kräva sin egen avhandling, men där-
igenom skulle helhetsbilden av en förut förbisedd sida av den nor-
diska språkutvecklingen ha gått förlorad. Och det är den, jag anser 
vara huvudsaken i min framställning. För att i görligaste mån 
inskränka redogörelsen för det material, varpå denna syn bygger, 
har jag sökt illustrera de fem ljudlagarna icke med sporadiska 
belägg av så många olika ord som möjligt utan med ett fåtal ord 
av varje grupp med så stor spridning som möjligt. 

Det svenska ortnamnsmaterialet har, där det ej hämtats ur tryckt 
ortnamnslitteratur, till största delen excerperats i Svenska Ort-
namnsarkivet i Uppsala. Det danska har erhållits från Stednavne-
udvalget i Köpenhamn, som med utomordentligt tillmötesgående 
besvarat mina förfrågningar. Jag frambär till båda institutionerna 
min stora tacksamhet. Landsmåls- och Folkminnesarkivets i Upp-
sala chef, professor Dag Strömbäck, tackar jag för värdefullt stöd 
och god hjälp med korrekturet. För dylikt bistånd tackar jag även 
förste arkivarierna Manne Eriksson och Herbert Gustavson samt 
redaktören för dalmålsordboken arkivarien Stig Björklund. 
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Vid citat från medeltidsdiplom utsättes icke original särskilt, 
endast avskrift. Äldre y-typer som y, y återgivas i regel med van-
ligt y. Följande förkortningar användas: 

Bull. Dam Bullarum Danicum. 
DD Diplomatarium Dalekarlicum. 
DI Diplomatarium Islandicum. 
Dipl. Dan. Diplomatarium Danicum. 
DN Diplomatarium Norvegicum. 
Ek. kart. Ekonomiska kartor över Sverige (1 : 50 000 och 1 : 20000). 
Gk Generalkart over det sydlige Norge (1 : 400 000). 
Gst Svenska Generalstabens kartor (1: 100 000, 1 : 200 000 och 

1 : 50000); Danska Generalstabens Kort: Danmark i 1: 160 000 (och 
1 : 100 000). Danska Generalstabens kartor över Island (1 : 50 000). 

GVR Gustaf den förstes Registratur. 
KrA Krigs-Arkivet. 
RA Riks-Arkivet. 
BB Rede Bog (Biskop Eysteins jordebog o. aar 1400). 
Eeg. Regesta Diplomatica Historiaa Danicx. 
Rep. Repertorium Diplomaticum Regni Danici. 
SD Svenskt Diplomatarium. 
SMR Svenska Medeltidsregester. 1434-41 (1937). 
SOA Svenska Ortnamns Arkivet. 
SOGB, SOH, SOV, SO Ä Sveriges Ortnamn: Göteborgs och Bo- 

hus, Hallands, Värmlands och Älvsborgs län. 
SRD Scriptores Rerum Danicarum. 
SEP Svenska Riks-Archivets Pergamentsbref 1351-1400. 
Tk Topografisk kart over Kongeriget Norge (1 : 100 000). 
Kammararkivets jordeböcker förkortas jb, tiondelängder tl och 

Älvsborgs lösen Ä. 1. 



Balk I. 

Ti-, Ty- och Till-, Tyll- i nordiska ortnamn. 

1. Tiveden. 

a. Äldre tolkningar. 

Tiveden, namnet på den berömda gränsskogen mellan Västergöt-
land och Närke, har lockat åtskilliga av våra främsta ortnamns-
forskare till tolkningsförsök, utan att problemet ännu lösts. 

Namnet förekommer äldst i Cecilia Knutsdotters testamente från 
1270-talet (SD 1, s. 738), vari omtalas »ista parte Tywid» 'den 
trakt, som kallas Tiveden'. I Yngre Västgötalagen användes tre 
gånger uttrycket att lägga någon fredlös »mxllan xluxr ok tiuipar» 
(Gipta3 Balker 12), »mellin xluer oc tiuipce» (Forncemis Balker 48; 
Hskr. C, G, K tiwiP), xluxr ok tiuipce» (Addit. 12, 1) 'mellan 
Götaälv och Tiveden' (Schlyters ed., s. 147, 211 och 251). I den 
till Västgötalagen fogade biskopslängden säges om Västergötlands 
tolvte biskop, Benedikt, att han lät bygga broar bl. a. »twar rastir 
alf tiwidhi», d. v. s. 'två raster (1 mil) av vägen över Tiveden' (Schly-
ters ed., s. 307). 

Det äldsta belägget har således förstavelsen Ty-, citaten från 
Västgötalagen formen ti-. De båda vokalerna växla under medel-
tiden. Sålunda skrives i Magnus Erikssons testamente 1346 (SD 5, 
s. 562): »ingyfflld. alf. bondom. owxn skoghae. tyuifi oc kulmarp», 
'(kronans) inkomst av bönderna ovan skogarna Tiveden och Kol-
mården'. I ett bytesbrev av samme konung 1348 (SD 6, s. 40) 
talas om egendomar »owanskogha3 Colmard oc Tywidh». Genom ett 
salubrev från Merum (Östergötland) 1415 (SD n s 3, s. 8) säljes 
till Nils Bosson ett gods i Viby socken i Närke »viidher Thyffuyde-
nom». I Stockholms stads tänkebok skrives 1480: pa Tyweden (s. 256) 
jämte: pa Tiwedin (s. 23) och 1496: pa Tyffueden (s. 310); i Stockholms 
jordebok 1496: pa Tyffuedhen (s. 306). Vidare omtalas »Sankt An- 
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tonii kloster på Tyvedhen» 1497.1  Ture Jönsson (Tre Rosor) skriver 
till Kristina Gyllenstjerna om händelserna efter slaget »pa Tywiden» 
1520.2  

Formen Ti- förekommer i ett bytesbrev från Axevall 1415 (SD n 
s 3, s. 35), varigenom »Vallaratorp yppa Tiuidh innan Hofwa 
sokn» säljes till dekanen i Skara. Från Viborg skrives: vnd(er) 
tiwidhin 29/6 1432 (RA). I ett dokument, utfärdat på ting i Viby i 
Närke 1453, skrives: under Tiffueden.3  I brev till Svante Nilsson 
från Vadstena resp. Frotorp i Närke skrives: öffwer Tiwedhen 1501, 
wnder Tiiffwedhen 1504.4  Dialektuttalet är Ovan. 

Av beläggen framgår, att det icke kan vara så som man antagit% 
att y endast är ett skrivtecken för i, utan att Ty- har en mer officiell 
prägel. Det användes bl. a. i det kungliga kansliet (1346, 1348), 
av Stockholms stads skrivare (1480, 1496), Valdemar Sejrs son-
dotter (1270-t.) och riksrådet Ture Jönsson (1520), medan i till en 
början synes ha en mer dialektal färg, användes i Västgötalagen 
och i brev från Västergötland (1415) och Närke (1453, 1504) samt 
Finland (1432), där delabialisering ännu är regel. 

Beträffande andra sammansättningsleden -veden ha alla varit 
eniga om att det är det fsv. substantivet widher 'skog'. Jöran 
Sahlgren har i anslutning till Sophus Bugge påvisat, att widher är 
släkt med lat. divido 'delar', lit. vidus 'mitt, det inre' (Namn och 
Bygd 1935, s. 73). Sahlgren översätter -veden med »gränsskogen» 
och visar, att ved i ortnamn, Hälavedm, Tiveden, N. och S. Vedbo 
m. fl., har denna betydelse. Denna översättning gäller även appella-
tivet. När det i landskapslagarna, t. ex. Dalalagens Kristnubalker, 
säges, att söndagshelgd ingår »Pa stun sool gangir vndi wid vm 
loghardagh», så betecknar wid 'gränsskogen mot horisonten'. 

Under 1500- och 1600-talen påträffas skrivningar som Tyweyen 
1520 (Sthlms stads tänkebok), Tiwägenn 1544 (G V R 16 s. 734). 
Ibland användes Tijwägen jämte Tijdweden, så i Hadorphs rese-
dagbok 1673.2  Jöran Sahlgren förklarar Tiwägenn som en folkety- 

Styffe, Skandinavien under unionstiden 3 uppl., s. 307. 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia 5, s. 614 konc. 
Styffe, Skandinavien under unionstiden 3 uppl., s. 300 not 2. 
Styffe, Bidrag till Skandinaviens historia 4, s. 261 resp. 5, s. 28. 

4) M. F. Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro (Göteborgs Kong]. 
Vetenskaps- och Vitterhets-Samhälles Handlingar XVI, s. 76). 

6) Sahlgren, Skagershults sockens naturnamn, s. H 4. 
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mologisk omvandling av Tiveden.' Men Tiwägen är väl ursprung-
ligen namnet .på vägen över Tiveden.2  Sedan har vägens namn 
— pars pro toto — använts även som beteckning på skogen, därför 
att det var den del av skogen, som man hade mest att göra med. 
Tidigare hade man i stället kunnat använda skogens namn för att 
beteckna vägen, t. ex. i Västgötalagens biskopslängd från 1200-
talet, då vägen ej var så utbyggd, att den hunnit få eget namn. 

Vad betyder då första sammansättningsleden Ti-, Man förkla-
rade den först som ett mytologiskt namn. M. F. Lundgren antog 
(1878, a. a., s. 76), att guden Tyrs namn »säkerligen ingår» i Tiveden 
eller Tyvid. Denna tolkning byggde varken på språklig eller histo-
risk bevisföring, endast på ljudlikheten. Sannolikt bidrog väl även 
den trolska mystik, som alltid omsvävat Tiveden, till att namnet 
överhuvud sattes i samband med hednisk gudatro. 

Mot denna tolkning uttalade dansken Johannes• Steenstrup sitt 
tvivel i boken Guders Navne i de nordiske Stedsnavne (1893-95, 
s. 388). Det var emellertid först Adolf Noreen, som tog upp frågan 
till verklig behandling i uppsatsen Tiveden och tibast (Svenska 
Landsmål 1911, s. 273 f.). Han framhöll, att gudarna dyrkades i 
lundar, ej i stora skogar, och att ordet viår 'skog' därför ej förekom-
mer sammansatt med gudanamn. Han påpekade dessutom, att om 
första sammansättningsleden varit ett gudanamn, borde detta ha 
stått i genitiv. Noreen föreslog i stället den etymologien, att nam-
net Tiveden såväl som växtnamnet tibast innehölle ett ord *t7,-, 
*t.9- med betydelsen 'bi', och att Tiveden således betydde 'Biskogen'. 

Med detta inlägg blev frågan på allvar aktuell. Gentemot Noreen 
framhöll T. E. Karsten i en uppsats, Tfwaz (Namn och Bygd 1914, 
s. 195 f.), att guden 17,waz (Tyr) efterlämnat otvetydiga minnen i 
folktradition och ortnamn i Finland, och att det därför ej vore ute-
slutet, att det kunde ingå även i svenska ortnamn. 

Den norske forskaren Carl Marstrander åter underströk i Fest-
skrift till Alf Torp (1913, s. 239) Noreens påpekande, att gudanamn 
i ortnamn stå i genitiv, och att det därför vore uteslutet, att Tiveden 
kunde betyda Tyrs skog. Noreens förslag ansåg han dock orimligt, 
enär inga spår finnas av det ord *tf 'bi', som Noreen konstruerat. 
Däremot ansåg han det sannolikt, att första sammansättningsleden 

A. a., s. 43. 
Jfr Mannerfelt, Västgötavägar, s. 102. 
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innehölle det fornnordiska ordet tivar 'gudar', och att namnet så-
ledes betydde 'Gudaskogen'. 

Detta förslag vann anslutning av flera forskare. Magnus Olsen, 
som tidigare i De gamle norske onavn Njar5arlQg (1905, s. 24 not 3) 
utan kritik anfört Lundgrens tolkning av Tiveden, anslöt sig nu i 
Hedenske kultminder i norske stedsnavne (1914, s. 69 not 2) till 
Marstranders uppfattning. Detta gjorde också Axel Kock i Um-
laut und Brechung (1911-1916, s. 214). Även Hellquist, som i 
Svenska sjönamn anslutit sig till Lundgrens uppfattning, hänvisade 
i Etymologisk ordbok (1920-1922, s. 979) till Marstranders tolk-
ning men framhöll samtidigt trots de framställda invändningarna, 
att det icke var omöjligt, att den gamla tolkningen av gudanamnet 
Tyr kunde vara riktig. De tre förklaringarna relaterades av Erik 
Brevner i Sydöstra Närkes sjönamn (1942, s. 217) utan ställnings-
tagande till någon av dem. 

Mot Marstranders tolkning måste samma invändning göras som 
mot tolkningen 'Tyrs skog'. Man har inga svenska exempel på att 
en stor skog ansetts som gudarnas, ej heller på att ordet tivar an-
vänts i namn på svenska kultorter. Alla tre tolkningsförslagen ha 
samma svaghet, att de stå isolerade, utan svenska paralleller, och 
utan att tolkningen kunnat verifieras av några sakförhållanden på 
orten. Enbart språklig tolkningsmetod kan aldrig berättiga till my-
tologiska slutsatser, om den ej stödes av vad arkeologi och religions-
historia ha att säga om ifrågavarande kultföreteelse. Båda de myto-
logiska tolkningarna av namnet Tiveden sakna detta underlag. 
Även för tolkning av kulturhistoriska ortnamn, typen Biskogen, 
är sakundersökning lika nödvändig som det lexikografiska arbetet. 
Tiveden är så föga känt som biskog, att en jordbruksekonomisk 
1700-talsförfattare, Carl Fr. Bergman, i stället klagar över att 
»Biskötseln idkas på några få ställen, särdeles vid Prästegårdar . . . 
Önskeligt voro, at Landtmannen kunde förmås at fatta håg tu l en 
näring af så stor indrägtighet.» (Oeconomisk Beskrifning öfver 
Wadsbo härad uti Westergötland, 1759, s. 24.) Förklaringen av nam-
net Tiveden måste tydligen sökas På en annan väg. 

b. Förstavelsen Ti-, Ty- 'två'. 

Namnet Tywid, tiwiP är enligt min mening sammansatt med 
räkneordsprefixet tvi- 'två', som även har formen ty-, varav dela- 
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bialiserat ii-. Innan jag går in på språklig och saklig förklaring av 
Ti-, Ty- i namnet Tiveden, är det nödvändigt att klarlägga denna 
förstavelses språkliga ställning. 

Denna förstavelse, som motsvarar sanskr. dvi-, grek. åt-, lat. bi-, 
är samgermansk. Den finnes i feng. twi-, som kvarlever i enstaka 
engelska ord, ex. subst. twibill 'tveeggad yxa', twilight 'tveljus', 
adj. twifold 'dubbel', och i ortnamn som Twyford i Buckinghamshire, 
eg. 'Dubbelvadet'l; likaså i mhty. zwi-, ex. subst. zwilich 'tvåtråds-
väv', zwisele 'gaffel'; och i mlty. twi-, ex. subst. twidracht 'tvedräkt', 
adj. twibalket hus 'tvåvåningshus', yngre twe-, ex. twebak 'skorpa'. 

På fornvästnordiskt område heter den i regel tvi-, ex. subst. 
tvideila f. 'tvist', tvihljöör m. 'diftong', adj. tvidyrr 'försedd med 
två dörrar', tvifaldr 'dubbel'. Undantagsvis förekommer formen 
tve- eller tvce-: tvevetr 'två år gammal' Grågås II, tvwvetr Sturlunga-
saga. Homilieboken har subst. tuiburar m. pl., adj. tvidyrt och tvi-
skift jämte tuefalldr och tucevetrer (Larsson, Ordförrådet i de älsta 
isl. handskr., s. 335 f.). I norska dialekter heter det också tvi-, ex. 
tvibotn m. 'dubbel botten, ex. av is', tvieggjad adj.; men i Ostfold, 
sporadiskt även i andra delar av södra Norge, tve- liksom i Sverige, 
ex. tvebit 'med två hästar' Aust-Agder. 

I medeltidssvenskan heter det i regel twce-, ex. subst. thwädeel 
m. 'två tredjedelar' diplom år 1401, twädräkt f. 'tvedräkt' Medeltidens 
Bibelarbeten, adj. twäfald 'dubbel' Birgitta, twähugha 'tvehågsen' 
Konungastyrelsen. Därjämte förekommer twe-, ex. subst. twedräkt 
Svenska medeltidsdikter, adj. twefaldan Medelt. postillor. Undan-
tagsvis förekommer twi-, ex. twiceggadhom 'tveeggad' Läsn. f. klos-
terfolk (Jöns Budde). Forngutniskan har twi-: tui byt n. 'tveböte'. 

I svenska folkmål förekommer trä- i Götaland, ex. tväskäft 'två-
skaftsväv' Hall, adv. tväbett 'med två hästar' Vgl, Ögl, jämte tve-, 
som är regel söder om Mälaren liksom i riksspråket. I sveamål 
norr om Mälaren och i Norrland heter det tvi- eller därur utvecklat 
tvy-, ty-, ex. tvibett Dalarna, tvibita ds. Jämtl. Ytterligare exempel 
hos G. Bergman, Prefixet tve- (Arkiv för nordisk filologi, 37, s. 
160 f.). Den labialiserade formen tvy- förekommer i uppländska 
och norrländska mål, ex. Uppl. tvyskäfta 'tveskaftad' Gräsö; Häls. 
tvykuta v. 'springa fort, galoppera' Färila, tvyä,ling m. 'båt med 
två åror' Ljusda1;2  Angerm. tvybett adv. 'tvebett', tvylännje adj. 

Ekwall, The Oxford dictionary of English placenames, s. 461. 
Wennberg, Allmogeord i Helsingland, s. 79. 
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'buktig åt två håll (om bräder)', tvy-sga v. 'ivrigt förmana' 
Multrål; Västerb. tsvy-kroku adj. 'dubbelt, på tvenne sätt krokig'. 
Likaså det därur utvecklade ty-, ex. Västerb. ty-kroki adj. 'mycket 
lutande (av ålder eller sjuklighet)' Nordmaling.2  

Prefixets växlande vokalisation har varit föremål för olika be-
dömande. A. Noreen ansåg, att fisl. och fgutn. tvi- hade annat ur-
sprung än fsv. twce-, twe-. De förra ansåg han motsvara angelsax. 
twi-, fhty. zwi-. Fsv. twce-, twe- åter ansåg han motsvara got. tweih-
och förklarade vokalväxlingen enligt regeln, att samnord. övergått 
till fsv. ce framför senare försvunnet h, men till ö i ställning framför 
vokal (Altschwedische Grammatik § 83: 3 a). 

Även Gösta Bergman har laborerat med två utgångsformer. 
Formerna trä- och tve- härledde han från samnord. *tv,  som han i 
likhet med A. Noreen härledde från urnord. *tvih-. Formen tvi-
åter härledde han från samnord. tvi-, som han antog ha uppkommit 
genom tidig påverkan av prefixet 'tre-' (Arkiv f. nordisk filo- 
logi 37, s. 160 f.). Med rätta anmärkte Hellquist härtill i Etymo-
logisk ordbok, s. 1250, 2. upp!., att »man vill dock endast i nödfall 
skilja dem (f sv. twå-, twce-) från det västgerm. twi-». 

Ser man på frågan ur dialektgeografisk synpunkt, förklaras alla 
formerna enklast ur det samgerm. prefixet twi-. Detta har på 
nordiskt område bevarats bäst i fvn., finlandsmsv. (J. Budde) 
och fgutn.; därnäst i norska och i svenska dialekter norr om Mälaren. 
Men då det ur tvi- uppkomna ty-, ti- förekommer i Götaland såväl 
i lagspråk (ögL, SmålL och SkL) som i ortnamn, visar detta, att 
även götamålsområdet en gång haft twi-. Detta har dock där tidigt 
ersatts av twe-, twce- genom påverkan från räkneordsparadigmet, 
där dessa vokaler förekomma bl. a. i nom, mask. twe jämte twce 
(Upplandslagen), twwr (Äldre och yngre Västgötalagen).3  Att över- 

1) Nordlander, Ordbok över Multråmålet, s. 141. 
3) Rietz, Svenskt Dialektlexikon, s. 766. 
3) Vokalen tume(r) förklaras av A. Noreen (Altschw. Gram. § 480 Anm. 1) 

som inkommen från genitiv twwggia, men denna förklaring är ohållbar, ty genitiven 
har mycket mindre frekvens än nom, och ack. Däremot är det sannolikt, att 
twwr inkommit från nom. fem., som ej blott i fvn. heter tawr utan även i dalmål 
( Älvdalen, Våmhus, Mora, Orsa) har denna form, twär, som i Våmhus segrat 
över både mask, och neutr. (Levander, Dalmålet II, s. 208.) I detta som i så många 
andra fall torde dalmålet representera ett skede, som varit rådande i både Upp-
land och Västergötland, ehuru den äldre fernininformen twmr redan i fsv. i regel 
undanträngts av twa(r) från ack. mask. 
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gången av twi- till twce-, twe- skett i målen söder om Mälaren men 
icke norr därom, beror på inflytande söderifrån. Redan i fda. hade 
tvi- ersatts av den maskulina nominativformen tve-, likasom i medel-
lågtyskan, se ovan. Från Götaland trängde twce-, twe- undantagsvis 
in i Norge. Eljest bevarade Norge och Sverige norr om Mälaren i re-
gel tvi-, likasom de överhuvud stodo bättre emot sydliga novationer. 

Till denna betydelsegrupp hör även det pronominella adv. tvisvar, 
tysvar etc. 'två gånger'. I fornnorskt lagspråk heter det tysvdr Ä. 
Gulatingslov, tysvar Magnus Håkanssons Bylov, tysuor Ä. Borgar-
tings Kristenret, Håkan Magnussons Rettartiot; tuisvor Ä. Borgar-
tings Kristenret; tuesor Ärkeb. Jons Kristenret. I de äldsta isländska 
handskrifterna heter det tysvar Homilieboken, God. Am. 645, Grågås 
II (Larsson a. a. s. 336), likaså Sigrdrifumal, Njals saga m. fl. men i 
yngre skrifter tvisvar Barlaams och Josaphats saga, Fornmannasögur. 

I fornsvenskt lagspråk heter det: tysuar ÖgL MEStL, tyswar 
SkL MELL:BEF etc. MEStL KrLL, tyswa SmålL SkL MELL:T 
etc., tyswår MEStL, tyswer VästmL MELL MEStL, tyswcer ST) 5 
s. 639 (1347); tiswår KrLL:L; twiswoer MEStL; tweswar KrLL; tösuar 
SkL MELL, töswar SD 5, s. 377 (1344) KrLL, thöswcer, tösswer, 
tössuer, tösser MELL MEStL. I msv. är y-vokalen vanligast: tyswa 
Klosterläsn. (o. 1400), Gamla ordspr., Birgitta, Vadstena kloster-
regi., Fornsv. leg., tysswa Gamla ordspr., tysa Hel. Bernh., tyswer 
Fornsv. leg., Läke- och örteb., Medelt. bibelarb. Dessutom finnas 
några ö-former: töswar S:t Görans gillestadga, Suso, Fornsv. leg., 
tösswar Medelt. bibelarb., Läsn. f. klosterfolk. 

Förleden i detta adverb, tvis-, är en s-utvidgning av tvi-, lika med 
mty. nyis, meng. twies (engl. twiee), motsvarande lat. bis, grek. åk, 
sanskr. dvis. Rörande andra leden ha flera hypoteser framställts. 
Utgivarna av Arnamagnwanska upplagan av Nials-saga (Cold, 
Thorlacius m. fl.; Havnia 1809) härledde det i glossariet (s. 807) 
av vegr 'via'. Jacob Grimm föreslog subst. svar 'Antwort' (Deutsche 
Grammatik II, s. 934 not) men anmärkte senare, att dessa tolkningar 
hade »geringe wahrscheinlichkeit» (a. a., III, s. 220). Karl Brug-
mann såg i -var roten uert- 'vertere' (Morphologische Untersuchungen 
5, s. 28). Den teori, som vunnit den största anslutningen, framlades 
först av Franz Bopp, som antog, att var motsvarade sanskr. våra 
'zeit, mal' (Vergleichende Gram., 3 uppl. 2, s. 65 f.). Denna tolkning 
har accepterats bl. a. av Wilhelm Horn, Sprachkörper (1923), s. 
112 f., och Kluge, Etymologisches Wörterbuch. Rörande denna 

2— 496209 P. Envall 
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teori anmärkte Axel Kock (Arkiv f. nord. fil. X, s. 297, 1894), att 
sanskr. våra har -r, medan de fsv. formerna med r-bortfall (ex. 
tyswa SmålL) alltid bruka gå tillbaka på -R; vidare att ce förekom-
mer i fsv. även i sådana urkunder, som icke låta ändelsen a övergå 
till ce, ex. tyswer VmL, twiswcer MEStL. Till Kocks anmärkningar 
kan fogas den, att det förefaller föga sannolikt, att detta nordiska 
räkneadverb skulle gå tillbaka på ett substantiv i sanskrit, som 
saknar motsvarigheter på närmare håll. Vore dess ursprung så gam-
malt, borde också dess betydelse vara mera primär och ej som en-
ligt Bopps förklaring-tavtologisk 'två gånger gånger'. 

På germanskt område finnes emellertid ett pronomen, som er-
inrar om andra leden i fnord. tys-var, tys-vcer etc., näml. fhty. och 
mhty. hwör, wör, angsax. hwö, som är dels interrogativt pron. 'wer, 
vem?', dels indefinit, 'irgend wer, irgend einer, någon'. På fnord. 
område har detta två former: fvn. hurr 'var och en (av två)' och 
huerr (fno. hrr, huarr) 'var och en (av flera)', fsv. hwår, hwar, hwcer 
utan betydelsenyans. Fornsvenskan har dock haft samma skillnad 
som fvn. att döma av att Gutalagen I upprätthåller denna skillnad. 
Denna har också till vår tid bevarats i dalmålet, som skiljer mellan 
wår ( < hwärr) 'om två' och wer (<hwerr) 'om flera'. Betydelsen av 
tvis-var etc, skulle således ursprungligen ha varit 'två gånger var'. 
De grammatiskt mest utvecklade språken, t. ex. latinet, ha jämte 
grundtal och ordningstal även distributiva, ex. bini (< *bis-ni) 'två 
varje gång', och multiplikativa räkneord, ex. bis 'två gånger'. Rester 
därav finnas även på germanskt språkområde. Dessutom före-
komma kombinationer av dessa grupper, ex. fvn. annar huerr 'var 
annan' distributivt ordningstal. På samma sätt är tys-var 'två 
gånger var' ett distributivt multiplikativt adverb. I lagspråket, där 
logisk nyansering är vanligast, framträder denna betydelse tydligt. 
Sålunda användes tyswar i stadgande om kyrkostraff, om man ätit 
kött på fredagar mer än två gånger (varje person) (Ärkeb. Jons 
Kristenret), om nöddop genom nedsänkning i vatten 'två gånger 
(varje barn)' (Ä. Borgartings Kristenret), om fargillt fartyg, som ej • 
får på tre dygn ösas mer än 'två gånger (varje skepp)' (Magnus 
Håkanssons Bylov). 

Även i formellt avseende överensstämmer det nordiska räkne-
adverbet med detta germanska pronomen. Det uddljudande h 
har fallit i trekonsonantism. Dylika h-lösa former förekomma redan 
i fhty., wör jämte hwör. Medan de växlande fnord. formerna av 
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slutleden ej kunde härledas ur sanskr. våra, fgerm. *wör utan ett 
invecklat system av analogibildningar och andra ljudlagsavvikelser, 
kunna samtliga fnord. former utan vidare härledas ur det germ. pron. 
hwör etc. Sålunda motsvaras huårr ljudlagsenligt av fvn. tysvår, 
f sv. tyswår, tiswår av äldre tyswår. Fsv. tyswa(r) etc. kan avse dylikt 
långt a eller ett i slutled förkortat a liksom i fvn. tysvar. Dessutom 
förekomma former med vo, fvn. tysuor, tuisvor med a »rundet etter 
v, is2er om det folger en r-forbindelse etter vokalen», ex. h,uorso eller 
huarsu, huorghi eller huerghi (D. A. Seip, Norsk språkhistorie, s. 
262). Därav fvn. tuesor med v-bortfall i trycksvag sammansätt-
ningsled (D. A. Seip, a. a., s. 285). De fsv. tyswer, tyswcer etc. mot-
svara fsv. hueer, som har samma betydelse som hwar. 

Även om ordet är bildat av tvis- och (h)uårr etc., har förleden 
dock ej utvecklats som stavelsen tvis, där wi skall ljudlagsenligt be-
varas (se nedan), utan som förstavelsen tvi- framför subst. -svar. 
Det var väl denna omständighet, som kom Grimm att sammanställa 
adverbets andra led med subst. svar. Detta sammanfall är dock 
endast skenbart. Redan i fhty. förekommer indefinita pron. swer 
motsvarande det vanligare fhty. 86 wör 'wer irgend, jeder der'. Ur 
ljudsynpunkt motsvara de nordiska formerna fullständigt prefixet 

+swör ( < sö wör). På grund av betydelsen är det dock troligt, 
att tysvar kommer av tvis-vårr, ehuru man så tidigt glömt ursprunget, 
att ordet utvecklats, som om det vore sammansatt med en nordisk 
motsvarighet till mhty. swör, dvs. *tvi-so-hukr. Den starka fre-
kvensen av förleden tvi- gjorde, att denna trängde in även i räkne-
ord, som ursprungligen hade annan förled, ex. fvn. tvittugu, varav 
tyttugu 'tjugo' jämte det vanliga tuttugu, tottogu. 

Granskar man de olika formerna av förleden i tysvar, tvisvar 
etc. finner man, att de äldsta beläggen ha formen ty-: fvn. tysvar 
etc. (Ä. Gulatingslag, Grågås m. fl.), fsv. tyswa(r) (ÖgL SmålL) 
och tyswer (VästmL), medan tvi- endast förekommer i yngre skrift: 
fvn. tvisvar (Barlaams och Josaphats saga), fsv. twiswar (MEStL), 
liksom tve-: fvn. tuesor (Ärkebisk. Jons Kristenret), fsv. tweswar 
(KrLL). Detta visar, att det ursprungliga tvi- ej bevarats utan nor-
malt övergått till ty-, medan de yngre formerna på tvi-, tve- bero på 
lärd analogi med räkneprefixet tvi- i dess vanligaste västnord. och 
nordsv. form tvi- resp. den vanliga sydsv. formen tve-. Att tysvar 
i regel bevarat den ljudlagsenliga formen, medan räkneprefixet i 
regel har formen tvi-, beror därpå, att räkneprefixet genom sam- 
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manhållning med räkneordet, fvn. tueir, tucer, tuau, bevarade tv-
i likhet med detta. Tysvar däremot utvecklades ljudlagsenligt, 
därför att det uppfattades som ett självständigt ord. Detta framgår 
även därav, att man i fisl. tillagt sinnum 'gånger', sedan man 
glömt, att tysvar betydde 'två gånger', varigenom man fick den 
tavtologiska formen tysvarsinnum (Njals saga och Fornmannasögur). 

Att behandlingen av prefixet tvi- är beroende av bevarad eller 
bruten association med räkneordet, framträder även i nutida dialekt. 
Sålunda heter det i Västerbotten tsvy-kroku adj. 'böjd åt två håll' 
med tsvy-, motsvarande räkneordsprefixet tvi-, men samma adjektiv 
har formen tykroki i den överförda bet. 'mycket lutande (av ålder 
eller sjuklighet)', där association med räkneordet ej längre bevarats. 
På liknande sätt har dalmålet twi-folld 'tvefaldig' Ovan Siljan o. d. 
med bevarat twi- men subst. tydel, av *twidhila med diminutivsuffixet 
-ila till dh-utvidgat twi-, 'band- eller repstump, illa utvecklad individ' 
(Älvdalen), 'smalt ljus' (Våmhus), vilka betydelser utvecklats ur 
den ursprungliga, 'smal tvåaxmare'. Närmare härom i kap. 5. Samma 
ljudutveckling har gotländska tylle m. 'liten strandfågel, lik becka-
sillen', av *twIdhilan, med namn efter de smala benen. Men i subst. 
tvädel, som har den ursprungligare bet. 'tvåkluven trädarm i bak-
vagn', har gotländskan tyd- i likhet med medeltidssvenskan. 

Förstavelsen twi- har således ljudlagsenligt övergått till ty-, 
varav delabialiserat ii-. Även i andra ställningar än i ljudförbindel-
sen twi- övergick wi till y, ex. fvn. pvi: fsv. Py, no. kvi f. 'kreaturs-
fålla': sv. kya, no. Syarikis 'Svearike', fvn. svivir6a 'vanvörda': 
fsv. sywordha, varom närmare nedan. 

Övergången wi till y har förklarats på olika sätt. Adolf Noreen 
förklarade y-ljudet i hithörande ord som resultat av u- eller w-
omljud (Altisl. Gram. § 77: 13 och 83: 11, Altschw. Gram. § 65: 10 
och 70: 9-10). Han menade således, att twiswar blivit tyswar genom 
inverkan av w i -war. Men detta är omöjligt, eftersom övergång till 
y skett även i ord, som ej ha u eller w i senare leden, det enstaviga 
fsv. adv. Py såväl som subst. kya f., sammansättningen Syarikis m. fl. 

Dessa och andra liknande ord visa även, att övergången av wi till 
y ej heller kan förklaras så, som Axel Kock gjorde det (Svensk 
ljudhistoria I, s. 61), som kombinerat w-omljud, d. v. s. övergången 
skulle ha framkallats av såväl det föregående som det efterföljande 
w-ljudet. Till Kocks uppfattning har även Jöran Sahlgren anslutit 
sig vid förklaring av namnet Tybotten, äldre Tybothnin 1500, som 
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han tolkar som »*Twibotne, där i > y mellan w och labial, jfr twis-
war > tyswar» (Namn och Bygd 1920, s. 174). 

Man kunde även tänka sig, att ljudförbindelsen wi övergått till y 
genom vad man skulle kunna kalla progressivt w-omljud. Så förkla-
rar H. Ståhl icke blott kya och Py utan även tyll och dial. kyll (Kvill 
och tyll, s. 46 not 1). Men detta är orimligt, ty ljudförbindelsen 
tvi kvarstår i regel i långstaviga ord, ex. fsv. wik, wisa, hwiter, swin 
(se nedan). Sporadiskt kan wi labialiseras till wg, ex. wykce SD 3, 
s. 142 (1313, gammal avskr.), vysa Didrik av Bern, hwyter Ivan 
Lejonridd., swyna, Läkeb. 4, wyn, 'vin' SdmL. Men w faller aldrig 
framför y. På samma sätt behandlas ljudförbindelsen wi, ex. will, 
windher, wit, thwinga : wyliom Rimkrön. 3, twyngde Medelt. dikt., 
forswynna Läkeb. 7. Jfr A. Noreen, Altschw. Gram. § 108 med 
anm. 2. Övergången w7, till y kan således icke bero på något 
slags progressivt w-omljud. 

Enligt min åsikt har övergången av twi- till ty- icke skett genom 
w- eller kombinerat w-omljud utan på grund av andra faktorer. 
Övergången kan förklaras på samma sätt som då dat. sing. neutr. 
av pron. fiat 'det', som i fvn. heter pvi, blivit fsv. pg. A. Noreen 
antog (a. a. § 65: 10), att ij utvecklats ur ett urnordiskt *Pw7,u 
genom u-omljud, men han var tveksam på grund av att det i fvn. 
heter 'vi. Detta fäller förklaringen, ty då fvn. har u-omljud i myc-
ket större• utsträckning än fsv., hade det varit mer »ljudlagsenligt», 
om fornvästnordiskan och icke fornsvenskan haft formen pg. Axel 
Kock ansåg (Arkiv för nord. fil. 6, s. 20), att »wi (w7,) övergår 
i relativt oakcentuerad stavelse till y (g)». Men han nödgas tillägga, 
att »denna ljudlag tillämpas endast mycket sällan, eftersom dess 
inträdande i de flesta fall hindrades genom analogi-invärkan av 
besläktade ord». Han måste också ha känt svagheten i sin regel, 
då han talar om »relativt oakcentuerad stavelse». I själva verket 
visar ju t i ty i jämförelse med den, det och i likhet därmed dy, att 
just dativ neutr. haft starkare tryck än andra kasus. 

Orsaken till övergången måste ha varit en annan. De hittills 
nämnda exemplen, twi-, 'vi, ha lång, betonad slutvokal. Så-
dana ord behandlades såsom kortstaviga och erhöllo i två-
staviga böjningsformer, sammansättningar och samman-
ställningar jämviktsaccent. Detta framträder tydligt i övre 
dalmålet, där enstaviga ord med lång slutvokal ha jämviktsaccent 
och därav föranledd vokalförkortning såväl i böjningsformer som i 
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sammansättningar och avledningar, ex. kani dat. 'knäet' Mora, 
knl-bråäk 'knäbyxor' Älvdalen (Levander, Dalmålet I, s. 64). 

Ljudförbindelsen wi uttalades med konsonantiskt u och tryekstarkt 
i, dvs. i. Men vid sammansättning med förstavelsen Pug 
o. d. fick det sammansatta ordet jämviktsaccent; varvid u blev 
sonantiskt och i förkortades, ex. *piiilikr 'dylik': Denna tryckför-
ändring i diftongen sker så tidigt, att u deltar i det samnor-
diska i-omljudet, d. v. s. övergår till y under påverkan 
av efterföljande i, som bortreduceras. 

Fsv. py representerar således den ljudlagsenliga övergången i sats-
sammanhanget, medan fvn: pvi är den ljudlagsenliga formen i lexi-
kaliskt uttal. Att py segrade i fsv. men icke i fvn., berodde sanno-
likt därpå, att pvi icke bundits samman med följande ord lika 
tidigt i fornvästnordiskan som i fornöstnordiska. Ty i fornisländ-
skan hade rytmiseringen av satsen icke fortskridit så långt som på 
östnordiskt område, oom Bengt Hesselman framhållit (Nordisk 
språkhistoria I, s. 22-23). 

Övergången av wti till § har således icke skett på grund av 
w-omljud eller kombinerat w-omljud, den har icke heller skett »i 
relativt oakcentuerad ställning», utan den har skett genom i-omljud 
av u i jämviktsaccentuerade ord och ordsammanställningar. 

Då övergången wti, till y var beroende av ordaccenten, som växlade 
i olika former av samma ord, är det givet, att utjämning skulle ske 
till förmån för den vanligaste formen. Men åtskilliga spår av den 
»ljudlagsenliga» växlingen finnas. Interjektionen tvi, som uppkom-
mit som ett onomatopoetiskt återgivande av spottljudet, bevaras 
såväl ensamstående som i sammanställningen tvi vale med huvud-
tryck på tvi- och va-. Men i proklitisk ställning har tvi blivit ty, 
således i lektermen Ofri Dalarna Norrland, tf/r Uppland, som en 
gång haft jämviktsaccent. 

Ett utmärkt exempel på övergångens beroende av jämviktsaccen-
ten är behandlingen av orden kvi och kvia. Fvn. kvi f. 'Fold, Ind-
hegning hvori man samler Kvseget' kvarstår oförändrat i no. kvi f. 
'kreatur-fold, sxtervang etc.' allm. Men övergång till y sker i det 
tvåstaviga svenska kya f. allm., ex. Uppl., Västm., Bohuslän, Väster-
götland, Öland (Rietz), Dalabergslagsmålet, Hälsingland: Kyan, 
ortnamn i Ovanåker. Dalmålet har tjia i delabialiseringstrakter (Ven-
jan, Orsa, Boda, Gagnef, Mockfjärd, tsia Malung, Lima, Transtrand), 
eljest tjya; östsv. kio Borgå, eljest kyo, tjyo, -u (Vendell). 1 enstaka 
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fall bevaras vi på svenskt område: kvia Värna., Västm., Gotl. efter 
det enstaviga kvi, som alternativt förekommer i samma mål. I 
Norge finnes även tvåstavigt kvie Sunmore, kria Nordenfjeldske 
efter den vanligaste formen kvi. 

Adolf Nomen förklarade dalmålets kga som u-omljud i oblikform 
(Altschw. Gram. § 65: 10), Axel Kock som kombinerat u-omljud i 
oblikform *kwiu (Svensk ljudhistoria I, s. 99). Detta kan ej vara 
riktigt; jfr att man i dialekterna förallmänligat nom., ej oblikform, ex. 
Dalabergslagen tjya liksom kyrka o. d. men la u 'lada', gata, spilu 
o. d. Kwia övergick ljudlagsenligt till kya, emedan det var jämvikts-
accentuerat (jfr L. Levander, Dalmålet II, s. 283). Utebliven över-
gång i Värml., Västm., Got!. och i norska mål beror på nybildning 
efter det enstaviga kvi, där övergång ej skedde. 

I fornnorska förekommer folknamnet 'svear' i formen sya gen. 
plur., ex. til Syarikis, Sya konong 1285 (DN V, s. 15, Bergen, 
avskr.), Syia 1322 (DN I, s. 145, Avaldsnes), Sya 1327-1328 (DN 
III, s. 140, Fyrde).1  Även i fornsvenska finnas enstaka liknande 
exempel. Namnet 'Svitjod' skrives i ett fastebrev från Värnamo 
1357: i Sydhedho (SRP nr 331), i ett bytesbrev från Strängnäs 
1358: i Sytho (SRP nr 375) och i en variant av Jönköpings stadga 
från 1352, Hadorps edition efter en avskrift från början av 1400-
talet: j Sijdho. Det betyder i dessa exempel 'Svealand'. 

Adolf Noreen förklarade y-ljudet i Sya 'svear' som 'u-omljud 
i dativ plur. (Altisl. Gram. § 77: 13). Detta kan icke vara riktigt, 
ty av folknamnet svear förekommer formen Sya endast i gen. plur. 
De fornsvenska formerna förklarade Rolf Pipping som »kombinerat 
u-omljud» (Kommentar till Erikskrönikan, s. 181). Men i Sydhedho 
finnes ej något omljudande u i efterföljande stavelse, ej heller i 
Sytho, Sijdho, vars -o först genom synkope blivit andra stavelse. 
Såväl fno. Sya(-) som fsv. Sy- äro ljudlagsenligt utvecklade i järn-
viktsaccentuerad ställning. Att Sy- icke förekommer oftare i detta 
namn beror därpå, att ordet Svi(a)- ersattes av den yngre formen 
Sve(a)-, tidigast belagd i got. suehans (Jordanes), lat. sueones (Ein- 

1) I Meldalens sn och hd, Sor Trondelag fylke, finnes ett gårdsnamn Systad, 
äldre: i Syestadom 1349, af Syastadom 1430-1440 (Norske Gaardnavne 14, s. 149). 
Detta förklaras av E. H. Lind av Syiar, kanske därför »att svenskar varit gårdens 
första bebyggare» (Namn och Bygd 1923, s. 130). Då man ser, att gården ligger 
vid ån Syas utflöde i Orkla, förstår man, att gården fått namn av ån, och detta 
kan ej betyda »Sveaån» utan måste ha annat ursprung. 
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hardi Annales 800-t.), Sveonum påvebrev 835 (SD 1, s. 7), Su,enorum 
påvebrev 846 (SD 1, s. 8) m. fl., som segrat i ty. Schweden, eng. 
Sweden, fra. Suede m. fl. Den äldre formen Swi-, varav Sy-, levde 
dock kvar i Norge och i Sverige i den äldre betydelsen Svealand 
liksom ännu i uppländska ortnamn, ex. Svicr, (se J. Sahlgren, Namn 
och Bygd 1931, s. 140 f.). 

På samma sätt har fvn. sviviröcc 'vanvörda' ljudlagsenligt över-
gått till sywordha Medelt. bibelarb. II, sywordher Suso (Cod. Holm. 
A 4). Kock var tveksam, hur han skulle förklara dessa (Svensk ljud-
historia I, s. 99). 

Som exempel på här framförda ljudlag ha endast medtagits ord 
med postkonsonantiskt wi: twi-, pwi, kwi-, swi-. Men samma 
regel gäller även uddljudande wi. I denna ställning kan dock (wi 
> >) lätt sammanblandas med likalydande förleder av annat 
ursprung, såsom prep. i, 'idh- med bortfallet prekonsonantiskt dh, 
in- framför ord, som börjar med n-, is- framför ord med s- osv. En 
ordanalys måste i dylika fall kombineras med tidskrävande sak-
analys. Jag nödgas därför i detta sammanhang utelämna sådana 
exempel men hoppas vid annat tillfälle få återkomma till en grupp 
dylika ortnamn. 

Mot regeln att övergången av wi till g skett endast i kortstavig .  
jämviktsaccentuerad ställning synes strida fno. synsistr jämte synns-
istr 'svinister' Henrik Harpestrengs lxkjebok (Cod. AM. 696 4:o I) 
från sista hälften av 1200-talet. Adolf Noreen förklarade detta 
(Altisl. Gram. § 77: 13) som• u-omljud i dativ plur. *sgnum. Marius 
Hwgstad åter påpekade (Vestnorske maalfore fyre 1350, 1, s. 135), 
att »Dette synest vera eit godt dome paa at ui kann verta y, um det 
ikkje kjem u i nxste staving». Gentemot Noreens förklaring kan 
anmärkas, att övergång till y aldrig förekommer i det enkla ordet 
svin, endast i sammansättningen svinister. Den är tydligen liksom 
förutnämnda exempel beroende av att ordet haft jämviktsaccent. 
Visserligen är svin långstavigt, men samma accentlag rådde i sam-
nordisk tid som i dalmålet, att sådana långstaviga ord hade järn-
viktsaccent, »vilkas första sammansättningsled genom tidigt konso-
nantbortfall. . . kommit att likna kortstavighetstyperna» (Levander, 
Dalmålet I, s. 84). Så är fallet bl. a. med ord på -n. Levander anför 
som exempel: st-mör 'stenmur' Venjan. Andra liknande äro: be- 
itt som siktar bra' Älvd., 0,-skwsrry 'flen-skorv, eksem 
i huvudet' Orsa. Även i ordet svin har n fallit i sammansättning, 
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ex. svie2.-stliAgut 'svinstuga' Son. Här har dock jämviktsaccenten er-
satts av grav, men sporadiskt kvarstår den, ex. svginsktult 'svins-
kult, liten gris' Mora (upptecknat av A. Nygård). Formen erinrar 
fullständigt om fno. syns-ister, ehuru sveinskult bevarat samma 
vokal som det enkla ordet svin. På samma sätt bevaras vokalen 
i regel i sammansättningar med svin, som i fvn. har tre förledsformer 
med ursprungligen olika betydelse, ex. svinaktig (gen. plur.), svins-
b166 (gen. sing.) och svin-fylking (nom.). Omljud till y har ljudlags-
enligt skett i formen svin- med n-bortfall, och från denna form har 
y överförts även till formen svins-. Att y bevarats i synsister, beror 
väl därpå, att ordet såsom namn på läkemedel icke omedelbart 
associerats med ordet svin. 

Övergången av w7,- till y, som hittills förklarats såsom u- eller 
w-omljud eller kombinerat dylikt med ett helt system av undantag 
och analogibildningar, förklaras således enklast såsom i-omljud av 
u, uppkommet genom sonantisering av w i förstavelsen wi. Samma 
utveckling av diftongen vii (> eti > g) skedde även, då w7, stod i 
andra stavelsen av tvåstaviga ord med jämviktsaccent. Så för-
klaras namnet esgfr jämte gsvifr. Axel Kock förklarade dessa 
namn så, att formen esvifr haft fortis på andra kompositionsleden, 
esyfr på den första (Om namnet esvifr = 641r. Arkiv f. nord. 
fil. X, s. 201 f.). Formen Osvifr beror på (skriftspråks-)analogi med 
det enkla svifr. Men ljudlagsenligt uttalades namnet med jämvikts-
accent *UsUivr, varav *Uskvr (med u > y vid bortfall av obetonat 
i), som skrevs esgtr. På samma sätt reduceras andra vokalen 
även i andra diftonger i jämviktsaccentuerad ställning. Så för-
klaras andra vokalen i det ovannämnda Sydhedho (1357) av *Swi-
Mu bu; jfr R. Pipping, a. a., s. 181. 

Att den här framlagda förklaringen av övergången av wi till y 
ej framkommit tidigare, måste bero därpå, att man vid studiet 
av de forntida accentförhållandena hittills förbisett jämviktsaccenten, 
därför att denna saknas i nutida riksspråk. Här är ett område, där 
studium av de äldsta dialekterna är nödvändigt för förståelse av 
det fornnordiska språket. Att ord med lång slutvokal behandlades 
såsom kortstaviga, har man vetat tack vare dessa ords behandling 
i den fornisländska dikten. Sievers påpekade i Altgermanische 
Metrik § 37, att »ursprungligen lång vokal framför vokal i två-
och flerstaviga former såsom bita, r6a, Sviar gäller för kort», samt 
att »slutljudande lång vokal framför uddljudande vokal i ett annat 
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ord» förkortas i sänkning, ex. eik må und Hfri, och att så alltid var 
fallet vid enklitiska ord såsom nit, pti, pö, Pvi, så, på osv. Detta 
visar, att samma kvantitetsförhållanden varit rådande i fornisländ-
skan som i älvdalsmålet, där enstaviga ord med lång slutvokal 
behandlas såsom kortstaviga i böjningsformer och sammansätt-
ningar med jämviktsaccent (Levander, Dalmålet I, s. 56 och 64). 
Tillvaron av jämviktsaccent påpekades först i Kocks Svensk akcent 
II, s. 402 f., efter meddelande av Adolf Noreen. Den tecknades 
först av Lars Levander i Älvdalsmålet med samma tecken som för 
semifortis, dvs. 1 , men detta ersattes i Boöthius' Orsamålet med 
på förslag av Herman Geijer. Först i Levanders Dalmålet I, s. 55 f., 
gavs en redogörelse för de förhållanden, under vilka denna accent 
förekommer i dalmålet, bl. a. i sammansatta ord, vilkas förra sam-
mansättningsled utgöres av ett kortstavigt ord (Dalmålet I, s. 57). 
Dessa regler gälla icke blott dalmålet utan hela det nordiska språk-
området i förlitterär tid. 

c. Namnet Tiveden. 

Ortnamn, sammansatta med twi-, ha behandlats på samma sätt 
som andra sammansättningar. I sådana fall, där tvåtalet varit 
tydligt framträdande, har förstavelsen erhållit samma form som 
räkneordsprefixet, ex. Tvitjärnarna i Mora, två små tjärnar ONO 
om Axi (Gst 103 Mora) och två små tjärnar väster om Täxberget, 
utsatta på Generalstabskartan utan namn, Tvetärnarna i Lerbäcks 
sn, Närke (E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 222), Tväbott-
netjärnen i Bollebygds sn, Älvsborgs län (J. Sahlgren, Namn och 
Bygd 1913, s. 45). I dylika fall kan ett äldre Twywath 1200-talet 
(Valdemar II:s jb) utbytas mot Tvevad, Rönninge sn, Äsum hd, 
Fyn (Namn och Bygd 1934, s. 111). Men där man glömt förstavel-
sens ursprungliga samband med räkneordet, har den ljudlagsenliga 
formen Ty-, delabialiserat Ti-, bevarats. 

Detta är fallet med namnet Tiveden, vars äldsta form Tywid 
(1270-t.) »ljudlagsenligt» motsvarar räkneordsprefixets fornnordiska 
form Twi-. 

Formen Ty- finnes i medeltida riksspråk (kansliet, Stockholms 
stad m. fl.), medan det folkliga språket har Ti-, tiwiP o. d. Delabia-
lisering av y till i har i stor utsträckning inträtt i f sv., se härom 
A. Kock, Svensk ljudhistoria I, s. 442 f. och denna avhandling balk 
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II. Särskilt förekommer den i fornvästgötska skrifter, där y delabia-
liserats till i ej blott såsom eljest ofta i oaccentuerad stavelse, när 
ett i eller i, följer i nästa stavelse, utan även i stor utsträckning i 
betonad ställning. Det är således helt i överensstämmelse härmed;  
som Västgötalagen och brev från Vätterbygden ha o. d., och 
denna genuina form är det, som senare upptagits av riksspråket. 

Efter denna ljudhistoriska analys må några ord sägas till sak-
förklaring av namnet Tiveden. Man kunde möjligen tänka sig, att 
skogens tudelning på Svealand och Götaland, landet ovanskogs 
och landet nedan- eller sunnanskogs, givit upphov till namnet. 
Men detta ligger ju redan i andra sammansättningsleden -veden, 
'gränsskogen'. Ti- betecknar, som i det följande skall visas, 'par', 
förekomst av två naturföremål av samma slag bredvid varandra. 
En blick på kartan (Gst 54 Karlsborg och 64 Askersund) visar, att 
Tiveden delas i två delar av sjön Unden. Skogen mellan sjöarna 
Skagern och Unden kallas Nor-Tiven och trakten mellan Unden 
och Vättern Sör-Tiven.1  Förr kallades de Stoore Tijfwen och Lille 
Tijfwen, så på karta över Vadsbo härad 1655. Dessa namn före-
komma allmänt under 1600- och 1700-talen. Enligt den 1700-tals-
författare, från vilken här avbildade karta (bild 1) är hämtad2, är 
Stora Tiweden 2 1/4  mil lång och 2 mil bred och Lilla Tiweden 3 mil 
lång och 2 mil bred. Det är denna uppdelning av Tiveden, som 
givit skogen dess namn. 

Många liknande namn finnas, såväl ursprungliga terrängnamn 
som vattendragsnamn, särskilt sjönamn. I det följande behandlas 
först några med Ti-, Ty- sammansatta namn i Sverige, Norge och 
Danmark (kap. 2);  därefter några sjönamn på Ti(s)- (kap. 3). 

2. Andra ortnamn sammansatta med Ti-, Ty-. 

a. Dalarna. 

1. Tisjön, dial. 6sin, är en sjö i Lima sn i Västerdalarna (Gst 101 
N. Finnskoga). Namnet har likasom Tiveden ansetts vara samman-
satt med gudanamnet Ti(r), Ty(r), så E. Hellquist, Svenska sjö-
namn, s. 620. På grund därav har det även indragits i den reli- 

Finnerödja, En socken i Västergötland, av Gustaf Neander m. fl., s. 344. 
Carl Fr. Bergman, Oeconomisk Beskrifning öfver Wadsbo härad uti Wester-

götland (1759). 
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Bild 1. Kronoallmänningama Stora och Lilla Tiveden (Karta ur C. Fr. Bergman,. 
Wadsbo härad 1759). 

gionshistoriska litteraturen. Sålunda anför Åke Ohlmarks det i 
Svenskarnas tro genom årtusendena (I s. 426) som bevis för att 
guden Tyr dyrkats i Sverige! Tisjön har kanske varit en kultsjä 
men icke för Tyrs dyrkan. Ända sedan forntiden har den varit 
föremål för människornas uppmärksamhet på grund av sin egen-
domliga struktur. 



29 

Karl-Erik Forsslund beskriver dess främsta särdrag sålunda: »På 
östsidan skjuter en bred udde ut med höga skogbevuxna sandbrinkar, 
från den går en ytterst egendomlig, mycket smal grusbank mitt 
över hela sjön och delar den i tu, nära 1/2 fjärdingsväg lång men 
inte bredare än en landsväg, den kallas också Sandvägen, endast 
genomskuren av ett smalt och grunt sund närmare väststranden, 
Sandhålet, vilket aldrig fryser igen.» (Med Dalälven från källorna 
till havet Del II, Bok 2, s. 143.) Genom Sandvägen har sjön liksom 
delats i tu, och det är detta säregna naturminnesmärke, som en 
gång givit sjön dess namn (bild 2). 

Karl-Erik Forsslund säger (a. a., s. 143), att »Tisjön påstås betyda 
Tusjön». Och SOA:s upptecknare Niss Hj. Matsson skriver (1931): 
»Väl ursprungl. Tusjön (4,92n < *ti4s2n).» Även om Ti- ej kommer 
av Tu- utan av Tvi-, är dock betydelsen rätt uppfattad. Att dessa 
båda författare oberoende av varandra kommit på rätt tolkning av 
ett namn, tillhörande denna ortnamnsgrupp, måste bero därpå, 
att de letts på rätt väg av meddelare i orten, där minnet levat av 
att Ti- betyder Två-. På grund av att Tisjöns utloppså heter Tussan, 
ansluter Harry Ståhl sig till Niss Hj. Matssons uppfattning, att Ti-
sjön kommer av *Tusjön (Kvill och tyll, s. 156). Men detta är fo-
netiskt omöjligt. Då räkneordsprefixet ti- ersattes av tu-, ersatte 
man Tisjön med *Tusjön, som kvarstår i ånamnet, medan sjönam-
net bevarar den äldre formen, som tidigare än åns namn fixerats. 

2. Tiberdet, dial. tibara, heter ett fäbodställe i Venjans sn c:a 1 
mil norr om Venjans kyrkby invid gammal väg från Venjan till • 
Älvdalen (Gst 102 Älvdalen). Där har förut varit by, som första 
gången omtalas i ett dombrev från Mora år 1440 (DD 1, s. 92, nr 
93), då bland fastarna nämnes joan j tidberghe. I de äldsta skatte-
längderna skrives namnet: Tibbers Lasse 1569 tionderegister, Tijbers 
Lasse 1571 .Älvsborgs lösen.1  1663 har det blivit fäbodställe och 
skrives i jordeboken Tybärgh. Formen tidberghe 1440 har tydligen 
hypersvecistiskt d-inskott, jämförligt med Tijdweden 1673.2  

Ungefär 7 km norr om Tibergets fäbodställe finnes ett 505 m högt 
berg, Tiberget, dial. bbc'ere, som Ugnr på gränsen mellan Venjan och 
Älvdalen. Den första tanken är väl den, att fäbodstället uppkallats • 
efter detta berg. Men berget ligger för långt bort, det synes ej ens 
från fäboden, och dess namn är yngre än fäbodställets namn. På 

A. Pers, Gamla papper angående Mora socken, s. 81 och 121. 
Sahlgren, Skagershults sockens naturnamn, s. H 4. 
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Bild 2. Tisjön i Lima sn, Dalarna (Gst 1: 100 000 N. Firmskoga). 

den äldsta kartan över Venjanl kallas gränsberget mot Älvdalen 
Ållerberg, nu Ålderberget i Älvdalen 1,5 km nordöst om Tiberget. 

Hur har då den medeltida byn fått sitt namn? Tre å fyra km norr 
om Tibergets by ligga på varsin sida om Älvdalsvägen två höga 
berg, på västra sidan Fallet (418 m), på östra sidan Ängsgravklitten 
(475 m). Båda dessa namn äro nya. Fallet är ej något bergnamn 
utan namn på en uthuggning på berget, och Ängsgravklitten är upp-
kallad efter fäbodstället Ängsgrav, som ligger i sänkan mellan de 
två bergen. Enligt min uppfattning har detta bergpar en gång 
kallats Tiberg, varav medeltidsbyn fått sitt namn. Man glömde 
emellertid, att det var dessa två berg, som givit byn namn. De er-
höllo sedermera de ovannämnda nya namnen. Och kartograferna 
gåvo det borttappade bergnamnet Tiberget åt det 7 km längre bort 
belägna gränsberget mot Älvdalen, som tidigare betraktats som 
en del av Ållerberget. 

Samma namn finnes även i Säfsnäs sn, Dalarna: 

1) Av 0. Sehallroth 1676 (Lantmäteristyrelsens arkiv). 
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Tyberget, dial. tgbdrky?, ett berg 2 km norr om Tyfors bruk. 
Namnet kallas av Hälphers Tyberg.1  På bykartan 1768-69 står 
det Tykullen2, så även hos Arosenius3  och på nuvarande general-
stabskartan (dst 89 Grängesberg). 

På Tybergets sydöstra sluttning ligger: Tybyn eller Tyen, 
tkbpn eller tyn. Namnet skrevs äldst Tyberg 1690 jb, då ett finntorp, 
skattlagt 1682, senare Tyn 1748-62 husförhörslängd och Tybyn Gst. 

SOA:s upptecknare uppger, att ty betyder 'berg'. Sannolikt har 
detta erhållits av någon ortsmeddelare, som erinrat sig, att byn 
fått namn av berget. Över Liälvens dalgång, där landsväg och 
järnväg gå fram, 250-230 m över havet, reser sig Tyberget, 435 m. 
Öster om berget är en dalgång, 333-271 m över havet, och öster 
om denna Malmbergshöjden, 423 m, som fortsätter åt norr i Malm-
bergsåsen, 455 m, båda nya namn. De två höjderna, Tyberget 
och Malmberget, som ligga ungefär 1 km från varandra, väl synliga 
från söder, ha sannolikt givit upphov till bergnamnet Tyberg 'Två-
berget', efter vilket finntorpet fick sitt namn. När odlingen utökades, 
erhöll byn namnet *Tybergsbyn, varav Tybyn eller med ellips Tyn. 

Samma namn med den yngre förleden Tve- finnes i Danmark: 
Tvebjcerg, Store och Lille, två höjder i Onsbjwrgs by och sn, Samso: 
Tuebierg 1683 Markbog (Danmarks Stednavne 1, s. 70). Stednavne-
udvalgets hypotes, av subst. Tvid, bygger på formen Tvedbierg 1794 
Matrikelskort, men denna form är 1700-talshyperism. 

Tyfors, dial. tgf8,s, är ett bruk i Säfsnäs sn invid Liälven, an-
lagt 1790. Dessförinnan fanns här en av närboende finnar anlagd 
kvarn. Då avståndet från Tyberget ej är mer än 2 km, skulle man 
kunna tänka sig, att forsen fått namnet *Tybergsforsen, varav Ty-
fors. Men då man ser (bild 3), att älven här grenar sig omkring en 
ö med fors på båda sidor, är det sannolikt, att denna dubbelfors 
givit upphov till namnet Tyfors. 

Att övre Dalarna har Tisjön och Tiberget med -i- men Säfsnäs 
Tyberget och Tyfors med -y-, sammanhänger därmed, att övre dal-
målet har men Säfsnäs saknar delabialisering av y till i; närmare 
härom i kap. 12 c. 

I det föregående har visats, att i-omljud av Twi- till Ty- varit 
beroende av jämviktsaccenten i sammansatta ord, vilken ännu 

Dagbok öfwer en resa igenom Dalarne år 1757, s. 313. 
Lantmäteristyrelsens arkiv U 49 N:r 15. 
Beskrifning öfver provinsen Dalarne III: 6 (1867), s. 16. 
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Bild 3. Tyfors brukssamhälle (Del av karta 1860-65, Lantmäteristyrelsens arkiv, 
U 49). 

finnes kvar i övre dalmålet. Det är därför vad man kan vänta, 
att exempel på Ti- av Twi- finnas bland Dalarnas ortnamn. Men 
samma språklag har en gång rått i hela Norden och givit upphov till 
åtskilliga ortnamn. 

b. Norska namn på Ti-, Ty-. 

Räkneordsprefixet Ty- förekommer även i ortnamn i Norge: 
1. Tydal sn och hd i Sor Trondelag fylke, gränsande mot södra 

Jämtland, skrives äldst Thida/ 1409, Thyggherda11493 och Thydallen 
16261. (Tk 47 B Essandsjo.) 

Socknens namn hör samman med älven Tya, som kommer från 
Skardörsfjeldene på gränsen mot Sverige. 0. Rygh betraktar skriv-
ningarna med Th- som tecken för äldre p- och hänvisar vid detta 
och en del andra namn på Ty- till fvn. 8, gen. ppjar, 'trälkvinna', 
utan att något försök göres till sakförklaring. I Tillag till Norske 
Elvenavne (s. 339) förklarar Sophus Bugge detta 8, ppjar som ett 
annat ord, besläktat med indiska td,viti 'har makt', tuvi 'mäktig', 

1) Norske Gaardnavne 14, s. 392. 
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och tolkar det som 'den som svulmer op' eller 'den som har svulmet 
op, den store'. Tolkningen passar dåligt in på Tya, som är den 
minsta av de två flodarmar, som förena sig i Tydal. 

Beträffande Th-skrivningarna erinras om att övergången av p 
till t kan påvisas i norsk skrift i första hälften av 1300-talet. Unge-
fär samtidigt påträffas exempel på s. k. omvänd skrivning, Th-
för T-, som förekommer i norska diplom redan 1346 och blir van-
ligt särskilt i uddljudsställning (Didrik Arup Seip, Norsk språkhisto-
rie, s. 182 och 286). Thidal är således endast dekorativ skrivning 
för *Tidal, delabialiserad form av Tydal, som i sin tur kommer av 
Tvi- 'två-'. 

Thidal behöver ej vara sammansatt med flodens namn, utan 
dal och å kunna samtidigt ha kallats Tydal resp. Tya, där Ty- har 
samma betydelse som i Tiveden, d. v. s. 'den tudelade dalen resp. 
älven'. Naturnamnen ha från början varit appellativer, eventuellt 
försedda med något karakteriserande attribut. 'Den tvådelade 
dalen' och 'den tvådelade floden' voro så tydliga benämningar, 
att de väl lämpade sig till beskrivning av platsen. Först så småning-
om blevo de egennamn. På samma sätt ha de flesta flodnamn ur-
sprungligen varit en appellativ benämning på en del av floden. Nea, 
varmed Tya förenas i Tyda!, var från början benämning endast på, 
en del av älven mellan Selbusjoen och havet, den nu s. k. .Nidelva. 
Senare utsträcktes det till namn för huvudälven ända upp till dess 
svenska källsjö söder om Helagsfjället, som fick namnet Nesjön. 
Å andra sidan inskränktes namnet Tya från att ha betecknat båda 
älvarmarna till den mindre älvgrenen, från Stuesjoen till älvmötet 
i Tydalen. 

Formen Thyggherdal anser jag komma av *Tjugu-år-dalr 'Tjug-å-
dalen', av subst. tjuga f. 'högaffel', som även i svenska ortnamn 
användes jämte Ty- för att beteckna något tvekluvet. Jfr att den 
danske konung Sven tveskägg i den svenska Rimkrönikan kallas 
såväl swen twäskäg som tiwffueskeg — i Äldre Västgötalagen tiugu-
skiäg —, två uttryck för samma begrepp. 

Tya heter även den älv, som för vattnet från sjön Tyin i Jotun-
heimen till Aardal i Sogn. Trots ljudlikheten har detta namn ett 
annat ursprung. Det är sekundärt i förhållande till sjön Tyin, 
varom närmare i kap. 4 b, och betyder således 'ån från Tyin'. 

2. Tyvand heter en gård i Sannikedals sn och hd, Telemark fylke: 
Thivatten 1585, Tyuatten 1593. Tywand 1723.1  (Tk 9A Kragero.) 

3- 496209 P. Envail 
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Rörande detta namn har A. Kjaar antagit, att gården fått namn 
efter sjön Tyvand, som »er ved et ganske kort, smalt Sund forbundet 
med det ovenfor liggende Tveitereidvand», som är uppkallat efter 
gården Tveitereid, »og de to Vande tor derfor opr. have vfflret be-
tragtede som ét, med Navnet *Tvivatn, Dobbeltvandebi. I fråga 
om detta namn har Kja3r sålunda tidigare kommit till samma för-
klaring av förstavelsen Ty-, som här framlagts. Övergången av 
Tvi- till Ty- förklarar han enligt A. Noreens regel »ved Inflydelse 
af det folgende v-». Namnen Tya, Tydal o. d. visa dock, att över-
gången i norskan som i svenskan skett oberoende av det följande w. 

Harry Ståhl antar (Kvill och tyll, s. 154), »att namnorsaken är 
att söka i nordöstra delen av nuvarande Tveiteredvand, där sjön är 
delad i två kraftiga vikar». Detta har givit den övre sjön dess namn, 
'sjön vid gården Tveitereid'; tveit = 'smalt mellemrum, stykke eng-
land i skogen, gresplet mellem klipper, rende i is', här 'landremsa 
mellan två vikar'. Men Tyvand betyder 'de två sjöarna'. Jfr Tvisker, 
Island, två närbelägna skär (Gst 97 Kålfafellastapur SV). 

3. Tyvold, dial. tyvållen, järnvägsstation i Roms an och hd, Sor 
Trondelag fylke, uppkallad efter två gårdar, förr sätrar (Tk 43 A 
Roros och 43 C Haltdalen). Samma namn finns på två andra bredvid 
varandra liggande gårdar, den ena i Ronas an, den andra i Os sn, 
Tolgen hd, Hedmark fylke. 

c. Danska namn på Ti-, Ty-. 

Även i Danmark finnas åtskilliga exempel på ortnamn med för-
stavelsen Ti-, Ty- av äldre Twi. Även där har man tillgripit guden 
Tyr för att förklara sådana namn. Så gör Stednavneudvalget t. ex. 
med namnet: 

1. Tibirke, socken i Holbo hd, yrederiksborgs amt, äldre: Ti-
birke 1191-1214, Tybirkce 1218 m. f1.2  (GO II: 2, C 2.) 

Häremot kan samma invändning göras som i fråga om Tiveden, 
att man ej känner något om nordisk Tyrdyrkan i björkskogar 
— om nu birke verkligen har denna betydelse — och i varje fall 
skulle gudanamnet ha stått i genitiv, så som det gör i namnet Tis-
vilde i samma socken, sannolikt »Tyrs källa», belägen c:a 3 km norr 
om Tibirke kyrka. I fråga om Tibirke är det helt naturligt svårt 
att nu påvisa namnets ursprung. I andra fall är den naturföre- 

1) Norske Gaardnavne 7, 8. 25. 2) Danmarks Stednavne 2, s. 66. 
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teelse, som givit platsen namn, av sådan beskaffenhet, att den ännu 
kan tydligt påvisas. Så är fallet i fråga om följande två namn: 

2. Tybrind, herrgård i Örslev sn, Vends hd, på västra Fyen, äldre: 
Tybryn 1470 (Rep. 2. r. nr 2734); Tibringh 1491 (Rep. 2. r. nr 
6892), Tybring 1688 Matrikel; Tobrynd 1606 Mandtal, Tybrind 1844 
Matrikel. (Gst II: 26, B 4.) 

Tybrind ligger 2 km öster om Tybrind Vig, som omgives av två 
näs, som skjuta lika långt ut i Lille-Belt. Det södra heter nu We-
dellsborg Hoved. Jag anser, att Ty- syftar på dessa två näs. 

Senare sammansättningsleden är ett intressant exempel på att 
ordens betydelse spelat större roll vid namnbildningen än deras 
form. Här förekomma tre olika substantiv, bryn, bringh och brind, 
som alla ha samma betydelse. Den äldsta formen bryn förkla-
rar Hellquist (Etymologisk Ordbok) i likhet med Walde (Ver-
gleichendes Wörterbuch der Indogermanisehen spraehen 2, s. 207) 
som en n-utvidgning av ieur. *bhril, som föreligger i angelsax. 
eng. brow 'ögonbryn'. Det är således samma ord som fvn. brfin, 
plur. brgnn 'kant, ögonbryn', ä. da. Bryn, bierghens bryn, 'rand'. 
I namnet Tybryn har bryn haft betydelsen 'framskjutande näs'. 

Den andra medeltida slutleden bringh är bildad med gh-suffix 
till stammen bhren- 'hervorstehen', som föreligger bl. a. i ir. braine 
'Schiffsvorderteir, och har således betydelsen 'försedd med något 
framskjutande'. Det är samma stam, som föreligger i fnord. bringa 
f. 'bröst, bröstben'. Som ortbenämning förekommer det i nyisl. 
bringr m. 'liten kulle'. Samma stam ingår i no. bringe m. 'elgokse', 
som Torp anser vara lån från sv. brinde 'älgtjur', som han anser 
komma av en germ. stam breman 'vara brunstig'. Djurnamnen ha 
dock givits på grund av mer konstanta kännemärken. Konsonant-
skillnaden utesluter för övrigt identitet mellan dessa stammar. 
Det norska bringe är ej heller lån från svenska brinde utan en paral-
lellbildning med samma betydelse. 

Den nuvarande slutleden brind, som förekommer först 1606 i den 
tydligen dialektfärgade formen Tobrynd, är samma stam, som ingår 
i sv. subst. brinde m. 'älgtjur'. Hellquist anser detta vara »av ovisst 
urspr.». Walde härleder det (a. a. 2, s. 205) liksom lett. brödis 'älg', 
alb. bri-ni 'horn' och messap. Mvåov 'hjort' ur en ieurop. stam brendh-
os, som han översätter med 'Hirsch, Elen'. Men denna stam har 
ursprungligen icke betytt 'hjort, älg' utan 'något framskjutande'. 
Som djurnamn betyder det 'försedd med framskjutande horn'. 
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Det förekommer även med andra betydelser i svenska dialekter, 
sålunda brynd 'linning, kant' med hypersvecistiskt y i Gräsömålet 
(Schagerström, Grammatik över Gräsömålet, s. 169). Som ort-
benämning betyder det något i vattnet framskjutande, d. v. s. 'näs'. 
Tybrind syftar således liksom Tibringh, på de två näsen. Att ordet 
haft denna betydelsen även i svenskan framgår av sjönamnen 
Brindsjön i Äppelbo sn, Västerdalarna (Gst 89 Grängesberg), samt 
Norra och Södra Brinnen, två sjöar på gränsen mellan Nora och 
Huddunge socknar i Västmanlands län (Gst 91 Gysinge). Hell-
quist (Svenska sjönamn, s. 71) räknade de senare till »de många 
sjönamn, som syfta på sjöns glänsande färg». En dylik estetisk 
ortnamnsbildningsprincip har dock aldrig tillämpats vid bildandet 
av gamla ortnamn. Namnen skrivas visserligen Brinnen redan 1754 
men komma av Brinden med bortfall av d mellan två n. I •  Norra 
Brinnen skjuter ett kraftigt näs ut på sjöns södra sida, i Södra 
Brinnen på den östra, och dessa ha givit sjöarna namnen Brind-
sjön, varav genom ellips Brinnen. Ett liknande näs på östra stran-
den har givit Brindsjön i Äppelbo namn. 

På andra avljudsstadiet till denna stam är bildat fvn. brandr m. 
1) Stokk anbragt i Forstavnen paa de gamles Fartoier; 2) Stolpe reist 
ved hver Side af Husets Hovedingang; 3) Sverdklinge. Vissa ety-
mologer, t. ex. Torp (Etymologisk ordbok, s. 36), ha samman-
blandat detta med brandr m. av brenna 'brinna' och förklarat det 
ur bet. »stokker som er bestemt til at bramdes». På liknande sätt 
förklarade Fritzner t. ex. fvn. brandstokkr m., använt om den sni-
dade mittpelaren i kung Volsungs hall, »maaske foreli den stod i 
Naerheden af .Arnestedet». Men dessa brandar voro ingalunda av-
sedda att brännas utan tvärtom att bevaras genom tiderna. Däremot 
förklaras detta ord på ett naturligt sätt som en avljudsform till den 
stam med bet. 'något framskjutande', som ingår.  i det danska namnet 
Tybrind. 

3. V. Tirup i S:t Olai sn och Ö. Tirup i Astrup sn, Vennebjerg 
hd, Hjorrings amt, Jylland. Äldre: tyrop 1525 Register, Thirup, 
Tirup 1606 Mandtal, Tirup, Tyrup 1688 Matrikel. (Gst I 44, D 2, 3.) 

De ligga den förra en, den senare 4 km öster om Hjorrings stad. 
Två åar förena sig vid Västra Tirup och två vid Östra Tirup. Sanno-
likt ha de båda byarna var för sig erhållit namnet *Tvi-åra-porp 
'bebyggelsen vid Två-ån'. 
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3. Sjönamn på Ti(s)-. 

a. Abstrakt och konkret namntolkning. 

Det finns i Svealand en grupp sjönamn på Ti- eller Tis-, som 
varit föremål för diskussion. Elof Hellquist (Svenska sjönamn, 
s. 620 f.) ansåg, att man här hade två olika stammar. Tisaren i 
Närke samt Tisjön i Dalarna och Västmanland härledde han ur ett 
fsv. *Tisa(r) eller *Tisio(r), som han ansåg vara sammansatt av 
gudanamnet Ti(r), Ty(r) och subst. sjö. Tisnaren åter ville han 
på grund av -n- icke förklara på detta sätt utan ansåg det vara 
en bildning på -air till en germ. stam tis-, en s-utvidgning av 
den indoeurop. roten di 'lysa'. Tisnaren skulle alltså betyda 'den 
glänsande'. I Etymologisk ordbok (2. uppl.) gjorde han dock gäl-
lande, att namnet på »den i förbindelse med Tisnaren stående sjön 
Tislången vore ursprungligare: egentl. Tyrs (el. Tirs) långsjö», och 
att Tisnarens namn nybildats efter denna. 

Båda namnen togos upp till behandling av Erik Brevner, Syd-
östra Närkes sjönamn, s. 216 f., som framhöll, att man måste vara 
mycket försiktig beträffande gudanamn i sjönamn. Han anslöt 
sig till den förklaring, som Hellquist givit av Tisnaren, 'den glän-
sande' och tillade, att den skulle mycket väl kunna tillämpas på 
Tisaren. Men han tillfogade försiktigt, att härledningen av »Tisaren 
måste tydligen fortfarande anses oviss». 

I det föregående har jag påvisat ohållbarheten av den myto-
logiska förklaringen av namn på Ti-, Ty-. Jag anser den natur-
romantiska förklaringen, betydelsen 'glänsa, larma' o. d., lika verk-
lighetsfrämmande. En äldre forskargeneration använde mycket 
denna abstrakta förklaringsmetod. Man trodde, att ort-
namnen i stor utsträckning utgjordes av ordstammar med egen-
skapsbetecknande innebörd. En typisk representant för denna rikt-
ning i Sverige var Elof Hellquist, som förklarade t. ex. sjönamnet 
Brinnen av verbet brinna, syftande »på sjöns glänsande färg», Tis-
naren, av ii 'glänsa', ösan av fvn. yss 'stoj, larm' o. d. Denna för-
klaringsmetod användes även av Ortnamnskommittén för Älvsborgs 
län, som t. ex. förklarade Tidan som 'den snabba ån' och Lidan som 
'den långsamma'. Ännu mer romantisk i sina förklaringsförsök 
är Bror Lindén, som t. ex. tolkar Siljan som '(stor) sväljaren' 
och Unnetn som 'den förtrogna o. hemtrevna' (Dalska namn- och 
ordstudier I, s. 26 och 35). 
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Även om substantiven kunna återföras på vissa rötter med ab-
strakt betydelse, till vilka orden bildats på olika avljudsstadier, 
måste man vid naturnamnens förklaring utgå ifrån att de huvudsak-
ligen varit konkreta, app ellativ a benämningar på naturföre-
mål, vilka eventuellt försetts med en förstavelse med uppgift att 
skilja ifrågavarande naturföremål från andra av samma art. Dessa 
appellativer utgjordes ibland av bilder, hämtade från människo-
kroppens delar, ex. hals, huvud, eller välkända redskap, som åskåd-
ligt tecknade ifrågavarande naturföreteelses utseende, ex. kil, sax. 

Namnet var en ersättning för kartan. Naturnamn-
givningens första lag kan därför sägas vara den, att namnet skall 
vara så åskådligt, att det tydligt sär skilj er ifrågavarande natur-
företeelse från andra. Därför kallade man aldrig en sjö 'den glän-
sande' eller 'den bullrande' eller en å 'den långsamma' eller 'den 
snabba', ty det är en beskrivning, som kan tillämpas på de flesta 
sjöar och åar, och som därför ej lämpar sig som särskiljande känne-
märke. Dylika abstrakta tolkningar äro skapelser av en ny tids 
estetiska natursyn och akademiskt konstruktiva tänkande. Den 
ursprungliga namngi-vningen har framsprungit ur livet i skog och 
mark med dess praktiska behov av orientering i naturen och var där-
för konkret och särskiljande. 

Inom den allmänna språkforskningen har tidens realism med-
fört, att intresset riktats ej blott på symbolen, ordet, utan även på 
den verklighet, som ordet vill vara ett uttryck för, saken, »Wörter 
und Sachen». Denna inriktning, som kastat nytt ljus över många förut 
dunkla ord, är särskilt nödvändig ifråga om den del av språket, 
som ortnamnen utgöra, därför att tydliggörande text, varav ordets 
innebörd kan framgå, där i allmänhet saknas. Där måste ett studium 
av själva platsens natur och historia ersätta, vad textsammanhanget 
eljest ger språkforskaren till belysning av äldre ords betydelse. 

Man har dock ofta ensidigt betonat den språkliga sidan av ort-
namnsforskningen, »lexikonforskning». Även om denna framträtt 
med språkvetenskaplig apparat, har dess bristande verklighets-
underlag ofta medfört, att resultatet blivit jämförligt med en äldre 
tids folketymologi. Skall ortnamnsforskningen kunna kasta ljus 
över vad namnen ursprungligen betytt, måste den med ordforsk-
ningen förena sakforskning och fördenskull utnyttja historiska såväl 
som naturvetenskapliga hjälpmedel. Den måste också ställa namnen 
i relation till den folkliga föreställningsvärld, det primitiva tänkande, 
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varur de en gång framsprungit, och som bestämt skiljer sig från 
vår tids. Etnografisk associationspsykologi måste bli ett av ort-
namnsforskningens viktigaste hjälpmedel. 

b. Tisjön, Tisaren och Tisnaren. 
1 det föregående har visats, att en av de av Hellquist suppo-

nerade Tyrsjögma, Tisjön i Lima sn i Dalarna, helt enkelt betyder 
Tusjön, och att den fått sitt namn av sjöns tudelning genom den 
markanta åsbildning, som går tvärs över sjön. 

Tisjön i Malma socken i Västmanlands län 3 km väster om 
Kolsva bruk.1  (Get 73 Örebro.) 

Sjön är endast c:a 1 km lång och 1/2 km bred. Söderifrån skjuter 
en smal landtunga ut c:a 300 m i sjön och delar den i två delar. 
Tydligen är det denna, som är orsak till att sjön erhållit namnet 
*Tvisjön>Tisjön. 

Tisjön, dial. tifen, i Lerbäcks sn, Kumla hd, Närke, äldre: 
Tisjön karta 1806. (Get 65 Vingåker. Geol. kart. 63 Breven.) 

Namnet har medtagits av Erik Brevner (Sydöstra Närkes sjö-
namn, s. 220), som säger, att »Härledningen av f. led. är oviss». 

Sjön, som är 150 m lång och 50 m bred, är på längden delad i 
två delar genom två öar, som bildats genom avlagringar från den å, 
som genomflyter Tisjön. Av denna påfallande tudelning har sjön 
fått sitt namn. 

Tisjö heter en gård i Sannikedal sn och hd, Telemark fylke: 
Tiessee 1665, belägen vid en av två näs tudelad sjö (Tk 9 A Krager0). 

Man måste emellertid vara försiktig och ej tolka alla sjöar med 
detta namn på samma sätt. På gränsen mellan Möklinta sn i Väst-
manland och Nora sn i Uppland finnes en sjö med namnet Tisjön, 
vars äldre namnformer, Tijdsiön 1669 m. fl., visa, att namnet har 
annat ursprung, se kap. 4 d. 

I Hedemarken i Norge finnes en sjö med namnet Tysjeen, som 
också har annat ursprung, varom närmare i kap. 4 b, s. 55. 

Samma betydelse, två, men plural form förekommer i Tisarna, 
dial. bsance, namn på två dalgångar i Persbo by, Ludvika sn, Da-
larna, c:a 3 km söder om Gräsbergs järnvägsstation. De upptagas 
nu av åkermark. Från Tisarna leder en bäck 1,5 km söderut till 
sjön Hillen. Här har en gång funnits två små sjöar med gemensamt 

1) Ohlmarks, som även medtagit denna som en Tyrs sjö, anger felaktigt läget 
till Malma i Södermanland (a. a., s. 426). 
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avlopp. Genom bäcken ha de utdikats, och numera påminner endast 
namnet om de forna *Tvisjöarna. Pluralformen har tydligen till-
kommit, sedan man glömt, att *Tis  x betydde 'Tvåsjön', men allt-
jämt associerade namnet med de två sjöarna. 

Samma namn, Tysjöarna, finnes som sjönamn i Ås sn, Jämt-
land, se H. Ståhl, a. a., s. 156 och där återgiven kartbild, som visar 
sjöns tudelning. Även Tisjön i Lima har skrivits Tisjöarne 1800 
(Hermelins karta). 

Tisaren, dial. t38ari, nsarb ligger på gränsen mellan Halls-
bergs och Lerbäcks socknar, Kumla hd, Närke. Namnet skrives 
Tijsaren 1627, Tysaren, 1659, Tijsarn 1683 och Tisarn 1763. Nu-
varande skrivning Tisaren förekommer redan 1688.1  (Gst 64 Asker-
sund, 65 Vingåker.) 

Första sammansättningsleden Ti- förklarar jag på samma sätt 
som i Tisjön i Lima och Tisarna i Ludvika sn. Granskar man sjöns 
bild (se generalstabskartan och kartan i Harry Ståhl, Kvill och tyll, 
s. 158), ser man, att den har ett mycket karakteristiskt utseende. 
Vid sjöns östra ända sticker en vik upp mot norr ej mindre än 2 km. 
Den utgör liksom en liten sjö för sig, som vinkelrätt sammanfogats 
med den större, och denna sammanfogning har givit upphov till 
namnet. H. Ståhl antar, »att sjön, när namnet gavs, hade två do-
minerande vikar», av vilka den ena försvunnit (a. a., s. 159). Men 
Ti- anger aldrig klyvning utan tvåtal, och den 2 km långa östliga 
viken har genom det vinkelräta förhållandet till huvudsjön karak-
tären av särskild sjö. 

Ändelsen -aren började under 1500- och 1600-talen att ersätta 
äldre sjönamnsändelser, ex. ialmans (gen.) (1167-1185) > Jcelmaren 
(1502), mcelir (o. 1351) > Mälaren (sl. av 15004.). Även Vänerns 
namn, äldre Vcenir (1240), ändras sporadiskt till Vä,na,ren (1685).2  
Denna förändring kan delvis sammanhänga med motsvarande för-
ändring bland appellativerna, ex. fsv. Icekir >lwkiare, delvis bero på 
inflytande från andra sjönamn. Hit höra — såsom Jöran Sahlgren 
påpekat — de på -man, ex. ialman, som i uttalet närmade sig best. 
form av substantiv på -are, sedan artikelsynkope inträtt i dessa, 
varför man hypersvecistiskt skrev Jcelmaren (Skagershults sockens 
naturnamn, s. 35). Därtill komma de i Södermanland och Närke 

Närmare källuppgifter hos E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 217, 
varifrån beläggen hämtats. 

Belägg hos Hellquist, Svenska sjönamn, s. 279, 417 och 739. 
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talrika sjönamnen på -naren, som äro belagda tidigare än de på 
-aren och sannolikt bidragit till uppkomsten av den senare typen, 
varom närmare nedan. 

Tisaren har sannolikt ursprungligen kallats *Tisx(r) 'Tvåsjön' 
likasom de ovannämnda (1-5). Detta namn ersattes sedan av 
Tisaren, liksom t. ex. *Myssjö (Myssioaas 1407) blivit Myssjarea, 
Södermanland, *Solsjö (Solsebo) blivit Solaren, Kalmar län, och 
*Täftsjö, belagt i den elliptiska formen Tälten (1810), blivit Täftaren, 
Östergötland (Hellquist, Svenska sjönamn, s. 414, 562 och 665). 

8. Den närbelägna sjön Tibon, dial. tibon, har av Hellquist (Sven-
ska sjönamn, s. 616) och Brevner (a. a., s. 214) förklarats som 'Ti-
sjöns botten', men Brevner anmärker, att denna förklaring vållar 
svårigheter särskilt beträffande det slutna o-ljudet.' Därtill kan 
läggas, att det vållar ännu större svårigheter beträffande betydelsen. 
Vanligen beteckna namnen på -botten den inre delen av ett vatten, 
ex. Norrbotten, fortsättning på Iggesundsfjärden i Hälsingland, eller 
sekundärt en ort i det inre av en sjö, t. ex. gården Spa(de)bo, f sv. 
spaåabotn VgL, vid sjön Spa(de)n. Men Tibon är en särskild sjö, som 
ligger 2,5 km väster om Tisarens västra ända. Den kan därför ej 
kallas Tisarens botten. Harry Ståhl förklarar (a. a., s. 158) namnet 
som ett ursprungligt *Twibotnasio(r) men förebringar ej något 
sakskäl därför. Språkligt sett hindras 'även denna tolkning av dia-
lektens o-vokal. Denna förklaringssvårighet försvinner, om man 
antar, att andra sammansättningsleden utgör -böten, som finnes 
belagt som sjönamn bl. a. i Närke: Boten 1643, nuvarande Botaren. 
Brevner har (a. a., s. 70 f.) förklarat detta namn genom hänvisning 
till dialektordet bot, som bl. a. betyder 'lapp varmed man lagar 
ett klädesplagg'. Som sjönamn översätter han det i likhet med E. H. 
Lind (Namn och Bygd 2, s. 173 f.) med 'vik'. Men denna betydelse 
är svår att verifiera. Bättre i överensstämmelse med ordets ur-
sprungsbetydelse är att översätta det med 'småsjö bredvid en 
större', jfr Övre och Nedre Boten invid sjön Väsman i Grangärde, 
Dalarna (se Brevner, a. a. s. 74). Ordet bot betecknar. ju ursprung-
ligen 'något som man lägger till för att därmed bota, d. v. s. bättra, 
skarva eller utöka något'. Tibon betyder således 'det mindre till-
lägget till Tisaren'. Att uppkalla en mindre sjö genom namnan- 

1) Ivar Mod6er antar, att Tibon kan »innehålla ett bebyggelsenamn — snarast 
ett fäbodsnamn— på bod» (Namn och Bygd 1942, s. 179). Men detta är menings-
löst, då någon dylik bebyggelse ej kan påvisas. 
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Bild 4. Sjöarna Tisnaren och Tislången (Gst 1: 100 000 Vingå ker). 

slutning till en större är en vanlig företeelse inom sjönamnsbild-
ningen. Sedan man glömt den ursprungliga betydelsen av ordet 
-boten, har detta ord efter t-bortfall i tryckförsvagad efterled 
associerats med best. form av 'bonde', Tyboen 1653, Tyboon 1600-
talet m. fl. former (se Brevner, a. a., s. 214). 

9. Tisnaren, dial. bsnari, tina, heter en sjö på gränsen mellan 
Oppunda hd i Södermanland och Finspångaläns hd i Östergötland. 
Namnet skrives: Tysnaren 1439 (SMR nr 880), tisnaren 1560, Tisse-
nären, Tisseneren, Tijsnaren 1650.1  (Gst 65 Vingåker. Bild 4.) 

Vid Tisnaren ligger gården Tisenhult i Skedvi sn, Finspångaläns 
hd, dial. tlsanhålt. Äldre belägg: j tisnohulte 1382, j thisnihult 1422; 
till Tisnehult 1598.1 

Ståhl antar, att sjön fått namn efter två vikar i sydväst och nord-
väst (a. a., s. 159). Men Ti- betecknar ej kluven sjö utan två sjöar. 
Här är det den norr om huvudsjön belägna Tislången, som är den 
bisjö, som givit sjösystemet dess namn. Med -tången benämnas ofta 
långsmala sjöar, jfr Björklången och ölången på gränsen mellan Sö-
dermanland och Närke. Första sammansättningsleden Tis- tyder 

I) Belägg hos Brevner, a. a., s. 219. 
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på att sjön ursprungligen hetat *Tisx(r) 'Tusjön'. Detta namn har 
tidigt ändrats, möjligen för att undvika sammanblandning med 
Närkes Tisaren, som ligger på endast c:a 3 1/2  mils avstånd. 

Det äldsta belägget, tisnohulte (1382), tyder på att sjön hetat 
*Tisnoren, tydligen ett sekundärt namn efter noret mellan Tisnaren 
(ich Tislången. Dess namn är bevarat i bebyggelsenamnen Nors -
lund, Norsholm och Norsnäs på båda sidor om noret. Även på 
andra håll ha två sjöar, förenade medels ett nor, erhållit namn efter 
detta, ex. Halvarsnoren i Örebrolänsdelen av Västmanland. 

Det äldsta namnet på själva sjön, Tysnaren (1439), som alltjämt 
är kvar i delabialiserad form, har tydligen som andra sammansätt-
ningsled subst. nar, avljudsform till nor med samma betydelse. 
Det ingår i flera sjönamn, ex. Haren i Älvdals hd, Värmland, ellip-
tisk form av *Nar-sjön, och Hären i Bankekinds hd, Östergöt-
land, i Kullings hd, Älvsborgs län, och i Nordals hd, Dalsland, av' 
den i-omljudda ia-stamsformen *Naeri-siön, båda med bet. 'sjön som 
är försedd med nar', se kartor hos Jöran Sahlgren, Namn och Bygd 
1925, s. 170-172. /a-stamsformen användes vid sammansättning, 
ae s. 129. Så förklaras även Tissenären, -neren, medan stamformen 
nar införts i Tisnaren. Subst. nar—när och nor växla även i andra 
namn, ex. sockennamnet Norrbods i Sköllersta hd, Närke, som ända 
till slutet av 1400-talet skrevs: nerboahs 1275, Narboas o. 1314, 
nerboas 1434 o. d., men sedan norboaas 1486, Norboåss 1537 o. d.1  
Denna övergång berodde• varken på dialektuttalet av ä, som Djur-
klon trodde, eller på felskrivning (J. Sahlgren, a. a., s. 163), utan 
på att det äldre nar ersattes av nor. Jfr da. Tybrind, där tre ord 
med samma betydelse, brind, bring och bryn, omväxla, se ovan s. 35. 

Ännu en form tarvar förklaring, thisnihult (1422), som kan jäm-
föras med nesnithorp (1347) 'Nästorp' vid sjön Näsnaren, St. Malms 
an. J. Sahlgren förklarar nesni- som en ja-stam *nfflsnir med bet. 
'de som bo vid näset'. Denna form anser han föreligga även i nam-
net Näsna i Näshulta sn, Söderman1.2  Dylika namn förklarar I. 
Lundahl som plur. av svaga mask. inbyggarnamn, böjda som flotnar, 
gumnar o. d.3  Några belägg på dylika inbyggarnamn på -nir eller 
-nar finnas dock ej vare sig i fornspråk eller dialekt. N måste därför 
förklaras på annat sätt.4  Liksom i Tisnaren hör n i Näsnaren till 

J. Sahlgren, Landskapsnamnet Närke (Namn och Bygd 1925, s. 161). 
Namn och Bygd 1935, s. 194. 3) Namn och Bygd 1937, s. 62 f. 

4) Rörande Närma o. d. namn på -no se nedan s. 122. 
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slutleden naren. Genom Näset i norr och Gersnäs i söder är sjön 
uppdelad i två delar, förenade genom ett nar. Förled på -i, -e före-
kommer endast i sammansättning, thisni-, Tisnehult, nesnithorp, och 
beror på anslutning till sammansättningsform av typen *Nfflri-siön, 
Tcelleberg, sedan vokalen i mellanleden nar, när, nor synkoperats. I 
den yngre formen Tisenhult har svarabhaktivokal införts mellan s 
och n i den synkoperade förleden Tisn-. 

C:a 1 mil norr resp. öster om Tisnaren finnas ännu två sjöar med 
samma namnslut: Kolsnaren, dial. knän, i V. Vingåker och Nä,s-
naren, dial. nrksnm, i Björkviks sn, äldre Näsnaren 1722 (Kr. A. XXII 
nr 24). (Gst 65 Vingåker och 66 Katrineholm.) Även dessa sjöar 
ha samma typ: Kolsna,ren delas i Utsjön och Edeviken, Näsnaren 
i två delar genom Hjulbonäs, Fagerö och Djupviksnäs. I norra 
Södermanland finnes sjön Visnaren, dial. visnart, i Åkers sn och hd 
(Gst 74 Västerås). Den är genom ett kort nar förenad med Västra 
Marviken. Troligen ha dessa sjöar ursprungligen hetat *Kol-sw(r), 
*Nxs-sx(r) och *Vi-sEe(r), som sedan ändrats till Kolsnaren etc. 
genom namnets anknytning till resp. sjöars nar, sannolikt efter före-
bild av den stora sjön Tisnaren. Även i Närke finnes ett liknande 
sjönamn, Kvismaren, äldre Quisnaren 1560 (Rasmus Ludvigsson), som 
fått namn av det nar, som förenat Västra och östra Kvismaren. Se 
J. Sahlgren, Landskapsnamnet Närke (Namn och Bygd 1925, s. 173). 

Förekomsten i Södermanland av sjönamn på -naren har främst 
geologiska orsaker. Den beror på att Södermanland övertväras av 
flera rullstensåsar, omgivna av vatten på båda sidor, som här och 
där genombrutit åsarna, varigenom de s.k. noren bildats. De tal-
rika äkta nar-namnen ha sedan utövat inflytande på enstaka andra 
namn, ex. Malsjön i Kärnbo sn, Selebo hd, jämte Malsnaren, som 
icke har något nar. Sannolikt ha sjönamnen på -naren, som äro 
belagda tidigare än de på -aren (Tysnaren 1439, Jcelmaren 1502), 
även bidragit till den ombildning av äldre sjönamnstyper till ändel-
sen -aren, som äger rum under 1500- och 1600-talen. 

Ståhls härledning av namnen Tisaren och Tisnaren ur stammen_ 
twis- kan, som framhållits i kap. 1 b, ej vara riktig, ty twis- kan 
ej ge tys-. Denna s-utvidgning föreligger i ortnamn utan övergång 
till y, ex. Tviset, dial. tvisx 'äga mellan väggrenarna' vid Korset 
i Hyttings by, St. Tuna, och andra liknande platser i Dalabergs-
lagen. Jfr angsax. twicen f. 'a place where two roads meet' (Bos-
worth, Anglo-Saxon dictionary, 8. 1025). Hellquists och Brevners. 
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åsikt, att -s- i Tisaren och Tisnaren kommer från -sior, måste vara 
riktig. I jämviktsaccentuerad ställning har Tvi- blivit Ty-, Ti- och 
-sior blivit -sir, *Ti-sir (dalm. Tissin 'Tisjön' i Lima), jfr *Nees-sir 
(Ncesisthorpe 1405). *Tisir har sedan anslutit sig till sjönamn på 
-aren eller -naren på ovan angivet sätt. 

c. Tisken. 
Tisken, dial. tiskcen, heter en liten sjö, som ligger invid Falun. 

Den omtalas redan 1288 i biskop Peter Elovssons bytesbrev rörande 
andelar i Falu gruva (SD 2, s. 49), där gruvan efter den när-
belägna sjön kallas Tiscasioberg. Namnet skrives tiskisse 1400 
(DD 1, s. 56), yppa thisskenom 1449 (DD 1, s. 104). På den äldsta 
kartan över Falutrakten, Tabula geographiea 1640, kallas den 
Dijsken. (Gst 97 Falun.) 

Namnet har varit föremål för åtskilliga gissningar. Sålunda skri-
ver Johan LieWn i Berättelser ur Stora Kopparbergets historia 
(1883, s. 27), att »Varpan ... förenades med Runn genom Fahlån, 
som innan hon utföll i sistnämnda sjö, bildade en stor damm, hvil-
ken tyskarna kallade Tisch och svenskarna efter dem rådbråkat 
till Tisken». Tabula Geographicas skrivning av namnet, Dijsken, 
är väl också ett utslag av folketymologisk namntolkning. 

Hellquist behandlar Tisken i samband med Tisnaren (Svenska 
sjönamn, s. 622) och säger, att den germ. roten tis 'glänsa' »upp-
träder möjligen också i sjönamnet Tisken», men i en not tillägger 
han, att namnet »bör kanske Sammanhållas med no. sjönamnet 
Tysken. Knappast vågar man i dessa båda se en bildning på -isk-
af gudanamnet Tyr . . . Orden vore i så fall kanske formellt iden-
tiska med namnet å den i Taeiti Germania kap. 2 omtalade guden 
Titisko, i hvilket namn Kluge... spårar en felskrifning för Tiwisko, 
som han antager vara bildat af germ. *Tiwaz (. . . isl. Tyr).* Ett 
typiskt exempel på vad Sahlgren träffande kallat mytosofi, myto-
logisk lärdomsapparat utan sakligt underlag. 

Tiskens namn är ett intressant exempel på hur omöjligt det är 
att söka lösa en dunkel ortnamnsfråga enbart med språkliga hjälp-
medel. Här räcker inte ens ett geografiskt studium av den nu-
varande sjön. I våra städer måste man nämligen ofta räkna med 
att bebyggelsen under århundradenas lopp ingripit så starkt för-
ändrande, att naturföreteelser, som förr utmärkte trakten, helt 
utplånats. Så är fallet vid Tisken i Falun. Innan bebyggelsen blev 
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Bild 5. Äldsta bevarade karta över Falun (1628). 

sammanhängande, dominerades trakten av åsen, den nu s. k. Ås-
gatan, som från norr till söder löper fram parallellt med Faluån. 
Förr fanns på åsens östra sida ett mindre vattendrag, i senare tid 
kallat Trumbäcken, som utföll i Tisken strax nedanför Åsgatans 
ändpunkt (bild 5) men nu är helt ledd under jorden. Tidigare voro 
såväl Faluån som Trumbäcken i sitt nedre lopp sjölikt utvidgade. 
Enligt min mening var det de båda parallella åarnas utlopp ej långt 
från varandra, som så starkt präglade Tiskens bild, att de gåvo 
den dess namn. 

Ti- är identiskt med förstavelsen Tvi- 'Två-'. Men vad är -sken?' 
Strax ovanför Varpan finnes en sjö, som heter Gryeken (Grykkisboda 
1382, Grijeken 1663). Dess namn är bildat av adj. grytug 'stenig'' 
och betyder således 'den steniga, sjön som har steniga stränder'. 
På samma sätt som adjektivändelsens -g- här skärpts till k under. 
påverkan av det tonlösa t, så har -ken i Tisken kommit av -ugen 
under inverkan av det föregående -s-. Detta -s- förklarar jag som 
en rest av substantivet yse 'mynning', en parallellform till ose,, 
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som förekommer i åtskilliga ortnamn, varom närmare i balk II. 
Sjön har således kallats 'den tvåosförsedda sjön', *Ty-ysuga-sio 
eller med målets delabialisering *Ti-isuga-sio, som ljmilagsenligt bli-
vit Tiscasio (1288), varav sedan Tisken uppkommit genom elliptisk 
reduktion av sio och tillägg av best. slutartikel. Formen tiskisse 
(1400) kan ej gärna förklaras som genitiv av ett äldre *Tiskir, bildat 
som Mxlir och Vxnir, ty då borde denna form ha funnits redan i 
belägget från 1288. Utan det är en analogisk sammansättnings-
f orm liksom utfcerfrisol 'gravöl' till utfcerP o. d. (Ekwall, Suffixet 
ja, s. 38). 

Samma namn finnes även på en liten sjö i västra Norge: Tysken, 
dial. tyssken, i Aasnes sn och hd, Hedmark fylke. Den mottar två 
tillopp, det ena från Damtjern i söder, det andra, Gransjobxkken, 
från Gransjön i öster på gränsen mot Sverige. De båda åarna utrinna 
i Tyskens södra ände på 300 m:s avstånd. Sjön avrinner åt nord-
väst genom Tyskaaen öster om Tyskeberget (586 m), varav gårds-
namnet Tyskeberget (Tyskeberg 1723).1  Tyskaaen utfaller i östra 
ändan av sjön Vermunden, som avrinner genom Flisa, en av Glom-
mas största bifloder (Tk 27 A Vermunden, Svenska Gst 94 Dalby). 

0. Rygh anmärkte i fråga om gårdsnamnet Tysketorpet i Grue, 
att det synes naturligt att förklara namnet »af, at en tydsk Mand 
engang har boet her», men att den förklaringen icke passar på andra 
namn med Tysk- och nämnde då Tyskaaen från sjön Tysken (Norske 
Gaardnavne 4, s. 260). Sophus Bugge, som utgick från Tyskaaen, 
förstod, att namnet kom av ett adjektiv på -ig. Han antog, att ån 
hetat tysigr, senare *figskr, som han härledde av fvn. subst. Mss m. 
'Bulder, Fremstormen' (Norske Elvenavne, s. 339). Studerar man 
sjöns utseende i jämförelse med sjön Tisken i Dalarna är det tyd-
ligt, att det är sjönamnet Tysken, som är det primära, varav ånam-
net uppkommit, och att sjön fått namnet *tvi-ysug-in > Tysken 
'Tvåossjön' av sina två närbelägna tillopp, en fullständig parallell 
till Tisken i Dalarna. 

Samma avledning föreligger i bergnamnet Tyskstöten i Särna sn, 
Dalarna, en del av Fulufjäll c:a 5 km sydväst om Stora och Lilla 
Göljåns utlopp i Fuluälv. Läget mitt för de två osen har givit berget 
namnet *Tvi-ysuga-stöt. (Gst 81 Idre.) 

Samma stam — utan avledningsändelsen -ug — föreligger i Aardal 

1) Norske Gaardnavne 3, 8. 279. 
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sn och hd, Rogaland fylke, i gårdsnamnen Tysdal (ovre), äldre: 
Thiosdal 1563, Thiesdall 1563, Thossdall 1602, Thyssdall 1606, Tysdall 
1610, och Tysdal (undre): S. Thysdal 1661 (Norske G-aardnavne 
10, s. 316 resp. 319) och därav bildade sjönamn, Ostre resp. Vestre 
Tysdalsvand (Gk IV, det senare även Tk B 37 aust Ombo). 

Namnet kommer av *Tyosadalr, delabialiserat Thies- och med 
den äldre sammansättningsformen yse *Tyysadalr > Thyss-. Tysdal 
ovre ligger vid övre ändan av Ostre Tysdalsvand, där två floder, 
som komma från varsin sida av Stute Fjeld, utfalla på något av-
stånd från varandra. Tysdal sondre ligger där två åar samman-
flyta för att sedan förenas med ån i Maalandsdalen och sedan ut-
mynna i Vestre Tysdalsvand. De båda dalarna och sjöarna stå ej 
i förbindelse med varandra, utan namnen äro exempel på ortnamnens 
appellativa ursprung: en dal, där två floder utmynna, har kallats 
*tyysadalr. 

Annat ursprung har namnet Tiskaretjärn, en by i Gräsmarks sn, 
Fryksdals hd, Värmland, uppkallad efter en närbelägen tjärn, äldre 
Tysserekiern 1640 jb. SOV (2, s. 12) skriver, att det är ovisst, »hu-
ruvida f. leden sammanhänger med no. tiska 'prassla, viska' (ty. 
zisehen,), i vilket fall väl sjöns utloppså en gång burit namnet *Tiska». 
Dylika abstrakta ånamn ha dock ej givits, men tjärnen har fått 
namn efter sitt läge öster om två små sjöar, som ha sitt avlopp 
till denna tjärn, som därför kallats 'Tvåsjöatjärn'. (Gst 79 Char-
lottenberg.) 

4. Tidan och andra namn på avledningen tidhar, -jr. 
a. Tidan. 

Tidan, dial. ä. tia, y. bd«, skrives: Tifice Västgötalagen IV: 11 
från början av 1300-talet, in amne tiPu 1396, i Tidho 1403, Tidhan 
1481 m. fl., Tydhce 1400-talets mitt (Cod. Holm. B 14 av Västgöta-
lagen), Tijdan 17431, Tjan 17592. Dessutom finnes en biform Tis-
san, äldre: Tissa (-å) 1745.1  

Det är givet, att namnet på Västergötlands längsta flod varit 
föremål för åtskilliga tolkningar. Hellquist sammanställde namnet 
med Tisnaren (Svenska sjönamn, s. 617) och ansåg det innehålla 
»en adjektivisk bildning på -to- af den bekanta jour. roten di 'lysa, 
skina' ». Ortnamnskommittén åter förklarade det av adj. tidher 
'som är på färde, vanlig, snabb' och tolkade Tidan som 'den snabba 

1) SOÄ 10, s. 274-275. 2) Carl Fr. Bergman, a. a., s. 28. 



49 

ån'. Härför ansåg man den omständigheten tala, »att Tidan har ett 
raskt lopp, i synnerhet i jämförelse med Lidan».1  Denna tolkning 
biträddes även av N. Beckman.2  

Jöran Sahlgren har i Skagershults sockens naturnamn (s. 83) 
påpekat sambandet mellan namnet på floden Tidan och den i Väst-
götalagen omnämnda sjön tiöcer. Detta uppslag har dock ej utnytt-
jats av någon för de båda namnens tolkning. Frågan är, om sjöns 
namn är bildat på flodens eller tvärtom. Rygh har i Norske Gaard-
navne framfört den åsikten, att alla sjönamn på -ir ytterst ha sin 
grund i älvnamn. Men denna uppfattning kan icke vara riktig, jfr 
de svenska sjönamnen Me/ir, Vcenir m. fl., som äro ursprungliga 
sjönamn. Granskar man de av Hellquist (a. a. II, s. 9 f.) samlade 
fsv. sjönamnen på -ir, finner man, att de ha betydelsen 'försedd med, 
karakteriserad av', ex. *NEesir, *Seendir, Orir 'sjön som är försedd 
med näs, sand, grus'. Däremot finnas inga exempel på dylika sjö-
namn, bildade av älvnamn. De två exempel Hellquist anför som 
möjliga (a. a. II, s. 12), Flögen och Skälen, förklaras bäst som ur-
sprungliga sjönamn, jfr Hellquists framställning s. 137 resp. 551 
Det finns då ingen anledning att förklara tiöcer annorlunda. 

För att kunna tolka sjönamnet tihcer är det nödvändigt att söka 
fastslå, vilken sjö Västgötalagen därmed åsyftar. Sahlgren antar 
(a. st.), att det är »väl nuvarande Nässjön i Vartof ta och Mo hdr». 
Detta gör han på grund av den ordning, i vilken de västgötska 
»almffinnigs uatn» uppräknas. Denna förmodan bekräftas helt av 
den tolkning av sjönamnet tiöcer, som jag utifrån mitt arbete med 
Ti-namnen kommit till. 

Stammen i tiöcer är en annan än i de hittills behandlade Ti-namnen. 
Den är utvidgad med avledningsändelsen -dh, som huvudsakligen 
användes för att till verbstammar bilda substantiv, ex. brander m. 
(:brinna), skardh n. 'inskärning i terrängen' (:skama). Den an-
vändes även för att av substantiv bilda sjönamn, ex. Nävden i 
Grytnäs sn, Dalarna (:näv 'utskjutande udde', se Hellquist, Svenska 
sjönamn II, s. 38), likaså ordningstal av grundtal, ex. fjärde (:fyra). 
Denna avledningsändelse anger således samhörighet med det av 
stammen uttryckta begreppet, i detta fall samhörighet med begrep-
pet 'två'. I sjönamnet ticker har tidh- utvidgats med sjönamns- 

1) SOÄ 10, s. 274-275. 2) Nat. Beckman, En fornsvensk ånamnsramsa 
från Västergötland (Namn och Bygd 1916, s. 155). 

4- 496209 P. Envall 
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a b c 

Bild 6. a. Nässjön, äldre: sjön tiömr, i Västergötland (Gst 1:100 000 Ulricehamn). 
Tvedare (Ur Säve-Gustavson Gotländsk ordbok, 1, s. 1121). 
Sjön Tyin i Valdres (Ur Jotunheimen, karta av F. Kross 1:250 000). 

suffixet -ar. Sjönamnet ticker betyder således 'sjön som är försedd 
med två (grenar)'. 

En motsvarighet till denna avledning lever som appellativ i 
gotländskan, subst. tvedur, tvädar(e), tvädrä m. 'tvåkluven trädarm 
i bakvagnen' (bild 6 b). Detta är bildat medelst avledningsändelsen 
-are, -ur till en d-utvidgning av räkneordsprefixet, som på gotländska 
heter tve-, tväi- eller tvi-. Detta substantiv, rspr. *tvedare, betecknar 
den del, varmed bakvagnen fästes vid framvagnen. Ursprungligen 
har den sannolikt haft en vidsträcktare användning. Sålunda bestå 
våra äldsta vagnar, som finnas avbildade på hällristningar, av en 
dylik tvedare, försedd med två hjul. 

Med den förkärlek för det åskådliga, som utmärkte våra fäders 
namngivning, betecknade man denna sjö genom att jämföra den 
med en tvedare. Sjönamnet tiöcer är således vad Hellquist kallar 
ett jämförelsenamn av samma slag som det uppländska sjönamnet 
Fjäturen till fsv. ficetur 'boja' (Svenska sjönamn, s. 160). Nässjön 
(bild 6 a), som är 5 km lång och 0,5 km bred, genomflytes av Tidan. 
Ån kommer från norr och infaller på västra långsidans övre del 
och utfaller på norra kortsidan. Farleden efter Tidan på ömse 
sidor om näset blev bestämmande för sjöns namn. Ån på västra 
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sidan om näset och norra utfallsviken på den östra bildade liksom 
armar på en tvedare. Därför erhöll sjön namnet *Twidhar > 
Höter. 

Orsaken till att sjön sedermera bytte namn var den, att appella-
tivet tidhar dog, då saken ej längre spelade samma roll som förr 
genom tillkomsten av nya åkdonskonstruktioner. Sjön fick i stället 
namnet Nässjön efter samma karakteristiska del, som givit upphov 
till det gamla namnet. Näset bildas av ån på ena sidan och sjöns 
övre del på den andra. Men medan uppmärksamheten förr var 
riktad på vattnets figur, gavs det nya namnet efter landets figur, 
näset, en ortnamnsändring som är karakteristisk för skillnaden 
mellan forntidens och .den nya tidens förhållande till naturen. 

Till sjönamnet tiöcer bildades ånamnet genom att till stammen 
Tidh- foga subst. ä 'å'. Tidan betyder således 'ån som kommer 
från sjön ticker'. Nat. Beckman påpekade (i En fornsvensk ånamns-
ramsa från Västergötland. Namn och Bygd 1916, s. 157), utan att 
kunna förklara det, det egendomliga förhållandet, att en förteck-
ning över allmänningar i Västergötland från år 15581, som uppräk-
nar åarna inom de härader de tillhörde, upptar Tidan in casu Var-
to/ta 'i Vartofta härad'. Detta berodde tydligen därpå, att det till 
en början var Vartoftadelen av ån, d. v. s. åloppet i närheten av 
sjön tiöccr, som först kallades Tidan. 

Tidans namn har som så många dylika ånamn böjts som ett svagt 
femininum med oblik-form tiibu (1396). Känslan av sambandet med 
sammansättningsleden å 'å' har dock levat och framträder på 1500-
talet i skrift. Det berömda Tidavad, som givit upphov till namnet 
Vadsbo härad, skrevs Tiowadh 1392 (SEP nr 2643, 2644), Tiåwadh 
1540 jb, Tiåuadh 1546 tl, Ticiva 1558, Tiåvadh 1560 (GVR 28, 
s. 249; 29, s. 544). Ännu på 1800-talet skrevs namnet Tida-ån 
(Rosenberg, Geogr.-statist. lexikon, m. fl.). 

Den yngre ånamnsformen Tissan tolkar ortnamnskommittén 
som Tidhs a, Tids å, d. v. s. 'ån Tid', som förklaras som en substanti-
verad adjektivform, motsvarande djup, lugn, ljus o. d., en tolkning 
som Sahlgren anser »ej fullt så tilltalande» (Skagershults sockens 
naturnamn, s. 83 not 5). Det är ju obegripligt, hur Ortnamnskom-
mittén kunnat översätta Tidan med 'den snabba ån' men Tissan 
med 'den lugna'. De två översättningarna slå ju ihjäl varandra. 

1) Holmbäek, Jernkontorets vattenrättsutredning II, s. 349 f. 
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a b 
Bild 7. a. Sjön Brängen i Västergötland (Gst Ulricehamn 1: 50 000). 

b. Vrång (Ur Dalmålsordbokens samlingar ULMA: Orsa). 

Namnet Tissan är väl bildat av sjöns namn, utökat med ser 'sjö': 
*Tidhar-s2er-a, varav Tissa(n). 

Sjön tihcers närmaste grannsjö i norr, som även genomflytes av 
Tidan, har ett liknande jämförelsenamn, Brängen, äldre: brangiri 
Västgötalagens huvudhskr. från början av 1300-talet, Brcengir 
hskr. H, K och L från mitten av 1300-talet, början av 1400-talet 
och slutet av 1400-talet. Hellquist härledde namnet av en stam 
brang- med den adjektiviska bet. 'brant' eller den substantiviska 
'backe, brant kulle 1. dyl.' (Svenska sjönamn, s. 74). SOÄ ansåg 
namnets »härledning obekant» (SO Ä 10, s. 280). 

Hellquist ansåg formen brangiri vara skrivfel, men så är nog ej 
fallet, utan den äldsta formen är brangir med sjönamnssuffixet -jr 
till subst. brang. Detta lever ännu i svenska dialekter, t. ex. dahnål, 
i formen vrång: bbtr4ugg Älvdalen, rogg Mora, Venjan, Soll., rogg Orsa, 
rag Rättvik, Leksand, Järna m. fl. 'båtspant', Orsa även 'årtull'; guta-
mål br&ghdk vnighdlc 'lös vagnshäck vilande på självvuxna trän'; 
Västergötland: vrång 'båtspant, stödträ åt vagnshäck'. Sjön har allde-
les samma form som en vrång och har därför fått detta namn, se ovan 
bild 7. Fornnord. w- övergick till frikativt (A. Noreen, Altschw. 
Gram. § 269), som i uddljudsförbindelsen wr- antingen bortföll, 
som i fvn., fgutn. och dalmål (se ovan) eller övergick till br-, som i 
forngutn. brisca 'vermehren' till got. gawriscan 'zusammen stellen'. 
Det senare påpekades av Söderberg (Forngutnisk ljudlära, s. 41) 
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men betvivlades av A. Kock (Arkiv f. nord. fil. V, s. 93) och A. 
Noreen (Altschw. Gram. § 324, Anm. 2). Det förekommer dock ännu 
i gutamålet, ex. brieks, v. 'vräka', brielda v. 'vrida' (II. Gustavson, 
Gutamålet II, s. 162). I dalmål övergår wr- till br- i Mora och Nedan-
siljan, ex. broneg adj. 'vrång' Venjan, bria 'vrida', brist 'vrist' Nedan-
siljan m. fl. (Levander, Dalmålet II, s. 104: 2). Namnet Brängen 
visar, att samma lag en gång rått även i Västergötland. Brängen be-
tyder således 'Vrångsjön, sjön som liknar en vrång'. 

Den äldsta formens slut-i, brangiri, anser jag vara av metriska 
skäl föranledd pleonastisk upprepning av suffixet -ir. Denna tre-
namnsgrupp lyder: brangiri, ticke, lygni. Samtliga sjönamn på -ir 
ändas i Västgötalagen på -i, ex. wceni 'Vänern', yrnsi 'Ymsen'. Den 
yngre formen Brcengir, varav Brängen, är den ljudlagsenligt i-om-
ljudda formen. I brangiri uteblev omljudet genom association med 
appellativet. På 1600-talet ändras namnet till Bringen (1642 karta), 
Bring Mön (1689 karta), genom anknytning till subst. bring 'ut-
skjutande del, näs'. 

Utbytet av Brcengir mot Bringen är en förändring av samma slag, 
som då tiåce 'Tvedarsjön' ersattes med 'Nässjön'. Ovan har framhål-
lits, att uppmärksamheten i förra fallet var riktad på vattnet, i 
senare fallet på en landdetalj. Ur etnopsykologisk synpunkt vittnar 
detta om att den primitiva, konkreta associationstyp, som skapat 
våra äldsta ortnamn, under 1500-talet börjar ersättas av en ny 
associationstyp, som icke har samma utpräglade sinne för natur-
föremålets (sjöns) helhetsform och samma naiva inställning på att 
jämföra naturen med föremål ur människans värld, som forntiden 
och medeltiden hade, utan på ett reflekterat sätt ansluter namnet 
till en karakteristisk detalj i landskapet självt (näset) — en associa-
tionstyp, som fortlevat till vår tid. 

Sjönamnen Tidhar och Brängen bevara således bilden av två 
i forntiden allmänt använda föremål, tvedaren och vrången, som 
båda voro tillverkade av naturvuxna ämnen, tvåstammig resp. båg-
formig björk. Dessa namn visa betydelsen för ortnamnsforskningen 
av samarbete med dialektforskning i förening med etnografi. Först 
genom det storartade arbete, som i dessa fall utförts av Lars Levan-
der, Herbert Gustavson m. fl., ha dessa tolkningar möjliggjorts. 

Namnet Tidhar har givits åt flera sjöar av samma typ som den 
västgötska tiåcer. Endast undantagsvis har detta namn levat kvar 
som sjönamn (b), eljest har det lämnat minnet efter sig i bebyggel- 
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senamn i sjöns närhet, som bevarats, fast sjön bytt namn (c). Under-
stundom har sjön sedan fått namn efter bebyggelsen och således i 
tredje hand fått tillbaka sitt gamla namn, i något förändrad form. 

b. Bevarade sjönamn. 

1. Tyin heter en fjällsjö i Valdres i Södra Jotunheimen. Den 
ligger i Oye sn, Vang hd, Opland fylke, och har sitt avlopp genom 
Tya eller Aardöla till Aardalsfj ord i Sogn (bild 6 c). 

Gustav Indrebo, som behandlat namnet i Norske innsjonavn 1 
(s. 208) framhåller, att samma förklaring, som Kjfflr framlagt rö-
rande Tyvand, se kap. 2 b, skulle kunna passa för Tyin, som »er 
tvi-kloyvd i den sore enden og sender ein arm mot vest og ein mot 
sud; han kunde dif or gjera skil for eit namn som tydde 'den tvi-
kloyvde'». Enda svårigheten anser han ligga i förklaringen av 
övergången av Tvi- till Ty-. Fördenskull antar han, att av sjö-
namnet bildats älvnamnet *Tvia, som i oblika kasus blivit *Tviu, 
varav Tya genom u-omljud, som sedan återförts på sjönamnet. 

Som i det föregående visats, har den ljudlag, enligt vilken för-
stavelsen Tvi- övergått till Ty-, rått även i Norge, varför Tvi- som 
förled i sjöns namn blivit Ty-. Norr om den västra armen finnes 
ett fjäll, som heter Tysseggen, vars namn visar, att sjön hetat *Tysa3r, 
varav -s- kvarstår i Tysseggen. *Tyswr skulle sedan genom ellips ha 
blivit Tyin. Formellt finnes intet hinder för detta antagande, ehuru 
med den reservationen, att äldre belägg av namnet saknas. Så för-
klaras också namnet av Harry Ståhl, Kvill och tyll, s. 153. Denna 
tolkning stöter dock på det hindret, att Ty- eljest icke har den här 
ifrågasatta betydelsen. 

Ty- betecknar i regel ett tutal, ett par av samma slag av natur-
föremål bredvid varandra, ex. Tiveden, Tiberg, Tyfors, Tyvand, Ti-

Tisjön, Tisarna, Tisaren, Tisnaren. Däremot har en klyvning 
av ett naturföremål i två armar, sammanhållna av en stam av samma 
slag, sjö eller land, aldrig betecknats med prefixet Ty- utan med dh-
avledningen tydhar 'försedd med två armar'. Med det utpräglade 
sinne för konkret särskiljande, som utmärkte den språkperiod, under 
vilken ortnamnen bildades, är det ej troligt, att språkkänslan skulle 
vacklat på en sådan punkt som denna. Sakens utseende var ovill-
korligen sammankopplat med ordet. Med anledning härav nödgas 
vi antaga, att sjön ursprungligen hetat *Tydhar, som sedan kom- 
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pletterats med scer till *Tydh-sxr, varav genom antekonsonantiskt 
dh-bortfall och ellips den nuvarande namnformen Tyin uppkommit. 

Samma ursprung och betydelse har även namnet Tysjoen i 
Grue sn och hd i Hedmark fylke. (Tk 20 D Sondre Solen', Svensk 
Gst 87 Fryksände.) 

Namnet liknar det svenska namnet Tisjön, men sjön är ej tu-
delad som Tisjön i Lima och Malma. Däremot är den av samma 
typ som Tyin i Valdres. Den genomrinnes av Tjura, en östlig bi-
flod till Glomma, som kommer från Frysjoen, rinner in i Tysjoens 
sydöstra hörn och ut i det sydvästra. Mellan dessa skjuter en udde 
ut i sjön och förlänar denna ett typiskt tvedarutseende. Namnet 
är därför sannolikt ursprungligen *Tydhar-sjo, liksom Tyin, varav 
det nuvarande Tysjoen. 

Tyen eller Tynn heter också en sjö i Dalhems och Odensvi sur, 
N. och S. Tjusts hd, Kalmar län (Gst 37 Västervik. Bild 10 a, s. 66). 

Hellquist förklarade namnet såsom 'den glänsande' eller 'Tyrs 
sjö' eller av stammen *1)35-  (Svenska sjönamn, s. 659). H. Ståhl för-
klarade det på samma sätt som Tyin i Norge (a.a., s. 152). Sjön 
är kluven i en nordlig och en västlig arm, varför förleden måste 
vara subst. tydhar. Formen *Tydhsaar (varav Tyen genom ellips) 
bevaras i namnet på gården Tysebo i Odensvi sn. 

c. Tidhar-sjöars namn bevarade i bebyggelsenamn. 

Tya kölna hette en herrgård i Göteryds sn, Sunnerbo hd, Krono-
bergs län. Namnet skrevs Tida kiölna 1545, Tya kölna 1685 karta 
över Sunnerbo (bild 8).1  

Gården låg på nordvästra stranden av sjön Römningen, äldre: 
Rem(m)en o. 1700 (Kr. A. XIII nr 2). Namnet Remmen kommer 
sannolikt av den udde, som från norra stranden skjuter ut i sjön. 
Detta namn har tydligen ersatt ett äldre, *Tidhar, efter de båda 
vikarna, som omsluta udden och bilda en typisk tvedare. Jfr ticker 
i Västergötland, som ändrats till Nässjön. Efter ett torkhus vid sjön 
*Tidhar erhöll gården namnet Tida kiölna, som dock likasom sjö-
namnet utbyttes, då man ej längre förstod betydelsen av det gamla 
namnet. 

Tydje, dial. 9a, heter en socken i Tössbo hd, Dalsland. Namnet 

1) P. G. Vejde, Kronobergs låns herrgårdar, s. 86. 
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Bild 8. Tya kölna (Del av karta över Sunnerbo 1685). 

finnes belagt redan 1397, då det skrives Thydia, Thydie eller Thyd(h)io 
sokn (SO.Ä. 17, s. 39). (Gst 62 Åmål.) 

Socknen har fått namn av byn Tydje, dial. tgbyn, äldre Ttydiibyen 
1541 m. fl. Ortnamnskommittén säger, att härledningen är obe-
kant, men nämner, att på det närbelägna Tydjeberget och å dess 
sidor finnas ett 60-tal skadade gravhögar, vittnesbörd om järn-
åldersbebyggelse. 

Av kartan ser man, att Tybyn ligger på en höjd cirka 30 m över 
den närbelägna Tydjesjön, äldre Tije siön 1600-talet, Tijdie Siöön 
1692 m. fl. Byn ligger på basen av ett näs, som avgränsas i öster 
av Tydjesjöns övre del, i väster av Tösse ån, som förr kallades Tge åå 
1692 eller Tydjebiteken och Tydjeelfven (Beskr. till Geol. kartan) 
och först i mitten av 1800-talet började kallas Tösseån. Väster om 
åutloppet finnas mossmarker, som tidigare varit en vik av sjön. 
Sjöns övre vikar bildade således en tvedare, som omfattade näset, 
på vilket Tybyn ligger. Det är således sjön, som kallats *Tydhir, 
och byns namn, Thydia (1397) — Th- är dekorativ skrivning —, 
är gen. plur. av ett till sjönamnet bildat bebyggelsenamn *Tyclia(r), 
vilket tidigt kommit att böjas som svagt fem., gen. Thydio sokn, 
en i dylika namn vanlig företeelse. 
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Tidersrum, dial. tipm, socken i Kinda hd, Östergötlands län. 
Äldre: tydhisrum 1300 (SD 2, s. 332 avskr.), Tidhisrum 1400 (SRP 
nr 3143), Tidesrwm 1502 (Vadstena klosters jordebok, s. 73). (Gst 
36 Vimmerby.) 

Socknen är uppkallad efter gården St. Tirserum, vars namn är 
sammansatt av Tidhis-, gen. av det gamla sjönamnet *Tidhir, nu 
Tirserumssjön, och det i småländska ortnamn vanliga appellativet 
-rum. Genom d-bortfall erhölls formen tysroma sokn redan 1458 
(Uppsala dipl. or.). Formen Tirsrum Sokn 1587 (Rääf, Ydre härad 
I, s. 335 avskr.) utgår sannolikt från en genitiv med bevarat r, 
Tidhirs-, varav med d-bortf all mellan två lika vokaler Tirs-. »Tidh-
irn» bildades av sjöns norra vik och en liten sjö, som tidigare utgjort 
en vik, vilka skiljas från varandra genom en landrygg, som förut 
varit näs. Det är dessa mot norr uppskjutande armar, som givit 
sjön dess ursprungliga namn. 

Den yngre formen tvedare ingår i ett dylikt namn i Norge: 
Tvedestrand, samhälle i Holt sn och hd, Vest-Agder fylke. 

Fjorden har där formen av en tvedare, vars armar omfatta Tangen 
(Pk 5 D Arendal). 

d. Tidhar som terrängbeteckning. 

I de nämnda exemplen har tvedarn utgjorts av en tvåarmad sjö, 
och bebyggelsen har fått namn av läget invid denna. Men som för-
hållandet är med flera av våra jämförelsenamn, kan bilden även 
tillämpas på landformationer, d. v. s. i detta fall beteckna ett dub-
belnäs, omgivet av vatten. Dylika landtvedrar ha givit upphov till 
flera bebyggelsenamn. 

1. Tye, dial. tp, heter en by i Hammarö sn, Karlstads hd, Värm-
land, delad i Västra och Östra Tye. Namnet skrives äldst: Tyiä, 
Thiyiä 1498. I de äldsta jordeböckerna finnas formerna Tygh,e 
1540, Tydö 1542, Tijde 1543 m. fl.' (Gst 71 Karlstad.) 

OrtnamnskommitMn anser namnets härledning obekant men 
hänvisar med tvekan till namnet Tydje i Dalsland. Tye ligger på 
basen av den s. k. Tynäs udde (ä. Tye Vdden 1743, Tydje näset 
1765). Den utgör östra armen av en typisk tvedare, som omfattar 
Tyeviken (Tye Ifiken 1740)1, som norrifrån skjuter in i Hammarön. 

1) Ortnamnen i Värmlands län 7, s. 16. 
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Namnet Tye är bebyggelsenamn, f sv. tydia(r). Formen Tyghe (1540) 
skulle kunna vara hypersvecistisk skrivning av Tyiii (1498) men 
är snarare en parallellbildning med gen. av tjugha 'hötjuga', jfr 
det norska Thyggerdal jämte Thydalen i kap. 2 b. 

Tidö, dial. fide, slott i Rytterne sn, Snävringe hd, Västman-
land. Äldre belägg: Tydö 15141, Tijdöö 1516, Tijdhön 15162, Tiid-
önn 15392. (Gst 74 Västerås.) 

Tidö är nu ej längre någon ö men var det ännu i början av 1700-
talet.4  Genom landhöjningen har Tidö tillika med de närbelägna 
Rudö och Tärnö vuxit samman med fastlandet och utgör nu en 
halvö. Man kan dock på kartan tydligt urskilja den slätt, som för 
några hundra år sedan var sjöbotten och skiljde ön från fastlandet. 
Tidö slott ligger på en höjdarm, som tidigare utgjort ett näs, sam-
manhållet med ett parallellt näs till en typisk tvåarmare. Det är 
denna öns form av tvedare, som givit den namnet, *Tidha-ö, varav 
genom synkope av ändelse-a Tidö. 

Tisjön, dial. tif6n, tifh, heter en liten sjö på gränsen mellan 
Möklinta sn i Västmanland och Nora sn i Uppland. Från denna 
utgår Tiån, dial. bein. I sitt övre lopp utgör Tiån gräns mellan 
Möklinta och Ö. Färnebo, i sitt nedre flyter den inom Ö. Färnebo 
sn. (Gst 91 Gysinge.) 

Man kunde vara frestad att sammanställa dessa namn med det 
likalydande Tisjön i Dalarna (kap. 2 a). Men äldre belägg visa, att 
vi här ha att utgå från en stam Tidh-. Åns namn skrives Tijdedin 
1542, Tiidhååen 15435, och sjöns namn Tijdå Siöön 1652, Tgdsiön 
1669, Tye sjö 16796. I Väsby kungsgårds uppbördslängder från 
1550-talet nämnes under Gestricke allmeningar Tedossöön 1550, 
andra år skrivet Tijdes öön, Tidesönn 1558.5  J. Nordlander antar, 
att därmed menas »den halfö, som bildas af Färnebofjärden . 
Tie ån jämte Tie sjön». De äldsta kartorna visa, att det, som Nord- 

Styffe, Skandinavien under unionstiden, s. 317. 
Wrangel, Anteckningar om Rytteme socken. 
Rasmus Kloths räkenskaper (Västm. fornminnesförenings årsskrift 8, 1915). 
Ahlenius m. fl., Sverige 5, a. 92. 

3) J. Nordlander, Om betydelsen av namnet Gästrikland (Historisk Tidskrift 
33, s. 212 f.). — Nordlander skriver, att Tiån även kallades Gestrike Elfiwen och 
Nora El/ (1553), men dessa namn äro lokala namn på Dalälven. 

8) Kartor i Lantmäteristyrelsens arkiv: T 6: 15, —5' och —1' 
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lander kallar halvö, med rätta kallats ö. På en karta över Väst-
manland från år 1688 finnes söder om Tisjön en nu försvunnen sjö. 
De två kallas Borsjöarna och äro förenade med Dalälven åt norr 
genom Tiån och åt sydöst genom en smal vik av Östaviken. På 
en annan karta från 16521  framträder öns tidhar-utseende tydligt 
(bild 9). Där kallas den vänstra armen Tidenäset (kartans A), den 
högra är det, som på nuvarande Generalstabskartan kallas Tinäset 
(kartans C). Att samma namn givits åt två näs beror därpå, att de 
utgjort tvedarens båda armar. Ån kallas där Tij ååhn och all-
männingen Tidååss Almänninge. Efter denna tvedarfigur har Ti-
näset fått sitt namn (Tidenäset 1652), likaså Tydes öön (1558), Tiån 
(Tijdåån 1542) och Tisjön (Tydsiön 1669), förr Lilla Borsjön. Genom 
association med åns namn, som var det mest använda, uppkommo 
namnformerna Tydå Siöön (1652) och Tedossöön (1550), jfr Tidååss 
Almänninge (1652). 

4. Tjen, dial. pen, heter en sjö i Ringarums sn, Hammarkinds 
hd, Östergötland. Äldre: Kehn 1760 (Broocman, Beskrifning Öf- 
wer Öster-Götland), Tjen 1810 (Hermelins karta). (Gst 46 
Valdemarsvik.) 

Hellquist föreslår (Svenska sjönamn, s. 623), att namnet hör 
samman med fsv. kcedhia 'kedja' eller sannolikare med djurnamnet 
kid men anser ej någotdera förslaget fullt tillfredsställande. En 
blick på kartan visar, att sjöns nordöstra långsida är försedd med 
två näs, som tillsammans bilda en typisk tvedarfigur, till utseendet 
påminnande om de ovannämnda landtvedrarna. Tydligen har sjön 
efter denna tvedare erhållit namnet *Twidhar-sio, som med tidigt 
dh-bortfall och delabialisering blir *Tisjön, som med vanlig ellips 
blivit Tien. Sedan det ursprungliga sambandet med räkneords-
prefixet Ti-, Ty- bortglömts, har -i- framför annan vokal konso-
nantiserats, varigenom Ti- blivit tje-ljud, och den nuvarande namn-
formen Tjen uppkommit Liknande konsonantisering har ägt rum 
i det västgötska uttalet av Tidavad, dial piva, motsvarande Tiåva 
(1558). Denna hiatusutveckling påminner om den, som ägt rum i 
ord av typen tia m. 'lie' > ljå, sia v. 'se' > sjå, och som förekommer 
på västnordiskt område och sporadiskt i västra och norra Sverige, 
se Bengt Hesselman, Nordisk språkhistoria I, s. 60. Då hiatusställ-
ningen i Tien och Tiåva är sekundär, äro Tjen och Tjåva troligen 
resultat av en yngre utveckling av liknande slag. 

1) Lantmäteristyrelsens arkiv T 14 (1688) resp. T 6: 15 (1652). 
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Bild 9. Tinäset i Färnebofjärden, Dalälven (Del av karta från 1652 i Lantmäteri-
styrelsens arkiv T6: 15). 

5. Samma ursprung har sannolikt även det norska namnet Tyneg 
strax norr om staden Levanger i Nord Trondelag fylke. Namnet 
skrives: af Thyanese Aslak Bolts Jordebog 1430-1440, Tyenesg 
1514-15211. (Gst 50 A Levanger.) 

Detta namn kan inte gärna vara bildat av räkneordsprefixet 
Tvi-, ty så kan ej -a- förklaras. Inte heller finnes där någon å, som 
kunnat heta Tya, endast en obetydlig bäck. Däremot är näset ett 
typiskt dubbelnäs, vars norra arm nu har det sekundära namnet 
Böröitangen, medan den södra kallas Tynestangen. Tydligen har 
detta näs uppfattats som en tvedare, vartill senare fogats ordet näs, 
Thyanese, med ljudlagsenligt dh,-bortfall — jfr Nea 'Nidelven'. 

1) Norske Gaardnavne 15, s. 110. 



61 

5. Till-, Tyll- i ortnamn 
a. Appellativet tydd, tyll. 

I Sverige och Norge finnes en grupp ortnamn på Till-, Tyll-, ex. 
sockennamnet Tillinge i Uppland och bynamnet Tylla i Torsångs sn 
i Dalarna. Dessa namn ha nyligen behandlats av Harry Ståhl i 
avhandlingen Kvill och tyll. Han översätter tyll med 'åfåra, ågren' 
(s. 71) och härleder detta ur twild, en avledning till twi med det 
ieur. instrumentalsuffixet som han anser här ha betecknat 
»platsen .där tvedelningen äger rum» (s. 49). Men twild kan ej bli 
tyll utan tvin liksom kvill, se exempelsamling hos Ståhl s. 11-40. 
De få exempel på kyll och höll, som han anför huvudsakligen från 
.Älvsborgs län, kunna icke jämföras med tyll, som har y eller i i 
hela Skandinavien och således en helt annan ljudutveckling än 
kvill. Då Tyll-, i vissa fall delabialiserat till Till-, genom betydelsen 
visar på samhörighet med förstavelsen twi-, kan y-ljudet endast 
ha uppkommit genom i-omljud av u i jämviktsaccentuerad ställning. 

Tyll- i hithörande ortnamn kan ej heller vara en bildning medelst 
instrumentalsuffixet 4/6-. Ståhl anmärker själv, att dylika bild-
ningar inte äro vanliga. Han anför såsom exempel nål, bil, sill, 
såll, men alla dessa äro urgermanska bildningar till ieur. verbstam-
mar: nål till *ne- 'dra en tråd', bil till *bhid- 'klyva' osv., och dessa 
ha instrumental, icke lokal betydelse. Då Tyll- är en bildning till 
räkneordsprefixet twi-, kan det därför ej jämföras med de nämnda 
substantiven. Däremot är det jämförligt med föremålsnamn, bil-
dade med diminutivsuffixet -1- (se Kluge, Nominale Stammbildungs-
lehre § 55-56), såsom mask. fvn. bendell till band, trygell till trug 
'tråg', sv. stängel till stång eller fem. sv. (gröt)kräkla till krake 'hässje-
stolpe'. På samma sätt har till stammen i det i kap. 4 behandlade 
substantivet twidhar bildats mask. twidhil, som således betyder 'liten 
tvåarmare'. 

Detta ord finnes i gotländskan, där prefixet twi- har ersatts med 
det yngre trä-, tvädel, dial. tvndal (Säve-Gustavson, Gotländsk 
ordbok II, s. 1131), som har samma betydelse som tvädare 'tvåkluven 
trädarm i bakvagnen', tydligen en senare sammanblandning av två 
ord med närlika betydelse. Att ordet även i gutniskan ursprung-
ligen haft betydelsen 'långsmal tvåarmare', synes av det gotländska 
fågelnamnet tylle 'liten strandfågel', »lik tolken (= beckasinen) fast 
mindre» (Gotländsk ordbok, s. 1123), av *twidhil-an 'försedd med 
tvädel', syftande på strandfågelns långsmala ben. 
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I Halland finnes ett subst. tyle m. 'utskjutande bergig udde' Skum-
meslöv. Ernst Wigforss förklarade det som en sidoform med lång 
vokal till sv. dial. tull 'topp, spets' (S. Hall. folkmål, s. 81). Något 
sådant ord finnes dock ej, och tull betecknar aldrig udde, endast topp. 
Ordets användning i ortnamn i Halland (se nedan s. 74) visar, att det 
är ett ursprungligt *twidhilan med bet. 'tvåarmad udde'. 

I Småland och Östergötland finnes ett subst. tydel m. med bety-
delsen 'kärnstav'. I vissa socknar har detta ord d-bortfall: tyel eller 
tyl med sammansättningen kärntyl. Dessutom finnes ett svagt mask. 
tydle jämte tyle ds. I västra Västmanland förekommer sammansätt- 
ningen kärntyl (Linde m. fl. socknar), delabialiserat (Munktorp). 
V. Ekenvall, som i Svenska Landsmål 1946, s. 58 f., skrivit om Kärn-. 
stavens benämningar, sammanställer tydel med subst. tyrel, fvn. 
pyrin, med hänvisning till A. T. klander, Konsonanterna i Östergöt-
lands folkmål II, s. 122, som till förklaring framlagt en fantastisk 
språkekvation med flera obekanta: till tyrill plur. tyrle > *tyle med 
»r-bortfall», därtill analogisk sing. *tyel, varav tydel med »d-inskott». 
Men tydel är ett helt annat ord än tyrel, nämligen det här framförda, 
subst. tydhil 'smal tvåarmare' med eller utan -d- enligt språkets la-
gar. Tydligen representerar tydel ursprungligen ett annat redskap,. 
antagligen en tvågrenad visp, varnied man rört grädden till smör, 
ehuru ordet sedan förts över på det nyare redskapet tyrel, bildat på, 
svaga avljudsstadiet till stammen i f sv. Pvcer, syftande på törelns. 
korstrissa. I sydvästra Östergötland heter motsvarande redskap 
tygel. V. Ekenvall hänvisar till klander, som upptar tygel utan sär-
skiljande av bet. 'kärnstav' och 'remtygel'. Det förra är en diminu-
tiv bildning, *tughila till subst. tjuga, en annan beteckning för den 
tvågrenade vispen. 

Subst. tydel finnes även i dalmål men med annan betydelse: tköyt 
m. 'stump av band eller rep, illa utvecklad individ, liten stackare 
(om barn, om kalv)' Älvdalen (Näset Åsen). Om denna betydelse. 
närmare nedan. Kärnstaven kallas nu i dalmålet malla, men att den 
hetat tydel framgår av följande. Tydel 'rep- eller bandstump' kallas 
i Åsen även tygel: Qwal, i Dysberg tyrel: tkTl, vilket tydligt visar, 
att dessa ord förr även i Älvdalen betecknat kärnstav. Dessutom 
finns ett verb tydla och ett fem. tydla: tOla —t.0a. Verbet betyder 
nu 'rulla ngt mjukt, ex. tobak', ursprungligen 'forma det nykärnade 
smöret med tydeln'. Subst. tydla betecknar 'den nykärnade 
smörklimpen, om den är liten' (ULMA nr 1188: 1 a), sedermera. 
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även liknande bitar av nävgröt, deg o. d. Samma betydelseursprung 
har Våmhusmålets tydlar: tker plur. 'talgdankar'. Ur bet. 'liten 
smörklimp' kommer även bet. 'liten flicka' hos fem. tydla, sannolikt 
även 'band- eller repstump, illa utvecklad individ, stackars varelse' 
hos subst. tydel i Älvdalen. Å andra sidan kan tydla få samma be-
tydelse som tydel 'tvåarmare', se nedan s. 64: 2. 

Att tydel kärnstav' ursprungligen betecknat primitivt kärnredskap, 
bestående av tvågrenad visp, stödes därav, att man ej kärnade utan 
vispade mjölken till smör, då man hade ont om grädde — och det 
hade man förr —, likaså då man skulle göra smör av råmjölkflötor 
(ULMA: Mjölkhushållning. Dalarna). Vid ostberedning omröres 
mjölken med en kräkla med långt skaft. Sannolikt var det ett lik-
nande redskap med två grenar, som ursprungligen kallades tydel. 

Subst. tydla finnes även i Norrland med liknande bet. som i dal-
mål, ex. Will sv. fem. 'ngt sammanrullat, ex. tunnbrödstycke, näver-
stycke' Nederluleå (Aug. Nordström, Gamla typord från Nederluleå, 
s. 21) med delabialiserat y och apokoperad slutvokal. 

Även i Norge förekommer subst. tydyll 'kärnstav' i Guldalen, S. 
Trondelag fylke, och Gudbrandsdalen, Opland fylke (Ekenvall, 
a. a., s. 70), på senare stället även tyl i sammansättningen kinne-tyl 
(Aasen, Norsk ordbog, s. 850). Dessutom finnes subst. tyla f. 'kort 
strompe' Nordhordland (Ross, Norsk ordbog, s. 854), jfr älvdalsmå-
lets tydel 'band- eller repstump'.. På samma sätt förklaras subst. 
tydling: Tor(v)tydling 'torvbite', tylling 'klump' Dalane Jfflderen 
(Ross, s. 855), en ing-avledning till tydel med förstärkt diminutiv 
betydelse. 

I såväl svenska som norska mål finnes en närlik ordgrupp med 
helt annat ursprung, dalmål tyll i sammansättning ex. tyllkall 'fåne' 
(Våmhus), västnorska tyl m., tyle m., tyla f. ds. till tu/ m. 'taabe, 
fjog'. Den skiljer sig från föregående ordgrupp genom avsaknad 
av -d- och genom betydelsen, 'outvecklad till förståndet', medan 
den förra sekundärt kan få bet. 'outvecklad till storlek'. 

I Gästrikland och norra Uppland finnes, såsom Ståhl påpekat 
(s. 56), ordet tyll med lokalbetecknaude betydelse, i Gästrikland 'liten 
af', plur. tyllar 'små rännilar', och i norra Uppland 'smalt sund med 
rinnande vatten'. Dessa översättningar äro dock ej exakta, ty tyll 
betecknar där endast 'den mindre grenen av delad äMåra'; därav 
även den från Älvkarleby antecknade bet. 'inrättning för timmer-
flottning', dvs. timmerränna bredvid älven. 
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Subst. tydel 'tvåarmare' och dess avledning tydla ha i stor utsträck-
ning använts som jämförelsenamn på åar, sjöar, uddar och öar. Då 
appellativet har olika betydelser i olika trakter, kan man vänta, att 
även ortnamnen skola ha det. Så är också fallet. 

b. Tyll-namn i Götaland och södra Svealand. 
I Götaland och södra Svealand (Närke, Västmanland och Upp-

land) har subst. tydel betecknat tvåarmade åar och sjöar (1-2), 
men det kan även beteckna 'tvåarmad udde', se nedan s. 73. 

Tillberga, sn Yttertjurbo hd, Västmanl.: thyllybergha 1345 
(SD 5, s. 465), Tylliberga 1355 (SRP nr 233), Tillberga 1368 (SRP 
nr 824), Tillebergha 1399 (Styffe, Bidr. t. Skand. hist. 2, s. 77), 
Tyllabergha 1404 (SD ns 1, s. 359). (Gst 85 Sala.) 

Förleden förklaras av J. Palm& som *Dylli 'dunge av gran 1. fur' 
till fsv. thull, dial. tull 'trädtopp' (Namn och Bygd 1916, s. 70). 
Gentemot detta anmärker E. Brevner, att utgångsformen lika väl kan 
vara till (Sydöstra Närkes sjönamn, s. 216). Beläggen visa, att så 
är fallet: thylly- är »förbättrad» skrivning med y-y för i-i och th 
för t. Kyrkan ligger på en höjd drygt 1 km söder om inflödet i 
Lillån av två parallella bäckar, som bilda en tydel. Förleden har 
ia-stamsformen *tydhli- > Tylli-. Namnet betyder således 'berget 
vid tydeln'. 

Tillefärd, by i Lerbäcks sn, Kumla hd, Närke: J tyllofycerdh 
1382. (Gst 65 Vingåker.) 

Förleden tyllo- är genitiv av fem. tydla, som här har samma be-
tydelse som tydel; färd är, såsom J. Sahlgren påvisat (Namn och 
Bygd 1939, s. 160), obruten form av subst. fjärd. Fjärden, vid vilken 
byn ligger, har jämförts med en tydel med två mot norr vända armar. 

Till subst. tydel har medelst ändelsen -ing bildats bebyggelse-
namn, angivande läge vid tvågrenad å (4-5) eller sjö (3, 6-8): 

Tyllinge, dial. tyltga, herrgård i Dalhems sn, N. Tjusts hd, 
Kalmar län: Tyllinghe 1318 (SD 3, s. 358), thyllinge 1383 (Norr-
köpings Medeltid, s. 62), tylinge 29/9 1421 (RA), i tillinghe 1494 
(Vinsarps jb), belägen vid sjön Tyen (Gst 37 Västervik. Bild 10 a). 

Man kunde tänka sig, att Tyllinghe vore bildat medelst suffixet 
-ting till Tysjö med ellips av senare leden i sjönamnet, så Ståhl 
(aa., s. 152). Men dylika bebyggelsenamn bildas ej med diminutivsuf-
fixet -ting utan med tillhörighetssuffixet -ing. Tydligen har sjön 
kallats dels Tydhar-mr, varav Tyen och Tysebo (se s. 55), dels *Ty- 
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dhil, varav bebyggelsenamnet *Tydhilinge (dat. sing.) > Tyllinge. 
Jfr att i gutniskan 'tvåkluven träarm' kallas såväl tvädar som tvädel. 

Tillinge sn i Asunda hd, Uppsala län: tyllingi 1303 (SD 2, s. 
400), vars kyrka ligger vid sammanflödet av Enköpingsåns två käll-
bäckar. (Gst 83 Sala.) H. Ståhl har med rätta påpekat (s. 66), att 
dessa bäckars sammanflöde givit anledning till namnet. De ha be-
traktats . som en smal tvåarmare, och bebyggelsen vid denna har 
kallats: i *tydhilinge (dativ), varav tillinghe (1488). 

Tillingeby i Målilla sn, Aspelands hd, Kalmar län: Tyllingha by 
(1447). Gården ligger invid ån från sjön Hulingen drygt 3 km ovan-
för dess sammanflöde med Emån. I detta sammanflöde ser Stå'hl 
anledningen till namnet, men detta syftar på den tvåarmare, som 
bildas av Emån, som mitt för Tillingeby kröker från östligt till syd-
ligt lopp, och sjön Hulingens avlopp, som i 2 km går parallellt med 
Emån och sedan kröker i rät vinkel till sammanflödet med Emån. 
(Gst 28 Vetlanda.) 

Tysslingen, en sjö i Örebro hd, Närke. Invid sjön ligger bl. a. 
Tysslinge socken, som fått namn efter kyrkbyn. Sockennamnet 
Tysslinge skrevs: De Tyslinge 1300-talets början, j tyllingis sokn 
1383, tytlinga sokn 1384, j thytzslinge sokn 1385, i Tyslinge sokn 
14961, Tislinge 1551 (GVR 22, s. 253-254). (Gst 72 Nora.) 

Hellquist antog (Svenska sjönamn, s. 661), att socknen fått namn 
efter sjön, och att denna ursprungligen hetat *Tyslingen, som på 
något sätt sammanhänger med sjöns naturbeskaffenhet eller möj-
ligen kommit av *Tyslangen 'Tyrs långsjö'. 

Sjön har förr gått betydligt längre upp än nu. Den har sänkts 
under 1800-talet.2  Men tydligen har den vid tiden för den äldsta 
bebyggelsen gått ännu längre upp, åt norr till Kil och åt väster till 
Frösvidal. I båda dessa dalar finnes nu en bäck som minne av den 
forna sjöviken. Mellan armarna var då ett näs, på vilket de äldsta 
byarna lågo: Ullavi, Blacksta och Elgesta (bild 10 b). 

Tydligen är det dessa två armar, som givit sjön dess namn. Sjöns 
utseende påminner om Tyen i Tjust, som givit upphov till namnet 
Tyllinge. Sannolikt har Tysslingen äldst kallats *Tydhil, vartill 
lagts suffixet -ing, *Tydh(i)linge (dat. sing.) 'bebyggelsen vid Tydh-
il', varav formen tyllingis (1383) uppkommit med assimilation av 
dhl till 11. Till *Tydhil har lagts det förtydligande -sce(r), *Tydhil 

Belägg hos C. I. Ståhle, Studier över de svenska ortnamnen på -inge, s. 420. 
Betänkande och förslag angående sänkning af sjön Tysslingen ... Sthlm 1863. 

5 — 496209 P. Envall 
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a b 
Bild 10. a. Sjön Tynn i Tjust (Get 1:100 000 Västervik). 

b. Sjön Pysslingen i Närke (Get 1:100 000 Nora). 

s(r). Även till detta har lagts suffixet -ing: *tydhlsinge, varav ge-
nom mdates av is till sl thytzslinge (1385), Tyslinge (1300-talets 
början). Därtill har bildats det sekundära sjönamnet Tysslingen. 

Tisslinge, dial. tisliga, en by i Östuna sn, Långhundra hd, 
Stockholms län, skrives äldst: jn thislinge 1347, ii tyslinge 1383, in 
Thidzlinge 1402, Tyslinge 1409, j tiislinge 1422, i Tislinge 15421  
(Gst 84 Uppsala). 

Tisslinge, dial. tidiga, heter även en by i Bro sn, Bro och 
Vätö skeppslag, Stockholms län, som äldst skrives: i Thyslinge 

1) Belägg hos C. I. Ståhle, Studier över. . . inge, s. 374. 
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1409, j tislinge 1434 avskr. 1500-talets mitt, titzlinge 1482, Tyllinge 
1482, titlinghe 1483, Tislinge 1528-30 m. fl.' (Gst 85 Norrtälje). 

Medan Hellquist förklarade thislinge (1347) som ett släktnamn 
*Thislinger (Ortnamnen på -inge, s. 153), ansåg Ståhle, att de båda 
namnen lämpligast kunde tolkas som toponymiska. (Studier över 
. . inge, s. 378 resp. 421). Han framhöll, att Tisslinge i Östuna »lig-
ger vid en långsträckt sankmark, en del av den forna farled, som 
förband fjärdarna söder om Uppsala med Närtunabygden», och att 
Tisslinge i Bro »ligger vid sjön Ösmarn, som tidigare utgjorde in-
nersta delen av en långsmal trång vik av Östersjön». Han samman-
ställde de båda namnen med subst. fvn, pisz 'tistelstång' och fram-
lade tanken på att de båda vattnen kunde ha burit namnet *Thisl. 

Trots Ståhles övertygande bevisföring för ingenamnens topo-
nymiska karaktär framställer Gunnar Linde utan någon bevisföring 
förslaget, att Tisslinge i Långhundra skulle komma av ett person-
binamn ibistil (Namn och Bygd 1946, s. 109) — ett exempel på vane-
tänkandets makt även inom vetenskapen. Ståhles förslag, *Thisl, 
saknar dock motsvarighet i andra sjönamn, men 'tistelstången' 
liknar delvis det föremål, varmed jag anser, att de båda vatten-
dragen jämförts, nämligen subst. tidhil 'smal tvåarmare'. Vad 
uddljudskonsonanten beträffar,. har Ståhle rätt i att man ej kan 
avgöra, om den varit t eller th. Jag betraktar th-skrivningarna som 
dekorativ stavning — det är obetydlig tidsskillnad mellan de äldsta 
th- resp. t-beläggen — och förklarar -s- liksom i Tisaren, Tysebo 
m. fl. som relikt av subst. sar, .*Tydhilsa3r. 

Tisslinge i Östuna ligger på södra sidan av en sankmark på båda 
sidor om Storån, utgörande resten av en långsmal sjö med två 
armar, åt väster Storån, åt norr Laggaån, som båda utfalla i Funboån, 
en typisk tidhilsjö, varav bebyggelsenamnet *Tidhilsx-inge > Thidz-
Unge (1402). Tisslinge i Bro ligger vid södra armen av sjön Ösmarn, 
som även sträcker en arm åt väster, även här en långsmal tvåarmad 
sjö, av den typ, som man kallat tidhil. I förra fallet har namnet dött 
med sjön, i senare fallet ersatts av namnet Ösmarn, sammanhäng-
ande med namnet på den största närbelägna bebyggelsen, Ösby. 

Dessa namn bekräfta C.I. Ståhles framställning av inge-namnen så-
som toponymiska. Att man icke sett detta tidigare, beror därpå, 
att motsvarande appellativer i stor utsträckning dött. De belysa 
också frågan om förhållandet mellan naturnamn, bildade med till- 

1) Belägg hos C. I. Ståhle, Studier över . . . inge, s. 419. 
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hörighetssuffixet -ing, och begyggelsenamn på -inge. Namnen på 
-inge förklaras av J. Palm& som dativ sing. av subst. på -ing, 
medan Ståhle anser dem vara självständiga neutrala ia-stammar 
(Studier över . .-inge, s. 101 och 155). Enligt min uppfattning har 
Palm& rätt uppfattat dessa namns ursprung. Bebyggelsenamnen 
på -inge utgöra icke någon särskild namntyp utan äro bildade av 
naturappellativer med tillhörighetssuffixet -ing, som efter preposi-
tion (i, vid) fått dativformen -inge. Denna form fixeras som bebyg-
gelsenamn och kan sedan böjas antingen som ortnamn i allmänhet 
med genitivändelsen -a, ex. tytlinga sokn (1384) (se nedan s. 131), 
eller som neutrala ia-stammar med genitiv-s, ex. tyllingis sokn 
(1383). Då ia-stammarna användes som sammansättningsled, låg 
det nära till hands att uppfatta dativformen Tyllinge (av Tylling) 
som nominativ av en ia-stam, Tyllinge. 

c. Tyll-namn i Dalälvsområdet och Hälsingland. 

Appellativet ty/Hever, såsom förut visats, vid Dalälvens nedre 
lopp (Gästrikland och norra Uppland), men där har det icke bet. 
'tvåarmare' utan betecknar blott den ena grenen av en tvåarmare, 
här 'liten gren av delad älvfåra'. Denna trakt är den på tyllnamn 
rikaste, se Ståhl s. 59-60 och 65. Där finnas namn på delar av 
Dalälven som Hunsötyllen, den smala grenen mellan Nedre Hunsön 
och Kvarnön i Söderfors sn, örbyhus hd (Gst 98 Gävle), och terräng-
namn som Tyllmarken i Hedesunda sn, Gästriklands östra doms., 
'marken vid en fåra av älven'. 

I Torsångs sn, Dalarna, finnas några namn på tylla, som här 
har en annan betydelsevariant, 'kort tilloppsarm till den stora älv-
fåran'. Av dessa ligger byn Tylla: j thyllwm 1384 (DD 2, s. 4), 
i tillom 16/2 1500 (RA), vid utloppet i Dalälven av Rosåkersbäcken 
från Kålsjön. (Get 97 Falun.) Byn Kårtylla: karetijlle 1388(DD 2, 
s. 8), ligger vid en annan tyll, den forna utloppsfåran från Runn, 
som nu fylles av Tronsjötjärn och Kårtyllasjöarna. H. Ståhl har 
påpekat sambandet mellan namnen och dessa vattendrag, men 
han har missuppfattat förleden i dem. Kår- är icke mansnamnet 
Kåre utan subst. *kåre m. 'dalkjusa', som förekommer i namn på 
liknande dalformationer vid Kårarvet, Kårby m. fl. i Dalabergslagen, 
varom närmare i annat sammanhang. Det närbelägna Rävstylla: 
_Rawalstylla 1539 jb, Rewalstylla 1545 jb, är ej heller sammansatt 
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med mansnamnet Ragnvidh utan med gen. av reval, diminutivavled-
ning till fvn. rit n. 'rev, fortsxttelse av nes under vand', syftande 
på den långsmala sandudde, som avgränsar Kårtyllasjön från Dal-
älven, den nu s. k. Rävstyllaudden. Liknande sanduddar i sjön 
Liljan och i Svärdsjön vid Linghed i Svärdsjö sn kallas Räviln. 

De två namn, som förekomma i räfstetingsdomen 1413 (SD ns 2, 
s. 660), Rangwistyllom och Angerstillom, äro nu borta, men förleden 
utgöres i dem liksom i de föregående av ett substantiv, som lokali-
serar tyllen. Rangwi- är sammansatt av subst. rang 'vrång' (se s. 52) 
och vi 'helgedom', således 'tyllen vid helgedomen vid vrången', den 
stora krök, som Dalälven gör vid Torsång. Anger- är samma ord, 
som ingår i sockennamnet parochie thorsanger (1288), fvn. angr, 
som även betyder 'krök', således 'Torskröken'.1  Angerstillom åsyf-
tar den tyll, som utmynnar i kröken, Runns avlopp Lillälven. Angers-
tillom motsvarar Torsanger, bebyggelsen vid kyrkan. Rangwistyl-
lom motsvarar den tyll, som utmynnar i Lillälven mitt för kyrkan, 
utloppsån från Kaplatjärn, förr Kyrke Tjern 1806 (Torsång nr 25 
Lantmäteriarkivet Falun). Mellan Lillälven och Kaplatjärn finns 
en rad gravhögar från 1000-talet, sannolikt ett minne av Rang-
wistyllom. De medeltida ty/Ja-beläggen motsvara således bebyggel-
sen vid de fem tyllarna i Torsångs centrum. 

Tillingen, dial. tiNgen, sjö i Husby sn, Dalarna. Namnet på-
minner om de i avd. b behandlade bebyggelsenamnen på Tillinge 
av *Tydhilinge, men det har en annan betydelse. Här är det ej 
bebyggelsen utan sjön, som benämnts med tillhörighetssuffixet ing. 
Till- kan således här ej åsyfta sjön utan dess korta tillflöden från 
sjöarna Rällingen och Lången; jfr Torsång (2). (Gst 97 Falun.) 

I övre Dalarna och Hälsingland har det i dalmålet vanliga subst. 
tydla använts som jämförelsenamn på sjöar (4, 5) och öar (6, 7): 

Tyldsjön, dial. tildspAn, en liten sjö i Orsa sn, Dalarna, belägen 
öster om Oreälv. (Gst 108 Storejen. Ståhl, a. a. fig. 7, s. 61.) 

Ståhl antar, att namnet kommer av att sjön betraktats som en 
bifåra till Oreälven (s. 60). Detta är dock orimligt, då den skiljes 

1) överensstämmelsen mellan förleden i Angerstillom och slutleden i thorsanger 
utesluter helt Bror Lindens tolkning av Torsång som 'Tors vång' (Dalska namn-
och ordstudier 2, s. 117). Förekomsten av naturnamnet Vången på näset bortom 
kyrkan talar snarast emot Lindkns tolkning, ty om detta namn varit identiskt 
med slutleden i Torsång, skulle association med detta levande lokalnamn ha be-
varat w eller återinfört det, om det fallit, Men w faller ej i denna ställning. 
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Bild 11. Tyllbäcken och Tillhed i Ore sn (Get 1 : 100 000 Mora). 

från älven av den mäktiga grusås, som framlöper utmed älvens 
östra sida. Mittför sjön ligger på andra sidan älven flottningsstatio-
nen Tylda, dial. tida. Detta är tydligen sjöns ursprungliga namn, 
som således utgöres av det svaga femininum, som finns i älvdals-
målet, tydla, här med metates av dl till /d, Eks A. Noreen, Altschw. 
Gram. § 337. Sjön har utpräglad form av en tydla. 

Tillsen, dial. tis, en liten sjö i Alfta socken, enligt traditionen 
en rest av Voxnans gamla lopp. Ståhl tolkar med rätta namnet som 
ett *Tyldsio men översätter ty//,  liksom i , nedre Dalälvstrakten med 
'älvgren' (till Voxnan) (s. 59). Den ligger liksom flera andra små-
sjöar söder om den grusås, som löper .parallellt med Voxnan. Den 
är således en reliktsjö av samma typ som Tyldsjöia i Orsa och har 
sannolikt samma språkliga ursprung. 

I Ore sn finnas några tyll-namn. Väster om Oreälvens nedre 
lopp ligga byn Tillhed, Tylltjärnen nordväst därom, Tillsanden, 
Oresj öns strandparti nedanför byn, och Tyllyckan, viken väster om 
Oreälvens Mynning. Harry Ställ tolkar dessa namn genom Påpekan-
det, att i »Oreälvens nedre lopp finnas flera holmar, som bilda ty-
piska kyllar'» (s. 62). Men tyll betecknar aldrig en älvfåras delning 
genom dylik deltabildning, endast den mindre grenen av två skilda 
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Bild 12.. Tylden i Stedje sn. 

älvfåror, och detta endast i nedre Dalälvsområdet. Granskar man 
kartan (bild 11), ser man, att den ö, som ligger närmast Tillhed, 
har den långsmala form, som i dalmålet kallas tydla 'smörklimp, 
nävgrötsrulle'. Heden i ndrheten av denna ö och bebyggelsen där har 
kallats Tillhed, tjärnen Tylltjärnen, åkern söder om byn och efter 
denna närmaste vik av Oresjön Tyllyckan och den till byn hörande 
stranden Tillsanden. Tillhed och Tillsanden ha bevarat delabiali-
serat Till-, medan Tylltjärnen och Tyllyckan ha Tyll-, liksom Ore-
målet i allmänhet återinfört y-ljudet. 

7. Vid byn Näset finnes en bäck, på kartan kallad Tyllbäcken, och 
vid denna en gård Tyld eller Tyldes. Stålil anser, att namnet kom-
mer av att Tyllbäcken »bildas av flera småbäckar» (a a., s. 62). 
Men den övre delen av bäcken, där dessa tillflöden finnas, kallas 
Lindbäcken, medan den nedre delen kallas ):9cigbä,eken. Det är endast 
loppet genom byn, som kallas Tyllbä,eken. Där finns en ö, 2 m lång 
och i/2  m bred, en typisk tydla, och det är efter denna, mim 
bäcken och sekundärt gården fått namn, med id genom metates 
av dl. 

Orenamnen äro således exempel på att ordet tydla kan användas lika 
väl om landformation som om vatten, jfr tidhar s. 57 och tydel s. 73. 



a. b. 
Bild 13 a. Tillerup i Tyed sn (Gst 100 000 Abeltoft). b. Tyludden vid Halmstad 

(Ek. kart. förminskn.). 

d. Tyll-namn i Norge och Danmark. 
I Norge finnas några tyll-namn, som framdragits av Ståhl (a. a. 

s. 67 f.). I Hoyland hd, Nord Trondelag fylke, finnes gården Tyldum, 
belägen mellan Nordaaen och Söraaen (karta a. a., s. 70), som Norske 
Gaardnavne och Norske Elvenavne tolka på tre olika sätt (Ståhl, 
a. a., s. 70). Jag anser namnet vara lokal dat. plur. av subst. tydel: 
*tycllum> tyldum 'bebyggelsen vid tydeln'. Denna utgöres av Nord-
aaen och Soraaen, som under 2 km före sammanflödet gå parallellt. 

Liksom i Dalarna kan tydla f. användas som jämförelsenamn 
på sjöar och öar. I Hegre sn och hd, Nord Trondelag fylke, finnes en 
å, Tylda, som kommer från Store Tyld Vand och avrinner till älven 
Forra (karta i a. a., s. 69). Nära Tyldas utlopp finnes en gård, 
Tylden, dial. tplla, dat. tPllein. Namnet kan ej, såsom Ståhl trott, be-
teckna »mötet mellan åarna Tylda och Forra» utan något, som liknar 
en tydel eller tydla. Det kan ej vara ån Tylda, ty den är för lång och 
har ej mindre än 3 tillflöden från vardera sidan utan att bilda någon 
tydel. Däremot ha både Store och Lille Tyld Vand formen av en 
långsmal tydla. De ha tydligen kallats *Tydla> *Tylda, vartill sedan 
lagts subst. vand. Här är tydligen namnens ursprung. Tylda betyder 
ån från Tyld Vand; jfr ån lya från Tyin s. 54. Av ån har gården 
fått sitt namn, som h3rperistiskt skrives Tylden. 
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Tylden, dial. tgldao, gård i Stedje sn, Sogndal hd, Sogn og Fjor-
dane fylke: Thylde 1603, har namn efter den långsmala ö i Sogndal 
Ely, invid vilken gården ligger, se kartan bild 12, jfr bild 11. Jfr 
Ståhl, s. 67. I Tyld Vand har Tyld således samma betydelse som i 
Tyldsjön i Orsa och i Tylden i Sogndal samma betydelse som i Ore 
sn; jfr appellativet ty/a. 

Medan de norska namnen (2, 3) ha samma ursprung som namnen 
i Dalarna och Norrland, utgå tyll-namnen i Danmark (4-9) liksom i 
Götaland och södra Svealand endast från subst. tydel 'tvåarmare'. 

Tilsbjerg, landsby i Tved sn, Mols hd, Randers amt (Gst I: 16). 
Tilst, sn i Hasle hd, Aarhus amt: Tislcest 14/11 1203 (avskr.), 

Tilest 19/2 1295 (avskr. Aarhusbogen). (Gst I: 17 B 4.) 
Tylstrup, landsby i Ajstrup sn, Km hd, Aalborg amt: Tylstrup 

1460 (vidisse 1705), Tylstrop 13/2 1494. (Gst I: 42 D 4.) 
Tylvad, gård i Hanning sn, Bolling hd, Ringkjobing amt: 

Thylwad 1688 matr., Tylvad 1844 matr. (Gst I: 9 E 1.) 
Förleden utgöres av subst. tydel i genitiv på -s, (4) Tils-, (6) 

Tyls-, eller sammansättningsform på -e, (5) Tile-, varav (7) Tyl-, 
eller en kontamination mellan båda formerna, *Tilsx > (5) Tislce. 
Slutleden anger berg, sted, torp, vad vid tydeln, som vid Tilsbjerg 
bildas av ån 'mellan Langso och Stubbe So och en med denna 
parallell å, vid Tilst av två parallella armar till Egaa, vid Tylstryp 
av två parallella delar av Lindholm Aa och vid Tylvad av två 
parallella armar till Ganer Aa. 

Jylland har mängder av åsammanflöden. Men Tyll användes icke 
om andra än sådana åar, vars grenar löpa parallellt med varandra 
mot en gemensam stam. Tyll kan således ej betyda 'tvedelning, 
å' förgrening', som Harry Ståhl översätter det i motsvarande svenska 
namn (a.a., s. 68), utan 'smal tvåarmare'. Särskilt tydligt framstår 
detta vid Tylvad, där en enda å gör två vinkelräta krökar och där-
igenom liknar en tydel (se kartan). 

Med tydel betecknas även landtydel, kuststräcka med två uddar, 
jfr tvedare ovan s. 57. Så är fallet vid: 

Tillerup, landskap i Tved sn, Mols hd, Randers amt: Tildorp, 
Tilderp o. 1300 (Aarhus. liber Script. rer. dan.). (Gst I: 16 A 3.) 

Tilsted, sn i Hundborg hd, Thisted amt: Thildstedt 1280 (2Eldste 
danske arkivreg. 3, s. 158 avskr. 1599), Tylstath 26/5 1367, Tiilstedt 
13/5 1447. (Gst I: 40 C 3.) 

Tillerup ligger på en halvö 1,5 km söder om Knebel Vig, som 
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omslutes av två uddar, armarna på den tydel, varav platsen fått 
namnet *tydhilaPorp (bild 13 a). Tilsted ligger 1 km innanför kus-
ten av en tydel vid Thisted Bredning. I båda fallen finnas tvedar-
namn vid sidan av Till-namnen, vid Tillerup Tved, vid Tilsted 
Thisted av *Twidharstadh; jfr tvädar jämte tvädel i gutamålet. 

Bet. landtydel, tvåarmad udde' finnes även i Sverige i namnet 
Tyludden, varav Tylön och Tylösand utanför Halmstad. Äldsta be-
lägg, Tyelin 1564, avser Tyludden (SOH 1, s. 153 f.), som med två 
armar omfattar viken Tjuvhdlan (av subst. tjuga se s. 33). (Ek. 
kart. Tyludden. Bild 13 b.) 

I några namn förekommer formen Tvil- med återinsatt Tvi- (ses. 26): 
Tvilde, gård. i Voss sn och hd, Hordaland fylke: a Tuildi 

(1324), Tuldis (1342) (Norske Gaardnavne 11, s. 540). (Tk C 33 
Voss. Ståhl, a.a., s. 68.) 

Tvile, landsby i Aastrup sn, Gording hd, Ribe amt: Twile 
1487'. (Gst I: 2 A 1.) 

Tvilum, gård och sn, Gern hd, Aarhus amt: Twilum 1268, 
Twylum 13501. (Gst I: 18 C 3.) 

I anslutning till Magnus Olsen (Norske Gaardnavne 11, s. 540) 
förklarade Kristian Hald Tvile, Tvilum ur ett urnord. *twiplia-
'Gren, Forgrening'.' Denna förklaring, som ej kan gälla Tyll-namnen, 
är i fråga om Tvil- möjlig ur ljudhistorisk synpunkt men ej ur 
ordbildningssynpunkt, emedan ej är lokalbetecknande suffix. 
Även ur betydelsesynpunkt vållar den svårigheter, ty Tvilum ligger 
nära 4 km nedanför Gudenaas förening med Gjern Aa. Hald antog 
därför, att namnet förr betecknat ett större område. Alla dessa 
svårigheter försvinna med tolkningen av subst. tvidel. Tvilums gård 
ligger vid Gudenaa, som därifrån löper parallellt med Aning Aa, 
tills denna kröker från nordligt till östligt lopp och förenar sig med 
Gudenaa. Så bilda dessa åar en tydel. Samma figur bildas av 
Ranndalsälven och Lunde Vands avloppså, likaså av två grenar till 
Sneum Aa, varav Tvilde resp. Tvile fått namn. 

Till frågan om förhållandet mellan Tyll- och Till- se kap. 12. 

i) Hald, De danske st,ednavne paa -um, s. 101. 



Balk II. 

Is-  och His-  i nordiska ortnamn. 

6. Förstavelsen /s. 

a. Äldre tolkningar. 

I åtskilliga ortnamn i Sverige, Norge och Danmark ingår stavelsen 
-is. De ha hittills i regel förklarats som sammansatta med substantivet 
'is', lat. glacies. Så förklarar t. ex. Elof Hellquist•sjönamnet Islingen 
i Småland (Svenska sjönamn, s. 266) och Svenska Ortnamnskommit-
tén Isasjön, i Västergötland (SOÄ 4, s. 92) m. fl. Så förklarar 0. Rygh 
Ise i Ostfold i Norge (Norske gaardnavne 1, s. 243) och Stednavne-
udvalget i Danmark Isefjord på Själland (Danmarks Stednavne 2, 
s. 74). De flesta ha gjort det utan något som helst försök till bevisning 
av vare sig språklig eller, saklig art. Man har helt enkelt gjort det 
på grund av ljudlikheten. 

Stednavneudvalget i Danmark har dock observerat, att den språk-
liga formen Isefjord vållar svårigheter genom mellanstavelsen -e-, 
som förklaras antingen som genitiv plur. ,av is eller som rest av ett 
»bortreduceret» ore. Fjorden skulle således ha hetat *Isorefjord. Man 
jämför namnet med Isafjöröur på Island och med Islands eget namn, 
»som ifl. Landnåmabök har sit Navn af Drivisen». Enligt Olafs Saga 
Tryggvasonar (Flateyarbok, utg. 1860, I, s. 248) var det jöklarna, 
som voro orsak till namnet. »Laaifr och Jngolfr heyrdu sagt at Floki 
(den förste norrman som hade övervintrat på ön) hefdi fundit land 
kat er hann kendi vid jokla pa er hann hafdi par set ok kallade Js-
land.» Jämförelsen med Island borde ha fäst uppmärksamheten på 
att man var på fel väg.. Ty för Island med dess jöklar är denna 
namngivning naturlig men icke för en fjord på Sjx1lands soliga ö. 

En dylik tolkning strider mot ortnamngivningens första lag, att 
namnet skall vara särskiljande. Ett primärt naturnamn ges aldrig 
på grund av tillfälliga meteorologiska företeelser, som 
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regn, snö, sol eller dylikt, utan på grund av ett mera 
konstant särdrag. Snöån i Dalarna kan icke ha fått namn av 
snö men väl Snöhcetta i Norge, som ständigt är snöbetäckt. Isen är 
för Island ett särskiljande drag men icke för Isefjord eller Isasjön, 
ty lika mycket is som där kan det finnas vid vilken dansk fjord eller 
västgötasjö som helst. De kunna därför icke ha isen att tacka för 
sina namn. 

Ett annat tolkningsförsök har framlagts i en uppsats, Idegranen 
ock svenska ortnamn (Svenska Landsmål 1912, s. 62 f.) av Jöran 
Sahlgren, som antager, att »om ej i alla så åtminstone i ett flertal 
av ortnamnen på Is- ingår ett av de fornsvenska namnen på ide-
granen (Taxus baccata) i eller idhe». Bland exemplen anföras Is-
landa i Älvsborgs län, Ishult i Skåne, Isberga och Isåsen i Närke. 
Denna förklaring fann Ivar Lundahl föga tilltalande: »Om det an-
tagna f sv. i idegran inginge i ortnamn, väntade man stamf orm, 
icke genitiv» (Falbygdens by- och gårdnamn, s. 81). Det oaktat vid-
höll Sahlgren sin hypotes vid förklaring av t. ex. Hishult: Izhultte 
(1475), i Halland (SOH 1, s. 13). Detta är dock varken språkligt 
eller sakligt möjligt. Enkla trädnamn som första sammansättnings-
led ha aldrig genitivform vare sig i appellativer eller ortnamn. Ort-
namn på Is- kunna därför ej innehålla genitiv av ett trädnamn. 
Det antagna subst. *i 'idegran' är förövrigt en konstruktion utan 
vare sig fsv. eller nsv. belägg. Även ur växtgeografisk synpunkt är 
denna tolkning omöjlig. Idegranen växer endast sparsamt upp till 
Uppland och Gästrikland, och inga spår finnas av att den vuxit norr 
om denna gräns (Gunnar Andersson i Die Veränderungen des Klimas 
seit dem Maximum der letzten Eiszeit, s. 287). De många /s-namnen 
i Dalarna och Norrland kunna därför ej ha detta ursprung, och det 
finns ingen anledning att tolka dem annorlunda än /s-namnen i 
andra delar av Sverige. Även de andra två ortnamnsgrupperna, som 
Sahlgren hänfört till idegranen, de på Iv- och Id-, Ivö, Idö o. d., 
måste av samma skäl ha annat ursprung. Däremot finnas ortnamn, 
som tydligt einrar om idegranen, Barrlindsdalen o. d., som visa, att 
idegranen i Sverige haft ett annat, folkligt namn, barrlinden. Dessa 
namn äro förövrigt, såsom Sahlgren påpekat, av sent ursprung 
(a. a., s. 75). I äldre ortnamn användes trädnamn såsom samman-
sättningsled i mycket mindre utsträckning än man hittills trott. 
Vår tid tolkar ofta ortnamn, vars appellativa motsvarigheter dött, 
som om de vore bildade av trädnamn med liknande fonem. Jag 
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hoppas senare få tillfälle att påvisa flera dylika grupper av »falska» 
trädnamn i ortnamn. 

På samma sätt har man i vår tid i stor utsträckning tolkat ort-
namnsförstaled såsom djurnamn. Sådana finnas, liksom träd-ort-
namnen bildade enligt bestämda regler. Men många av de namn, 
som nu förklaras sammansatta med djurnamn, ha andra förstaleder, 
vars betydelse man glömt. Då t. ex. Isebukten i Bohuslän säges ha 
fått sitt namn därav, att tumlare, dialektens iser, flutit i land där 
(SOGB 20: 1, s. 116), så strider denna tolkning mot en av natur-
namnens grundlagar. Man gav aldrig namn på grund av dylika till-
fälligheter. De gamla naturnamnen äro aldrig »givna», dvs. påhit-
tade, såsom man gör i vår tid, utan de äro enkla eller sammansatta 
appellativer, varmed man beskrivit en plats så, att den primitiva 
människan med hennes starkt utvecklade natursinne skulle kunna 
identifiera platsen, och dessa appellativa benämningar ha sedan 
stelnat och blivit egennamn. 

Den vanliga nödfallsutvägen att förklara ortnamn med okända 
förleder såsom personnamn har även tillgripits i fråga om /s-namn. 
Så förklarar t. ex. Ivar Lundahl Istorp i Västergötland ur ett fsv. 
mansnamn Isar (Falbygdens by- och gårdnamn, s. 160), och SOV 
Iserud i Rudskoga ur ett mansnamn Ise. Om dessa och andra hypo-
teser närmare i den följande framställningen. 

b. Sockennamnet Orsa. 

Under arbete med att förklara sockennamnet Orsa fann jag ett 
naturbetecknande ord, som icke blott förklarade detta namn utan 
även gav uppslag till tolkning av de flesta nordiska namnen på 
Is-. Jag vill därför först redogöra för detta namn. 

Namnet Orsa har tidigast tolkats av Adolf Noreen (Vårt Språk, III, 
s. 96), som ansåg, att den medeltida formen i Oresom utgjorde »dat. 
pl. av ett ör-se, dvs. Or(eälfvens) mynning». Till denna förklaring 
anslöt° sig Johannes Boöthius (Orsamålet, s. 69), Elof Hellquist 
(Etymologisk Ordbok, s. 553) och K. G. Ljunggren (Till utvecklingen 
av os, öse i ortnamn. Namn och Bygd 1936, s. 126). Rörande Orsas 
läge se Gst 103 Mora. 

Undertecknad ansåg det tidigare onödigt att för förklaringen till-
gripa det sällsynta ordet ose och föreslog därför i• stället det vanligare 
substantivet 08 'mynning', Or-osa (Dalarnas Hembygdsbok 1938, 
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s. 34). Denna förklaring upptogs av Bror Lindén i Dalska namn-
och ordstudier, s. 26. På samma sätt förklaras Orsa av Bengt Hessel-
man i Nordisk språkhistoria I, s. 162. De medeltida beläggen visa 
emellertid, att Adolf Noreen hade i huvudsak rätt. Då de äro av 
mycket växlande värde, nödgas jag för varje belägg ange källans art. 

I ett dombrev från år 1325, återgivet efter avskrift, vidimerad av 
konung Karl Knutsson 1456 (DD 1, s. 13 nr 13, avskr.), nämnes: 
ions i orissa sokn.i I ett salubrev från år 1427 (DD 3, s. 193 nr 863), 
utfärdat på Kopparberget, nämnes: herre laurintz i oresom. I ett 
dombrev från år 1442, i avskrift vidimerad av Karl Knutsson 1456 
(DD 1, s. 97-98 nr 96, avskr.), står: i oresa sokn, af/ orissom, a/f 
oris- och mora, att  °Kasa, af/ oresa, orisbomen, oris . . orissa. I Karl 
Knutssons brev från år 1456, utfärdat i Stockholm (DD 1, s. 106 
nr 107), står: oressa, orissa:2  Ett brev från Mora 1527 (DD 2, s. 114 
nr 401) är utfärdat av: Mora orissa och koperbergxmen. Först i Gustav 
Vasas brev har namnet fått den nuvarande tvåstaviga formen Orsa 
1527 (GV11 4, s. 65) m. fl. 

Från år 1325 finnes ett köpebrev (SD 3, s. 689), varigenom Birger, 
prästman i Västerås stift, säljer sin ärvda gård i Västerås till kaniken 
Thideman i Västerås i närvaro av: Olawo Rectore ecclesie orosum do-
mino Herrmanno in skicedwi domino Hemmingo in kumblum et domino-
johanne margarete ehorali arosiensi. SD:s register översätter orosum-
med 0rsa3, men detta kan ej vara riktigt. Det skulle i så fall vara det 
enda exemplet på att namnet Orsa i vandra ledet har -os-, medan det 
eljest alltid har -is- eller -es-. Hade Olov varit kyrkoherde i Orsa, 
skulle han endast titulerats domino i likhet med kyrkoherdarna i 
Skedvi och Kumla. Men nu är han rector, clvs. ledare för flera präster, 
och nämnes därför främst bland de fyra fastarna. En dylik syssla, 
hade inrättats vid Västerås domkyrka genom domkapitelsbeslut, 
den 4 dec. 1320, bevittnat bl. a. av kaniken Thideman (Ekström, 
Västerås stifts herdaminne I, s. 550), och Olov var tydligen den 
förste innehavaren därav. Medan Västerås i brevet eljest återges 

En avskrift av Karl Knutssons brev, utförd av Jakob von Engeström, har: 
nils i orrssa sokn (SI) 3, s. 670). Men von Engeströms avskrifter äro moderniserade 
och därför ur namnstudiesynpunkt värdelösa. 

Ett dombrev från år 1493 (DD 1, s. 152 nr 153, avskr.), som nämner Orsa 
socken fyra gånger, finnes endast efter v. Engeströms avskrift. 

G. Ekström, Västerås stifts herdaminne I, s. 551, har på grund härav uppgivit. 
Olov som kyrkoherde i Orsa. 
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med det latinska adjektivet arosiensis, står stadens namn här på 
svenska i likhet med skitedwi och kambium.. Formen oroswm är lokal-
betecknande dativ plur., 'i Åros'; o- kan icke vara ett tidigt 
exempel på övergång av ä till ti-ljud, utan det är ett äldre p, som 
liksom i dalmål blivit ö (Levander, Dalmålet I, s. 113) och införts 
även i genitiv. Detta ord skrives med o även i andra namn t. ex. 
Onastum 1310 (SD 2, s. 626) 'Ånsta' sn, Örebro hd, Närke, yngre: 
Aaniste o. 1457 (C 7), jfr dalm. öna 'ån' Lima. 

Den vanligaste mellanvokalen under medeltiden är -i-, orissa, 
orissom o. d., 9 gånger; -e-, oresom o. d., förekommer 4 gånger. Den 
sistnämnda formen måste, såsom Adolf Noreen föreslog, komma av 
or-oss eller rättare av den därtill bildade bebyggelsepluralen or-osa(r) 
med delabialisering av ö till e, som ännu är regel i orsamålet och spo-
radiskt förekommer i Dalabergslagen under medeltiden.' Dessa 
e-former förekomma i brev från Kopparberget och från Karl Knuts-
son och representera tydligen tidens officiella form, medan i-formerna 
äro dialektala. 

För förståelse av i-formerna erinras om att fsv. os 'mynning' mot-
svaras av dalmålets -as, ex. i Mora: Gopshus, dial. göfsoips, och He-
mus, dial. bnuts; i Venjan: Tennus, dial. ttg,nays; i Våmhus: dial. 
u,ömits. Dialektformerna visa, att detta -us icke är utvecklat ur 
-os »på grund av ställning i svagton», såsom Karl Gustav Ljunggren 
framställt saken (i Namn och Bygd 1936 8. 126) i likhet med Adolf 
Noreen, Altschw. Gram. § 112, och Axel Kock, Svensk Ljudhisto-
ria II, s. 169. Diftongerna måste nämligen vara utvecklade ur 
lång, tryckstark vokal. Slutleden -as är dalmålets regelbundna 
motsvarighet till rspr. os,' liksom det har bru 'bro', ku 'ko' o. d. 
Till förklaring av detta n återkommer jag i balkarna III och IV. 

Liksom till riksspråkets os 'mynning' funnits en neutral ia-avled-
ning, öse, så har till dalmålets us funnits ett yse, och detta har i 
Orsamålet delabialiserats till ise. Det är detta ord, som utgör andra 
sammansättningsleden i orissa eller rättare den därtill bildade be-
byggelsebetecknande pluralen ysa(r). 

K. G. Ljunggren har i sin behandling av os och öse i ortnamn ej 
skilt på dem i fråga om betydelse. Jag återkommer senare till 
denna fråga men vill redan nu påpeka skillnaden, att bebyggelsen 
vid Oreälvens utlopp kallats orissa men bebyggelsen vid Våmåns 
utlopp i samma  sjö Våmhus. Möjligen skulle detta kunna bero därpå, 

1) Levander, Dalmålet I, a. 202, 205, 211. Envall, Dalabergalagamålet a. 29. 
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att Våmån har ett utlopp, medan Oreälven haft ett par utlopps-
grenar, som delvis finnas kvar: Storån och Lillån.1  Liksom fsv. 
eke haft kollektiv betydelse i förhållande till subst. ek, så kanske 
även orissa betecknat flera utlopp. Orsa skulle i så fall betyda 'be-
byggelsen vid Oreälvens delta'. Andra liknande exempel visa dock, 
att ia-avledningen får tolkas på annat sätt, varom närmare i kap. 
11 a. 

c. Andra dalanamn med is av yse. 

C:a 500 m utanför Enåns utlopp i Orsasjön finnes en ö, som på 
generalstabskartan (103 Mora) kallas Janisah.(olmen), i dialekten 
lemsagna). Enligt SOA:s upptecknare, Bror Lindén och Benkt 
Granholm, har den namn av Jannisagården i byn Lunden, Holen, 
dial. usorpsa, i storskifteshandlingar 1874-1876 Jannissa (Lant-
mäteriarkivet, Falun). Denna gård säges ha namn efter prästsonen 
Johannes Bäck, f. 1663, d. 1702, som bodde i Lunden. Efter honom 
kallas en äng å Vångsgärde fäbodskog Onues Miar trådgård. Men 
ön vid Enåns Utlopp har ingenting att göra med Lunden eller Jannisa-
gården. Den tillhör Trunna by, 2 km norr om Lunden, och har 
namn efter läget vid Enåns utlopp. 

Enån, dial. lenut, har uppkallats efter den 'hed', den torra sandjord 
med låg vegetation (barrskog och ljung), över vilken ån flyter fram. 
Ordet hed, fvn. heiör, har i äldre dalmål h-bortfall och diftong, le, 
Älvdalen, i sammansättning n-tillskott, lam-. Och denna form har 
funnits även i Orsa. Ån har givit namn åt Jenmyr, dial. 
en uppodlad myr i norra Slättbergs by, och åt ön vid dess utlopp, 
som egentligen skulle heta tnusaå, på riksspråk Enösön. Sedan 
man glömt den ursprungliga betydelsen av första sammansättnings-
leden Jenis-, har man associerat den med personnamnet Jannis och 
ändrat vokalen därefter. 

Skörissjön och Skörisån, dial. stsbrUeina, sjö och därifrån kom-
mande å i Malungs sn (Gst 95 Malung). 

Gst skriver Sjöris-, men dialektformen visar, att stammen är 
Skör-, av 8k9r 'skärning', här avseende den förkastningsspricka på 
östra sidan av N. och S. Skörisberget (554 resp. 579,4 m över havet), 
i vilken Skörissjön ligger (450 m). Andra sammansättningsleden 
-is- har här betydelsen 'källsjö'. Sköris betyder således 'källsjön 

1) Se K.-E. Forsslund, Med Dalälven från källorna till havet I: 4, s. 77-78. 
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vid branten'. Samma namn finns i Närke som bynamn, Sjörs, se 
s. 92. Som mellanled ingår -is- även i namnet Gerisån i Malung, 
se kap. 13 b: 7. 

I namnet på byn Djurås i Gagnefs sn, äldre liurus 1537 (DD 2, 
s. 233 nr 537), d. v. s. Ljurälvens os, kan slutleden -us ibland er-
sättas av -is. Sålunda skrives Lyuris 1540 jb och i Jöns Perssons 
dombok 1544 (2 ggr). Men skrivningen -ur, -os dominerar. 

Storis, dial. st4r1s, gårdsnamn i Berga by, Husby sn, äldre: 
Storis 1819-1830 husförh.-längd. Gården är belägen vid Lissel-
älven, Dalälvens vänstra gren vid Bergaön. En dylik förgrening 
har kallats yse, se mom. 8. Första sammansättningsleden synes 
vara adj. stor, vilket passar ur betydelsepunkt, då Bergaön är 
den största av de öar, som bildats nedanför sjön Amungens ut-
lopp i älven. 

Som första sammansättningsled är /s- av yse ännu vanligare: 
Ismarvål, dial. ismarweil, heter en by i Orsa, belägen invid en 

bergknalle (339 m). Namnet skrives äldst Ismerevall 1552 jb, Jsmår-
wårdh 1580 årl. ränta, ijsmaruård 1580 kyrkotionde, Ismanceirdh 
1590 årl. ränta, Ismarwåhl 1791 jb. (Gst 103 Mora.) 

Första sammansättningsleden, Ismar-, är det gamla namnet på 
den mossjö, som funnits ungefär 1 km söder om Ismarvål. Ismar-
är sammansatt av Is- 'öse' och mar 'mossjö'. Orsamålet visar tydligt, 
att Is- ej kan vara det svenska ordet 'is', ty detta heter på Orsamålet 
as. Däremot motsvarar det Ys-, som enligt Orsamålets lagar de-
labialiserats. Den mossjö, efter vilken Ismarvål uppkallats, är nu 
uppodlad, och odlingen kallas udtZzgsm& 'Vålängsmyr'. Här upp-
rinner Fuån i Mora, och Ys- betyder här 'källos', se s. 135. 

Isunda, dial. ,,szimd, by i Mora sn: i yzunda 1545 (Jöns Perssons 
dombok), Jssundh 1545 jb, Jssund 1550 jb, Jsundh 1551, 1562 jb, i 
Isund isunda 1606 jb. (Gst 103 Mora. Bild 25 b.) 

Bror Lindén (Dalska namn- och ordstudier 2, s. 145) tolkar namnet 
som uppkommet ur prepositionsuttrycket I Sundet, syftande på 
sundet mellan Sollerön och Moralandet, ehuru byn icke ligger vare 
sig »i» eller vid detta sund! Men den ligger vid det s.k. os i Vika-
viken, som bildas av ön Oxi (se s. 135). En yngre förledsform be-
varas i namnet Usolkern på Tvärånäset mitt för oset och i namnet 
på ön Oxi mitt i oset, se kap. 15 och 16. Slutleden är ej sund utan -und 
'hörande till', jfr rsunda i Östergötland (s. 95). Om -und som ort-
namnssuffix se Hj. Lindroth i Namn och Bygd 1918, s. 41 f. 

6- 495209 P. Envall 
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Dala, dial. ,sItZgr, by i Svärdsjö sn, äldre: Jsaalaboo 1477 (DD 
1, s. 269 nr 267, avskr.), j Iselie 1524 (GVR 1, s. 278), Issellia 1539 
jb, Isala 1571 Ä. l., Isä,lle 1602, Ihshöle by 1725.1  (Gst 97 Falun.) 

Andra sammansättningsleden -selia är ett bebyggelsenamn till 
subst. sel, rörande vars betydelse jag hänvisar till ett kommande 
arbete, Bodar och fäbodar. Första sammansättningsleden är ett 
delabialiserat Ys(e). Byn är belägen vid Isalaåns utlopp i Svärdsjön. 

Islingby, dial. är en del av Borlänge stad, förut by i 
St. Tuna sn. Namnet skrives äldst: Jsslingeby 1539 jb, Jsslingebij 
1540 jb, yslinge by Jöns Perssons dombok 9/3 1546. (Gst 97 Falun.) 

C. I. Ståhle har (Studier över de svenska ortnamnen på -inge, 
s. 303) förklarat namnet av ytlinga- 'de som bo på utsidan'. Troligen 
har han menat utsidan av älven, sett från Borlänge och Domnarvets 
järnverk, utan tanke på att dessa äro nya samhällen, från slutet av 
1800-talet. Islingby ligger mitt i en rad av byar på östra sidan av 
älven. Något läge på utsidan kunde man förr ej tala om. Byn ligger 
emellertid mitt för det delta i älven, som bildats nedanför Domnarvs-
forsen, där älven flyter fram i tre fåror, åtskilda av två öar, vilka 
bildats av erosionspartiklar från två bäckar. Den ena, från trakten 
av Forsa, mynnar ut i älven mitt för Islingby, den andra, från Barkar-
gärdet, mynnar ut strax ovanför Islingby. Öarna ligga nu inom järn-
verkets område, -och platsen har helt omvandlats genom utfyllnad 
och bebyggelse. 

Namnet Islingby är en avledning av subst. yse medelst diminutiv-
suffixet ung-, ex. kiplingr till kip. Ordet öse har bl. a. använts om 
sådana ställen i vattendrag, där detta delas av en ö, se nr 4. Liksom 
Tillinge anger 'bebyggelsen vid den lilla tvåarmaren', så anger Islinge 
'bebyggelsen vid småoset'. 

Samma namn, Islingby, finns även i V. Färnebo sn i Västmanland, 
äldre: Yzlingaby 1353 (SD 6, s. 413), Itzlingaby, Islingaby (2 ggr) 
1399 (Styffe, Bidrag till Skand. hist. 2, s. 89), Yslin,gaby 1399 (Västm. 
Fornm. Årsskr. 3, s. 89), idhzlingeby 1439 avskr. fr. 1400-t:s mitt 
(SMR nr 1000). (Gst 83 Sala.) 

Skrivningarna itz- och idhz- äro typiska skrivarförbättningar. 
Jfr att i samma diplom, som har /tz-, två gånger skrives Is-. En 
skrivning itlingaby 1370 (SRP nr 913) är också en hypersvecistisk 
skrivarförbättring i analogi med att talets lisle skrevs litle. 

1  Karl Linge, Svärdsjö socken, s. 121 resp. 88. 



, , q 

A 

,-... -------- t, Bel', 

\ 
s'ss  

\ 0..  

\ 

<kbm 

Priist~," 

83 

Vangs tingspinl$ 
irrcisterförnebo socken 

Bild 14. Islingby och ösby vid Svartån (Ur Västm. Fo,rnm.-för. årsskrift 36) . 

Islingby är beläget just där Svartån delas av en liten ö nedanför 
IT. Färnebo kyrka och har tydligen fått namn av detta småöse (bild 
14). På andra sidan ån ligger byn ösby, sammansatt med öse, en 
yngre benämning på samma delta. En variantform, Osby 18/10 1399 
(SRP nr 3033), visar, att namnet ännu vid denna tid associerades 
med detta »os». 

Med diminutivavledningen Isting- har även bildats sjönamn: 
9. Illingarna, dial. libgane, fyra sjöar i Aspeboda sn. På Gst 

(97 Falun) står blott Stor Illingen. Nordöst om denna ligger tre 
småsjöar, Små Illingarna, som utgöra utvidgningar av Illingsån. 
Namnet *Isling betyder 'sjö som hör till småoset', syftande på de 
små mynningsåarna mellan sjöarna, dvs. 'de små mynningssjöarna'. 
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Efter dessa ha sedan Stor Illingen och Illingsån erhållit namn. I 
dalmål övergår st till tonlöst 1, även om s och 1 tillhöra olika stavelser 
(Levander, Dalmålet II, s. 91), och denna regel har förr gällt även 
i Dalabergslagen. Samma öveygång föreligger även i: 

10. Illandstjärn, dial. Ilands4n, tjärn i Våmhus sn (Gst 103 
Mora). 

Den ligger nedanför sammanflödet av tre armar till Böån och 
har därför kallats 'Öselandstjärnen'. Iland» förekommer i Våmhus 
även som gårdsnamn i flera byar, angivande gårdens läge vid öse-
land. Rörande si jfr i samma sn Gst: Vasselsjön men — med namn 
efter denna — Vallsjöberget. 

Förutsättningen för att namnen från Dalabergslagen skola kunna 
tolkas så som skett, är, att även denna del av landskapet en gång 
haft us, motsvarande riksspråkets os, och att även där y delabialise-
rats till i. Båda dessa företeelser har jag tidigare påvisat från Dala-
bergslagen (Dalabergslagsmålet, s. 40). Jag har även framhållit, 
att liknande exempel funnits utanför landskapets gränser, i första 
hand i Hälsingland, vars mål alltjämt har kvar åtskilliga drag gemen-
samma med dalmålet, men även i de egentliga sveamålen, där åt-
skilliga dylika relikter finnas kvar (a. a., s. 52). Till dessa relikter 
höra ortnamnen på Is-. 

7. Is-namn i övriga Sverige. 

a. Islandsbron och andra uppländska is-namn. 

1. Islandsbron är ett av Sveriges mest kända namn på Is-. Detta 
namn har bron i senare tid fått i stället för det äldre namnet Munk-
bron, därför att den ledde från Slottsbacken till den stadsdel, som 
på 1800-talet kallades Islandet.' 

Den populära uppfattningen av betydelsen av namnet Island torde 
vara den, att Island var »den trakt af Fyrisån, där de af ån medförda 
isstyckena vårtiden samlade sig» (C. G. Styffe, Skandinavien under 
unionstiden, s. 347). En annan tolkning av »isen» ger Nils Sundquist 
i en uppsats Problemet Island (Upsala Nya Tidning 1938, 19 febr., 
s. 11). Han påpekar, att på Lars Hoffstedts Upsala-karta (1702) 
finnes namnet Isen som beteckning på strandbebyggelsen mellan 
Långgatan (nu Östra Agatan) och ån från Bredgränd till Bäverns- 

1) K. W. Herdin, Bidrag till Uppsala stads byggnadshistoria I, s. 11 och 73. 
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gränd. Han trodde, att denna trakt kallades Isen, därför att det var 
»nedanför denna strandbodsremsa, som den egentliga Isen-marknads-
platsen legat». Han sökte således göra gällande, att Distingsmark-
naden, som enligt Olaus Magni hölls på isen, skulle ha hållits utan-
för detta kvarter, och att det var därför det fått namnet Isen. Men 
detta är en gissning utan underlag. Kvartersnamnet Isen är tvärtom 
en sen nybildning till det gamla namnet Island, som förekommer 
på flera ställen i såväl Sverige som Norge. Det är sammansatt av 
yse och land och betyder 'öse-stranden'. /s har således samma be-
tydelse som -os i Aros. 

Staden Aros anlades på östra åstranden av de första kristna ko-
nungarna på 1000-talet som en motpol till det hedniska Uppsala 
(bild 15). Man kan dock ej av namnet draga den slutsatsen, att 
Mälaren på 1000-talet nådde upp till Kvarnfallet, ty os kan beteckna 
åns utlopp i Föret, vid vars södra ända också ett os omtalas, på 
1200-talet vid Sunnersta, sundusum, se kap. 13 a, 11. Island kan 
också beteckna 'stranden vid ådeltat' omkring Studentholmen och 
Kvarnholmen, jfr Islandet i Gävle s. 87. 

Första gången namnet Island förekommer i skrift är i ett salubrev 
från år 1338, varigenom riksdrotsen Greger Magnusson säljer sin 
gård, belägen »iuxta maneriura regis vpsalie dictum island», 'bredvid 
kungsgården i Uppsala, som kallas Island' (SD 4, s. 590). Enligt en 
tradition, som levde på Ericus Olais tid, skulle en kungsgård ha 
funnits invid Kungshögen, som var belägen på Bayerska• bryggeriets 
tomt vid Svartbäcksgatan på Uppsalaåsen, som korsar ån vid Kvarn-
fallet (G. Ekholm i Namn och Bygd 1925, s. 94). På denna ås gick 
den äldsta landsvägen fram, den s.k. alme(n)i(n)gis gatuna som ther 
loper nordantil nidher i aana 2/4 1465 (RA)1. Nedanför åsvägen har 
man i vår tid grävt fram fyra runstenar, en på Badhusets, två på 
klostrets och en på Svartbäcksg. 8:s tomt2. De ha tydligen stått 
resta invid Allmänningsgatan nära Kungshögen. Då staden .Aros 
växte fram söder om åsvägen, flyttades kungsgården längre ned på 
åns östra sida.3  

Ungefär 100 år senare, den 13 juni 1437, omtalas Island i ett bytes-
brev från Uppsala (RA), varigenom Olaff pawlss(on) överlåter sin 

Carl M. Kjellberg och andra efter honom ha felaktigt antagit, att Allmän-
ningsgatan var Ö. Ågatan (Uppl. Fornm. Tidskr. 3, s. 18). 

Sune Lindqvist, Staden Upsalas äldsta monument (UNT 14/6 1949). 
Nils Sundquist i artiklar i UNT. 
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Bild 15. Islandet och Östra Aros, åmynningen på 1000-talet. Karta av Nils 
Sundquist. Strandlinjen 3,6 m över nuv. havet, ekvidistans 1 rn. 

gård »a yslandhe» till Vårfrukyrkan mot en kålgård och »eth bodha 
rum» »a hyslandhe». Vårfrukyrkan var belägen invid Bredgränd. 
Då kyrkan bytte till sig en gård, är det väl sannolikt, att kyrkan 
behövde den för något sitt ändamål, och att den var belägen i grann-
skapet dock sannolikt ej i omedelbar anslutning, eftersom kyrkan 
ej nämnes i den utförliga tomtbeskrivningen. Enligt denna låg gården 
vid en gata i ett kvarter, som avsmalnade ned emot ån. År 1480 
den 5 juli såldes en gård »i iislandence» (Uppsala RA). År 1437 hade 
man använt prepositionen a men 1480 i iislandence. Man hade då 
glömt den ursprungliga betydelsen och behandlade Islandet som ett 
vanligt stadsdelsnamn. 

År 1643-45 uppgjordes en ny stadsplan, då Stora Torget anlades 
och Drottninggatan-Vaksalagatan blev stadens nya axel. På en 
karta från 1667 står namnet Islandet utsatt på den del av staden, 
som ligger söder om Drottninggatan-Vaksalagatan och öster om ån 
(se Nils Sundquist i Uppl. Fornm. Tidskr. 46, s. 118). En kommitté 
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uppgjorde år 1669 namn på den nya stadsplanens kvarter, och dessa 
stå utsatta på Staffan Boomans tomtkarta 1671 (UB S 143). På 
denna betecknar Isen strandremsan från Smäckens utlopp (vid 
Smedsgränd) till Munkbron. Kvartersnamnet Isen bildades av första 
leden i Islandet, som försågs med bestämd artikel i likhet med kvar-
tersnamnen Bävern, Gropen, Kroken, Munken o. d. På 1702 års 
karta har kvarteret minskats till området mellan Bredgränd och 
Bävernsgränd. Senare försvann detta kvarter helt och hållet. Men 
namnet levde kvar som beteckning på trakten omkring Fyrisåns 
nedre tröskel, där det i våra dagar bevaras i namnet på Islandsbron. 
Det är ett utmärkt exempel på hur ett ortnamns betydelse under 
århundradenas lopp kan ändras genom bebyggelsens utvidgande. 
Det är också ett vittnesbörd om att ålderdomliga språkdrag, som 
nu utmärka övre dalmålet, en gång funnits även i Uppland, där det 
gamla ordet yse bevarats i flera ortnamn. 

Islandet kallas även en stadsdel i Gävle, som ligger på Gavleåns 
södra sida ett stycke ovanför utloppet. Islandet var i mitten av 1700-
talet namn på ett av stadens fyra kvarter. Det låg där Islands Ån 
på högra sidan lämnade Gavleån för att omflyta Islandsholmen 
1812 (Wermings karta).1  Tidigare utgjordes denna av flera holmar, 
se Lars C. Lindenborgs karta 1741-17471, de s.k. Islands Holntarne 
1717-1740 (Kr. A. Gefle nr 4). Även Islandsån eller Lillån är nu 
igenfylld. En liknande å, östra Lillån, utgick från den vänstra sidan 
av Gavleån. Då endast stadsdelen på södra sidan fått namnet 
Islandet, är det tydligt, att namnet icke syftar på åmynningen utan 
på den forna deltabildningen, Islandsholmarna före Gavleåns utlopp. 

I Uppland finnes ett sjönamn, sammansatt med Is- av yse: 
Issjön, dial. sfån, i Angarns sn, Vallentuna hd, Stockholms 

län, äldre: Is Sjön 1755 (A 4: 8 Lantmäteristyr. arkiv). (Ek. kart. 
Vallentuna hd, Gst 75 Stockholm.) 

Sjön har endast ett litet bäcktillflöde men två avlopp, ett åt 
väster till Angarnssjön och ett åt öster till Garnsviken. Här har Is-
tydligen samma betydelse som i bynamnet Ismarvål, nämligen 'källa'. 
Issjön betyder således 'källsjön'. 

Flera bebyggelsenamn i Uppland ha Is- av yse som första samman-
sättningsled: 

issjö (Gst /sjö), dial. ä. P86, y. go, Vo, Yfobfin, by i Länna 

1  Återgiven i 0. Fyhrvall, Gefle stads historia (1901). 
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sn, Frötuna skeppslag, Stockholms län. Äldre: /siö 1571 Ä. I., 
1639 (kartan A 8: 137-138, Lantmäteristyr. arkiv). (Gst 85 Norr-
tälje.) 

Den äldre dialektformen ser ut, som om det vore det enkla subst. 
yse. Men då detta eljest ej förekommer enkelt som ortnamn, är det 
sannolikt ett *ys-see(r), en äldre motsvarighet till det yngre ysjö. 
I bynamnet ha s- och sje-ljud smält samman, medan de i sjönamnet 
(2) höllos isär genom association med sjö. Byn är belägen vid den 
smalaste delen av Isiö Wijkan, en sydlig vik av Linna Kyrkio Siö 
(A 8: 137-138). Mitt för byn är viken förträngd av en ö. Ett 
dylikt sund har kallats os, varav sjön och efter denna byn fått 
namnet Issjö. 

Isby, dial. sby, gård i Kårsta sn, Långhundra hd, Stockholms 
län, äldre: Isby 1763 karta (A 52: 19). (Gst 85 Norrtälje.) 

Gården är belägen vid nordöstra sidan av en 2 km lång mosse, som 
genomflytes av en å, som 1 km efter utloppet ur mossen inflyter i 
Kårstaån. Här synes Is- beteckna 'sjöliknande utvidgning strax 
före utloppet', en betydelse som är vanlig särskilt i Norge, se kap. 8 a. 

Isby, dial. sby, by i Simtuna sn och hd, Västm. län. Äldre: 
Ysaby 1356 (SEP nr 271), jsaby 1379 (Upps. dipl.), Jsbybyn 1682 
(Västm. Forum. Årsskr. 1928, s. 16). (Gst 83 Sala.) 

Byn ligger c:a 1 km norr om två bäckars sammanflöde till en, som 
fortsätter som Simtunaån och örsundaån. Av läget nära detta sam-
manflöde har byn sitt namn. 

Den vanliga betydelsen 'åutlopp' förekommer i flera ortnamn 
(5-8): 

Isgrena, dial isgdna, by i Bälinge sn och hd, Uppsala län. 
Äldre: i Hesegarni 1357 (SEP nr 302), i Ysagren 1391 (SEP nr 2579), 
isegrcen 1466 (RA), ii ysagreno(m) 1483 (RA), in villa ysagrcene 1490 
(RA), i isgren 1492 (Uppl. Lagmansdombok), Esegrena 1528 (Hel-
geandsh. i Uppsala jb), Ysegrena 1539, Isegrenna, 1560 (GVR). (Gst 
84 Uppsala.) 

Byn ligger 1/2 km ovanför Aloppeåns sammanflöde med Bälingeån, 
och namnet syftar på detta. Första sammansättningsleden, Hese-
(med hypersvecistiskt h; jfr hyslandhe i Uppsala 1437), Ese-, är 
delabialisering av den riksspråkliga formen öse, som kunde finnas vid 
sidan av den äldre formen yse-, i,se-, så länge man erinrade sig nam-
nets betydelse. 

Andra sammansättningsleden är i det äldsta belägget -garni, 
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samma ord som i Svinnegarn, Wenngarn m. fl., vars betydelse ej 
är utredd, men som sannolikt syftar på någon fiskeplats. De andra 
beläggen ha -gren, -grcen av fvn. grein; syftande på läget vid ena 
ågrenen. Att ett namn på detta sätt bytte form, var ej ovanligt på 
en tid, då namnen ännu voro halvt appellativa. 

Isä,tra, dial. 4sck4ra, by i Norrby an, Simtuna hd, Västm. län. 
Äldre: ysiitra 1370 (SEP nr 915), i 'isätt(er) 1492 (Upp'. Lagmansdb., 
s. 38). (Gst 83 Sala.) 

Rörande de svenska sätranamnen har Folke Hedblom (De svenska 
ortnamnen på säter) visat, att de ej, som man trott, beteckna fä-
bodar. Ordet har i vissa dialekter som terrängbeteckning betydelsen 
'skogsäng', varför han antar, att även de äldre säternamnen haft 
denna betydelse. Det synes mig dock klart, att man måste göra en 
bestämd skillnad mellan yngre ägonamn <ich de gamla bebyggelse-
namnen, som haft en annan betydelse. 

Första sammansättningsleden tolkas av J. Sahlgren (Svenska• 
Landsmål 1912, s; 70) såsom fsv. *,-y 'idegran', som dock är okänd 
på trakten. Vid byn samnianflöda tre bäckar, från norr, öster och 
söder, till en, som avflyter till Sagän, och det är detta sammanflöde, 
som givit sätergården namn. Man kanske förvånar sig över att be-
byggelsen kunnat uppkallas efter så små vattendrag. Men dessa 
bäckar spelade förr en mycket större roll än nu. Efter liknande 
bäckar ha även andra byar i Sala socken fått namn, ex. Norrbäck 
och Sörbäck. 

Isätra (Gst Isättra), gård i Österåkers sn, Åkers skeppslag, 
Stockholms län. Äldre: Isätra 1670, Y sättra wijken 1700-talet, Y sätra 
wi;jk 1714 (Krigs Akad. XXII). (Gåt 76 Vaxholm.) 

Gården är belägen c:a 1 km ovanför utloppet av ån från Solberga-
sjön till Isätraviken, som tidigare trängt längre in. Namnet betecknar 
således 'sätergården vid åutloppet'. 

Islinge heter en stadsdel på Lidingö; uppkallad efter en frälse-
gård, på medeltiden torp. Namnet skrevs: hytlingawik 1379 (SRP 
nr 1442), yslinghewik 1498 (C 36, s. 54), Islinge 1556 tl, Isslinnge 
1653' ml, Isstinge 1687 jb, Islinge 1715-1871 jb. (Gst 75 Steck-
h olm. ) 

Hellquist uppfattade namnet som en patronymisk bildning Hytling-
eller Isling-. Ståhle förklarade det (a. a., s.. 302) liksom det förut 
nämnda Islingby som en bildning *ytlingar till adv. ytter. Men platsen 
ligger på Lidingöns innersida! Närmare bestämt vid en vik öster 
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om Tranholmen. Denna bildar den förträngning av sundet mellan 
Stora och Lilla Värtan, som givit bebyggelsen namnet Islinge 'hö-
rande till småoset'. Jfr att dylik förträngning genom ö även i Dalarna 
och Västmanland betecknats med diminutivavledningen Isling-, se s. 
82. Den äldsta formen hytlingawik (1379) är en för Roslagen typisk 
hypersvecistisk form (med h-tillskott och -y- för dialektens i) från den 
tid, då förut bortfallet h och delabialiserat y återtogos i skriftspråket, 
varom närmare nedan kap. 12. Angående -t/- för -si- se ovan s. 82. 

b. Is-namn i Norrland. 

Isbo, dial. sbo, by i Delsbo sn, N. Hälsingl. doms. tg, äldre: 
össbooda 1600-talskarta (V 9 : 1 Lantmäteristyr. ark.), Y sbo 1726 
(Broman, Glysisvallur 1, s. 224). (Gst 84 Hudiksvall.) 

Byn ligger norr om Isbosjön, (össboosiön V 9: 1), varifrån en å 
rinner 1 km till Lumpån, som avbördar sitt vatten till Stömnesjön. 
Is- har således här bet. 'källsjö'. Betydelsen var på 1600-talet ännu 
levande, varför dial. Is- översattes med ös-. 

Riksspråksformen Ösbo ligger bakom bynamnet östby i Rogsta sn, 
dial. *s14, ösby 1542 jb, Y sby, östby 1726 (Broman, Glysisvallur I, 
s. 137). Broman antog, att namnet kom av »belägenheten Öster ut 
ifrån the andra byar; eller och af Mans namnet Östen, Ysten». Men 
byn ligger vid en 200 m lång å mellan Håckstaviken och Hagafjär-
den, och har fått namn av läget invid detta os. Liknande »för-
bättring» av Ösby till Östby har ägt rum även på annat håll. 

Ismunden, dial. 4~S 1. smbr i, sjö i Brunflo, Kyrkås och Sund-
sjö snr, Jämtl. Ö. doms. tg:  Ismen 1636 (Jämtl. dipl. 2, s. 80), Ist-
men 1645 katta, Ismund 1646 karta (Y 8), 1685 karta (Y 11). (Gst 
67 Östersund.) 

Den äldsta formen Ismen (1636 och dial.) synes betyda 'Öse-
mitten', dvs, sjön med mittos. Den har tWopp i norra och södra 
ändarna och avlopp på östra långsidan genom Sännån till Indals-
älven. I förhållande till tilloppen är avloppet ett mittos. Sännån 
bildar flera mynningssjöar, på kartan 1646 Stugsiö, Lillsiön, Era-
siön och Rorsiön. Sedan man glömt betydelsen av Ismen men ännu 
förknippade namnet med avloppet, utbyttes -men mot -mund (m. 
'mynning'). Vid avloppet ligger gården Ismundslandet, som tyd-
ligen betyder 'stranden vid avloppet'. Nils Ahnlund har antagit, 
att /srace, som i Hälsingelagen anges som gränssjö mellan Sverige 
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och Norge, skulle vara identisk med Ismunden (Jämtlands och 
Härjedalens historia, s. 150), men detta är en helt annan sjö, 
varom närmare på annat håll. 

Tolkningen av Isbo och Ismunden bekräftas av riksspråksformen 
4sbo resp. det tavtologiska -munden. I fråga om andra /s-namn 
är man hänvisad till topografisk tolkning, som alltid måste 'vara 
avgörande, då en namnled, såsom här är fallet, har flera betydelser. 
I de flesta namnen har Is- bet. 'källos' (1,3-5, 7-9), vilket tyder 
på att denna betydelse kvarlevat längst i dialekten; jfr Dalarna 
och Norge (kap. 10 b och 18 b). 

Isberg, dial. heter ett berg i Rogsta sn, N. Hälsingl. 
doms. tg, äldre: Isberget 1652 karta (V 44: 11), beläget norr om 
kyrkan, 72 m. (Gst 84 Hudiksvall NO.) 

Strax norr därom ligga Isbergsmyrarna vid Garluö, äldre: Isbergs-
myra 1802 karta (V 44: 12), där en å upprinner, som utmynnar i 
Drevisfjärden. Is- syftar här på dessa myrar, som utgöra denna ås 
källa. Samma betydelse har Is- i namnet: 

Isbäcksmyren, dial. isbeksmpra, belägen öster om byn Västan-
bäck i Rogsta sn, äldre: Isbäcks myra 1802 karta (V 44 :19/9). Där-
ifrån utgår Isbäcken, som rinner ut i havet vid Lakbäck. 

Ismyren, en by i Bollnäs sn och tingslag (Gst 109 Alfta). 
Byn har fått namn av en nu utdikad myr, äldre: Ismyra 1763 

—1766 karta (V 8: 6), som bildades av en bäck, vars ena arm kom-
mer från foten av Bolleberget, den andra från Magberget. Myren 
fick härav namnet *Öse-myren. 

Isnäset, dial. isnes eller hisnes, gård i byn Ånga i Bollnäs sn 
och tingslag. (Gst 110 Söderhamn.) 

Gården ligger på ett näs i sjön Varpen, 1 km ovanför utloppet i 
Ljusnan. Mitt för Isnäs utmynnar Voxnan, Ljusnans största bi-
flod. På trakten härledes namnet av att is på våren ofta tornar upp 
sig där. Men is 'glacies' har aldrig h-tillägg, och ortnamn bildas 
aldrig av dylika tillfälligheter. Namnet kommer tydligen av läget 
mitt för Voxnans utlopp. Om hypersvecistiskt h se kap. 10 g. 

Istjärnarna, dail. ',dna, tre tjärnar 1 km väster om byn Fors-
backa vid Gertsbäcken i Sorsele sn, Lycksele tg, Västerbottens lappm. 
Från dessa källmyrar kommer Istjärnbäcken, en biflod till Gerts-
bäcken, som rinner söderut till sjön Storvindeln. (Gst 33 Sorsele.) 

I samma trakt finnes även ortnamn med stamordet os som första 
sammansättningsled, vilket kvarlevat längre än avledningsformen 
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Is-: övre, Nedre och Västra Osaträsket, tre källsj öar, varifrån Osa-
bäcken rinner norrut till Storvindeln. Efter läget invid dessa sjöar 
ha Stora och Lilla Osaberget erhållit namn. (Gst 33 Sorsele:) 

Isträsket, dial. 4stråska, en liten sjö i Älvsby sn, Piteå och 
Älvsby tg, Norrbotten, c:a 20 km VNV om Älvsby station. Invid 
sjön'ligger byn Isträsk. (Gst 36 Boden NV.) 

Bäcken från Isträsket till Piteälv kallas Isträskbäcken (kartans 
Övre Tvärån). På båda sidor om Isträsket ligga bergen Norra och 
Södra (kartans Ö. och V.) Isliden. Ursprunget till dessa namn är 
Isträsket, som är en källsjö, omgiven på ömse sidor av smärre 
källsjöar. 

Isberg Gst, Isberget kyrkboken, dial. st)drja, by i Sorsele sn, 
Lycksele lappmarks tg, Västerbottens lappm. (Gst 42 Malå.) 

Byn är belägen på västra sluttningen av Isberget (432 m). Söder 
därom ligger Isbergsmyren, varifrån Isbergsbäoken kömmer, som 
rundar Isberget och avrinner österut till Vindelälven. Isbergsmyren 
är således den källmyr, som givit dessa platser namn. 

Islandsbäck, dial. 4slansbiels, by i Byske sn, Skellefteå tg, 
Västerbotten. (Gst 44 Piteå.) 

Byn är belägen vid utloppet i Åbyälven av en bäck, som kommer 
från en mosse 1 km söder om byn. Islands- betecknar stranden 
vid bäckutloppet. Efter islandet har sedan bäcken uppkallats, och 
dess namn har slutligen givits åt byn. 

c. Värmland, Närke och Södermanland. 

I Värmland finns ett säteri, Årets, i S. Råda sn, Visnums 
hd, äldre aros 1307 (SD 2, s. 496) m. fl., som fått namn av läget 
vid Gullspångsälvens utlopp i Vänern (SOV 12, s. 21). Av detta 
namn finns även formerna Aari(i)s 1413 (SD ns 2, s. 678) och 
Aaress 1500 (DN 16; s. 373). Ortnamnskommitt(Sn sätter fråge-
tecken för dessa former, men de äro regelbundna delabialiserade 
och apokoperade former av -yse resp. -öse. 

I Närke finns ett hithörande namn, varpå uppmärksamheten 
fästs av Jöran Sahlgren, Ett urgammalt närkiskt sjönamn (Namn 
och Bygd 1922, s. 132): byn Sjörs i Viby sn, Grimstens hd, äldre: 
i Skeris 1385 (SRP nr 2117), Sköris 1549 jb, Skiöris 1566 tl, Skörådss 
1554, 1560 jb m. fl. (Gst 64 Askersund.) 

Byn ligger vid Kvarntorpsåns utlopp ur Vibysjön, och Sahlgren 
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antar, att det är denna, som hetat Skör. Han sammanställer namnet 
med subst. fvn. skyr 'surmjölk'. Sjön skulle ha fått detta namn på 
grund av grumligt vatten. De flesta vattendragsnamn, . som man 
ansett beteckna vattnets färg, ha dock annat ursprung. Jag sam-
manställer Skör med Skarby vid Skarbysjön, dit Vibysjöns 2,5 km 
långa avlopp, Kvarntorpsån, avrinner. Skör och Skar- äro nom. och 
gen. av subst. fvn. sker, skarar till verbet skera.. I norska dialekter 
betecknar skör f. bl. a. 'langstrakt hulning som bekkelop med bakker 
paa begge sider'. Detta passar bra in på Skarbysjön, som nu ut-
dikats. Den är på äldre kartor (Geol. kartan Askersund år 1876-
79) 4,5 km lång och 0,5 km bred och har en höjd av 54,3 m över 
havet. På västra sidan går landsvägen, vid södra änden 11 m, vid 
norra änden, Hackvads kyrka, 24,27 m över sjöns nivå. Den östra 
stranden är vid södra änden 23,8 och vid norra änden 4,8 m över 
sjön. Sjön ligger således i en långsträckt fördjupning med backar 
på bägge sidor och har härför kallats sker, som blir fsv: sker liksom 
Qrn blir om. Byn vid, denna heter Skarby av *skarar-by, men till-
loppet har hetat Skeris av *shr-yse med nom. ej gen. som första sam-
mansättningsled, ty det är ej *SkQrs utlopp utan åutloppet i *Sk r. 
Här är således ett exempel på att ett tilloppsos och efter detta hela 
tilloppet fått namn efter den sjö, i vilken ån utmynnar, ett undan-
tag från den Kaliånska osnamnsregeln. Andra dylika anföras av 
K. G. Ljunggren, a. a., s. 136. Andra sammansättningsleden har 
äldst formen -is av yse, senare ersatt av -os, som associerats med -ås 
liksom Djurås o. d. Samma namn finns även i Dalarna, se s. 80. 

Som första sammansättningsled ingår Is- i några bebyggelsenamn: 
Isåsen, by i Askersunds sn, Sundbo hd, Närke. Äldre: Idzåsenn 

1560 jb, Y såsen 1578 jb, 1585 jb, Isåsen 1589 jb m. fl. (Gst 54 Karls-
borg.) 

Isåsen skrives visserligen äldst Idz-, men då detta belägg är från 
1568, har man anledning att anse -ds- som »skrivarförbättring», 
som var mycket vanlig på denna tid, jfr om Islingby i Västmanland 
ovan s. 82. Byn ligger på en ås, som går ner till det os, där N. och 
S. Asplångens avloppsåar utfalla i ån från Rörsjön till Vättern. 

Isåsen, by i Lerbäcks sn, Kumla hd, Närke, äldre: Isåhsen 1698 
karta (S 44: 47). (Gst 55 Finspång.) 

Från Isåsen rinna två bäckar västerut till sjön Orkaren fvb. till 
Ämmelången och Vättern. På lantmäterikartan 1698 står %killa 
utsatt, varifrån en bäck leder. 
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Isberga, by i Ramundeboda sn, Grimstens hd, Närke. Äldre: 
Isberga 1622 jb, Issbergha 1629 jb, Idzbergh 1640 jb m. fl. (Gst 64 
Askersund.) 

Isberga, som är beläget 7,5 km sydöst om Laxå station, har fått 
namn av ett berg, från vars östra sida Stavån rinner norrut till sjön 
Teen, och från vars västra sida två bäckar rinna norrut till Stavån. 
Från St. Stavsjön på östra sidan kommer även en bäck, som rinner 
söderut till Västra Laxsjön. Namnet betyder således 'Källberget'. 

Iserud, by i Rudskoga sn, Visnums hd. Äldre: Isserudh 1587 
jb, Jserudh 1599 jb, Isarydh 1590 tl m. fl. (Gst 64 Askersund.) 

Byn är belägen på en höjd intill en mosse, varifrån en bäck av-
rinner till ån Visman. 

Isinge, Stora och Lilla, dial. 4sie, gårdar i Torsåkers sn, Rönö 
hd, Södermani.: t. Hijsinge 1678 karta (0 20: 1). (Gst 67 Trosa.) 

Gårdarna ligga på varsin sida om en bäck, som rinner norrut till 
sjön Sillen, ungefär 1 km nedanför bäckens upprinnelse. Gårds-
namnet är bildat med tillhörighetssuffixet -inge till ordet Is- i bet. 
'källa'. 

Ordet os kan även beteckna mynningen av en vik eller fjord. Ett 
par dylika namn finnas i Närke: 

Isingen, en gård i Hammars sn, Sundbo hd (Gst 54 Karlsborg). 
Gården ligger i det inre av Isingsviken 1840 (Bohman, Wettern 

II, s. 23), äldre: Hysingsviken 1723 (Tiselius, Beskrifning öfwer 
Wätter, s. 35) med hyperistiskt h- och återställt -y-. Namnet är 
bildat med tillhörighetssuffixet -ingen till appellativet yse, som be-
tecknat den trånga mynningen av de inre vikarna Långviken och 
Kåldalaviken. 

Isgrönaholmen 1840 (Bohman a. a., s. 28), äldre: Ijsgrönehol-
marne 1723 (Tiselius a. a., s. 37), de små holmarna utanför östra, 
kusten av Hargeviken. (Gst 54 Karlsborg t. h. om djupsiffran 17.) 

d. Östergötland, Småland och Öland. 

I Godegårds sn, Finspångaläns hd, finnes ett par namn på Is-
(Gst 55 Finspång. Ek. kart. Hällestads och Tjällmo tingslag): 

Ismossen, dial. småsan, en mosse på Hovmanhults ägor ner 
mot gränsen till V. Ny sn. Mossen är källa för Hättorpsån. 

Isefall, dial. ,rsfed 1. is-, by belägen invid en mosse, där två, 
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bäckar upprinna söderut till Hättorpsån. Senare sammansättnings-
leden syftar på byns läge i en sluttning (65,7 m på 2 km) i Tylöskog. 
I båda dessa namn har yse således bet. 'källa'. 

I Jonsbergs sn, Östkinds hd, finnas i skärgården några namn 
på Is- i bet. 'vikmynning' (Gst 56 Norrköping. Ek. kart. Östkinds 
och Björkekinds hd.): 

Isö, dial. .isa, och Lilla Isö samt skäret Isöklabben, belägna vid 
Isö/lagen, dial. safidgdn, Ek. kartans Isflagsfjärden, vid mynningen 
av Bråviken. Namnet skrives 1560 (GVR 29, s. 527) »två heredetz 
holmer, nemblige Idesiö .». Detta är en för Gustav Vasas kansli 
typisk skrivarförbättring av båda sammansättningslederna. St. Isöön 
nämnes 1653 (Kr. A. XII nr A), L. Isö 1722 (Kr. A. XXII nr 24) 
och Iskla,bben 1790 (Sj. A. Litt. VIII n:r 6). (Gst 56 Norrköping.) 

Isnäs, dial. Uns, heter en gård, belägen på ett näs vid myn-
ningen av den vik, som givit upphov till herrgårdsnamnet Gottenvik. 

Ysunda, dial. Ona, herrgård i Risinge sn, Finspångaläns hd; 
äldre: Isunda 1699 -karta (D 84: 92), belägen vid en 600 m lång å 
mellan sjöarna Åmlången och Glan (Gst 55 Finspång). Andra leden 
kan här ej vara -sunda utan -unda 'hörande till (oset)', jfr Isunda 
i Mora s. 81. Genom association med appellativet har dialekten — 
och efter denna skriften — återinfört y. 

I Småland finnas några natur- och bebyggelsenamn med Is- som 
första sammansättningsled med olika betydelse (6-12): 

Iskällan, dial. isycda, kallas två källor, av vilka den Stora ligger 
på Herrstorps mark i Pelarne sn, den Lilla på Tjurstorps mark i 
Rumskulla sn nära Stångån på varsin sida om sockengränsen, Sevede 
hd, Kalmar län. (Ek. kart. Mossnäs.) 

Enligt Ortnamnsarkivets uppteckning förklaras namnet av det 
kalla vattnet. Men detta är folketymologi. Tydligen är här ett 
exempel på Is-i använt om framkvällande källvatten. Jfr Issjön 
i Uppland och Isefall i Östergötland. 

Istingen dial. islipan, heter en sjö i Frinnaryds sn, N. Vedbo 
hd, Jönköpings län. Äldre: Islingen 1770 (Bogberg-Buda, Småland, 
s. 920). Vid sjön ligger gården N. Isaryd och byn 5. Isaryd, diat 
Maity. Äldre: jsaryd 1380 (SRP nr 1499). (Gst 35 Jönköping.) 

H-ellquist förklarade namnet som 'issjön' av fsv. is (Svenska sjö-
namn, s. 265). Då den närbelägna gården heter Isaryd, antog han, 
att sjön i fsv. tid hetat *Ise, som han jämförde med norska älv-
namnet Isa, och att suffixet -lingen tillagts i senare tid. M. Lundgren 
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hade anfört Isaryd som exempel på gårdsnamn, innehållande ett 
fsv. personnamn Ise (Svenska personnamn från medeltiden. Svenska 
Landsmål X: 6, s. 138). Detta togs upp av N. Ödeen i studier i Små-
lands bebyggelsehistoria (s. 216), samtidigt som han höll fast vid 
Hellquists åsikt, att »Islingen kan vara en elliptisk bildning av Isa-
ryd». C. I. Ståhle (Studier över . . . inge, s. 22) ansåg, att Islingen 
kan innehålla ett inkolentnamn *islingar, 'isarydsbor', men yttrade 
sig ej om betydelsen av Isa-. Diskussionen visar, hur, hela frågan 
hänger i luften, tills förstavelsen Isa- tolkats. 

Gården N. Isaryd ligger vid en å, som knappt 1 km öster om gården 
utfaller i sjön. Tidigare har sjön varit större och åutloppet beläget 
närmare gården. Denna kallades Isaryd efter läget vid röjningen 
.vid å' mynningen. Islingen kan ej gärna, såsom Ståhle föreslagit, 
innehålla ett inkolentnamn *islingar, ty gamla sjönamn bildas aldrig 
av inbyggarnamn. Då Isaryd är belagt redan 1380, är det ej heller 
sannolikt, att bebyggelsen vid sidan av detta medeltida namn, även 
skulle haft ett inge-namn. Islingen förklaras bäst som en sekundär 
sjönamnsbildning till Isaryd. Till Isaryd har bildats *Isarydssjön, 
varav *Isasjö, där -sjö ersatts av diminutivsuffixet -lingen, likasom 
det småländska sjönamnet Dädlingen (1770) ersatt ett äldre Dcedesie 
(1328) (Hellquist, Svenska sjönamn. s. 98). 

issjön, dial. .,5(471, heter en sjö i Tuna sn, Tunaläns hd, Kalmar 
län. Äldre: Jsiön, ijssiön 1634 (Rhezelius Fe 5, s. 113-114), Iis 
Siön 1720 (Krigsak. XIII: 13). På sjöns södra sida ligger gården 
Ishult, dial. ishuit, äldre: ijshult, Yshult 1634 (Rhezelius Fe 5), Is-
hult 1774 (Crwlius, Tunalän, s. 131). (Gst 29 Oskarshamn.) 

Sjön, som är c:a 4 km lång och 500 m bred, tar emot en å i västra 
ändan och har sitt avlopp mitt på norra långsidan. Då man ser, 
att Ishult är beläget mitt för detta avlopp, förstår man, att gården 
fått namn av detta läge. I detta fall har yse således den i svenska 
ortnamn sällsynta betydelsen 'avlopp'. Issjön är knappast bildat 
av benämningen på avloppet — ett sådant namn vore ej särskiljande 
— utan uppfattas nog bäst som en elliptisk reduktion av *Ishults-
sjön. Jfr den nyssnämnda sjön Islingen, som fått namn efter gården 
Isaryd. Öster om Issjön ligga Isgölarna, dial. /verara, som fått 
namn av läget invid Issjön. 

Isaberg, dial. isabc'ery, ett berg i N. Hestra sn, Mo hd, Krono-
bergs län, äldre: Isabergh 1688 (Kr. A. XXII nr 4 litt. a), beläget 
mellan Nissan i öster och dess biflod Hyltaån i väster. Triangel- 
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punkten, 1039 fot, ligger 2 km norr om Hyltaåns utflöde i Viksjön, 
en utvidgning av Nissan. (Gst 26 Gislaved.) 

fiberga, dial. isbår,a, herrgård i Villstads sn, Västbo hd, Jön-
köpings län. Äldre: in ysbyerghum 1341 (SD 5, s. 57), oppa Ysberga 
1441 (SMR 1937 nr 1431, avskr.), i ysberghe 3/12 1464 (RA). (Gst 
19 Landeryd.) 

Herrgården ligger på den högsta punkten i trakten (625 fot ö. h.). 
Berget är i norr och söder omgivet av mossar, varifrån tre bäckar 
rinna österut till Nissan och en nordväst till sjön Sögen vid Österån, 
en biflod till Nissan. Berget är således ett typiskt 'källberg'. 

Isfall, dial. sfetl, by i Rumskulla sn, Sevede hd, Kalmar län. 
Äldre: Isfall 1774 (Crxlius, Tunalän, s. 158). (Gst 28 Vetlanda.) 

Byn ligger strax söder om en liten källsjö, där en bäck upprinner, 
som utfaller i Mossjön, varifrån Herrestorpeån fortsätter norrut till 
Stångån. Byn ligger 153 fot över Mossjön på ett avstånd av 11/2  km. 
Det är denna lutning, som namnets slutled -fall syftar på. 

Isabo, dial. sabo, by i Kråksmåla sn, Handbörds hd, Kalmar 
län, äldre: Yssabode 1498 (Trolles jb). (Gst 21 Åseda.) 

C:a 1,5 km nordöst om byn utfaller en biflod till Ålsterån i Kvarn-
sjön och efter 3/4  km i Boasjön, som genom ett kort os övergår i 
Öjasjön. Namnet Boasjön syftar tydligen på Isabo, och Isa-, som 
är gen. plur., syftar väl på de två närbelägna mynningsåarna. 

På Öland finnas ortnamn på Is- i två olika betydelser: 
Ismantorp (Gst), Ismanstorp (jb), dial. santorp, by i Lång-

löts sn, Runstens hd, äldre: Jsman(n)atorp 1634 (Rhezelius Fe 5, 
s. 43). (Gst 17 Kalmar.) 

Byn ligger på sydsidan av den stora Amundsmosse, dial. ämunds 
mös. Folketymologiskt förklaras namnet komma av en dansk fogde, 
Åmund, som blev avsatt av långlötsborna. Men det betyder 
'Åmynningsmossen', där den s. k. Strömmen rinner upp. Namnet 
Åmundsmosse är endast en senare översättning av *Ismar 'Öse-
träsket', vars namn bevarats i bynamnet. Förleden är såleded 
samma träsknamn, som ingår i bynamnet Ismarvål i Orsa (s. 81). 

Isgärde, by i Glömminge sn, Ålgutsrums hd, äldre: yse- 
gerde 1498 (Trolles jb). (Gst 17 Kalmar.) 

Byn ligger 2 km öster om Ispeudd (Gst), Isboudd(shorvan) 
(jb), dial. by 4by ad, äldre: Ispeudde 1880 jb. Denna udde 
med fyr skjuter ut i Kalmar sand vid dess smalaste del, dess 
os, som givit udden och efter denna byn namn. 

7 - 496209 P. Envall 
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e. Skåne och Halland. 

Isgrannatorp, dial. zsgnanatohp, heter en by i Skepparslövs 
sn, Gärds hd, Kristianstads län. Äldre: Isgranathorp 1200-33 
(LDLV, s. 249), Isgrannathorp 1357 (Rep. nr 2540), Y sgrannathorp 
1363 (Rep. nr 2691), 1383 (Rep. nr 3386). (Gst 6 Kristianstad.) 

Byn är belägen 2,5 km väster om Helgeåns delta vid utflödet ur 
Arnslövsjön. Den är således »granne» till öset, som här har den 
mindre vanliga bet. 'utlopp'., Samma utlopp har även givit upphov 
till ett annat namn, se kap. 9 b, 6. 

Ishult, dial. Uhult isen, by i Vedby sn, N. Åsbo hd, Kri-
stianstads län. Äldre: /sollt 1524.1  (Gst 9 Hässleholm.) 

Byn ligger vid en å, som är, biflod. till Bäljane å, biflod till Rönneå. 
Mitt för byn tillflyter en bäck från söder. Efter läget vid detta os 
har byn fått sitt namn. 

Y sby, dial. ysbg Ysbg, socken i Höks hd, Hallands län. Äldre: 
Ösby 1393, 1419, 1488, Owsbye 1528, Isbye 1630, Y ssby 1646 jb in. fl., 
se SOH 1, s. 67. (Gst 14 Ljungby.) , 

Namnet tolkas av Ernst Wigforss (Södra Hallands folkmål, s. 
180) som »östby, namnet kanske givet i förhållande till den straxt 
väster om Ysby liggande byn Hof», och y-vokalen förklaras som »för-
trängning i framljud». Denna ljudregel är dock endast en nödfalls-
utväg, som tillgripits av Wigforss för detta fall. Det heter eljest 4sa, 
v. 'ösa,' 14,5tar 'öster' o. d. Förklaringen tar inte heller någon hänsyn 
till sådana former som Owsbye och Isbye. Ortnamnskommittén an-
sluter sig till Wigforss med den försiktigheten att liksom denne om 
förklaringen använda ordet »väl». 

Kyrkbyn, som socknen fått namn efter, ligger vid Lagan drygt 
3 km ovanför Laholm, just där Lagan delar sig i två grenar kring 
en ö. Här har yse således betydelsen förträngning av vattendrag 
genom ö, jfr Islingby i Dalälven m. fl. Medeltidsskrivningen ösby 
representerar tydligen danskt riksspråk, medan Isbye är dialekt. 
Yssby, som införes först med svensktiden (1646), är sannolikt en 
korrektion av det dialektala Isbye. Formen Owsbye (1528) är ett 
intressant vittnesbörd om att namnet vid den tiden ännu associerades 
med os 'mynning'. 

Samma namn finnes även i Uppland i formen Isby i Simtuna 

1) Falkman, Ortnamnen i Skåne. s. 49. 
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och Kårsta socknar och i Hälsingland i den yngre formen ösby (1542), 
nu Östby i Rogsta sn, se ovan s. 88. och 90. 

Den yngre formen ös- föreligger även i södra Halland i namnen: 
Norra Össjö, dial. nött.Ysa, by i Hishalts sn, Höks hd, Hallands län, 

och Södra Össjö, dial. s4ndkysa, by i Fagerhults sn, N. Åsbo hd, 
Kristianstads län. Äldre: ejössöe 1501, Norre össie 1574 m. fl. (SOH 
1, s. 17). (Gst 9 Hässleholm.) 

Ortnamnskommittffi antar, att Norra Össjö bildats av inbyggar-
namnet *ösar 'de som bo vid öset', avloppsån från Gårdsjön. Södra 
Össjö antas ha utgjort en del av byn Norra Össjö och därav fått sitt 
namn. Men detta är ej möjligt; då de två byarna ligga i olika socknar, 
härad och län. De båda 'bynamnen innehålla tydligen namn på de 
sjöar, vid vilka de äro eller varit belägna, Gdrdsjö, vid vilken Norra 
Össjö ligger, och Storsjön, som tidigare sträckte sig 2 km längre åt 
väster över den mosse, vid vars södra sida byn Södra Össjö nu ligger. 
Mellan Storsjön och Gårdsjön är en 200 m lång mynningså. Då 
sådana bruka kallas os, ha sjöarna fått namn efter detta. Den 
nuvarande Gårdsjön har kallats Norra Össjö och den nuvarande 
Storsjön Södra Össjö, vilka namn bevarats i namnen på de vid 
respektive sjöar belägna byarna. 

Ösarp och östorp i Laholms sn, äldre össerph 1646, Ösarp 1660 
resp. östorp 1603. (Gst 13 Halmstad.) 

Ösarp sammanställes av SOH (s. 39) med fsv. manstillnamnet 
ösare, och östorp tolkas som *Ödhistorp 'ödetorp' eller av mans-
namnet Ödh,er, i båda fallen utan sakförklaring. Båda ligga vid 
Lagans utlopp, Ösarp fågelvägen 5, Östorp 2 km därifrån, varför 
det är troligare, att de fått namn därav. Att Lagans os räknats ända 
från Laholm., som ligger mitt emot Ösarp, äger sin motsvarighet på 
andra håll, t. ex. vid Lillån i Fam'ås hd, se nedan 5. Senare samman-
sättningsleden utgör i båda namnen "subst. torp, i förra fallet i en 
äldre form. 

Som andra sammansättningsled förekommer -is av yse i några 
välkända namn. Endast i ett av dessa har -is bevarats fram till 
vår tid: 

4. Simrishamn, äldre: Simbrose (dat.) 1133 (SD 1, s. 45 avskr. 
1494), Simberos 1145 (SD 1, s. 50), de simbrus 1310 (SD 2, s. 623): 
Symbrishafn 1378 (Rep. nr 3220). (Gst 3 Simrishamn.) 

Staden är belägen vid *Symbras utlopp, Simberos eller simbrus, 
vartill Symbris- är regelrätt sammansättningsform, se s. 131. 
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5. Faurets hd i Halland, äldre: i Farthusa,heriz 1177, Farthusliceret 
o. 1275, Farthöse hcerijth 1364, Fariis herred 1524-33, Faulitz H. 
1557, Forritze H. 1577, efter byn Faurås i Vinbergs sn: _Farthusa 
11771, vid Lillåns utlopp i Ätran (Gst 18 Varberg). 

De äldsta formerna äro således sammansatta med grundordet i 
dess äldsta form -us, vartill formerna med -is utgöra ja- avledning, 
liksom den yngre formen -öse till -os, som fixerats i den nuvarande 
formen Faurås: Faraas H. 1586. Om förhållandet mellan grundorden 
och avledningarna närmare i kap. 11 a. 

f. Västergötland. 

I Västergötland finnes ett sjönamn med Isa- som första samman-
sättningsled: 

Isasjö, dial. safg, i Töllsjö sn, Bollebygds hd, Älvborgs län. 
Äldre: Isasiö 1692. (Gst 33 Borås. Ek. kart. Bollebygd.) 

Ortnamnskommittén skriver, att första leden »är väl ordet is» 
(SOÄ 4, s. 92). Den lilla sjön tar emot tillopp av två åar från Mad-
sjöarna, som utrinna i Isasjöns norra ände nära varandra. På grund 
av detta sammanflöde har sjön erhållit sitt namn. 800 m väster om 
Isasjön ligger Isatjärn, som enklast förklaras som en elliptisk bild-
ning av *Isasjötjärn. Om formen Isa- se kap. 11 a. 

Is- av yse förekommer dessutom i några bebyggelsenamn (2-5): 
Islanda, dial. islana, heter en by i Härna sn, As hd, Älvsborgs 

län. Äldre: Islanda 1542, Yslan,(n)da 1545, 1591, Iszlan,de 1548 
m. f1.2  (Gst 34 Ulricehamn. Ek. kart. As hd.) 

Islanda heter även en gård i Ugglums sn, Gudhems hd, Skara-
borgs län. Äldre: Island 1554-1562, Islanda o. d. 1590-16083, 
/s/annd Ek. kart. (Ek. kart. Gudhem.) 

Ivar Lundahl har a. st. redogjort för de olika tolkningar, som dessa 
namn varit föremål för: av sabst. is, som SOÄ utan motivering före-
slår, av subst. fsv. 9. 'idegran' m. f1.3  Han anser med rätta, att 
»tolkningen av• f. leden som is 'glacies' ur reell synpunkt är mindre 
tilltalande» men finner förslaget 'idegran' föga bättre. Med tvekan 
anslöt han sig till ett av A. Kjaar framlagt förslag om »uppkallelse 
efter önamnet» utan att på något sätt antyda, hur sambandet tänkts. 

Belägg hos Joh. Kalk', Om namnet Faurås (Namn och Bygd 1921, s. 132). 
Belägg hos SOÄ 14, s. 64. 
Belägg hos Ivar Lundahl, Falbygdens by- och gårdnamn, s. 81. 
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Båda platserna ha sådant läge, att man förstår, att namnen komma 
av Y se- och -landa. Islanda, i Härna sn ligger i närheten av samman-
flödet av en å från Grunnsjön och en från St. Björken till en å, som 
avrinner söderut till Viskan. Islanda är närmaste by öster om öset, 
och byns mark når ner till öset. Islanda i Ugglums sn ligger 700 m 
norr om sammanflödet av två åar. Is- betyder således i båda fallen 
'sammanflöde', jfr Isgrena i Uppland, och -landa är pluralt bebyg-
gelsenamn till land i bet. 'strand', jfr Islandet i Uppsala. Samma 
namn finnes även i Bohuslän i sammansättningen Islandsberg och 
i Norge, varom närmare nedan kap. 8 a, 11-13. 

Istorp, dial. 4st8rp, heter en gård i Floby sn, Vilske hd, Skara-
borgs län. Äldre: Isztorp 1562, Jszestorp 1566, Isastorp 1567, Jsses-
torp 1577 m. fl.' (Gst 43 Skara, Ek. kart. Floby.) 

Första sammansättningsleden tolkar Ivar Lundahl som genitiv 
av mansnamnet fsv. Isar. Några paralleller därtill uppvisar han dock 
ej. Äldsta formen Isztorp tyder på att namnet är sammansatt med 
delabialiserat ys-. Gårdens ägor nå ned till Lidan, som strax ovanför 
byn delar sig i två armar omkring en ö. Is- har således här samma 
betydelse som i Islingby i Dalarna och Västmanland, Ysby i Halland 
ni. fl. Formen Jszes- förefaller att vara genitiv av yse, men då denna 
eljest ej förekommer som första sammansättningsled i hithörande 
ortnamn, kommer -s sannolikt från ett *Isas,  syftande på den 
sjöliknande utvidgning, som funnits nedanför öset; jfr i Norge, 
Isetorp, s. 104, och med den yngre förleden Ös- i Halland, Ösarp 
och Östorp, s. 99. 

Annat ursprung har det nu likalydande namnet: 
Istorp, dial. istsrp, socken i Marks hd, Älvsborgs län. Äldre: 

Ist atorp 1403, Iisthorpa sokn 1419, Ytzstatorp 1465, Y storpa sokn 
1480, Istatorp 1540, Istorp 1546 m. f1.2  (Gst 25 Kungsbacka.) 

Namnet tolkas av SOÄ på grund av den enda skrivningen Ytzsta-
torp som bildat »av en mot isl. yztr svarande fsv. superlativform 
yzter 'ytterst'».2  Men denna tolkning är sakligt otänkbar. Kyrkbyn 
var ej den »yttersta» utan den centrala byn i medeltidssocknen. Yt- 
zsta- är en typisk dekorativ skrivarförbättring av den äldsta formen 
Ista- med dialektens I- korrigerat till Y- o. s. v. Kyrkbyn ligger 1 km 
söder om Lillåns utlopp i Viskan och har därav sitt namn. Ista skulle 

Belägg hos Ivar Lundahl, Falbygdens by- och gårdnamn, s. 160. 
SOÄ 9:2, s. 64. 
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kunna vara *Yse-stadh, men då något dylikt sta-namn ej funnits 
här, är det sannolikare ett synkoperat *Ysutatorp av adj. *ysutter 
'som hör till oset', en förled, som förekommer särskilt framför 
kulturord, se kap. 16 c: Usla. 

Ordet yse förekommer även som senare sammansättningsled i 
medeltida belägg av ett par västsvenska bebyggelsenamn: 

Lödöse betecknade ursprungligen det sedermera s. k. Gamla 
Lödöse, by i S:t Peters sn, Ale hd, Älvsborgs län. Äldre: Ledosunt 
1275, Lödosia 1283, .Lödhos 1285; senare med ö: Lödöse 1354, 1384, 
Lödhöse 1397, Lödhösom 1405; eller -e-: LöPesum 1346, Lödesom 1370, 
Lödese 14131; eller Ledus 1167-1196 (Namn och Bygd 1914, 
s. 42), Liuthusiam o. 1200, Liuöusiam 1286 (Namn och Bygd 1918, 
s. 36), Lödusum 1371; eller -i-: Lödhissom 1410, Lödh,isse 1430, 
Lödhise 1432; eller -y-: Lödyssa 1400-talet.' 

De växlande vokalerna förklaras av SOÄ enligt ett invecklat system 
av ljudlagar och analogier: av os blev us i »mindre betonad samman-
sättningsled». Av sidoformen Lödhöse med »oaccentuerat ö» anses 
Lödhese ha uppkommit, varav sedan Lödhise, som dock ej förklaras 
lika litet som Lödyssa. På samma sätt tolkar Ortnamnskommittén 
för Göteborgs och Bohus län de växlande formerna av Nylodosa 
1498, Lödese 1526, Nylödissa 1534 in. fl. (SOGB 2, s. 35-36). 

De talrika medeltidsbeläggen åskådliggöra hela denna namn-
grupps form- och ljudutveckling. Namnet betecknade den äldre 
bebyggelsen vid Lödåns, nuvarande Gårdåns os i Götaälv. (Gst 33 
Borås.) Jämte os, ex. Lödhos (1285), fanns även formen us, ex. Le-
dus (1100-t.). Detta ta förhåller sig till os på samma sätt som no. 
bu, ku till sv. bo, ko, varom närmare i balk III. Till os bildades 
ia-stammen öse, ex. Lödöse (1354); och till us yse, ex. Lödyssa (1400-
talet). Båda de senare formerna delabialiserades dialektalt, varav 
-ese, ex. Lödese (1413), och -ise, ex. Lödhise (1432). Rörande väx-
lingen mellan en- och tvåstaviga former, se kap. 11 a. 

Götaälvs utlopp har även kvarlämnat ett minne i ett av traktens 
vanligaste ortnamn, Älvsborg. Namnet skrives Eluesborgh 1366, 
2Eluesborgh 1390 m. fl. men även Älfuis-, Elffuisborgh, Karlskrönikan 
1450-talet m. fl. (SOGB 2, s. 51-52). (Gst 32 Göteborg.) 

Hjalmar Lindroth har framhållit, att kompositionsfogen -s- i 
Älvsborg icke kan vara genitiv -s, eftersom älv är femininum, utan 

1) Belägg i SOÄ 2, s. 62 63. 
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kommer av öse eller os och således betyder 'borgen vid älvmyn-
ningen'l men han förbigår i- och e-formerna, Älfttisborgh, o. d. De 
innehålla det här behandlade is- av yse resp. es- av ose. 

g. Bohuslän. 

I Bohuslän förekommer yse i flera naturnamn: 
Isefors, dial. 4sa-, heter en fors i bäcken Grima, ek. kartans 

Grimån, som rinner från Nedre Bolsjön till Södra Bullaren. Isefors 
ligger på gränsen mellan byarna Tungene i Naverstads sn och Öds.. 
mål i Mo sn, Bullarens hd.2  (Grst 51 Fjällbuoka, Ek. kart. 82 Grimme-
land NO.) 

Ortnamnskommittén förklarar namnet av »subst. is (el. verbet 
»isa igen», 'frysa till'). Om vintern, när det är litet vatten i forsen, 
'isar den igen'.»2  Men detta är en sakligt orimlig folketymologi, ty 
forsen är den del av ån, som sist fryser till. på gränsen mellan 
Tungene och Ödsmål kommer emellertid från väster en bäck 
från Skallerödvatten. Belägenheten vid detta öse har givit forsen 
namn. 

Isevadet, dial. '?savåt, heter ett vad vid Valex gård, Skee sn, 
Vätte hd. (Gst 61 Strömstad, Ek. kart. 94 Överby NO.) 

Enligt SOGB (20: 1, s. 223) kommer namnet av att »Under is-
lossningen brukar där samlas stora högar av is». Men detta är folk-
etymologi. Isevadet är beläget i den bäck, ;om i västlig riktning 
rinner förbi Valex till Vättlandsälven, som rinner norrut till Ströms-
vattnet. Just vid Valex gård sammanflyta två bäckgrenar till en, 
och detta os har givit vadet namn. 

Ett par Is-namn finnas i samband med öar i Bohuslän: 
Isebukten heter en bukt på nordöstra sidan av Nord-Hällsö, i 

Skee sn, Vätte hd. (Ek. kart. 98 Strömstad NV.) 
Äldre belägg saknas, varför man är hänvisad till saktolkning. Ort-

namnskommitt(Sn (SOGB 20: 1, s. 116) förklarar namnet av att 
»Tumlare (i målet isa, f., pl. 7?sar) sägas ha flutit i land där» — en 
typisk folketymologi. Ön ligger i mynningen av Dynekilen. I Norge 
förekomma flera /s-namn i samband med fjordmynningar, och detta 
talar för att ordet även i Bohuslän har samma , betydelse. Befolk- 

Bohusläns härads- och sockennamn 2, s. 121. 
SOGB 18, s. 171. 
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ningen i trakten uppger, att vattnet är »bräckt» ända ute vid Nord 
Hällsö, där fjorden utmynnar. 

4. Islandsberg, dial. 4 8 /anskri, gård i Skaftö sn, Orusts västra 
hd, på den södra klipphalvön av Skaftölandet med triangelpunkt. 
Äldre: Islandbierg 1528 (NRJ 4, 208), Isslannssbergh, 1659 jr, Is-
landsberg 1758 jr. Sydspetsen med fyr heter Islandsberyshuvuct. (Gst 
41 Uddevalla, Ek. kart. 42 Fiskebäckskil SV.) 

Halvön är belägen vid mynningen av den fjord, som från väster 
leder in till Uddevalla och har därav fått namn. 

8. Is-namn i Norge och Danmark. 

a. Norska vatten- och bebyggelsenamn. 

I Norge ingår Is- av yse som sammansättningsled i både natur-
och bebyggelsenamn. I några fall (1-4) har denna beteckning givits 
åt korta utloppsälvar, efter vilka såväl ovanför liggande sjö som 
närbelägen bebyggelse uppkallats: 

Isesjo (Tk) eller -sjoenl heter en sjö i Skjeberg sn och hd, Ost-
fold fylke, som har sitt utlopp i norra ändan genom en kort älv (3 
km) till Nipa, en kil av Glommen. (Pk 10 C Sarpsborg.) 

Vid denna älv c:a 1 km nedanför utloppet ur Isesjoen ligga två 
gårdar: Isetorp evre och sondre, dial. ise, i Varteig sn och hd, Ostfold 
fylke. Äldre: IsaPorp, IsoPorp Rede Bog o. 1400, IssuPorp o. 1400-
1410, Y saporp 1446, Issetorp 1667.1  

Vid Isesjoen, c:a 1 km söder om dess utlopp, ligger gården Ise 
(Pk) eller Isefossen, dial. ise, i Skjeberg sn och hd, Ostfold fylke, 
varav Ise järnvägsstation. Äldre: a Jso 1446, Iszefaasz 1556, Isse-
fossen Scedegaard 1723.1  

K. Rygh antar (Norske Elvenavne, s. 119), att det är älven mellan 
Isesjoen och Nipa, som hetat Isa. Det är tydligt, att Isa betyder 
'Öseån', och att älven erhållit detta namn, därför att den är avlopp 
mellan sjön och Nipa. Av Isa har sedan sjön och gårdarna erhållit 
namn. 

Glommen bildar i sitt nedre lopp ett stort deltaland. Den västli-
gaste av dess armar är den 6 km långa Aagaardselven från Isnes-
fjorden till Visterfloet. Efter Aagaardselvens äldre namn Isa ha 
följande gårdar fått namn: 

9 Norske Gaardnavne 1. s. 243 och 285. 
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Isebakke, nordre och sondre, i Tune sn och hd, Ostfold fylke. Äldre: 
Iissabaka 1394, Issebaeke 1593, Isebaeke 1604 m. fl.', belägna invid 
älven 3 km söder om dess utflöde ur Isnesfjorden. (Tk 100 Sarpsborg.) 

Isnes, samma sn, vid Isnesfjorden c:a 1 km söder om dess utlopp. 
Äldre: Isseness 1515, Isenes 1539, Issnes 1593.1  

Efter Aagaardselvens äldre namn har bebyggelsen kallats »vider 
Iiso» och »i /iso» o. 1400, i förra fallet åsyftande älven, i senare gården. 
En fors kallas Isa los 1490 och dalen (Illedelby i) Iscedalum 1493.1  
Liksom i förra fallet kommer namnet Isa av *Ys-å ' öseå' n'. 

I ovanstående fall fanns Isa på medeltiden som namn på utlopps-
älv. Ett dylikt älvnamn finns emellertid kvar, ehuru detta ej obser-
verats av Rygh i Norske Elvenavne: 

Isa heter en älv i Hen sn och hd, More fylke, även kallad Is-
f jordselven eller Henselven. 

Det sista namnet är yngst, uppkallat efter Hen, kyrkby och sn 
vid älvens utlopp. Isa utfaller i Is/ jorden, den innersta delen av 
Romsdalsfjorden. Enligt Norges land og folk (XV: 2, s. 691) har 
man trott, att fjorden fått namn  »derfor at der skal have kunnet 
Inge sig farbar is paa vandet» men det anmärkes, att detta »aldrig 
hfflnder nu». Förf. antar i stället, att namnet sammanhänger »med 
Henselvens bygdenavn Isa». Detta måste vara riktigt. Isa och 
dess sydliga tillflöde Glutra förenas strax öster om Hens kyrka. 
Den efter sammanflödet breddade älven har kallats Isa, kiseån', 
efter vilken fjorden, som mottar denna älv, fått namnet Isfjord. 

Farriselven, den 1 km långa utloppsälven från Farrisvatn eller 
enbart Farris (Tk), som utgör gräns mellan Hedrum och Tanum 
socknar och hd, Vestfold fylke. (Tk 9 B Larvik och 9 C Skien.) 

Första sammansättningsleden Far- är subst. far n. 'befordring til-
vands', som ingår i åtskilliga norska älvnamn, t. ex. Farsjoaaen 
eller Farsjoelven från Farsjoen i Nes sn och hd, Akershus fylke, norrut 
till Glomma; Farelven, Solum sn och hd, Telemark fylke, en kort 
älv från Norsjo i Nedre Telemarken till Skienselv; Fardola, i Fyresdal 
sn och hd, Telemark fylke, tilloppsälv till Fyresvatn. Farris be-
tecknar äldst 'farledens mynningså'. Samma namn finnes även i 
Sverige: Fariis 'Faurås', se s. 100. 

Is- kan även beteckna mynningen av en fjord: 
Isefjcer, dial. lika, Hovaag sn och hd, Aust-Agder fylke. Vid 

1) Norske Gaardnavne 1, s. 291-293. 
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denna fjärd ligger, gården Isefjcer, äldre: Issefierdt 1593.1  (Tk 5 A 
Kristiansand.) 

Amund B. Larsen härledde namnet av att »Fjorden her paa Grund 
af Indlobets Smalhed for fryser til og senere bliver ren for Is end de 
andre Fjorde i Nxrheden, medens der neppe kan vxre nogen saadan 
Seeregenhed ved Elven».1  Isförhållandena äro dock ej så särpräglade, 
att fjorden kunnat få namn därav. Däremot är fjordens långsmala 
inlopp, som sedan vidgas, ett tydligt särdrag, som givit den dess 
namn. Jfr. Isefjord i Danmark, kap. 8 b, 1. 

I andra fall finnas endast bebyggelsenamn på Is- som minnen av 
ordet yse i bet. 'åmynning' (6-12) eller 'fjordmynning' (13). 

Isebakke2  eller Isebak (Tk) heter en gård i Berg sn och bd, 
Ostfold fylke. (Tk 10 0 Sarpsborg.) , 

0. Rygh anmärker, att »Gaarden ligger nr en Elys Udlob i Svine-
sund». Då andra namn tyda på att älven hetat *Tofua, antar Rygh, 
att »Elven ialfald her ved Udlobet engang har havt dette Navn, og 
at bakki er at tage i Betydningen: Elvebred».2  Här har han kommit 
den rätta tolkningen mycket nära. Det är själva utloppet, som givit 
gården namnet Isebakke, 'gården i backen vid *Tovas utlopp'. 

Dum, en gård i Sondre Fron sn och hd, Opland fylke, äldre: 
i Ishei,mi 1368, i Isceimi 1370, af Yseim 1430-1440, Yssem 1520, 
Issem o. 1530, Isumb 1668, issum 1723.3  (Tk 31 D Söndre Fron.) 

0. Rygh antar, att namnet är sammansatt av is och heim. Någon 
saklig anledning att tolka Is- som 'glacies' finnes dock ej. Men 
gården ligger drygt 1 km ovanför Steinaaens utflöde i Laagen och 
har namn därav. 

Isdal, en gård i Stord sn och hd, Hordaland fylke, äldre: Iisdall 
1610.4  (Tk B 35 Stord.) 

Magnus Olsen har påpekat, att gården ligger »ved et lidet Tillob 
tu l Storevand»4, närmare bestämt där en å från Ulvatjärn rinner ut 
i en myr 1 km ovanför utloppet i Storvatnet, en insjö i södra delen 
av ön Stord. 

Isdal heter även en by i Hammer sn och hd, Hordaland fylke. 
Äldre: Isdall 1520-1570 jb, Isdall 1567, 1610 m. fl. Därjämte 
Idisdallen och Ithdallen 1563.5  (Tk B 33 vest Bergen). 

På grund av de senare formerna ansätter. Magnus Olsen ett äldre 

1) Norske Gaardnavne 8, s. 152. 
3) Norske Gaardnavne 4: 1, s. 131. 
6) Norske Gaardnavne 11, s. 343. 

2) Norske Gaardnavne 1, s. 217. 
4) Norske Gaardnavne 11, s. 143. 
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nlibisdalr 'Idedalen'. Han antar, att björn funnits där, ehuru »der 
nu ikke  findes Skov».1  Då emellertid det äldsta belägget och flera 
senare ha /s-, är det tydligt, att skrivningarna från 1563 måste upp-
fattas som• en på 1500-talet vanlig skrivarförbättring. 0. Rygh på-
pekade i Norske Elvenavne (s. 119), att Isdal ligger vid ett vatten-
,drag. Det ligger vid en ås utlopp i en tjärn. Ån lämnar sedan tjärnen 
och utlöper genom en 1 km lång fåra i Kvernafj ord. Båda platserna 
Isdal ha ett likartat läge, vid en ås utlopp i ett mindre vatten 1 km 
ovanför det egentliga utloppet. Mynningsåarna och därtill hörande 
mynningssjöar är det, som givit bebyggelsen namn. 

Isene, indre, midtre och ytre, tre gårdar i Aalfoten sn, Daviken 
hd, Sogn og Fjordane fylke, äldre: i Midijsum, 1348 (DN 4, s. 269), 

Ystum, Isum, o. 1360 (Björgynjar kalfskinn), Isse 1603 = Indre 
Issen 1667.2  (Gk X.) 

Enligt Norske Gaardnavne är anledningen till namnet okänd, 
»der er ialfald ingen Brxer i Namteden, som det kunde antages at 
sigte til».2  De från 1300-talet belagda formerna utgöra dativ plur. 

yse, syftande på bebyggelsen vid oset (därav Isefjord) mellan 
Nordfjord och Hundviks fjord. 

Även i Norge finns namnet Island, som där förekommer på tre 
platser: 

Island, gårdar och järnvägsstation i B otne sn och hd, Vestfold 
fylke. Äldre: Island 1390, Issland 1593.3  (Pk 14 B Moss.) 

Island, gård i Ilegre sn och hd, Nord Trondelag fylke. Äldre: 
Islandt 1559, 1590, 1610, Issland 1626, 1664.4  (Pk 47 C Stjordalen.) 

Island, gård i Frosten sn och hd, Nord Trondelag fylke. Äldre: 
Island 1514-1521, Yslandt 1559, Issland 1664.5  (Pk 47 0 Stjer-
dalen.) 

Utgivarna av Norske Gaardnavne ha ställt sig frågande till be-
tydelsen av dessa namn. 1 fråga om Island i Botne anmärker A. 
Kjxr, att det kanske »er givet efter sxrlige Isforhold paa Stedet» 
eller kanske »er Opkaldelsesnavn efter den bekjendte 0».3  I fråga 
om Island i Heg,re framlägger K. Rygh två alternativa förklaringar, 
av »yztr, yderst» eller efter ön Island, men nämner ej 'alls subst. 'is, 
och i fråga om Island i Frosten säger han, att en förklaring »af iss 
m. synes her urimelig, da Stroget er bekjendt for sit milde Klima, 

1) Norske Gaardnavne 11, s. 343. 2) Norske Gaardnavne 12, s. 407-408. 
3) Norske Gaardnavne 6, s. 79. 4) Norske Gaardnavne 15, s. 12. 
5) Norske Gaardnave 15, s. 72. 
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og om Afledning af Elvenavnet Isa kan der ikke vffire Tale», möjligen 
»af opr. Yztland».i 

Alla tre namnen förklaras enklast av yse. Island i Botne ligger på, 
södra sidan av ån från Sukkervand till Hillestadvand mitt emellan 
utloppen av två norrifrån kommande åar. Island i Hegre är närmaste 
gård (1 km) väster om Ulstadbeeks sammanflöde med Graa Ely, bi-
flod till Stjordals Ely. Island i Frosten ligger ytterst på Frosten-
halvön mitt för ön Tautra i Trondhejmsfjorden. Denna hopträng-
ning av fjorden, som nu heter Svaet, har kallats os; — jfr förhållandet 
vid Varaldsoy i Hardangerfjord kap. 10 d, 5. 

Bet. 'källa' förekommer även i Norge i sjönamnet: 
14. Ismenningen, Store och Lille, sjöar i Snaasen sn och hd, S. 

Trondelag fylke (Tk 51 C Jwysjo). De utgöra källsjöar för Imsa, 
som förenas med Jorstadelven. Namnet Ismenningen är således 
tavtologiskt med bet. 'ösemynningen, älvkällan'. 

b. Danska Is-namn. 

Ordet yse har funnits även i Danmark. Det mest kända därav 
bildade namnet är: 

Ise fjord, som ligger i Frederiksborgs och Holbfflks amt på norra 
Sjwlland. Äldre: Yscefiorth på 1200-talet, Isa fiord 1309, Isefiord 
1402, 1421 m. fl., Ysefiorth 1431, Yuefiordh, 1443.2  (Gst II: 3 0 2.) 

Stednavneudvalget i Danmark härleder det, som inledningsvis 
framhållits, av subst. is, en uppenbar orimlighet. Däremot tala de 
medeltida beläggen för att namnet kommer av subst. yse 'utlopp'. 
Vid fjordens utlopp fanns under medeltiden en plats med namnet 
Imre i Rorvig sn. Stednavneudvalget anser, att fjorden fått namn 
av denna plats och ursprungligen hetat *Isorefjord. I stället har 
Tame namn av läget vid fjordens mynning, som även i Danmark 
kallats os. Denna fjord är så särpräglad genom den smala mynningen, 
4 km, medan största bredden eljest är 17 km, att hela fjorden därav 
fått namnet Isefjord 'fjorden med (den smala) mynningen'. Jfr 
Isefjcer i Norge (kap. 8 a: 5) och hafjöröur på Island (kap. 15 b). 

Issehoved, Nordby sn, Norre-Herred, kallas nordspetsen av 
Samso. Äldre: Jse-grund 1675, Jise-Hoffued 1683, Issehoved 1796. 

1) Norske Gaardnavne 15. s. 72. 2) Belägg i Danmarks Stednavne 2, s. 74. 
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På J. Sorensens Danske Sokort 1690-91 skrives namnet Idtzehofuids 
pynt och på senare sjökort Itzehofuedt.1  (Gst I: 14 C 1.) 

Stednavneudvalget tolkar namnet på samma sätt som Isefjord 
av *Isor, »den Or, hvor Isen liegger sig omkring eller Drivisen hwnger 
fast».1  Men detta är ej något särmärke för Issehoved lika litet som 
för Isefjord. Däremot markerar Issehoved tillika med det mitt emot 
belägna Helgens på Jyllands östkust Aarhusbuktens mynning, och 
därav har sannolikt det 1 sjömil långa revet utanför norra Samso 
fått namnet Jse-grund. De avvikande skrivningarna på J. Sorensens 
Sokort äro typiska skrivarförbättringar. 

3-4. Ishoj och Ishojgaard, by resp. herrgård i Ishoj sn, Smorrum 
hd, Köbenhavns amt. Äldre: Ishogh 1279 (Rep, nr 451), Yshoogh 
1283 (Rep. nr 483), Ysoghce 1315 (Rep. nr 1112), Isowce, Ysowce 1335 
(Rep. nr 1727), Ysowce 0.1370 (Script. rer. dan. VII: 65). (Gst II: 7 F 2.) 

Socknen har namn av kyrkbyn, som ligger vid en å, som drygt 
3 km längre ned förenar sig med Lille Vejleaa. Byn omfattar om-
rådet mellan ösets två grenar och har tydligen fått namn av läget i 
närheten av åsammanflödet. 

5-6. Over Isen och Vester Isen, byar i Ikast sn, Hamrum hd, 
Ringkobing amt: Ysen, Ysenskoff 1506 (Harsyssels dipl. 98-99), 
Ysen, Ysenskow, Lille Ysen 1516 (a.a. 105). (Gst I: 20 D 4.) 

Over Isen ligger vid källoset till Fjederholt .Aas högra gren. Det 
kallas Over till skillnad från Vester Isen som ligger 1 km nordväst 
om Fjederholt Aas sammanflöde med en annan å. Formen Isen 
har sannolikt kommit av *Ysna-, gen. plur i sammansättningar som: 

7-8. Isenbjerg, ett berg sydöst om Over Isen vid kärroset till 
Fjederholt Aas vänstra gren, och Isenvad, by 1 km nordöst om Fje-
derholt Aas nyssnämnda sammanflöde (6): Isvadt 1547 (Kronens 
Skoder 3/1). 

9. Isbjerg heter en gård invid Nors so, Nors sn, Hillerslev hd, 
Thisted amt. Den ligger nedanför en höjd (56 m), vars namn i 
Pontoppidans Danske Atlas skrives Isberg Hed. (Gst I: 40 C 2.) 

Nors so avbördar sitt vatten genom Nors aa, som efter 1 mils väst-
ligt lopp utmynnar i Västerhavet. Namnet Nor, som nu betecknar 
socknen, sjön och ån, har väl ursprungligen betecknat Nors aa, ett 
typiskt nor, varifrån namnet förts över på sjön och socknen. Sjön 
har sannolikt ursprungligen hetat *Ys-swr 'källsjön', ty den saknar 
tillopp. Efter läget vid denna sjö har berget och bebyggelsen er- 

1) Danmarks Stednavne 1, s. 103. 
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hållit namnet Isbjerg. Jfr ovan s. 96. Sjön har sedan erhållit åns 
namn, Nors so. 

Isbjerg (molle) i Varde lands, Vester-Horne hd, Ribe amt: 
Sorrisygh som kaldes Jsberghsygh, 19/3 1487, Ysbergh, Ysberghsygh 
24/3 1487, 500 m nedanför sammanflödet av två grenar till Varde 
Aas biflod Marbffik. (Gst I: 6 A 3). 

Issemose Bjerg, berg på Ffflino(sn), Fuglse hd, Maribo amt„ 
vid ett kärros, nu kallat Bwkkenet (Gst II: 20 C 3). 

Issuse hette på 1100-talet den plats, som nu kallas Hunderup 
invid Odense stad, Odense amt. Namnet skrevs Issuse 1193 (Arne 
Magnussons Dipl. I: 285, Rep. nr 56, avskr.). I ett annat diplom 
från 1182-1205 (avskr. 1548-61 2Eldste danske Arkivregistraturer 
V: 224) nämnes: Yszeszoo szom nu /milis Hwnderop. (Gst 24.) 

Båda namnformerna föreligga visserligen endast i avskrift, men 
då namnet redan i slutet av 1100-talet var i utdöende, har man ej 
den eljest vanliga risken, att senare avskrivare moderniserat namnet, 
utan vi ha anledning att betrakta beläggen såsom korrekta. Första 
leden i båda beläggen är tydligen Iss-, Yes- av yse 'mynning'. Hun-
derup har nu vuxit samman med Odense men är på ett kopparstick 
från år 1593 avbildat som en gård, belägen söder om Odense aa nära, 
dess stora delta vid Odense (bild. 16). Ån flyter här omkring tre öar, 
en större och två mindre. Sista leden -use kan ej vara något annat 
än den äldre formen av os i dativ sing. Issuse skulle då betyda 'öseos'. 
Det ser ut som en tavtologi, men i fråga om ett så tidigt belägg är 
det troligare, att vardera leden har sin särskilda betydelse, den första 
syftande på hela deltat, den senare på det första sammanflödet, som 
är närmast Hunderup. I det andra belägget, Y szeszoo, syftar sista 
leden, -ö, väl på den största ön i Odenseån, över vilken vägen från 
Issuse till Odense gick. 

9. Avledningar på -k och -t. 

a. Sjö- och gårdsnamn på Isk-. 

1. Isken, dial. iskyn, heter en sjö i Svärdsjö sn, Dalarna, som ut-
gör den övre, sjöliknande delen av ån mellan Sör Lingan och Svärd-
sjön, ovanför Hök- i Hökvikån å Gst 97 Falun. 

Dialektuttalet visar, att namnet är best. form av ett svagt masku-
linum, jfr skgrn 'stegen' o. d., motsvarande rspr. Isken. Namnet 
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Bild 16. Odense år 1593. T. v. i förgrunden Hinderup, äldre Issuse. 

kommer av adjektivet *ysugan 'sjön som hör samman med öset', 
syftande på avloppsån mellan Sör Lingan och Svärdsjön. 

2. Isker 13004. (VgL: Q), sjön 'Östen', av *ysugher, se s. 113. 
3-4. Yxe och Yxetorp, torp under Spånga gård i Fellingsbro sn 

och hd, Västmanl. (Gst 73 Örebro), av *ysughatorp >*yske- > Yxe-
och Yxe med elliptiskt bortfall av torp. De ligga vid var sitt kärros. 
Om tillhörighetsadjektiv som förled framför torp se Istorp s. 101. 

5. Stora Yxhult, dial. störtkshitit, gård i Tjällmo sn, Finspånga-
läns hd, östergötl., mellan två bäckutlopp i Hättorpsån (Gst 55 
Finspång). 

Metatesen i dessa namn har väl understötts av association med 
subst. yxa och med ortnamn på Yx-, sjön Yxningen, Yxnerums 
sn m. fl., som ha helt annat ursprung, varom närmare i annat sam-
manhang. 

6-7. Samma namn ingår som senare sammansättningsled i sjö-
namnet Tisken vid Falun och Tysken i Hedmark, Norge, av *twi-
ysugan 'försedd med två os', se kap. 3 c. 
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8. Eiskrem, gård i Akero sn och hd, More fylke. Äldre: af lekar-
eime, Yskerim 1430-1440, Yskrym 1514-1521, Eskcerim 1539, 
Esgrem 1610, Esgrim 1633, Eskrim 1669, Esehrem 1723.1  (Gk XI.) 

K. Rygh härledde namnet av ett älvnamn lek, gen. lekar, »som 
kunde vxre afledet af iss m. Is», men han anser det sannolikare, att 
det kommer av eisa 'fare frem med sterk voldsom Fart'. Medeltids-
beläggen visa dock, att namnet kommer av Is-, Ys- 'öse'. Formerna 
med E, Eskcerim, etc., förklaras enklast som delabialisering av den 
yngre formen öse. Den nuvarande formen Eiskrem har uppkommit 
genom yngre diftongisering av E-, jfr gården Eikrem i samma socken, 
äldre Ekrim 1495, Egrym 1514-1521. Till detta Is-, Ys-, Es- har 
lagts adjektivändelsen -ug-, genitiv av subst. 'å', -år-, och subst. 
heimr, varvid de trycksvaga vokalerna synkoperats, sålunda Yskrym 
etc. Gården ligger vid utloppet av en å i sundet mellan Ottero och 
Moldehalvön. Iskareim(e) betyder således 'heimbebyggelsen vid ån 
som utmynnar i oset'. 

b. Natur- och bebyggelsenamn på /st-. 

1. Istreelven heter en älv, som 6 km söder om staden Sandefjord 
flyter ut i Sandefjordsfj orden. Vid denna älv ligger: 

Istre, by i Tjolling sn och hd, Vestfold fylke. Äldre: a Istru 1390, 
Istre Fjerding 1439, Ysstree 1471 m. fl.» 

Tre km söder därom ligga på var sin sida av ån gårdarna: Skalligt, 
äldre: i Skalistrw o. 1400, Skalistre 1555, Skaliste, Skallist 1593 m. fl. 
och Syrrist, äldre: Siaugharystrw o. 1400, Syrist 1593, Siorist 1604 
m. f1.2  (Pk 9 D Tonsberg.) 

Sophus Bugge antar i Norske Elven avne, s. 119, att namnet möj-
ligen är besläktat med Istervidja 'vidjepil', men sammanställer det 
senare med Istros, grekernas namn på Donau.» Holzhausen hän-
visar i Vergleiehendes Etymologisches Wörterbuch des altweg-
nordischen (s. 144) till Anna Karg, Die Ortsnamen des antiken Ve-
netien und Istrien (Wörter und Sachen, Neue Folge IV, s. 178), där 
det talas om en rot is-, ieur. eis- 'sich heftig bewegen', som förekommer 
i det italienska flodnamnet Isarcus och »in einer Reihe von gall-
schen, »ligurischen» und germanisehen Flussnamen». 

Norske Gaardnavne 13, s. 303. 
Norske Gaardnavne 6, s. 297-299. 
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Enligt min uppfattning är Istra liksom några andra å- och sjö-
namn (se nedan) bildat av yse med adjektivändelsen -öttr, *ys6ttr 
'försedd med öse'. En km före utloppet flyter Istreelven samman 
med en från norr kommande å och har därför fått namnet Istra 
'den öseförsedda'. Namnet Syrrist betecknar, som A. Kjwr riktigt 
framhåller', den bebyggelse vid Istra, som ligger närmast »sjön» 
Syrristkilen. På samma sätt är Skailist den bebyggelse vid Istra, 
som ligger närmast Skalberg, äldre Skardaberg 1319, 1328, Skalle-
berg 1593, Schalberg 1604, som är sammansatt av skara n. 'klyfta' 
och berg, icke, som A. Kjfflr framställt saken', av skalli m. kor eller 
stenet forhoining'. Samma betydelse har älv- och sjönamnen 2-3: 

Istra heter en älv i Grytten sn och hd, More fylke. I älven, 
som är tvärälv till Rauma, finnes Isterfossen. Istra rinner genom 
Isterdalen, som även är gårdsnamn, äldre: Istedall 1633, Isterdall 
1669.2  (Gk XI.) 

Istra förenar sig med Rauma 2 km före Raumas utlopp i Romsdals-
fjord. Efter sammanflödet är älven bredare än förut och bildar ett 
markerat os. Istra betyder således 'älven som hör till (Raumas) os'. 

Isteren, en sjö i Övre Rendalen sn och hd, Hedmark fylke. 
(Pk 38 B Sondre Faemund.) 

Sjön mottar Fmnundens vatten genom den 2,2 km  långa älven 
Glöta och avbördar sitt vatten till Haaen genom den 200 in långa 
avlöppsälven, i vilken Isterfossen finnes. Namnet kommer av 
*Ysuter-sio och syftar på sjöns karaktär av mynningssjö mellan 
Glöta från Fa3munden och avloppsälven till Haaen. 

*Osten, dial. Ostdn, heter en sjö i Vadsbo hd, Skaraborgs län. 
(Gst 53 Mariestad.) I Västgötalagens förteckning över Allmännings 
vatten (Schlyters uppl., s. 291) skrives namnet: Yster jämte Yrst 
(handskr. H), Irster (L, N) och Isker (Q). Hellquist (Svenska sjö-
namn, s. 811) utgår från huvudhandskriftens form Yster och anser 
de övriga formerna vara förvanskningar. Han anser, att sjön fått 
sitt namn genom t-suffix till ånamnet ösan, vars stam Ys- »kanske 
bör föras till isl. yss m. 'stoj, larm'». Han jämför namnet med en 
del andra sjönamn, som han — likaledes oriktigt — hänför till be-
teckningar för läte eller ljud. Sjön utgör uppsamlingsbassäng för 
Tidan och Ösan och har sitt avlopp på norra sidan genom Tidan till 
Vänern. Den är således en tilloppssjö och har därav fått namnet 

i) Norske Gaardnavne 6, s. 297-299. 
2) Norske Gaardnavne 13, s. 230. 

8 — 496209 P. Envall 
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*Ysutter 'den med (två) åtillopp försedda sjön', varav Yster. Be-
läggen med -r- bero på association med Yr-, Ir- i namn som Irsta: 
Yrizsta 1355 (SIRP nr 233). Om Isker se ovan s. 111. 

I osten har den gamla formen yse ersatts med det yngre ose. 
Sjön Östen har således ej fått namn efter ån Ösan, utan ån har upp-
kallats efter sjön. Åns namn kan inte gärna vara sammansatt av 
ose och ä 'å', ty åns utlopp i sjön är ej något särskiljande karakte-
ristikum. Men sjön kan jämte *Ysutter och *Ysugher även ha kal-
lats *Ys-swr, varav ånamnet *Ys-sxr-å 'ån som utrinner i Ösesjön', 
liksom Tidan betyder 'ån som rinner genom sjön tir'. 

Samma sjönamn finnes i Värmland: Osten i Östervallskogs sn 
(:östewaiskog 1540 jb) 'den osförsedda sjön', syftande på sjöns lång-
smala avlopp, den 5 km långa Strömsjön (Gst 69 Töcksmark). Jfr 
Hellquist, Svenska sjönamn, s. 811. 

Istrum, dial. istram, herrgård i Istrums sn, Valle hd, Skara-
borgs län. Äldre: ystreem 1275 (SD 1, s. 503), Ijstrem 1436 (SMR 
1937 nr 350), jstrem 1489 (Upps. dipl.), Istrim 1546 jb. (Geol. kart. 
Aa 121 Skövde.) 

Att döma av den äldsta formen ystreem är namnet sammansatt 
av adj. *ysuter och det i Västergötland vanliga -hem. Gården ligger 
vid Istrumsjön, som i östra änden tar emot ett 800 m långt tillflöde 
från sjön Emten och i västra änden avbördar sitt vatten till Stjälk-
holmssjön. Istrumsjöns namn är nu bildat av gårdens namn, men 
gården har en gång fått namn av sjön, som hetat *yster, d. v. s. 
'sjön som hör till öset' mellan Emten och Stjälkholmssjön. 

Isternäset, dial. iste,rn&sat, heter näset invid Helgeåns utlopp 
ur Arnslövsjön nordväst om Kristianstad, även kvartersnamn i 
staden, äldre: isternäs 1680-t. (Kr. A.). (Gst 6 Kristianstad.) 

Ist ermyrliden, ett hemman i Bureå sn, Skellefteå tg (Gst 
51 Skellefteå SV), uppkallat efter Istermyren, dial. istarmira. Där-
ifrån rinner en bäck norrut till Skelleftebukten, en annan söderut. 

Isteränget, dial. istara, en ängsmyr på Norr Långträsks 
utskifte, nordväst om Segerlund i Byske sn, Skellefteå tg (Gst 44 
Piteå). Där upprinner en bäck, som genom Tvärå går till Byske 
älv. Myren (7) och änget (8) höra således till dessa bäckars källos. 

Istorp, sn i Marks hd, Älvsborgs län: Istatorp (1403), se s. 101. 
Isterod, landsby i Birkerod sn, Lynge-Kronborgs hd, Fredriks-

borgs amt: Est ceruth 1346, Ystcerodh 1481, Isterodt 1582-1583, 
Isterod 1585, 1586 (Danmarks Stednavne 2, s. 31). (Gst II: 1 B 4.) 
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Förleden Est- förklaras av Danske Stednavneudvalget som kvin-
nonamnet Esta eller folknamnet ester, 'estländare'. Men detta för-
klarar ej de vanligaste formerna Yster-, Iste-. Byn ligger vid utlop-
pet ur Sjxlso av en gren till Nivaa, och förleden utgöres av adj. 
ysuta, yngre ösuta 'som hör till oset', varav delabialiserat Iste- resp. 
Estce-. 

11. Istebjerg, landsby i Tommerup sn, Ars hd, Holbxk amt: 
Ostebyergh, Osteberghe o. 1370 (Roskildebisp. jb), Istebierre 10/12 1500. 
(Gst II: 5 C 4.) 

I Valdemar II:s jb kallas platsen Jordstyngbiargh (12004.), som 
senare utbytes mot Ostebyergh, Istebierre med förleden *ysuta, yngre 
*ösuta, syftande på läget vid Saltbxk Vig, en ösesjö till Bregninge 
Aa med ett 1 km långt avlopp till Sejr0 Bugt. 

12-14. Islevhus, Islevgaard och Islevmark, gårdar i Rodo-vre sn, 
Sokkelunds hd, Köbenhavns amt (Gst II: 8 E 3. Bild 31). 

De representera fästet, lantgården och utmarken till det äldre 
Islev: Estlowa, Estlowce o. 1370 (SRD 7: 60, 103), motsvarande nu-
varande Islevhus, som ligger vid sammanflödet av två åar, varav 
namnet *Osutalowa 'arvgodset vid oset'. Om ännu ett namn upp-
kallat efter samma os, se kap. 18: 6. 

I namnen 1-8 utgöres förleden av obest. adj.-form ysutter ej 
blott framför mask. subst. dal, sjö, utan även framför fem. och neutr., 
å, myr, änge. Jfr ,att adjektivändelsen -r i dalmål förekommer även 
i andra former än nom. sing. mask., se Levander, Dalmålet II, s. 
140. I yngre namn (4, 9-14) har förleden best. form; jfr Isker och 
Isken, s. 110 f. 

10. Hisingen och andra ortnamn på His-. 
a. Äldre tolkningar. 

I såväl Sverige som Norge finnas ortnamn, som innehålla ord-
stammen His-. Den förekommer i namn på öar, av vilka Hisingen 
utanför Göteborg är den mest kända, men också i namn på fjordar, 
ex. Hissfjorden i Norge, och åar, ex. Hise, en biflod. till Nidälven i 
södra Norge, liksom i bebyggelsenamn, ex. Hishults sn i Halland, 
Hisdalen i Hordaland fylke i Norge. 

Dessa namn ha varit föremål för flera forskares uppmärksamhet, 
utan att frågan lösts. I Norge hade 0. Rygh fäst sig vid att ett par 
älvar, Hise och Hisaaen, hade namn på His-, och att några bebyggel- 
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ser med namn på His- lågo vid vattendrag, ex. Hisdal, Hisevand. 
Till deras förklaring konstruerade Sophus Bugge (1904) »en urnordisk 
Form *Hiwisu- af en Stammeform hiw-, 'Skin, Farve'. . . . Navnet 
vilde da vel betegne en Ely som »den blanke» og en 0 enten som »den 
skinnende» eller som »den, ved hvilken Vandet er blankt».' 

En annan tolkning framlades av Magnus Olsen (1910) i samband 
med förklaring av önamnet *His, som han i likhet med 0. Rygh 
antog ha varit ett äldre namn på Varaldsoy (Norske Gaardnavne 
11, s. 1), liksom Hisoen och den svenska Hisingen. Han hänvisade till 
»norske Dialektord med Grundbetydningen 'tor, indsvindende' . . 
Hisk n. 'noget Stoff aktigt; noget som ved Torren svinder stfflrkt 
id', anfort af Roas fra Nordhordland; Adj. hisen, 'tynd og visnende 
(om Äger), mat, dosig'; Adj. hisken, 'stoffaktig og indsvindende, 
dosig, graakold, uhyggelig, frastodende (Ross)'.» 

I Sverige anslöt Hjalmar Lindroth sig närmast till Magnus Olsen 
vid försök att förklara namnet Hisingen men framkastade även utan 
några stödjande belägg den gissningen, att det funnits en stam his-
med betydelsen »vara våldsam, våldsamt skjuta i vädret», och att 
det vore Ramberget, som först haft detta namn (Bohusläns härads-
och sockennamn, s. 15). Denna hypotes kritiserades dock av Elov 
Hellquist (Svensk humanistisk tidskrift 1918, sp. 271) med den rik-
tiga anmärkningen, att »man i namnbildningar som Hisingen och 
Hisön . icke bör annat än i yttersta nödfall (och knappast då) söka 
ett grundord av utpräglat verbal karaktär.» Hellquist föredrog där-
för Magnus Olsens teori, att ordstammen his- hade betydelsen 'torr, 
ofruktbar', men satte ett stort frågetecken för namnens ursprung 
och fann det ej troligt, att slöjan däromkring någonsin skulle lyftas. 
Därefter förklarade även Lindroth (Ortnamnen 1 Göteborgs och 
Bohus län 2, s. 140), att »önamnet Hisingen» betydelse är dunkel». 

Magnus Olsens och Hjalmar Lindroth» antagande, att namnen 
ursprungligen vore terrängbetecknande, upptogs av Assar JanMn 
i en uppsats His och Hisingen i Namn och Bygd 1938, s. 1 f. Han 
framkastade där den hypotesen, att namnen kommo av en mot-
svarighet till det holländska subst. hijs, hijze f. 'muskelknippe, det 
köttiga på djurkroppar, rökt skinka (utan ben), knäveck'. Med en 
djärv filologisk formkonstruktion antog han, att detta substantiv 
funnits på nordiskt område, och konstruerade utan några belägg 

1) Norske Elvenavne, s. 101-102. 
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bet. »avhugget eller avskuret stycke, klump (ej nödvändigtvis av 
kött)» samt framhöll, »att denna innebörd synes träffande karakte-
risera de öar och berg, som innehålla detta namnelement» (a. a., 
s. 20). För att verkligheten ej skulle alldeles döda teorien, sköt han 
vattennamnen åt sidan och överbetonade bergnaturen hos hithörande 
öar. Janz6ns tolkning utgör ett klassiskt exempel på den avart av 
ortnamnsforskning, som jag kallat lexikonforskning, i detta fall utan 
såväl sakligt som nordiskt-språkligt underlag. 

Den sakligt bäst grundade av de anförda tolkningarna var Sophus 
Bugges, som utgick från den riktiga iakttagelsen, att platser med 
His-namn ligga vid vatten. Men den antagna s-avledningen av stam-
men hiwi- är en ren konstruktion. Och primära naturnamn ha, som 
i det föregående påvisats, aldrig givits på detta abstrakta sätt. Bug-
ges sakliga iakttagelse fullföljdes sedermera av Magnus Olsen, som 
påvisade, att Hisingen liksom Hisoen ligga omflutna av två armar 
av Götaälv resp. Nidelven (Maal og Minne 1919, s. 92). I Arendal 
fra fortid till nutid (1923, s. 63) anmärkte han, att även Varaldsoy 
i Hardangerfjorden, som han ansåg ha hetat His, hade ett liknande 
läge. Men han kunde ej finna någon språklig förklaring därtill. 

Alla dessa svårigheter bortfalla med min förklaring, att namnen 
på His- komma av det fnord. subst. yse, ise, som försetts med hyperis-
tiskt h-tillskott. Dessa namn härröra nämligen från trakter, som 
tidigare haft h-bortfall och därför vid tiden för dettas upphävande 
tillagt ett h. I åtskilliga fall kan samma plats ha namn med och 
utan h, se nedan avd. b och g. 

b. Namn på His- i Dalarna. 

Inom Leksands pastorat (Leksand och Djura) finnas flera ortnamn 
på His-. I några fall finnas former med Is- vid sidan av His-. Då 
de ha samma ursprung, behandlas de i ett sammanhang. 

1. Namnet på Hisvåla by i Leksands sn uttalas i regel hisåk, 
men byborna själva säga isåk, äldre Hiiswåla 1690 förhörsbok. 
(Gst 96 Leksand.) 

Senare sammansättningsleden kan ej, så som man först tror, vara 
det även i dalaortnamn förekommande appellativet våt', utan detta 

1) I min uppsats Dalarnas vårdkaseberg (Dalarnas Hembygdsbok 1946, s. 60) 
har jag själv antagit detta. Namnet bör således där strykas. 
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är sannolikt en skrivarförbättring av dialektens ola, som är målets 
form för hol 'mindre höjd'. Byn är belägen på en höjd (284,74 m) 
av typisk holkaraktär, medan vålarna t. ex. i Orsa äro så branta, 
att de icke kunna bebyggas, utan byarna ligga nedanför vålarna. 
Ett liknande namn, Hisstjärnshola, dial. hifiershrYa, har en skogs-
höjd söder om Hisstjärn i Djura. Första sammansättningsleden His-
har tydligen kommit från Histjärn, invid vilken Hisvåla ligger. His-
vcila betyder således 'bebyggelsen på holen vid Histjärn'. 

Histjärn, dial. is — isjpebrn — his- har i norra ändan tillopp av en 
bäck från sjön Skvin. Strax före utloppet i Histjärn förenas med 
denna en bäck från nordöst. Sannolikt har tjärnen fått namn 
av detta sammanflöde. Efter läget vid tjärnen ha Hisängena, dial. 
isc'enlan, fått namn. 

Hissen, dial. ä. ini, y. hin,, är en liten sjö på gränsen mellan 
Leksand och Djura. Avloppet från denna sjö heter isIntipsn eller 
iseina, som 1/2 km öster om sjön förenar sig med Droltån och ut-
faller 1 km norr om detta sammanflöde i Rältaån. Tydligen har 
Hissen fått namn av det närbelägna åsammanflödet, således 'sjön 
invid öset'. 

Hisstjärn, dial. hifctrn, heter en sjö i Djura, utgörande utvidg-
ning av Djuraån, som infaller i västra ändan och utfaller på norra 
sidan. Kort efter det ån lämnat Hisstjärn, vidgar den sig till en liten 
damm och flyter sedan österut, tills den efter 2 km utfaller i Dal-
älven vid Djiset, 'Djuraåns os'. Norr och söder om Hisstjärn finnas 
Hisängena, dial. hisckma, nu åker resp. slogar. 

Att en sjö har tillopp och avlopp är ej på något sätt särskiljande. 
Det är därför uteslutet, att de tre Hissjöarna fått namn av sina av-
lopp. Men ett åsammanflöde invid en sjö är något så särskiljande, 
att det är naturligt att efter detta kalla den närbelägna sjön Yse-
tjärn (1) resp. Y se-sjön (2). 1 fråga om Hisstjärn i Djura (3) är den 
lilla utvidgningen norr om Hisstjärn just en sådan, som på flera håll 
fått öse-namn, och det är därför sannolikt, att Hisstjärn fått namn 
efter denna. Alla dessa namn härröra från gränsen av Dalarnas 
h-bortfallsområde och ha därför fått för sådana gränsområden karak-
teristiskt ii-tillskott, varom närmare nedan. 

På norra sidan av Djursjön i Leksand finnes Isängsudden, dial. 
iscep,stiatz, mellan Backbo sovholen och Bossarsbäcken. Tydligen är 
det läget vid. bäckutloppet, som givit ängarna detta namn. 

Ännu en plats kallas Isängarna, förr skogs-, nu ängsmark SSO 
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om sjön Ejen mellan sjön och det s. k. Eshavet omkring Enmyr-
bäcken. De tre sistnämnda namnen ha samma förled, fvn. hd& 
'hed'. Då äldre ei i dessa exempel motsvaras av e-ljud, är det tydligt, 
att namnet Isängarna ej har samma ursprung, som eljest vore en 
språklig möjlighet, se kap. 11 c, 5. I stället ha de fått namn efter lä-
get vid Enmyrbäckens utlopp i Ejen. I dessa namn har Is- således 
den vanliga betydelsen 'åutlopp'. 

En annan betydelsevariant föreligger i två ägonamnsgrupper med 
Hiss- eller /ss- som förled: 

Hissvaden, dial. hisvåda, heter en sidlänt slog i Hästberg; 
Issvaden, dial. isydda, en d:o i byn Backen; 
Hissved, dial. hisvhd, en slog i Styrsjöbo; 
Hissveden, dial. hisvhdq, ett slogänge väster om byn Almbergs 

Björken; 
Issved, dial. isvild, är nu gårdstomt i Hjortnäs; 

11-13. Issveden, dial. isvirdlj, heter en hage i Lima, en åker i 
byn Kilen och en slog nordnordost om Ingelsbjörken. 

Ortnamnsarkivets upptecknare ha för His-namnen i Leksand 
framlagt olika tolkningsförslag. Eric M. Carlsson föreslår, att första 
leden är subst. hed eller adv. hins 'hitom'. Bror Lindén påpekar vid 
Histjärn, att där ej finnes hedland. Han föreslår med tvekan 'häst', 
som i Rättvik heter ist men i Leksand hesst (Levander, Dalmålet I, 
s. 209 och 207). Namnen på Is- ha de ej förklarat. Alla dessa namn 
låta emellertid enklast förklara sig som sammansatta med Is- av 
yse, som i denna h-bortfallets gränszon i stor utsträckning fått hyper-
svecistiskt h-tillskott. Sista leden i ex. 6-7 är subst. svad L 'fuktig 
ängsmark', i 8-13 sved m. 'svedjeland'. I dessa exempel har yse 
betydelsen 'källa, källdrag'. 

14. Samma betydelse har His- i Hissberget, dial. hisbiiev, ett berg 
i Djura (Gst 96 Leksand). Berget ligger för långt från Hisstjärn, 
för att namnen skulle kunna höra samman. Bror Lindén föreslår 
Häst- men tvekar, då häst ej heter hist i Djura. Men berget är ett 
typiskt källberg. Från bergets sydsida kommer en bäck till Djuraån 
och en till Västerdalälven, från östsidan en till Djuraån, Tydligen 
har berget fått namn av sin karaktär av 'källberg'. 

Man lägger märke till att ortnamnen på Is-, His- härröra från 
Leksand—Djura, där gränsen för h-bortfallet går fram. H-bortfall 
är sålunda regel i Rättvik, Siljansnäs och östra Leksand (Åsbygge-
och Rönnäsfjärdingarna) men har tidigare förekommit i hela Lek- 
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sand. I detta område, som haft h-bortfall men i sen tid återinsatt 
h-, har hyperistiskt h- tillsatts i åtskilliga ord, såsom /cirka 'orka', 
hsrv 'lieorv', hörnv 'ornad, unken' (se Levander, Dalmålet II, s. 
31-32). Till dessa hör även His- av yse i ortnamn. Det är således i 
enlighet med denna ljudlagsgräns, då byarna Hjortnäs, Lima, Kilen 
och Ingelsbjörken ha Issvada, Issved, Issveden, men Hästberg och 
Styrsjöbo i nordvästra delen ha Hissvada, Hissved, likaså då det 
heter Isola och Istjärn i Hisvåla, som ligger i Rönnäsfjärdingens 
södra del, men Hisola, Histjärn i byar, som återinsatt h, likaså då 
äldre djuramål har Issen, yngre Hissen. 

Leksandsmålet ger i detta fall en spegelbild av h-bortfall resp. 
h-tillskott i hela Norden och förklarar liknande namn på annat håll. 
Liksom His-namnen i Dalarna äro belägna i gränszonen 
mellan h-bortfall och kvarstående h, så härröra ortnam-
nen på His- i det övriga Sverige och Norge från liknande 
gränsområden, Hälsingland och östra Uppland, sydvästra 
Götaland och västra Norge, trakter, som tidigare haft h-
bortfall. 

c. Namn på His- i Hälsingland och Götaland. 

His- förekommer i bet. 'källa' i Hälsingland, som ifråga om h-
tillägg påminner om Nedansiljansområdet (1-2): 

Hisnapp, ett berg i Arbrå sn, V. Hälsinglands doms. tg  (Gst 
110 Söderhamn). 

På bergets nordöstra sida ligger en myr, varifrån en å rinner 
väster ut till Kyrksjön, en utvidgning av Ljusnan, och en åt sydöst 
till sjön 'Sjungen. Samma betydelse har His- i bebyggelsenamnet: 

Hisberget heter en gård i Säversta by, Bollnäs sn och tg. Äldre: 
Hissbdrg 1726 (Broman, Glysisvallur I, s. 276). (Gst 109 Alfta.) 

Folketymologiskt tolkas His- som »Hinsides berget», Granberg. 
Att gården fått namn av berget är klart. Tydligen har berget hetat 
Hisberget men kallats Granberg, sedan gården fått bergets namn. 
I en källa vid bergets nordöstra sluttning rinner Säverstabäcken upp, 
som vid Slakteriet bildade en nu försvunnen mosse, »Myrtaget», och 
utfaller i Häggestaviken av sjön Varpen. Här har yse således be-
tydelsen 'källa'. Bäcken mellan källan och Myrtaget kallas ibland 
Utfallet, en yngre översättning av det äldre 'oset'. 
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I Säversta by finnes även en gård Isbergs, dial. isbee,s, nära kyrkan. 
Den har namn efter Hisberget, varifrån den Isbergska släkten kom-
mit. I det föregående har visats, att namnet Isnäs i Bollnäs uttalas 
med eller utan h. De två gårdarna Hisberget: Isbergs representera 
samma växling i fråga om det nu försvunna bergnamnet. 

His- förekommer även i sydvästra Sverige (3, 4, 6) och Småland (5): 
Hise fjäll, ett berg i Röra sn, Orusts V. hd, Bohuslän (Ek. kart. 

43 Röra NO). 
Berget är ett 'källberg', från vars västra sida en bäck rinner åt 

norr och väster till Rödsvattnet och Koljöfjärden, medan från östra 
sidan en bäck rinner åt söder till Kalvöfjärden. 

Hishult, dial. låsat hisat, heter en socken i Höks hd i södra 
delen av Hallands län. Äldre: Izhwltte leen, 1475, Isolltte Len 1523, 
Isoltt Len 1524, Isholltte Len 1528, Hissolte Len 1552, m. fl. Kyrkbyn 
skrives Isholte By 1574;  Hysolltbye 1603.1  (Ost 9 Hässleholm.) 

Wigforss antog (a. a., s. 49), att första leden var hide 'ide'. Sahl-
gren framhöll, att h kan vara senare tillsatt och föreslog tolkningen 
av *idhe 'idegransbestånd'.1  JanzoSn anknöt förklaringen till höjden 
Hiskullen, belägen 1 km väster om kyrkan. Kyrkbyns läge mitt för 
utloppet av en från norr kommande bäck i Smedjeån, en biflod till 
Lagan, talar för att platsen fått namn av detta os. Hiskullen ligger 
strax söder om Smedjeån. Till Is- har hyperistiskt h tillagts i mitten 
av 1500-talet (1552). I formen Ishult finnes samma namn i Kalmar 
län och i Skåne, se s. 96 och 98. 

Hisshult, dial. hisalt, heter även en by i Asa sn, Norrvidinge hd, 
Kronobergs län, äldre: Hishult 1646 (Vejde, Kronobergs läns herr-
gårdar, s. 170). (Ost 20 Växjö.) Byn ligger på östra sidan av 
Hisshultsjön, men Hisshult kan ej vara något yse-namn, ty byn 
ligger ej vid något av sjöns tre tillopp eller dess avlopp, ej heller är 
sjön någon 'ösesjö'. Sannolikt har den hetat *Hisjön, ett namn, 
som förekommer på flera ställen i vårt land, varom närmare s. 136. 

Hissö, ö i Helgasjön, Kinnevalds hd, Kronobergs län: Hissöhn 
1658 (HyMn-Cavalliusstift. årsbok 1927, 8. 149), vid 'oset', sundet 
mellan Helgö och Hissö (Ost 20 Växjö). 

Hyssna, dial. hputa, socken i Marks hd, Älvsborgs län, är upp-
kallad efter byn med samma namn. Äldre: Hisne, Hissne, Hösna 
1540, Hysna 1546 m. f1.2  (Ost 25 Kungsbacka. Ek. kart. Marks hd.) 

Närmare belägg i SOH 1, s. 10, 12, 13. 
Belägg i SOÄ 9:1, s. 58-59. 
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Namnet tolkas av SOÄ som gen. plur. av fsv. hyrsa 'sto'. I. 
Lundahl kritiserade denna tolkning. Han förklarade namn som 
Hössna, Hultna o. d. som inbyggarnamn med an-stamsböjning (Namn 
och Bygd 1937, s. 67). Med rätta sammanställde han dessa namn 
med plur. bragnar, flutnar o. d., i vilka n kommit från den plurala 
genitivändelsen -na, ex. bogna av bogi (A. Noreen, Altisl. Gram. § 
401). Dess ursprung är den ieur. adjektivändelsen -in, som beteck- 
nar 'tillhörighet ex. lat. divirtus 'gudomlig', angsax. fcedren 'fader- 
lig', fvn. sendenn 'sandig' (Kluge, Nominale Stammbildungslehre § 
198). Det är denna ändelse, som föreligger i Hysna (*Ysna med h-
tillägg). Den betecknar således ej 'inbyggarna vid oset' utan 'platsen, 
bebyggelsen vid oset', där Norra och Södra Surtan sammanflyta. 

Samma ursprung har sockennamnet Hössna i Redvägs hd, Älvs-
borgs län: Höstna (1349), i Hösnom, Hosnom (1366), Hösna (1392) 
(SOÄ 10, s. 100). Kyrkan ligger på en höjd mellan två bäckars 
källos (Gst 34 Ulricehamn). Hosnom (1366) har stamformen som 
förled. Höstna (1349) har dubbel avledningsändelse: *osutina, liksom 
Noesthna (1295) av NOisna i Näskulta sn, Södermani. Jfr Lundahl, a. st. 

d. Norska namn på His-. 

Hisaccen heter en västlig biflod till Ottra i Aust-Agder fylke. 
Den bildar det 4 km långa Hisvand i Bykle och flyter efter ett ålopp 
på 4 km ut i Ottra ovanför gården Hisdal i Valle sn och hd, Austagder 
fylke. (Norges land og folk 9: 1, s. 116.) Mitt emot Hisaaens utlopp 
ligger gården Hisli. 

Hisli kan ha namn efter läget mitt för åns utlopp i Ottra. Men 
namnet Hisaaen kan ej komma av själva utloppet, ett sådant namn 
vore ej på något sätt särskiljande, ty alla åar ha utlopp. Men den 
utformning som åutloppet här erhållit, en mindre mynningssjö, His-
vand, innanför en kort utloppsälv, Hisaaen med Hisdal, har i Norge 
kallats os. Samma typ av åmynning föreligger även vid det förut 
nämnda Isdal (kap. 8 a, 8) liksom vid de följande (2-3). 

Hisaa (Norske elvenavne: Hise), är en västlig biflod till Nidelven 
i Aust-Agder fylke. Den kommer från Uvatn, rinner genom det lång-
smala Trmvatn och Trxvassund och utfaller efter ett lopp på 1 km 
i Nidelven. (Norges land og folk 9: 1, s. 89, och 2, s. 255.) Efter 
denna mynningså har hela ån erhållit namn, likaså Hismyr, en 
gård i Herefoss sn och hd, Austagder fylke (Norske Gaardnavne 8, 
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74), och Hisdkollen, en höjd vid ån mellan Uvatn och Trfflvatn 
(Tk 5 D Arendal). 

Hisdal heta tre gårdar i Samnanger sn och hd, Hordaland 
fylke, äldre: Hissdall, Hisdall 1610.1  (Tk B 33 Vest Bergen.) 

Gårdarna ligga vid en å, som vid sondre Hisdal vidgar sig till ett 
litet Vand och 1 km längre ned förenas med Skjeljaaen från Trenger-
eiddal till Storelvi. Det är väl denna mynningså och därtill hörande 
mynningssjö som givit dalen namnet Hisdal. 

Ett par andra betydelsevarianter föreligga i namnen på tre öar, 
en vid älvutlopp (4) och två i fjordmynningar (6-7): 

Hisoen i Aust-Agder fylke omfattas av Nidelvens två utlopps-
grenar. Den utgör Hiso sn och hd, dial. hise set gn. Från medeltiden 
omtalas Hisar kirkja (Norges land og folk 9: 2, s. 315). Vid Nid-
elvens västra gren ligger byn His, dial. his, äldre: i Hiss 1320, Hijs 
1593 m. f1.2  (Tk 5 B Grimstad och 5 D Arendal.) 

Namnet på byn Hiss (1320) uppfattas bäst som elliptisk form av 
Hisoy, 'ön vid utloppet'. Detta namn böjdes som ett starkt femi-
ninum, gen. Hisar kirkja. Socknen kallas nu Hiso, och ön har fått 
den yngre best. formen Hisoen. På ön finnes en gård Hisegren, ur-
sprungligen namn på en av ösets grenar, jfr Isgrena i Uppland. 

His- förekommer i tre namn i samband med ön Varaldsoy i 
Hardangerfjord, Varaldsoy sn och hd, Hordaland fylke: 

Hissfjord kallas den närmast norr om ön belägna delen av fjorden, 
Hissteinen ett berg på öns nordöstra sida och Hisdalen en gård på 
öns västra sida, äldre: Hisdals Skaugeteig 1723.3  (Tk B 34 Aust 
Strandebarm.) 

Magnus Olsen har antagit, att ön hetat *His (Stednavnestudier, 
s. 13 f.), men i olikhet med Hisoen vid Nidelvas os finnas ej några 
belägg därför. Alla namnen förklaras enklast därav, att fjordens 
förträngning på båda sidor om ön uppfattats som ett os. Därav har 
fjorden fått namnet Hissfjord, berget invid östra ösarmen namnet 
Hissteinen och gården invid västra ösarmen namnet Hisdalen. 

Hiso (Tk) eller Hissoen4, dial. hpssoina 1. h4ssena, heter en ö 
i Fjeld sn och hd, Hordaland fylke. Äldre former enligt Magnus 
Olsen4  — jfr n:r 7 nedan —: Hiise, Im 1519 (NEJ 2, s. 513), Hisso- 

Norske Gaardnavne 11, s. 222. 
Norske Gaardnavne 8, s. 103. 
Norske Gaardnavne 11, s. 1 och 6. 
Norske Gaardnavne 11, s. 269-270. 
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denn, Hedzsse 1522 (NRJ 3, s. 429), Hissonn 1563, Hissenn 1567 
m. fl. (Tk 16 0 Sartor.) 

Magnus Olsen skriver, att namnet är »Af uvis Oprindelse».1  Ön 
är belägen utanför ön Store Sartor (Sotra) sydväst om Bergen. En 
långsmal segelled, vars inre del kallas Fjelds Pollen, går där in mot 
Fjeld kyrka på Sartor. Vid mynningen mot havet av denna fjord 
ligger Hiss, som således betyder 'ön vid fjordens mynning'. 

Hiso2  eller Hisens (Gk) kallas också en ö på sydsidan av Sogn 
sjo, Sognefjords yttersta utvidgade del, tillhörande Gulen sn och 
hd, Sogn og Fjordane fylke. (Gk VII. Bild 26.) 

Som äldre former anger Assar Janz6n (Namn och Bygd 1938, s. 
3) samma belägg som Magnus Olsen anfört för Hiss i Fjeld (nr 6). 
Tydligen ha de två öarna sammanblandats, eftersom Magnus Olsen 
helt förbigår Hiss i Gulen och Assar Janz6n Hiss i Fjeld. En kontroll 
av beläggen skulle kräva ingående bygdehistoriska studier, varför 
jag nödgas avstå därifrån. 

I Fl6amanna saga omtalas en strid vid Hisargail i slutet av 800-
talet. Janz6n antar, att därmed åsyftas Hiss vid Sognefjord, efter-
som sagans händelser till största delen tilldraga sig i trakten kring 
Sognefjord. Denna Hiss vänder mot fjorden sin norra kortsida, varav 
två km bilda en nästan rak linje, på vilken namnet Hisargafl passar 
bra. Ön har liksom nr 6 fått namn av läget vid fjordens mynning. 

Hysnes, gård i Agdenes sn och hd, Sor Trondelag fylke, belägen 
vid Trondhejmsfj ordens mynning (Gk XIV). 

e. Namn på Hising. 

Några ortnamn finnas med tillhörighetssuffixet -ing lagt till His-, 
dels önamn (1-3) och sjönamn (4), dels bebyggelsenamn i Sverige 
(5-7) och Norge (8). Mest känt bland dessa namn är önamnet: 

1. Hisingen, dial. h s(an) hi,5igan, vid Göteborg, vars namn 
föreligger redan i de isländska sagorna, t. ex. Egils saga, likaså i 
Fagrskinna m. fl. isländska handskrifter. Det skrives: Hising (nom.) 
Fagrskinna, Rimbeygla m. fl., tu l Hisingar (gen.) Nials saga (kap. 
31), Hising (dativ) Ä. VgL och diplom 1354, Hysinge (dativ) 1410, 
Hysingenom 1413 m. fl. (SOGB 2, s. 140). 

Ortnamnskommittén skriver: »Dess bet. är dunkel.» Mot bak-
grund av den föregående utredningen torde det vara klart, att ön 

1) Norske Gaardnavne 11, s. 269-270. 2) Norske Gaardnavne 12, s. 212. 
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fått namn efter läget vid Götaälvs utlopp. I Norge finnes en ö med 
liknande läge vid Nidelvas utlopp i havet vid Arendal, som fått 
namnet Hiso. I Hisingen föreligger en äldre bildningstyp, i det att 
önamnet bildats till subst. medelst tillhörighetssuffixet -ing, som 
kan användas som önamnsbildande, ex. Nässlingen, Skärplingen i 
Mälarenl, Hälsingen i Roslagen.2  Detta önamn, *Isingen, har för-
setts med hyperistiskt h. Hisingen betyder således 'ön vid Göta-
älvs os'. 

Hisingsholmen, dial. låsIgsh«mon, heter en holme utanför 
sydvästra delen av ön Tjörn i Bohuslän, äldre: Hijssingsholmen 
1699 karta. Hisingsskäret heter ett skär bredvid Hisingsholmen och 
Hisingsviken en vik på Härön mitt för Hisingsholmen. 

Hjalmar Lindroth antar, att *Hising ursprungligen varit namn på 
sydvästra udden av Härön, och att denna varit en självständig ö, 
efter vilken holmen och skäret sedan uppkallats. Assar Janz& in-
stämmer häri.3  Hela detta resonemang saknar dock verklighets-
underlag. Hisingsholmen är skild från Härön genom ett smalt 
sund, äldre os, och har därför kallats *Hisingen, sedermera Hisings-
holmen, till skillnad från nr 1. Efter denna ö har det bredvidliggande 
skäret fått namnet Hisingsskäret och den mot Hisingsholmen vet-
tande viken på Härön namnet Hisingsviken. (Ek. kart. 30 Mollö-
sund SO.) 

Hisingen heter också en liten klippö i Skålleruds sn, Nordals 
hd, Dalsland, äldre: Hisingen 1762. SOÄ (15, s. 129) och Assar Jan-
Mn (a. a., s. 6) ha ej kunnat förklara namnet. Hisingen ligger vid 
Upperudsälvens utlopp i Dalbosjön och har fått namn därav. Nam-
net har således samma betydelse som önamnet vid Göteborg, 'ön 
som hör samman med, ligger vid utloppet'. 

Hysingen, dial. hin 1. hiszgan, heter en sjö, som utgör 
gräns mellan Ramkvilla sn, Västra hd, Jönköpings län, och }rorna-
ryds sn, Norrvidinge hd, Kronobergs län. Dess namn förekom-
mer i sammansättningen Husinxaas 1320 (SD 3, s. 484). (Gst 20 
Växjö.) 

Lundgren har tolkat första leden som ett personnamn (Fornsvenska 
personnamn på -ing, s. 14). Hellquist tror det vara en oomljudd 
avledning av subst. hus n. Sjön är belägen 500 m väster om sjön 
Örken och är utan både till- och avlopp. Den är således en källsjö 

1) Se Ståhle, Studier över . . . inge, s. 23. 2) Schagerström, Gräsömålet, s. 7. 
3) His och Hisingen. Namn och Bygd 1938, s. 5. 
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och har därför erhållit namnet *Ys-ingen 'Källsjön'. Vokalen i den_ 
medeltida formen Hus- visar, att namnet associerats med stamordet 
us 'os, källa', jfr Farthus- jämte Fariis i Halland o. d. Därtill har 
lagts hypersvecistiskt h. 

Hisinge, dial. Unga, by i Fryele sn, Östbo hd, Jönköpings län. 
Äldre: in hisingy, på frånsidan: hysinge 1216-20 (SD 1, s. 188), de 
Hisingi 1299 (SD 2, s. 292), Hysingis ma,dh 1415 (SD ns 3, s. 52). 
(Gst 27 Nässjö.) 

Rellquist antog, att namnet är bildat av ett släktnamn *Hisinger, 
men då något gammalt belägg på detta släktnamn eljest ej fanns, 
ansåg han det möjligt, att ett verkligt ortnamn *Hisinger förelåge. 
A. JanMn hänvisade till byns läge på en höjd i Dala mossen. Men 
det som givit byn namn är, att denna höjd ligger nära samman-
flödet av två åar, som bilda Buskån, en biflod till Härån, i sin tur 
biflod till Lagaån. Till subst. us 'os' har bildats tillhörighetsnamnet 
ysing 'som hör till oset', jfr önamnet Hising, vartill dativform 
hysinge med h-tillskott. Denna väl belagda singulara dativform gör 
det sannolikt, att bebyggelsen kallats efter oset i hysinge, som sedan 
böjts som en neutral ja-stam, Hysingis madh. Jfr Tillinge ovan s. 65. 

Hysinge hette en nu försvunnen by i Almunge sn, Närding-
hundra hd, Stockholms län. Äldre: in. . . hysingi 1291, J jsinge 1534, 
j isingh 1542, j ijsinge 1545, i ysinge 1577, 1578, Hijsinge 16531  m. fl. 

Namnet har av Hellquist bedömts som ett patronymicum till en 
personnamnsstam Hus-, av C. I. Ståhle som ett toponymicum till 
8ubst. hus n. 'byggnad', ehuru han medger, att han »icke kan ge 
någon reell bakgrund till tolkningen».' Enligt en karta av år 1687, 
då byn hade införlivats med Hagby hemgård, låg Y &inge åkerjord 
huvudsakligen väster och norr om Hagby. Minnet av var Hysinge 
legat är enligt Ståhle bortglömt. Men namnet ger oss möjlighet att 
lokalisera den försvunna byn. C:a 1 km norr om Hagby är ett os, 
där Almungeån, senare Funboån, en biflod till Sävjaån, mottar ett 
tillflöde från norr och ett från söder. Då detta os ligger på den 
forna Hysingebyns område, har man skäl att antaga, att byns namn 
är bildat på samma sätt som det nyssnämnda (5), således beteck-
nande 'tillhörighet till, läge vid oset'. 

Samma ursprung har första stavelsen i Hysingsvik, dial. 
samhälle i Länna sn, Frötuna och Länna skeppslag, Stockholms län, 
som skrives Jwssingh,ewik 1535, Hysij(n)gevik 1541.1  (Gst 85 Norrtälje.) 

1) Belägg hos C. I. Ståhle, a. a., s. 433-434. 
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Medan Jöran Sahlgren tolkat detta namn som en utflyttning från 
Husby i Lyhundra (Upsala Nya Tidnings julnummer 1936, s. 10), 
anser Ståhle det bildat av ett inkolentnamn *hysinger. Platsen ligger 
vid Edsviken, där Lännaån utmynnar och har därav fått sitt namn. 
I detta fall representerar dialektuttalet en genuinare form än skrif-
ten, som har hypersvecistiskt h. Det äldsta beläggets Jwssinghe-
är sannolikt en hypersvecistisk skrivarförbättring av *Ysinge; liksom 
man skrev ljus, njure, fast man på 1500-talet i stor utsträckning 
sade lys, nyre (se Envall, Dalabergslagsmålet, s. 255), så skrev 
man Jwssinghe för *Ysinge. 

I Norge äro namn på -ing överhuvud sällsynta. Några dylika 
namn, tillhörande denna grupp, finnas dock: 

Hisingby, dial. hyssing- 1. hissing-, heta fyra gårdar i Raade sn 
och hd, Ostfold fylke.1  (Tk 10 C Sarpsborg.) 

0. Rygh härleder det av mansnamnet Hisingr. Men tydligen är 
namnet bildat med tillhörighetssuffixet -ing till det os, som är be-
läget c:a 1/2 km öster om Ostre Hisingby, där en bäck rinner ut i 
Skinnerflo. Osets namn ingår i gårdsnamnet Bcekhus på bäckens 
andra sida. 

På Norges västkust finnes i Hordaland fylke på sydöstra sidan 
av ön Stord en sjö, Aarlandsvandet, som har en kort utloppsälv till 
Leirviki. C:a 1 km nordöst om dess utlopp ligga Hysstadtrce och 
Hysstad. Mitt för utloppet ute i Leirviki ligga Hysstadoyane. Hysstad 
skrevs förr: Hysyngstad, Hyssingsstad 1520-1570, Hysestadt 1563 
m. fl. (Norske Gaardnavne 11, s. 142). 

Magnus Olsen förklarar det av »Mansnavnet Hysingr, Sideform 
til Hisingr». Läget visar emellertid, att de båda gårdarna såväl som 
öarna fått namn av läget i närheten av Aardalsvandets utlopp. 
Sammansättningsleden (h,)ysing- uppfattas enklast som bildat med 
tillhörighetssuffixet -ing till yse. 

f. Namn på Hisk-. 

Hisken (Tk Hiskjo), Store och Litle, heta två öar i Bremnes sn, 
Finnaas hd, Hordaland fylke. Äldre: Hyskenn 1563, Hysehen 1567, 
1610, Hisken 1612.2  (Tk A 35 Slaatteroy.) 

Namnet har ej kunnat tolkas av Magnus Olsen.2  Assar Janz61 
uppfattar det som en germ. k-avledning med diminutiv betydelse 

1) Norske Gaardnavne 1, s. 335. 2) Norske Gaardnavne 11, s. 137. 
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till den av honom antagna bet. 'klump' (a. a., s. 24). Hisken ligger 
vid mynningen av Hiskeosen, sundet mellan dessa öar och fastlandet. 
Det är detta os, som givit ön namnet *Ysugen 'den öseförsedda', 
varav Hisken med. h-tillskott och delabialiserat y. Nordhordland 
har h-bortfall; delabialisering är regel i västra Norge, se kap. 12 b. 

g. Förhållandet mellan His- och /s-. 

De anförda namnen på His- härröra från södra Hälsingland (His-
napp och Hisberget), östra Uppland (Hysinge och Hysingsvik), 
Småland (ELisön, Hysingen och Hisinge), sydvästra Sverige: Halland 
(Hishult), Västergötland (Hyssna), Bohuslän (Hisefjäll, Hisingen 
och Hisingsholmen) och Dalsland (Hisingen) samt från södra och 
sydvästra Norge: Ostfold (Hisingby), Aust-Agder (Hisaaen, Hisaa, 
Mao), Hordaland (Hisdal, Hissfjord, Rims, Hysstad och Hisken), Sogn 
og Fjordane (Hiso) och Sor Trondelag (Hysnes). 

Från Uppland, som har två Hys-exempel, föreligga även ett par 
belägg med h i namn, som nu ha Is- : hyslandhe (1437) 'Island' i 
Uppsala och Hesegarni (1357) 'Isgrena' i Bälinge; likaså från Söder-
manland: Hysinge (1678) 'Isinge' i Torsåkers socken. Dialektalt före-
kommer h i Hisnäs, skriftspråk Isnäs, Bollnäs. Å andra sidan finnas 
av de nyssnämnda namnen med H- även belägg utan h: Jsinge 
(1534), ysinge (1577) 'Hysinge' i Uppland, izhultte leen (1475) 'His-
hult', Isholmen (1863) 'Hisön' i N. Kornsjön och /so (1519) 'His& i 
Austagder. Hysingsvik i Roslagen har dialektuttalet ysenvik. 

Dessa exempel med vacklan mellan His- och Is- äro av samma 
karaktär som de förut nämnda exemplen från Leksand. De härröra 
från trakter, som haft h-bortfall men återinsatt h. På samma sätt 
böra även exemplen med fixerat His- bedömas. De äro från trakter, 
som tidigare haft h-bortfall. Roslagens h-bortfall är allmänt känt; 
se därom Hesselman, Sveamålen, s. 38. Hälsingland har tidigare 
haft h-bortfall, vilket bevaras i ortnamn, ex. Tuna Olmen, 1726 
(Broman, Glysisvallur I: 2, s. 152) och Gst, dial. tånaamen, Idenors-
Olmen 1726 (a. a., s. 153) och Gst, clial. nefilme,n, två holmar utan-
för Hälsingtuna resp. Idenors socknar. Osarbo kallas i Bromans 
Glysisvallur (I: 4, s. 292) byn Hovs fäbodar i Arbrå sn, nu Hosarbo 
(Gst 109 .Alfta), sannolikt med Hov- som första sammansättningsled. 
Utom i his-namnen förekommer hyperistiskt h-tillskott t. ex. i Hor-
sätter 1542 skl., Horssäter 1726 (Broman, Glysisvallur I: 4, s. 292), 
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namn på en del av Arbrå kyrkby, senare »förskönat» till Hovsät-
ter, dial. kiv- eller h&vs&tar, men ursprungligen är det Orsäter. Or 
är fvn. aurr m. 'grus', här 'sandstrand', som ingår i Orsjön, äldre 
Or 1726 (Broman, a. a., I, s. 20 m. fl.) och i den yngre formen 
Ör- i sockennamnet Arbrås äldsta form Orboradh 1314 (SD 3, s. 
149 avskr. 1344). Även Norge har h-bortfall i stor utsträckning. 
I västra Norge ha Sunmore och Nord-Hordland h-bortfall. Detta 
har tidigare haft större utbredning med därav följande h-tillskott, 
bl. a. »ikringum Oslofjorden», ända nere i södra Ostfold. Se därom 
H. Ross, Norske Bygdemaal I, s. 25. Till detta sydvästra område 
har även den angränsande delen av Götaland hört. 

Ofta kan man tack vare äldre belägg konstatera, när h tillagts. 
I vissa fall har detta skett redan i början av medeltiden, ex. Hisinge 
i Småland och Hisingen vid Göteborg redan på 1200-talet. Hishult 
i Halland skrives utan h i förra hälften av 1550-talet men med h 
från 1552. Hysinge i Roslagen skrives utan h under hela 1500-talet 
men med h från 1653. Det råder dock endast tids- icke sakskillnad 
mellan hithörande namn med och utan h. 

Man lägger märke till att flera namn med h-tillskott även ha y, 
varigenom forskare frestats att härleda dem av subst. hus. Men 
liksom h-bortfall och delabialisering i många fall följts åt, så ha 
även h-tillskott och y-återställande. Om övergången av y till i till y 
se kap. 12 b. Om nordiskt h-bortfall och h-tillskott vidare i kap. 19. 

11. /s-namnens betydelseproblem. 

a. Förhållandet mellan us och yse. 
De neutrala ia-stammarnas funktionsproblem har behandlats av 

Eilert Ekwall, Suffixet ja (Uppsala universitets årsskrift 1904) och 
Emil Olson, De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan, 
s. 175 f. Ekwall uppehåller sig endast vid sådana ja-bildningar, som 
utgöra andra sammansättningsled med samma betydelse som grund-
ordet. Han framhåller dock, att typen ursprungligen haft en egen 
betydelse, adjektivisk i förhållande till grundordet. Emil Olson be-
tonar med anslutning till Ekwall, att -ja ursprungligen varit ett till-
hörighetssuffix. Även de s. k. kollektiva trädnamnen, hcesle, cele, 
aspe o. d., beteckna i regel tillhörighet, material o. d. Den kollek-
tiva betydelsen, som i fsv. förekommer endast hos subst. eke, är 
oursprunglig (a. a., s. 177). 

9 — 496209 P. Envall 
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Emil Olson har även medtagit ia-avledningar, använda som första 
sammansättningsled.. Hans åsikt, att ia-avledningarna som första 
sammansättningsled ha »en bet., som sammanfaller med grund-
ordets» (a. a., s. 179), är dock icke riktig. I de av honom anförda 
exemplen, birke-lof, celi-rot o. d., betecknar första sammansättnings-
leden icke detsamma som björk och al utan just 'tillhörighet till'. 
Redan i slutet av medeltiden försvagas dock språkkänslan för denna 
betydelsenyans, och grundordet användes som första sammansätt-
ningsled, ex. alvidh-, eekäpplä Läkeböcker från slutet av 1400-talet 
och början av 1500-talet. Som andra sammansättningsled har ja-
avledningen ursprungligen icke samma betydelse som huvudordet — 
som Emil Olson säger (a. a., s. 386) — utan en särskild betydelse-
nyans. Ex. enbote, tvebote är icke detsamma som bot utan uttrycker 
en viss form för botens verkställande; konungadome är icke detsamma 
som konungsdomber utan en form därför. De ia-avledningar, som 
förekomma som simplicia, ex. bole: bol, fylke: folk, mynne: munder, 
ha lösgjorts ur sammansättningar (Ekwall, a. a., s. 100). Av subst. 
os är dock ia-avledningen mindre vanlig som enkelt ord. Den före-
kommer huvudsakligen i Norge: ose n. 'elvemunding' (Namdal), 'aap-
ning i dam, overste del av molle-renden' (Sunnmore); likaså med h-
tillägg på Vestlandet: hese n. 'indsnwvring av et vandlob' (Ryfylke, 
Sunnhordland, Hardanger, Roland); jfr Torp, Nyno. etym. ordbok, 
s. 239. I svenska dialekter är den belagd endast i det förut norska 
Jämtland: ös n. 'utskuren fördjupning av en bäck, under ström-
fåran' (Rietz). 

Dessa regler för ia-avledningarnas funktion ha spelat en stor roll 
inom ortnamnsbildningen. Son"' första sammansättningsled 
i gamla ortnamn har ursprungligen använts icke grund-
ordet utan ia,-avledningen, angivande tillhörighet, ex. 
Föglö: Fyghelde 1250 (Finl. medelt. urk. I, s. 42) till fughl, Gran-
hammar: grenhammar 1344 (SD 5, s. 331) till gran, Tällberg: kelle-
bcerghe 1450 (DD 1, s. 105) till tall. I enlighet härmed skall första 
sammansättningsleden till us heta yse och till det yngre os: ose. 

I sveamål är första sammansättningsleden enstavig, ex. Ismarvål, 
Isala, Isby, Isätra,, Isgrena, Issjö; likaså i Hälsingland: Isnäs, Isbo. 
Men i äldre sveamål finnes ändelsen -a: rsaby (1356) 'Isby', ysagren 
(1391) 'Isgrena'. Även i Östergötland är första sammansättnings-
leden i regel enstavig, ex. Ismossen, Isnäs, Isö, likaså dial. isf all 
men skriftspr. Isefall. 1 Småland och Västergötland förekomma en- 
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staka former på -a men i regel enstaviga, ex. i Småland: Isaberg 
och Isaryd men Iskällan, Issjön, Isberga och Isfall; i Västergötland: 
Isasjö och Isastorp (1567) men Islanda. 

I Bohuslän, Norge och Danmark är -e regel, men enstaka enstaviga 
förleder finnas, ex. i Bohuslän: Isefors, lsevadet, Isebukten men 
Islandsberg; i Norge: Isesjo, Isetorp, Isebakke men Isnes, äldre Isenes 
(1539), Isdal, Island; i Danmark: Isefjord, Issehoved men Ishoj, 
Isbjerg, Issuse (1193). 

Första sammansättningsleden är således i de flesta fall /s-, som 
är enarådande i norra och mellersta Sverige och förekommer i 
södra Sverige, Norge och Danmark jämte Ise-. Dessutom före-
kommer Isa-, som kan vara gen. plur., ex. Isabo i Småland och Isa-
sjö i Västergötland, men i de medeltida Y saby och ysagren i Upp-
land och i de småländska Isaberg och Isaryd avses endast ett os. 
I dalmål användes i ortnamn en gen. sing. på -a (Levander, Dal-
målet II, s. 119), ex. Jannisaä, och denna finnes även i götamål, ex. 
Hossalta 'Horshults' (G. Hedström, Ordstudier, s. 16). Den har 
tydligen varit allmän i ä. fornnordisk tid. Is-, Ise- och Isa- fördela 
sig geografiskt i huvudsak så som det synkoperade bondgård i för-
hållande till bonnegård och bonnagård, se Hesselman, Nordisk språk-
historia I, s. 67 f. 

I yngre namnformer användes den till grundformen os bildade 
ia-avledningen öse som första sammansättningsled. En mängd dylika 
namn finnas, ex. öössöe (1501) 'össjö', ösarp och östorp i Halland. 
Efter medeltidens slut användes stamordet som första samman-
sättningsled i.  dylika namn, ex. Osby i Kristianstads och Kronobergs 
län. Undantagsvis kan Os- ersätta Is--  i gamla namn, ex. Owsbye 
(1528) 'Ysby' Halland. 

Som andra sammansättningsled användes i regel grundordet, -us, 
-os, ex. Venhus, Djurets, Nida,ros, Aa,rhus. Det är således i full över-
ensstämmelse med namnbildningens lagar, då det i Uppsala heter 
Ostraarus (1258-1282) men island (1338). I vissa fall användes dock 
ia-avledningen som andra sammansättningsled: Orissa solcn, Janisaä, 
Elfuisborg, Simrishamn. I det föregående framkastades den tanken, 
att skillnaden mellan -us i Våmhus o. d. och -is i Orissa, Janisa kunde 
bero därpå, att is i de senare namnen hade kollektiv betydelse, delta. 
Även Torp säger i Etymologisk Ordbok om Ose: »Kollektiv tu l os». 
Men -is- har ej kollektiv betydelse i t. ex. Elfuisborg, Sim-rishamn. 
Ä andra sidan anges även delad mynning med -us, ex. ostraarus, 
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Issuse vid Odense. Tanken på att yse, öse skulle ha kollektiv be-
tydelse, måste därför överges. Tydligen ha dessa namn -is, därför 
att detta står omedelbart före ett huvudord, socken, ö, borg, hamn, 
framför vilket os-namnet får samma form, som då det står som 
första sammansättningsled. Denna lag framstår tydligt ifråga om 
Simrishamn, som skrives: Simberos 1145 (SD 1, s. 50), de simbrus 
1310 (SD 2, s. 623) men i sammansättning med hamn: Symbrishafn 
1378 (Rep. nr 3220). På samma sätt heter det Ledus, Lödhos på 
1100- och 1200-talen, senare Lödöse, Lödhisse o. d. ur samman-
ställningen Lödöse by. Som andra sammansättningsled har -yse, 
yngre -öse således samma betydelse, som det har såsom första sam-
mansättningsled, d. v. s. betecknar 'tillhörighet till oset'. 

Även i namn, som i regel ha -us, -os som andra sammansättnings-
led, kan -is förekomma, ex. Lyuris (1540): liuros (1537) 'Djurås', 
Skoris (1385): Skordåss (1554) 'Sjörs', Fariis herred (1500-t): Farthus 
(1275) 'Faurås'. Dessa is-former ha uppkommit framför huvudord 
som Fariis herred, Lyuris by o. d. 

Liksom i sammansättning användes ia-stamsformen vid avled-
ning, ex. Isken av *ysugan, Yster, nu östen av *ysutter, se kap. 9. 

Liksom bland appellativerna så kunna även bland egennamnen 
vissa ia-avledningar lösgöras ur sammansättning och bilda enkla 
namn, ex. Böle ur Nyböle o. d. Så har även skett ifråga om yse. 
Detta framstår tydligt t. ex. i fråga om Isene i Aalfoten, som 
lösgjorts ur sammansättningar som Isefjord. Även andra ort-
namn, som synas utgöras av det enkla ordet yse, förklaras bäst som 
lösgjorda ur sammansättningar. Det norska bebyggelsenamnet Hiss 
(1320) i His sn, Aust-Agder, har väl blivit enstavigt genom uteslut-
ning av ordet oy 'ö' i sammansättningen *Yse-oy 'Hisey'. Jfr dal-
målets Soll 'Sollerön' o. d. Ise i Skjeberg sn, Ostfold, är lösgjort ur 
sammansättningen Iszefaasz (1556). Dum i Sondre Fron sn, Op-
land, är icke dativ plur. av yse utan sammansatt av yse och heimr. 

b. Is-namnens betydelsevarianter. 

Appellativet os har i svenska dialekter enligt Rietz bet.: 1) ut-
loppet av en å eller flod, 2) strömdrag i en sjö, där vattnet sällan 
fryser, 3) källdrag, ställe på marken, där vattnet under vintern sällan 
tillfryser. 1 norska mål har Oos, enligt Christie, Norsk clialectlexikon, 
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s. 237, bet. 'en Fjord imellem Oer, item en Munding af en Ely'. 
Enligt Aasen, Norsk ordbog, s. 559, har Os m. 1. n. bet.: 1) Flod-
munding, Udlob, Sted hvor en Ely lober ud i en Fjord eller Indso; 
tildeels ogsaa om et Sted, hvor en Ely begynder eller gaar ud af en 
Indso (Det siste nogle St. kaldet Utfalls-os); 2) et smalt Indlob tul 
en Fjord; et langt og smalt Sund. I isländska har det, enligt Blöndal, 
Islandsk-dansk ordbog, s. 609, utom '(Flod)munding' även föråldrat 
bet. 'Udspring' (källa). 

I namn på Is- av Yse- kunna alla dessa betydelsenyanser före-
komma utom 'strömdrag i sjö', som på grund av sin lokalisation ej 
gärna kan ge upphov till ortnamnsbildning. Dessutom förekomma 
ytterligare några varianter. 

Den vanligaste betydelsen är: åmynning i sjö eller hav, 
'åutlopp', som givit upphov till önamnen: Hisingen vid Götaälvs 
och Upperudsälvens samt Hisoen vid Nidelvens utlopp, terräng-
namnen: Isängsudden och Isd,ngarna i Leksand och bebyggelse-
namnen: Isala i Svärdsjö, Islandet, Isätra och Hysingsvik i Uppland, 
Isnäset i Bollnäs, Isaryd i Småland, Isebakke vid Svinesund, Hisingby 
i Ostfold och Hysstad i Hordaland. Som andra sammansättningsled 
har -is i de flesta fall denna betydelse: bebyggelsenamnen, Or(i)sa 
och Janisa i Dalarna, Aaris (1413) i Värmland och Skoris (1385) i 
Närke, Simrishamn och Älfuisborg (14504.). 

En sjö kan erhålla namn av åutlopp i sjön, om detta är så markant, 
att det tydligt karakteriserar sjön till skillnad från andra. Sålunda 
har Isasjön i Älvsborgs län namn av två tillopp bredvid varandra 
— jfr Osasjön i Ryssby sn, Kronobergs län, med två tillopp — likaså 
de med tillhörighetssuffii bildade sjönamnen: Tisken i Dalarna, 
Tysken i Hedmark, Norge, och fsv. Yster i Skaraborgs län. 

Åmynning i å, 'åsammanflöde, åtillopp'. Efter dylika 
ha uppkallats: Illandstjärn, Histjärn och Hissen i Dalarna, vat-
tendelsnamnen: Isefors och Isevadet i Bohuslän, bergnamnet 
Isaberg i Småland och bebyggelsenamnen: Isby och Isätra i Fjärd-
hundra, Isgrena i Uppsala län, Hysinge i Stockholms län, Hisinge 
i Småland, Ishult i Skåne och Hishult i Halland, Islanda (2 st), 
Istorp (Mark) och Hyssna i Västergötland, Islandsbä,ck i Väster-
botten, Island i Vestfold och Island i Nord Trondelag (Hegre), 
/sum i Opland, Ishoj och Islev- på Sjxlland och V. Isen med Isenvad 
på Jylland. Av namn med -is som slutled hör hit: Ljuris i Gagnef, 
Dalarna, Fariis i Halland samt Lödhissa vid Göta älv. 
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3. Betydelsen sjös avlopp genom å, 'avloppsos' (norska utfaldsos) 
är sällsynt. Säkra exempel därpå äro sjönamnet Ismunden i Jämt-
land, bebyggelsenamnen Ishult i Tuna, Kalmar län (varav sjönam-
net Issjön), Isgrannatorp och Isternäset vid Kristianstad samt Istered 
på Sjwlland. 
' 4. Från åutloppet har betydelsen vidgats till själva 
vattendraget: 

till själva ån, särskilt till vissa åtyper, nämligen korta avlopps-
åar från en sjö till älv eller annan sjö. Man kunde lämpligen kalla 
dem 'mynningsåar'. Om dem gäller vad Gustav Indreboe skrev i 
en uppsats, Norske Elvenamn (Namn och Bygd 1928, s. 144), om ån 
Grytosen, att den fått namnet -osen »av di det er eit slikt stutt elve-
stykke at det vert ikkje stort meir enn ein os». Sådana äro Isa i Skje-
berg och i Tune sn, belagda på medeltiden, samt bebyggelsenamnen 
Sjörs i Närke, rsunda i Östergötland och Isabo i Småland. Några 
avledda sjönamn ha betydelsen »hörande till mynningså»: Isken i 
Svärdsjö, Isteren vid Fämunden i Hedmark; likaså förklaras det 
sekundära bebyggelsenamnet Istrum i Skaraborgs län på detta sätt. 

I några fall har namnet från dylika mynningsåar utsträckts 
till att beteckna hela ån. Så är fallet med Hisaa, biflod till Nid-
elven, Och Hisaaen, biflod till Ottra, båda i Austagder. 

Isa och Istra i More samt Istreelven i Vestfold ha fått namn 
därav, att de kort före utloppet i havet förenas med en annan å. 

Ösenamnet kan även utsträckas till en med utloppet samman-
hängande sjö. K. G. Ljunggren har framhållit, att os på Island kan 
beteckna större eller mindre vattensamling innanför kustlinjen, 
»strandsjö», i vilken vanligen ett eller Hera vattendrag utmynna. 
Ljunggren föreslår härför termen »mynningssj ö» (Namn och Bygd 
1936, s. 122). Från en dylik mynningså ha sjöarna Farrisvand i 
Vestfold och Hisvand i Austagder fått namn. Efter läget invid en 
dylik sjö har Hisstjärn i Djura fått namn, likaså bebyggelserna Isby 
i Roslagen, Isbo i Delsboi  Isdal (2 st) och Hisdal i FIordaland. 

Förgrening av åfåra genom öar, delta: bebyggelsenamnen Storis 
vid Dalälven, Isliffigby vid Dalälven och Svartån, Islandet i Gävle, 
Y sby vid Lagan, Istorp i Skaraborgs län (Floby), Issuse vid Odense 
och Isbjergmelle i Jylland. 

a) Fjord- eller vikmynning, särskilt där denna är mar-
kerad genom avsmalnande. Hit höra naturnamnen: Isgrönaholmen 
i Närke, Isö i Östergötland, Isebukten i Bohuslän samt Iseficer i 
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Austagder i Norge, Hisö vid Sartor i Hordaland och Hisö vid 
Sognefjord i Sogn, Hisken vid Hiskeosen i Hordaland samt Ise-
fjord och Issehoved i Danmark; vidare bebyggelsenamnen: Isingen 
i Närke, Isnäs i Östergötland och islandsberg i Bohuslän. 

b) Fjords, viks eller sunds förträngning genom ö. Härav önamnen 
Hissö i Småland, Hisingsholmen i Bohuslän, bebyggelsenamnen Isunda 
i Dalarna, Issjö i Roslagen, Islinge på Lidingön, Ispeudd och Isgärde 
på Öland. I Norge finnes denna betydelse i namnet Hissfjord och 
därmed sammanhängande bebyggelsenamn vid Varaldsoy i Har-
dangerfjord och i bebyggelsenamnet Island i Frosten sn. 

7. a) Betydelsen ställe där ett vattendrag börjar, 'käll-
o ch kärros' ingår i naturnamnen (H)issvaden (2 st) och (H)issved(en) 
(6 st) i Leksand, Hissberget i Djura, Isberg och Isbäcken i Rogsta, 
Hisnapp i Arbrå, Hälsingland, Isberget i Sorsele, Istermyren och 
Isteränget i Västerbotten, Ismossen i Östergötland, Iskällan i Små-
land och Hisefjäll i Bohuslän samt i bebyggelsenamnen Ismarvål 
i Orsa, Hisberget i Bollnäs, Isinge i Södermanland, Isberga i Närke, 
Iserud i Värmland, Isefall i Östergötland, Isberga och Isfall i Små-
land samt Ismantorp på Öland, Over Isen på Jylland samt rxe och 
rxetorp i Västmanland. 

b) Nära denna betydelse står betydelsen 'källsjö': Sköris- i Ma-
lung, Issjön i Angarns sn, Roslagen, Istjärnarna i Sorsele, Isträsket i 
Älvsby, Hysingen i Jönköpings län och Ismenningen i Snaasen samt 
bebyggelsenamnen Isbo i Hälsingland och Isbjerg på Jylland. Rö-
rande norska sjöar med eventuellt denna betydelse se kap. 12 e. 

c. Is-namn av annat ursprung. 

Den framförda samlingen av namn på is av yse är ingalunda full-
ständig. Den som vill komplettera samlingen, måste dock gå fram 
med försiktighet, ty åtskilliga /s-namn finnas av annat ursprung. 

1. Med avsikt har jag förbigått en grupp norska namn på Is-, 
där man kan vara tveksam, om Is- kommer av yse eller av subst. 
is 'glacies'. Dit höra namn på sjöar, belägna vid foten av fjäll med 
jöklar: 

Isdals Vand i Hordaland fylke, en sjö söder om Hardangerjökeln, 
varifrån en älv rinner till Eidford, Hardangerfjords inre del. 

Is Vand i Haukedal, Hordaland fylke, vid foten av Brandsfonn, 
källsjö till Gaula. 
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Is Tjern i More og Romsdal fylke vid foten av Skrinkolla (1980 
m), källsjö till Reppa, sydlig biflod till Sundals Ely. 

Då man vet, att os i norska dialekter betecknar »Sted hvor en Bly 
begynder», är det möjligt, att Is- i dessa namn har denna betydelse. 
Men då dessa sjöar mottaga isvatten från jöklar, är det också möj-
ligt, att namnen innehålla ordet is. 

Subst. is, lat. glades, ingår med säkerhet i några bebyggelse-
namn i Norges fjälltrakter. Sådana namn äro: 

Isberg, gård i Odda sn, Ullensvang hd, Hordaland fylke, äldre 
Issberge 1614. »Gaarden ligger meget hoit, lige under en Brx» (Norske 
Gaardnavne 11, s. 448). 

Iselven i Maalselven sn och hd, Tromso fylke, biflod till Maalselven, 
rinner mellan Ostre Istind (1419 m) och Isdalstinderne (1255 m), 
båda med glaciärer, de vackraste fjällpartierna i Tromso fylke (Nor-
ges land och folk 19: 1, s. 58). Vid Iselven ligger Iselvmoen (Norske 
Gaardnavne 17, s. 108). 

Isdalen, gård i Loppa sn och hd, Finnmark fylke, i vilken Iselven 
rinner. Brxen går i dalen ned till 88 m över havet. »Udover voeggen 
kommer der mfflgtige ismasser lige ned tu l bunden» (Norges Land og 
Folk 20, s. 119). 

Isvik, gård i Strommen sn, Bodin hd, Nordland fylke, har sitt namn 
av läget vid en vik, som »forskjelligt fra andre i Nxrheden, pleiede 
at fryse til om Vinteren» (Norske Gaardnavne 16, s. 212). 

I dessa namn är isen för ifrågavarande ort ett verkligt särskiljande 
drag, Isberg, Iselven och Isdalen ha — liksom landet Island — namn 
av glaciärer, medan Isvik har namn av vinterisen till skillnad från 
andra vikar. 

Liknande namn finnas även i Sverige. I Orsa finnes t. ex. ett 
gärde, som heter Isgärd, dial. cDsgetrd, därför att där blir svallis om 
vintern. Denna beskaffenhet skiljer gärdet från andra både sommar 
och vinter och har därför givit platsen namn. Jfr Svallängen i Odensvi 
sn, Åkerbo hd, Västmanl., som på grund av issvall om vintern ger 
dåligt bete om sommaren (J. Sahlgren i Sv. Landsmål 1912, s. 63). 

Med avsikt har även bebyggelsenamnet Ista förbigåtts, därför 
att det i varje fall kräver detaljerad lokalundersökning. I några 
fall förefaller det tydligt, att Is- är Yse, t. ex. Ista i Öster Färnebo, 
Gävleborgs län, beläget vid en förträngning av Dalälven genom några 
öar, däribland Isön, som avslutar den s. k. Färnebofjärden. Likaså 
i Uppland Ista i Vassunda sn, nedanför sammanflödet av två bäckar 
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till en å, som utfaller i sjön Kölingen, Ista i Odensala sn, en km ovan-
för ett bäcksammanflöde, och Ista i Skepptuna sn, på södra sidan 
om en slätt, där nu en bäck förenar sig med en annan bäck. Tyd-
ligen har sammanflödet tidigare varit vidgat till en liten sjö. På 
norra sidan av öseslätten finnes samma namn i den yngre formen 
Osta. Hit hör sannolikt även i Norge Istad i More og Romsdal 
fylke, beläget ovanom Fane Fjord ej långt från Os Vand, som är 
en källsjö. 

Men Ista kan också ljudlagsenligt motsvara ett *I-stad, som fallet 
är med t. ex. Istad i Alböke sn på Öland och stadsnamnet Ystad 
i Skåne. Denna förled förekommer sammansatt även med andra 
ord, som börja med s, som ser, so 'sjö', ex. — med hypersvecistiskt 
h-tillskott — His jön i Lerbäcks sn, Närke, äldre: Hij Siön karta 
1600-talet (se Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 141, och där 
anförd litteratur). Detta sjönamn förekommer på flera ställen i 
Sverige, ofta felaktigt skrivet med två s, varigenom tolkningssvårig-
heten ytterligare ökas. Då Hisjö sedan sammansättes med t. ex. 
subst. ö, synkoperas vokalen i so, ex. Hisön i Kornsjö, Dalsland, till 
sjöns forna namn, Hye Sioe 1661 (SOGB 18, s. 177). Denna förled 
är identisk med förleden i Hyen, Dalarna, elliptisk form av *Hisjön, 
och med förleden i Hitjärn i Lima och Transtrands socknar i Väster-
dalarna. Hittillsvarande tolkning, av fsv. hidhe 'ide' (Hellquist, 
Svenska sjönamn, s. 221) är sakligt ohållbar. Jag hoppas få tillfälle 
att återkomma till frågan i annat sammanhang. Enda sättet att 
skilja ortnamnen med Is- och His- (med h-tillskott) från namnen 
med I- och Hi- framför s-börj ande ord är en saklig undersökning av 
vederbörande platser. 

4. Bynamnet Iste i Arbrå sn och tingslag, Hälsingland, skrives 
äldre: ZEesta 1542 jb, esti jämte cesti 1552 (Westman, Kungsådre-
institutet, s. 50 resp. 55). Detta tyder på att namnet kommer av 
subst. eidh, n. 'ed', ty i ålderdomliga mål har fsv. cei blivit ä. Så är 
fallet i Uppland på 1400-talet, ex. brcedh 'bred' Uppsala 1437 13/6 
(RA), och ännu i t. ex. Älvdalen: Ifuärv-&e, 'Korvheden'. I yngre 
dialekter har det blivit e liksom i riksspråket, ex. Orsa &lä 'hed'. 
enstaka ord har cei blivit i (se Levander, Dalmålet I, s. 209), vilket 
förr förekommit även i Dalabergslagsmålet (Envall, Dalabergslags-
målet, s. 34), vars ålderdomliga drag finnas även i Hälsingland. 

Samma ursprung synes ett norskt gårdsnamn ha: Isse i Strand sn 
och hd, Rogaland fylke. Namnet skrives Isse i ett par jordeböcker 
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från 1520-1570 men tidigare Eizsv 1299, EiöSu 1309, /Eidzu 1318, 
nu Idse (Norske Gaardnavne 10, s. 240), troligen av eiåsaer 'ed-sjön'. 

Issan heter en sjö i St. Tuna sn, Dalarna, som Hellquist jämför 
med sjönamnet Islingen, se kap. 7 d, 7. Men Issan har annat ur-
sprung. Sjön är belägen på östra sidan av en rullstensås, som går i 
nordsydlig riktning ned mot Dalälven. Is- kommer här av hej& f. 
'hed, åssluttning' med övergång av äldre cei till i liksom i Ma-
lungsmålets hi 'hed', Nås: Hinnmora 'Hedemora' (se 4 ovan). 

Samma ursprung har Hista, herrgård i Toresunds sn, Selebo hd, 
Södermani.: in hwsistum 1330 (SD 4, s. 178), hcesestum 1346 (SD 5, 
s. 575) av *hee-se-stadhum 'Hedsjösta'. Gården ligger vid Marsjön 
invid Dalkarlsåsen (Gst 74 Västerås). 

lsj heter en gård i Tanum sn, Bfflrum hd, Akershus fylke, som 
skrives i Esin Rede Bog o. 1400, i Esine 1417 m. fl. 0. Rygh antar 
(Norske Gaardnavne 2, s. 139), att första leden är ciss 'ås', som »vilde 
passe godt till Beliggenheden». Förändring av vokalen till i, som 
uppträder 1666, Issse, beror nog ej på »Vokalassimilation under 
Indvirkning af 2den Stavelses Vokal», som Rygh antar, utan på 
inverkan av de många namnen i södra Norge på Is- av yse. 

Iselingen, Vordingborgs Lands, Sjw11ancl, har enligt medde-
lande av arkivarien Knud B. Jensen namn efter baron Reinhard 
Iselin, död 1781. 

Antalet exempel på Is- av annat ursprung än yse kunde mycket väl 
utökas. Ovanstående har endast åsyftat att påvisa nödvändigheten 
av att sak- och ordforskning följas åt vid tolkning av namn med 
förstavelsen Is-. 

12. Delabialisering av y till i. 

a. Ti- och Ty-, Is- och Ys- i ortnamn. 

I balk I har påvisats, att Ty-, som uppkommit av Twi-, delabialise-
rats till Ti-, ex. Tiveden, Tiberget i Venjan, Tisjön i Lima och 
Malma, Tisarna i Ludvika, Tisaren med Tibon och Tisjön, Tisnaren 
med Tislången, Tisken; Tidan och Tissan, Tidersrum, Tidö, Tidnäset 
i Ö. Färuebo, Tisslinge i Stockholms län, Tillefärd, Tillsen, Tillingen 
i Husby, Tillinge, Tillingeby och Tillhed. Av flera av dessa namn 
finnas även belägg med Ty-, ex. tydhisrum (1300), Tysslinge i Östuna 
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<1409) och Bro (1409), Tysnaren (1439), tyllolyeerd (1382), Tyllinge 
(1544) och Tyllingaby (1480). Dessa skrivningar vittna om delabiali-
seringens successiva upphörande. Dock segrade Ti- därför, att man 
glömt sambandet med ty- 'två-'. Men i några namn, som haft Ti-, 
har detta ersatts av Ty-, sålunda Tysslingen i Närke (: Tislinge 
1551, 1556) och Tyen i Tjust med Tyllinge (: tillinghe 1494) och 
Tysebo. Särskilt förekommer Ty- i västra Sverige, ex. Tyberg och 
Tyfors i Säfsnäs på gränsen till Värmland, Tydje i Dalsland, Tye i 
Värmland och Tysjöarna i Jämtland, likaså i Dalälvsområdet från 
Torsång till Älvkarleby och Gästrikekusten. Västra Sverige följer i 
detta avseende Norge, som har Tya och Tydal, Tyvand, Tysdals-
vandet, Tyin med Tya och Tynes, Tysjoen och Tysken, Tyldum, 
Tyld Vand och Tylden. Äldre norska belägg visa emellertid, att 
även Norge haft -i-: Thidal (1409), Thivatten (1585), Thiesdal (1563), 
likaså ännu i t. ex. Tis Vand i N. Trondelag. Även i Danmark kan 
man konstatera, att i enstaka fall äldre Ti- ersatts av Ty-, sålunda: 
Tybrind, äldre Tibringh. Eljest har Danmark Ti-: Tibirke, Tirup. 

Ti- har således en gång genomförts i hela Norden, men 
Ty- har återinförts särskilt i Norge och angränsande delar av västra 
Sverige, sporadiskt även i Danmark och östra Sverige. Att detta 
skett i väster, Norge och västra Sverige, i större utsträckning än 
eljest, bör ses mot bakgrund av att detta område gränsar till ett 
ännu västligare område, Island och västra Norge, som alltjämt 
bevarar delabialiseringen. Övergången till Ty- i detta gränsområde 
liksom i Dalälvsområdet är utslag av en korrektion, som är typisk 
för trakter, som själva länge haft delabialisering. I Tillingen i Husby 
är denna bevarad, likaså i andra sammansättningsleden i Kårtylla i 
Torsång, dial. Utile, och i Ore i Tillhed och Tillsand liksom i grann-
socknarna Orsa och Boda, medan Ore eljest återinfört y. 

På samma sätt har yse övergått till Is- (-a-, -e-) i hela Norden. 
Vissa namn ha dock fixerats med y-ljud. Exemplen äro från 
sydvästra Sverige: Hyssna (:Hissne 1540) i Västergötland, Ysby 
(:Isbye 1630) i Halland och sjön Hysingen i Jönköpings län; från 
östra Uppland: Hysinge (:jsinge 1534), Hysingsvik och dialektalt 
yse 'Isasjö', från Östergötland: Ysunda (: Isunda 1699) och från 
västra Norge: Hyssta,d i Hordaland. 

Av andra namn förekomma sporadiska y-former, tidigast i Dan-
mark och södra Sverige: Yshgegh, (1285) Ishoj', Danmark, hysinge 
(1216-20) 'Hisinge', Jönköpings län; Ystreem (1275) Istrum', Skara- 
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borgs län; Ysgrannathorp (1363) 'Isgrannatorp', Skåne; ysbierghum, 
(1341) 'Isberga', Kalmar län; Y sabyn (1356) 'Isby', Ysätra (1370) 
'Isätra', och ysagren (1391) 'Isgrena', västra Uppland; (h)yslandhe 
(1437) i Uppsala, Ystorpe (1480) 'Istorpa', Yslanda (1545) 'Islanda', 
Älvsborgs län; yslinge by (1546) 'Islingby', Dalarna, Hysinge (1678) 
'Isinge', Södermanland; likaså i Norge: Y saPorp (1446) 'Isetorp', 
Ysstree (1471) 'Istre', Yskrym (1514-21) 'Eiskrem', Yssem (1520> 
'Isum' och Yslandt (1559) 'Island'. 

Utbredningen av y-formerna i såväl tid som rum visar, att y i 
dessa fall ej är ursprungligt, utan att det återinförts i stället för i, 
vilket börjat i Danmark och därifrån spritt sig åt norr och väster. 

b. Delabialisering av y i runtid, medeltid och dialekt. 

Förhållandet mellan y och ii hithörande ord i de nordiska språken 
måste ses i ljudhistoriskt perspektiv. Y-ljudet saknades i det ur-
nordiska språketi liksom i gotiska2, fornhögtyska3  och fornsaxiska.4  
Därför finnes ej heller någon särskild y-runa i den äldre runraden. 
I den germanska världen framträder y-ljudet tidigast i fornengelska, 
där i-omljud av u redan under 500-talet ger ett y-ljud, som seder-
mera skrives y, ex. /glan 'smutsa ner' (till adj. Ml), fyllan (got. 
fulljan) 'fylla', synn (fornsax. sundia) 'synd'.5  »Merkwiirdig», säger 
Jacob Grimm, »dass die ältesten angels. denkmähler diesen im alth. 
unbekannten umlaut, der erst im mittelh. i erscheint, besitzen; auch 
die nord. mundart besitzt ihn so frilhe."6  

I Sverige anses spår av i-omljud förekomma äldst på Björketorps-
stenen från omkring 700: barutR 'bryter', motsvarande bariutip på 
Stentoftenstenen.7  Särskilt tecken för y-ljudet, den stungna 'u-runan, 
förekommer tidigast i Danmark i slutet av 900-talet, i Sverige under 
1000-talet. I Tyskland förekomma enstaka exempel på i-omljutt 
i senare fornhögtyska. Först i medelhögtyska, från 1200-talet, är 
det mera regelbundet gentomfört och börjar då skrivas 4.8  

A. Noreen, Altisländische Grammatik § 52. 
Streitberg, Gotisches Elementarbuch, s. 41, 64-65. 
W. Braune, Althochdeutsche Grammatik § 22. 
Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch, s. 29. 
K. Luick, Historische Grammatik der Englischen Sprache § 182-183. 
J. Grimm, Deutsche Grammatik I, s. 190. 
A. Kock, Umlaut und Brechung, s. 62 f. 
W. Wilmanns, Deutsche Grammatik I, s. 281. 
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Y-ljudet i de germanska språken har uppkommit genom att u 
kvalitativt närmat sig ett efterföljande i. Den »tilljämning» av u 
mot i, som uppkomsten av y-ljudet innebär, har i de nordiska språ-
ken lett till »utjämning», till sammanfall med i-ljudet. 

Exempel på i för y finnas redan på runstenarna. Dessa äro ännu 
endast ofullständigt tolkade. Det utgivna är dock tillräckligt för 
att ge exempel på delabialiseringen av y till i. De flesta exemplen 
äro helt naturligt från Uppland, eftersom de flesta stenarna äro från 
detta landskap. Där förekommer biR 'by' på en sten i Nora, Dande-
ryds sn (Sveriges runinskrifter: Uppland nr 130), likaså i ortnamn 
uisbi 'Väsby' i Angarns kyrka (203), suprbi 'Söderby' Asmund.1  
Men i regel skrives by eller bu. Ett annat ord med delabialisering är 
andra leden, -tryggr, i mansnamnen Otrygg, nom. otirikr, och Sig-
trygg, shktirikr, på en sten i Gränsta, Knutby sn (592), likaså ack. 
utrik i Söderby-Karls kyrka (582) och ,ittrika i Hållsta, Lohärads sn 
(570). Men i Södermanland skrives samma namn otrukr, Broby, 
Runtuna sn (Sveriges runinskrifter: Södermanland nr 144), utruk, 
Berga, Sorunda sn (217). Ackusativformen av 'syster' skrives i Söder-
manland: sistur på sten i Bergaholm, Salems sn (302), men systur på 
Sund, Helgesta sn (318); likaså i Östergötland: sistur på Oppeby, 
Sunds sn (217), men sustr på Järstads kyrkogård (91). Prepositionen 
Iför' skrivs fir på sten i Tibble, Husby Långhundra sn, Uppland 
(496), eljest fur (127, 164, 165, 261); 'över' skrivs ifiR på sten i Hovs 
kyrka, Östergötland (73), men yfiR i Väversunda kyrka (52) och 
ufiR i Västerlösa kyrka (213). 

För bedömande av dessa i-formers karaktär är det av intresse att 
jämföra de svenska runstenarna med samtida danska. På dessa 
skrives allmänt y, ex. dyr, fylgia, hyggia, yrkia. Men några exempel 
på i finnas, nämligen två ortnamn på -by: borbi 'Borgby' och porbi 
'Torby'(?) på mynten 55 och 89 i Danmarks runeindskrifter. Vidare 
mansnamnet siktriku på Haddeby-stenen 2 men siktriuk på Haddeby-
stenen 42; prep. ifi(R) 'över' på Kvibillestenen, Halmstads hd (354), 
men y/r på Vejers bo (74). 

Utgivarna av Danmarks runeindskrifter anse, att dessa skriv-
ningar bero på svenskt inflytande. Haddebystenen 2 är rest av 

v. Friesen, Upplands iunstenar, s. 81. 
Mansnamnet Sigtrygg förekommer även som kunganamn på mynt från vi-

kingariket i Dublin och skrives Sitric (t 926) och Sithric (t 1036) (Marstrander, 
Bidrag tu l det norske sprogs historia i Irland, s. 158). 
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drottning Asfrid, som var gift med den svenske erövrarkonungen 
Gnupa, och ristad av en svensk — det syns av a- och n-runorna.' 
Formuleringen av inskriften på Kvibillestenen i Halland, som har 
ifi(R), tyder på svensk ristare.2  Detsamma gäller Sandbystenen 3, 
Tybjerg hd, Sjlland (229), som har sil(fa) jämte sylfa 'Sölve.3  Det 
slår en, att i förekommer just i samma ord, som på svenska stenar 
ha i: -by, -trygg och yfir. 

Går man till de svenska ord, som förekomma i de latinska diplo-
men från 1100- och 1200-talen, finner man, att i även där förekommer 
i samma ord. Således skrives ibland -bi 'by': de Hagbi, de Hagbj 
'llagby', Uppland 1220 (SD 1, s. 218), de hysbi 'Husby' 1283 Biskop 
Henrik fr. Linköping (SD 1, s. 622), eljest Husaby, hffillxby m. f1.4:. 
Stangbi 'Stångby', Vaksala sn, Sourbj 'Sörby', ifyrebi, 'Myrby', 
Engebi 'Ängby', samtliga i Uppland (påvebrev 5/1 1221)5, in Hulbj 
'Holby' Uppsala 1291 (SD 2, s. 109). Likaså skrives namnet Syetrig 
1167-85 Konung Knut (SD 1, s. 93), sigtrig(u)s 1225 Konung Eric. 
Ericsson 1225 (SD 1, s. 246) men Sygtruggus 1219, (SD 1, s. 205). 
Även andra exempel på i för y finnas i de äldsta diplomen, ex. 
Horsmiraland '-myra-' (Uppland) (SD 1, s. 218), Ridhu,m 'Östra 
Ryd' (Uppland) 1237 (SD 2, s. 265). 

Hur skola nu dessa i-skrivningar bedömas'? Stig Olsson Nordberg 
(a. a., s. 141 f,) uppfattar i-skrivningarna i de svenska orden i latinska, 
diplom så, att bokstaven i betecknar y-ljud. Men detta kan icke 
vara riktigt. Dessa i-belägg kunna icke bedömas annorlunda än 
exemplen på i för y i senare svenska diplom, och dessa måste i sin 
tur ses i samband med exempel på delabialisering i nutida dialekter. 
Då i-skrivningarna konsekvent förekomma i samma ord såväl 
danskt som svenskt runspråk liksom i de äldsta svenska• diplomen, 
måste i-tecknet här beteckna i-ljud, d. v. s. delabialiserat y. Då i 
för y förekommer i Danmark endast på sådana danska stenar, som 
uppvisa svenskt inflytande, tyder detta på att delabialisering under 
runtiden var vanlig i Sverige men icke i Danmark. Ortnamnen visa, 
emellertid, att den tidigare varit genomförd även i Danmark. 

Danmarks Runeindskrifter, sp. 15-16. 
a. a., sp. 397 Anm. 2. 
a. a., sp. 280. 
Exeerpter från Stig Olsson Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska original-

diplom före 1300. 
Kyrkohistorisk årsskrift 1914, s. 468 f. 
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En liknande skillnad framträder i den danska, resp. svenska medel-
tidslitteraturen. I forndansk litteratur är y regel, men delabialisering 
till i förekommer och är »af overvejende dialektal Karakter vist navn-
lig skaansk.»' I fornsvenska förekommer i för y dialektalt, sålunda 
i Västgötalagen I och II, likaså i Bjärköarätten från östra Uppland.2  
Även i övriga delar av Sverige förekommer delabialisering under 
medeltiden i vissa fall, sålunda när i följer i nästa stavelse och i 
obetonad stavelse.3  Detta är enligt min uppfattning de förhållanden, 
under vilka i kvarstod längre än eljest. Även den medeltida littera-
turen eftersträvade riksspråksnormalisering, som likväl ibland ge-
nombrytes av dialektala drag. Diplom av folklig karaktär och ort-. 
namnsbelägg visa, att delabialisering var regel i större delen av Sve-
rige under medeltiden, fast riksskriftspåket hade y. 

I min avhandling om Dalabergslagsmålet (s. 27) har jag visat, att 
delabialisering förekommer i stor utsträckning i medeltida diplom 
från området. Stickprov från andra landskap ge liknande resultat. 
Från Värmland har ett dialektfärgat diplom, utfärdat av kyrko-
herde Ingemar Jonson i Älvdalen 1515, återgivits av Erik Noreen 
(Namn och Bygd 1921, s. 147). Där möter man bl. a. Griek(e) 'Gröe-
ken', mir(e)sloghe(n) 'myrslogen', ith(e)rmere 'yttermera', thrikker 
'trycker'. Liknande exempel förekomma från Västmanland, ex. 
bigaswen 'bysven', grithegiutare 'grytgjutare', mirom 'Myrö' (Arboga 
stads tänkebok 1451-1533). 

Från Uppland föreligger ett rikt material av ortnamn bl. a. i Carl 
Ivar Ståhles Studier över de svenska ortnamnen på -inge. Man 
finner där ur de äldsta jordeböckerna sådana exempel som: dibinge 
(1538) 'Dyvinge', Hammarby sn, gritinge (1540) 'Grytinge', Riala 
sn, hidinge (1540) 'Hydinge', Ununge sn, kimblinge (1539) Spånga sn, 
kissinge (1539) 'Kyssinge', Skånela sn, Ifronobj (1541) 'kronoby', 
Rickling (1562) 'Rycklinge', Faringe sn, stimlinge (1538) 'Stymninge', 
Ösmo sn, Stimlinghe (1550) 'Stymninge', Österhaninge sn, Tinninge 
(1545) 'Tynningö', Värmdö sn, Trinninge (1543) 'Tryninge', Ekerö 
sn. Även andra i-exempel finnas i jordeböckerna, ex. Gritha (1540) 
'Gryt', sn i Bro hd. 

Gästrikland har i för y i stor utsträckning uti Fogdefodringen af 
Gestrikland 1541 (J. Nordlander, Norrländska samlingar I, s. 263 

Brondum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik I § 140. 
A. Kock, Svensk ljudhistoria I, s. 445. 
A. Noreen, Altschw. Gram. § 101. — A. Kock, Svensk ljudhistoria I, s. 442 f. 
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f.): mire 'Yttermyra', Ovansjö sn; wibigehitten 'Vibyggehyttan', 
Torsåkers sn; gritte 'Gryt', Ö. Färnebo sn; bin 'Byn', wesbigeby 'Väst-
byggeby', österbigebode 'österbyggebo', Hedesunda sn; mackemire 
'Mackmyra', hemlingebi 'llemlingby', iterhärede 'Ytterhäradet', Valbo 
sn; d,eibigeby 'Åbyggeby', Hille sn. 

Hälsingland har likaså i skattelängd från 1542 (Gammal hälsinge-
kultur, 1933, s. 7 f.) t. ex. Kirkebin 'Kyrkbyn', Mo sn; Mirone 'My-
ran', Bollnäs sn, Niboda 'Nyboda', Järvsö sn. 

I nutida dialekt är delabialisering regel i större delen av dalmålet 
(Levander, Dalmålet I, s. 189). Detta område fortsättes i norr i 
Härjedalen (Älvros), Hälsingland (Bjuråker, Delsbo) och Medelpad 
(Borgsjö, Attmar, Torp)? Dessutom finnes ett dylikt område i 
Norrbotten (Råneå,1  Ö. Kalix2). Delabialisering förekommer även 
i östra Svealand (Sorunda, Vingåker)3  och är regel i baltiska mål och 
i vissa finlandssvenska mål (östra Åland och östra Nyland)4. 

I mellanliggande områden är y regel, men i förekommer i enstaka 
ord, ex. från Dalabergslagen: dinging m. 'dymling', timing m. 
'vanttumme', viliftin adj. 'vidlyftig', det senare även i Fjärdhundra, 
Uppland.3  Likaså i det övriga Uppland, ex. divla 'gräla, träta' Skut-
tunge°, sting 'stygn' Fasterna7, divelsträek 'dyvelsträck', rikta 'rykta', 
hill 'hylla', svit/ 'syll' Gräsö.8  Liknande exempel finnas även i de 
norrländska dialekter, som eljest ha y.2  

I danska dialekter förekommer delabialisering huvudsakligen i 
östjylländska mål (större delen av Sonderherred på Djursland och 
Mols hd, ön Anholt och norra Samso)." Även i Norge har delabiali-
seringen västlig orientering: Solur, Odalen, delvis Sogn. På Island 
är i för y helt genomfört.11  

Den traditionella uppfattningen om förekomsten av i för y kan 
sägas vara den, att y delabialiserats i vissa lokalt begränsade områden 
i medeltidsspråket såväl som i nutidsdialekter, men att övergången 

Lundell, Svenska Landsmål I, s. 87. 
Carin Pihl, Ö. Kalixmålet I, s. 98, 152 f., 162. 
T. Ericsson, Södermanlands folkmål, s. 84, 90-91, 101. 
Hultman, De östsvenska dialekterna § 9: 8, 38 och 48. 

6) Isaacsson, S. Fjärdhundralands folkmål, s. 92. 
Grip, Skuttungemålets ljudlära, s. 49. 
Tiselius, Fasternamålet, s. 63. 3) Schagerström, Gräsömålet, s. 7-8. 

6) Lindgren, Burträskmålets grammatik § 42. 
Bennike-Kristensen, Kort over de danske Folkemål § 55, kartan nr 25. 
Seip, Norsk språkhistorie, s. 166. 
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till i under vissa förhållanden (se ovan) 'skett under medeltiden i 
hela det svenska språkområdet och i våra dagars dialekter före-
kommer sporadiskt utanför de egentliga delabialiseringsområdena. 

Den dialektgeografiska synen ställer hela delabialiseringsproblemet 
i en annan belysning. Då delabialisering är regel i . öster (baltiska 
och finlandssvenska mål), i norr (övre Norrland och övre Dalarna) 
och i väster (Island och västra Norge) och däremellan förekommer i 
stor utsträckning i medeltids- och 1500-talssvenska och sporadiskt 
i nutida dialekt, tyder detta på att delabialisering en gång va-
rit genomförd i hela det mellanliggande området, men 
att y återinförts genom ett från söder kommande inflytande. Denna 
dialektgeografiska slutsats bekräftas av ortnamnsmaterialet. 

Förekomsten av i-ljud i ortnamnsgrupperna på Ti- och Is- kan 
icke bero på sådana särskilda förhållanden som ställning framför i 
eller försvagad tryckaccent, utan deras utbredning i såväl Sverige 
som Norge och Danmark visar, att delabialiseringen en gång varit 
genomförd i hela Norden. För språkkänslan var dock skillnaden 
mellan y och i klar liksom i våra dagars i-mål. När skriften infördes, 
skrev man y, fast man i talspråket använde i-ljud, och med skriftens 
hjälp utträngde y så småningom talspråkets i. I vissa ställningar 
och i vissa reliktområden dröjde dock i kvar längre än eljest. 

Sålunda kvarstod i längre i sammansättningsleder, som alltid 
bevara gamla ordformer bättre än de enkla orden, likaså i trycksvag 
ställning, där trycksvagheten undandrar orden från den uppmärk-
samhet, som är förutsättning för återinförande av y, likaså framför 
ett i, »Dm genom vokallikheten bidrar till att bevara i-ljudet. De 
av Adolf Noreen, Axel Kock och Brondum-Nielsen formulerade 
reglerna för delabialisering i medeltida skriftspråk (se ovan) ange 
således de förhållanden, under vilka delabialisering fanns kvar utan-
för de egentliga delabialiseringsområdena. 

Återinförandet av y i Sverige har icke skett genom inflytande från 
Stockholm, som låg inom det östliga delabialiseringsområ,det (se 
ovan ex. från Gustav Vasas kammare), utan från söder. Danmark 
har återinfört y redan på runornas tid (900-talet), även om i förekom 
dialektalt längre fram (se ovan). Enstaka skrivningar som pryssce 
'prisa', lyggce 'ligga', båda i Harpestreng ,fr. o. 1300, dyki 'Dige'l 
förklaras enklast som hyperdanismer, tydande på tidigare delabiali-
sering. 

1) Jfr Brondum-Nielsen, Gammeldansk Grammatik I, s. 202 och 204. 
10— 497209 P. Envall 
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I Sverige förekomma y-skrivningar för i talrikast i de landskap, 
som ha de flesta exemplen på i för y. Sålunda finner man i äldre 
Västgötalagen y för i icke blott i närheten av labial konsonant utan 
även eljest,' ex. sytcer 'sitter', sygice 'säga'. Från Götaland spred sig 
återinförandet av y till Svealand och Norrland utom reliktområdena 
i norr, öster och väster. Likaså har y återinförts i västra Åland, 
västra Nyland och Österbotten. Samma väg har återinförandet av 
y gått i Norge, där i kvarstår endast i väster likasom på Island, 
som tack vare sitt isolerade läge bevarat delabialiseringen fram 
till vår tid. På grund av att delabialisering ännu är regel såväl på 
Island som i de östersjösvenska målen ha ortnamnsexemplen på i 
av y i det föregående hämtats endast från Sverige, Norge och 
Danmark. 

Slutligen må några ord sägas om utbredningen av i- och y- former 
av namn på Ti-, Ty- och Is-, (H)ys-. Att Ti- resp. Is- bevarades i 
större delen av Norden, fast i eljest ersatts av y, beror därpå, att man 
hade glömt deras ursprungliga betydelse. Återinförande av y i dessa 
namngrupper har skett i huvudsak i väster (Norge och västra Sverige) 
och öster (östra Uppland). Att y här återinförts beror på hyperism, 
karakteristisk för övergångsområden. I t. ex. dalmålet, som fort-
farande har delabialisering, saknas helt y-former, men i Stora Tuna 
på gränsen till i-området förekommer yslinge by (1546). På samma 
sätt kunna övriga y-former bedömas. Att Ty- fick större spridning 
än (H)ys-, måste bero därpå, att det hade stöd av räkneprefixet ty-
i tysvar, tyttugu o. d. Dylikt stöd saknades i fråga om ys-namnen, 
sedan yse utbytts mot öse, samtidigt som us mot os, se balk III. I 
stället torde de i stor utsträckning ha folketymologiskt associerats 
med måst. is 'glacies'. 

c. Delabialiseringen i dalmålet. 

Utbredningen av i och y i dalmålet är som en spegelbild av ut-
vecklingen i riket i sin helhet. Största delen av dalmålsområdet har 
delabialisering till i. Men y finnes i Österdalarna i de sydöstra 
socknarna, Bjursås, Ål, Leksand och Siljansnäs, samt i Ovansiljan 
i västra Mora, Älvdalen, Våmhus och Ore; i Västerdalarna ha Malung 
och Äppelbo y.1  Y-ljudet skjuter alltså som kilar in i dalmålsområdet 

1) Levander, Dalmålet I, a. 189. 
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dels från dalabergslagsmålet via Falun till Bjursås och kl - däremot 
har Gagnef i liksom angränsande del av St. Tuna — dels från Värm-
land till Malung och Äppelbo. I dessa fall är det klart, att y är åter-
infört genom inflytande från av riksspråket påverkade mål i söder 
och väster. 

Svårare är det att förklara y-ljudet i så ålderdomliga mål som Älv-
dalen, Våmhus och Ore. Levander diskuterar frågan i sin dalmåls-
översikt och skriver, att det »synes troligast, att delabialiseringen i 
Ov Si aldrig sträckt sig utöver det område, där den nu förekommer 
i helt genomförd eller partiell utformning.»1  Ortnamnsmaterialet 
skänker denna fråga ny belysning. Då det visar, att delabialiseringen 
en gång varit regel i hela Norden, skulle det vara egendomligt, om 
y-ljudet bevarats i en sådan liten språkö som de nämnda Ovan-
siljanssocknarna. Dessa höra emellertid icke till den äldsta bygden 
i Ovansiljan.. 

Västra Mora, Älvdalen och Våmhus utgöra gamla utbygder till 
Mora liksom Ore till Orsa och hörde under medeltiden till dessa 
socknar. Medan vikingatidsgravar finnas bevarade i det centrala 
Mora med Sollerön samt Orsa, saknas de helt i västra Mora, Våmhus, 
Ore och Älvdalen.2  Däremot finnas s. k. skogsrösen från folkvand-
ringstid bevarade i såväl Ore som västra Mora2, och vid Hårrmunds-
sjön på gränsen mellan Transtrand och Älvdalen, men dessa äro 
minnen från en fiskare- och jägarebefolkning före jordbrukets tid i 
dessa socknar. Jordbruksbebyggelsen under vikingatiden omfattade 
det centrala Mora med Sollerön samt strandbyarna i Orsa men nådde 
ej till skogsområdena i västra Mora, Älvdalen, Våmhus och Ore. 
När dessa bygder började uppodlas och befolkas under medeltiden, 
hade delabialiseringen till i redan börjat undanträngas i Dalarna. 
Söderifrån hade y nått upp i Dalabergslagen och hade därifrån börjat 
tränga vidare norrut. De av Levander meddelade exemplen med i 
uti Ovansiljans y-område, ex. Sollerö: lisstin 'lysten', fia 'följa', 
Älvdalen: mitjin 'mycken', Våmhus: mikklä 'många' m. fl., böra 
betraktas likasom liknande ord i Dalabergslagen såsom relikter från 
en tid med allmän delabialisering. 

i) Levander, Dalmålet I, s. 189. 
2) Gustaf Hallström, En skandinavisk gränsbygd (Fornvännen 1945, s. 105). 

På dennes karta anges ett gravfält i Åsens by i Älvdalen med frågetecken. Riks-
antikvariens ombud, Evert Ähs, som närvarit vid undersökning av dessa högar, 
har meddelat, att intet därvid påträffades, som tyder på gravar. 



148 

Att en ljudnovation genomföres i eljest ålderdomliga mål som Älv-
dalsmålet, är ej utan motsvarighet. Förhållandet kan jämföras med 
det, att norrlandsdialekterna, trots att de till sin allmänna karaktär 
äro ålderdomligare än sveamålen, likväl ha genomfört vissa ljud-
novationer i större utsträckning än sveamålen. Detta gäller sådana 
novationer, som voro på väg att genomföras i slutet av medeltiden, 
då en stark inflyttning i samband med nyodling skedde i Norrland, 
t. ex. övergång av kort i, y och u till e-, ö- och 8-ljud i samband med 
vokalförlängning i förut kortstaviga ord. Denna novation trängde 
från götamålen upp till Norrland men genomfördes icke i samma 
utsträckning i det mellanliggande sveamålsområdet. På liknande 
sätt trängde y-ljudet söderifrån upp till västra Mora, Älvdalen, Våm-
hus och Ore, som bebyggdes på en tid, då denna tendens gjorde sig 
starkt gällande, medan det mellanliggande gamla kulturområdet i 
Mora och Orsa motstod denna novation. Sannolikt skedde över-
gången på samma sätt som i socknar, som i vår tid ersatt äldre i 
med y, t. ex. Sollerön, Bjursås och Järna, där man hos de äldre kan 
konstatera förekomsten av ett mellanljud mellan i och y, som i 
nästa generation har ersatts av y. 

Ser man den svenska utvecklingen av y-ljudet i dialektgeografiskt 
samband med utvecklingen i Europa, kan det svenska y-ljudet be-
traktas som ett liknande övergångsstadium mellan äldre i och ett 
europeiskt y-ljud. Redan det danska y-ljudet, i t. ex. subst. lys, är 
mer labialiserat än det svenska. Det står närmare det tyska y-ljudet, 
som på oss gör intryck av ett mellanljud mellan y och u. Detta gör, 
att utlänningar, särskilt tysktalande, uppfatta vårt nuvarande y-
ljud som ett i-ljud, varpå åtskilliga exempel finnas i litteraturen. 

d. Övergång av y till u i Västergötland. 

I detta sammanhang må några ord sägas om den för Västergötland 
karakteristiska övergången av g till u, »den mest bekanta av land-
skapets dialektegenheter», som utmärker centralvästgötskan med 
Falbygden som centrum.' J. Götlind har karakteriserat denna över-
gång som »ett led i en öppningsprocess, i vilken det centrala Vgl:s 
vokaler sedan mycket lång tid befinner sig». Han anför ett exempel 
därpå redan från 1225, sunrett, 'synrätt' och ortnamnet Mureem 1380 

1) J. Götlind, Västergötlands folkmål I, s. 244 f. 
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'*Myrhem'. Götlind har också anmärkt, att denna utveckling utgått 
från ett äldre y, som »haft en annan kvalitet än i vårt nuvarande 
riksspråksuttal och kanske mer liknat tyskt ii.»1  Den började, när 
det fornvästg. delabialiserade y, dvs. i, ersattes av y. Det av Götlind 
anförda exemplet från 1300-talet anger den tid, som även ur dialekt-
geografisk synpunkt kan anses vara den rätta. Det är även det 
århundrade, under vilket förbindelserna mellan Sverige och Dan-
mark voro så livliga, att det är naturligt, att det svenska ljudsyste-
met, bl. a. i för y, då utsattes för en stark påverkan söderifrån. 

Då man vet, att Västergötland tidigare haft delabialisering (Äldre 
Västgötalagen och ortnamn), har man att förstå övergången till u 
som utslag av hyperism. Då delabialiserat y, d. v. s. i, utbyttes mot 
y-ljud under inflytande av impulser söderifrån, gick man i detta 
gränsområde mellan Danmark med ett u-haltigt y och Svealand med 
ett i-haltigt y så långt i riktning mot u, att y och u sammanföllo. 
Liknande exempel förekomma även på Sjw1land. Åtskilliga exempel 
på u för y, för vilka Brondum-Nielsen tillgripit specialförklaringar 
(a. a., s. 334), förklaras enklast som exempel på dylik överdrift vid 
delabialiseringens upphörande. 

e. Delabialisering i England. 

Delabialisering av y till i förekommer icke blott i hela Norden utan 
även i anglosaxiskan. Enstaka i-skrivningar förekomma redan i 
fornengelskan hos Alfred den store i Wessex (849-900), vidare bland 
fornengelska glosor i latinska böcker från Northumberland, Ritual 
och Lindisfarne-evangeliekodex från omkring 950 samt glossar till 
en annan evangeliekodex, kallad Rushworthmanuskriptet, från andra 
hälften av 900-talet. I medelengelskan är i för äldre y regel i North-
umberland och en stor del av östra mellersta England, Lincoln, 
Norfolk och angränsande områden samt ett område i sydväst, De-
vonshire och Dorset.2  Detta framträder i skrivningar sådana som 
meng. first 'först', fillen 'fylla', sinne 'synd', brigge 'brygga', rigge 
'rygg', fir 'fyr, eld' o. d. jämte fyrst o. s. v. Däremot kvarstod y i 
södra England och i det inre av mellersta England. 

Man frågar sig ovillkorligen, i vilket förhållande delabialiseringen 

A. a., s. 52. 
Luick, Historische Grammatik der Englischen Sprache § 287. 
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av y till i i de nordiska länderna och England stå till varandra. Det 
är påfallande, att i för y förekommer just i de trakter, där de nor-
diska vikingarikena grundades under 800- och 900-talen; i slutet av 
860-talet upprättades ett rike i Northumberland, och därpå angreps 
Wessex, vilket först ledde till freden i Wedmore 878 och senare till 
fullständig erövring av England 1013. Att detta skulle medföra 
starka ömsesidiga påverkningar är klart. Från det kulturellt över-
lägsna England mottog Skandinavien starka intryck. Ä andra sidan 
beblandade erövrarna sig med det engelska folket och påverkade 
sålunda det engelska språket. Skandinaviska låneord upptogos i 
engelska språket, se därom bl. a. Erik Björkman, Scandinavian 
loan-words in middle english. Och mängder av nordiska ortnamn 
finnas kvar från den tiden, se bl. a. Harald Lindkvist, Middle-English 
place-names of Scandinavian origin. 

Även delabialiseringen av y till ii fornengelska och medelengelska 
är troligen resultatet av en skandinavisk påverkan. Medan ort-
namnen visa, att delabialisering varit genomförd i hela Skandinavien 
före den yngre runradens tid, börjar den i England först någon tid 
efter de första nordiska erövringarna och blir allmän just i de delar 
av England, där vikingarikena upprättades. Och den upphör åter 
kort efter den normandiska erövringen av England, då i stället 
genom franskt inflytande y-tecknet undanträngdes av u (eller 
ny), medan enstaka y jämte i fick beteckna i-ljudet.1  D elabialise-
ringen av y till i sammanfaller således i England både 
i fråga om tid och ort med den skandinaviska erövringen 
och utgör sannolikt ett minne därav. 

1) Luiek, a. a., § 57. 



Balk III. 

Us och os i nordiska ortnamn. 

13. Typen Arus : Aros i svenska och danska ortnamn. 

a. Ortnamn med äldre us. 

Då den i balk II skildrade förstavelsen Is- av yse förekommer i hela 
Sverige, Norge och Danmark, är det tydligt, att stamordet hetat ej 
os utan us, vartill yse är i-omljudd ia-avledning. Denna form, us, 
har också funnits i alla de nordiska språken. Namn av typen Aros 
ändas äldst på -us, ex. 

Aros (östra)1: de arusia 1164-1167 (SD 1, s. 74), Arvsar 12204. 
(mynt), Datum arusie 1244 (SD 1, s. 305), 1276 (SD 1, s. 507), Datum 
Arusice 1276 (Sveriges traktater 1, s. 274), arusii 1277 (SD 1, s. 514), 
in arusia 1278 (SD 1, s. 725), Datum arusij 1280 (SD 1, s. 570), Aru-
sie que nune uppsalie dieitur 1286 (SD 2, s. 9); estraarus 1271 (SD 1, 
s. 459), in orientali .Arusia 1276 (SD 1, s. 513 avskr.), estraharus 
1258-1282 (SD 1, s. 707). 

Arosa o. 1120 påvl. (SD app 1, s. 3), Aros 1200-1215 (mynt), 
År6s, Åröss o. 1220 (Snorre), de Arosia 1221 påvl. (Kyrkohist. årsskr. 
1914, s. 469-470), de .Aros 1231 (SD 1, s. 260 avskr. vidim. 1338), 
Datum aros 1278 (SD 1, s. 522); Datum östraros 1276 (SD 1, s. 508 
avskr. 15004.), estraaros 1278 (SD 1, s. 523 avskr. 1344), estraaros 
1284 (SD 1, s. 640), 1286 (SD 2, s. 12), 1288 (SD 2, s. 65). (Bild 13, 
s. 86.) 

Västerås stad: west(ra) arus 1223-1268 (SD 2, s. 643), westracerus 
1283-1307 (SD 2, s. 660), Westraarus 1286 (SD 2, s. 6), TVestraarus, 
Datum arusie 1291 (SD 2, s. 123), westraarus 1292 (SD 2, s. 130), 
Wcestraarus 1415 (SD ns 3, s. 47). 

1  Då en del av dessa belägg tidigare tolkats som Västerås, hänvisas för deras 
lokalisering till min uppsats Svenska stift och landskap i början av 1100-talet. 
Namn och Bygd 1950, s. 93. 
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westrce arros 1275 (SD 1, s. 718), vcestra aros 1285 (SD 1, s. 670 
avskr. senare hälften av 1300-t.), vest(ra) aros 1286 (SD 2, s. 12), 
Westraaros 1288 (SD 2, s. 65), westraaross 1291 (SD 2, s. 128 avskr.); 
arosia 1285 (SD 1, s. 658), arosie 1291 (SD 2, s. 115). (Gst 74 Väs-
terås.) 

Västerås, dial. vlestanks, by i Bolmsö sn, Västbo hd, Jönköpings 
län: Westruse 1178 (SD 1, s. 99 avskr.), Wcestrusa 1392 (SRP nr 2652) 
jämte Wesstrose 1466 (Rep. 2 nr 2044). (G-st 19 Landeryd.) 

Otto von Friesen antog, att -usa var plur. av subst. hus i bet. 
'gård', »emedan -os 'åmynning' ej kunde föreligga av topografiska 
skäl» (Namn och Bygd 1930, s. 99). 'Men os har flera betydelser. 
Medan stadsnamnet Västerås är sammansatt av Väster och aros, är 
detta sammansatt av Väster och os i betydelsen 'källos, kärros'. Byn 
ligger väster om ett kärr, varifrån en bäck rinner till Bolmen. Det 
är byns läge väster om kärroset, som är namnets ursprung. 

Fornåsa, sn i Bobergs hd, Östergötl.: in fornusom 1283 (SD 1, 
s. 624), de fornusom 1304 (SD 2, s. 434) jämte Fornosa 1350 (SD 6, 
s. 183). Socknen har namn efter kyrkans läge vid sammanflödet av 
två grenar till Stångån (G-st 55 Finspång). 

Faurås, hd i Halland: Farthusaheriz 1177 (SD 1, s. 101), pharht-
usahereth 1177 (SD 1, s. 99 avskr.), Farthuscehcereth 12004. (Vald. 
II jb, 3 ggr), Farthushceret o. 1275 (Lib. dat. Lund., s. 222). (Gst 18 
Varberg.) Häradet har fått namn efter byn Faurås i Vinbergs sn, 
vars namn skrives lika jämte Faros 1585 (K. B. 8, s. 429), beteck-
nande läget vid Vinåns utlopp i Ätrans farled. Därtill den regelrätta 
sammansättningsformen Fariis herred, se s. 100. 

Stenåsa, sn i Möckleby hd, Öland: stenhusom 1283 (SD 1, s. 732 
avskr.), stenuse 1319 (SD 3, s. 417), Jn stenwsum 1346 (SD 5, s. 620 
avskr. fr. m. av 1400-t.). (Gst 17 Kalmar.) Kyrkbyn ligger på kan-
ten av östra landborgen 1 km söder om ett källos, varifrån en bäck 
rinner till havet. Detta kan kallas 'stenos', jfr 'bergos' med liknande 
betydelse nedan nr 16. 

Vintrosa, sn i Örebro hd, Närke: De Vintrusum 1314 (SD 3, s. 
152 avskr.), in vintrusum 1329 (SD 4, s. 142), TVinteråsa 1360 (SRP 
nr 448). (G-st 64 Askersund.) Namnet förklaras av Hellquists Etym. 
ordbok (3 uppl. s. 1352) som 'vinterhus' och jämföres med no. Vetr-
hus, som dock har helt annan betydelse se kap. 14 b: 33-38. Kyrkan 
ligger vid ett deltaos i Svartån, som omflyter en 1 km lång ängsö. 
Förleden är adj. *vinuter 'försedd med strandäng'. 
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I dessa namn är us den äldre formen, os den yngre, som ersatts av 
ås. I Vintrosa har åsa sedan rättats till osa sannolikt på grund av 
platsens tydliga os-karaktär. I vissa namn har slutleden erhållit 
annan form, -sa (8-11), -sum (12), -sta (13-15), -sjö (16-22), i en-
staka fall även -hög (23) och -yxa (24). Men de äldre beläggen visa, 
att även dessa namn äldst ändats på -us. 

Norsa, by i Munktorps sn, Västmanl.: norusum 14/2 1432 (RA) 
jämte norosum 12/91398 (RA), belägen 1 km norr om Köpingsåns 
utlopp i Mälaren (Gst 73 Örebro). 

Runsa, herrgård i Eds sn, Sollentuna hd, Sthlm s län: in Runu-
sum 1313 (SD 3, s. 137), jn runnusum 1324 (SD 3, s. 639), Runssa 
1609 (Rydberg, Sv. trakt. V, s. 192). (Gst 75 Stockholm. Bild 17 a). 

Förleden ingår även i Runby: in Runby 1269 (SD 1, s. 449), som 
ligger vid en bäck till Oxundasjön, BOM förr nått sydligare än nu. 
Runsa gård ligger 1,5 km väster om Rundzar Ström 1634 (Ascha-
nzeus, Coll. mon. run., s. 31), genom vilken Oxundasjön har sitt av-
lopp till Mälarfjärden Skarven. Troligen har denna sjö tidigare he-
tat Run, jfr sjönamnet Runn i Dalarna, Svärdsjöälvens och Falu-
åns mynningssjö. Namnet motsvarar no. run f. 1. n. 'smal og stille 
grund strong mellem to vand', en bildning på tredje avljudsstadiet 
av rinna, som sjönamn betecknande 'sjö som genomrinnes av å'. 
Bebyggelsen vid Runs os kallades in Runusum (bild 17 a). Genom 
association med sjön skrives Runsa även: Runsiö 1617 (Rydberg, 
Sv. trakt. V, s. 266). 

Tönnersa, by i Eldsberga sn, Tönnersjö hd, Halland: tundrusce 
1302 (Hall. fornm.-för. årsskr. 1868), tondruse 1344 (a. st.), belägen 
c:a 1 km från utloppet av Genevadsån (Gst 13 Halmstad), som hetat 
*pund (Adolf Noreen, Spridda studier III, s. 106). 

Vitsa, dial. vitsa, Gst Vitset, gård i Västerhaninge sn, Sotholms 
hd, Sthlms län: Jn vidhusum 1331 (SD 4, s. 241), i Vidhusa 1383 
(SRP nr 1967), Widhusa 1437 (SMR nr 645), belägen 500 m sydöst om 
utloppet av en bäck i Vitsaån (Gst 67 Trosa). 

I dessa namn har dativformen -um ersatts av den yngre ortnamns-
ändelsen (gen. plur.) -a, och stamvokalen i us har synkoperats i pe-
nultima (B. Hesselman, Nordisk språkhistoria I, s. 162), vilket 
skedde först i början av den nya tiden, jfr Orsa s. 78. Undantagsvis 
skedde synkope redan i dativformen. Så förklaras: 

Västersum (Gst), Vestersrum (Ek. kart.), by i Kättilstads sn, 
Kinda hd, Östergötl.: in vestrusum 1343 (SD 5, s. 144), i West arusa 
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1381 (SRP nr 1609), Westrusa 1382 (SEP nr 1717). (Gst 45 Linkö-
ping.) Byn ligger 2 km väster om oset av en bäck till sjön Striern, 
därav namnet; jfr Norsa ovan. Då dativen -um i regel ej bevaras i 
denna trakt, har man associerat den med de i Småland vanliga 
namnen på -rum. 

Sunnersta, gård i Heliga Trefaldighets förs., Uppsala: in sund-
usum 1295 (SD 2, s. 185), 1344 (SD 5, s. 309, 313) jämte in sund-
osum 1344 (SD 5, s. 328), senare: i swndistom 18/6 1444 (RA), i swn-
dista 8/6 1469 (RA), belägen vid Nedre Förets utlopp i sundet mel-
lan Föret och Ekoln (Gst 84 Uppsala). Förleden Sund- syftar således 
icke på det vatten, som där utmynnar (Kal4nska osnamnsregeln. 
Namn och Bygd 1921, s. 133), utan på det vatten, vari oset utmynnar. 

Årsta, gård och stadsdel i Stockholm: in villa arus 1313 (SD 
3, s. 140), in villa arus 1344 (SD 5, s. 325), i aarws 5/8 1432 (RA), 
Arwsa 1439 (SMR nr 921) jämte Aross 1439 (SMR nr 922), senare: 
aristu(m) 3/6 1458 (RA), Aarsta 1481 (Bidr. t. Södermani. ä. kultur-
hist. 7, s. 138), belägen nära Årstaåns utlopp i Årstaviken. (Gst 75 
Stockholm.) 

Östersta, by i Rasbo sn och hd, Uppsala län: österwsa 1386 
(SEP nr 2246), j ostrcestaby 1444 (RA), i osth(e)rsta 1447 (RA), be-
lägen vid utloppet av en bäck i Källsjön (ä. Gst 84 Uppsala), nu ut-
dikad. 

Samma ursprung har Västersta, förr by, nu gård i samma sn: 
vestrosum 1316 (SD 3, s. 267), belägen nära sammanflödet av en 
gren med nyssnämnda bäck. Av detta namn förekommer även sam-
mansättningsformen Vestr(i)sa 1490 (Uppl. lagmansd. s. 14). 

I dessa tre namn har man i mitten av 1400-talet (1444, 1458, 1444) 
tillagt stadh, som sannolikt har samma betydelse som den något 
äldre sammanställningen Arwsa bolstadh 1436 (SMR nr 921), angi-
vande ståndspersons bostad. Därvid ersattes -us av -is enligt la-
garna för substantivsammansättning: aristum (1458), swndistom 
(1444). 

Bjäresjö, sn i Herrestads hd, Malmöhus län: in par. Bierghusa 
1365 (Rep. nr 2757 vid. 1383), i Bycerwsa 5.1488 (Rep. 2, nr 6355), 
vartill: ecclesie Bycerese 1474 (LÄUB 4, s. 200), Bicersiö kyrckia 1502 
(a. a. 6, s. 85), Bieriisse kyrcke 1502 (a. a. 6, s. 88). 

Bjäresjö, by i Bjäresjö sn: in Byarghusa 1366 (Rep. nr 2793), var-
till: Bycergysse by 1387 (Rep. nr 3604), Bycerisse 1 Gaard 1488 (Rep. 
2 nr 6355), Bierreso By 1574 (KrSk 1, s. 149). 
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a b 

Bild 17. a. Runsa i Sollentuna hd (ä. Gst. Stockholm förminskn.). 
b. Vedyxa i Vaksala hd (Ek. kart. Vaksala hd förminskn.). 

Bergsjöholm, herrgård i Bjäresjö sn: de Byerghuscegaarth 1344 (Rep. 
nr 2025), senare: Berghwseholm 1366 (Rep. nr 2788), Berisholm 1552 
(ÅDA 4, s. 325 avskr. 1577). (Gst 2 Ystad.) 

De äldsta beläggen visa, att namnets ursprung är byerghus 'bergos'. 
Samma namn finnes även i Bara hd (nr 23) och betecknar där källos 
nedanför ett berg. Ett dylikt bergos finnes även vid Bergsjöholm, 
som ligger på en höjd, nedanför vilken en bäck upprinner, som ut-
faller i Östersjön. Tydligen har socknen och kyrkbyn upptagit den 
gamla gårdens namn. Till Bierghusa har bildats den regelbundna 
sammansättningsformen Bieriisse kyreke (1502), Bycergysse by (1387), 
Berisholm (1552), yngre Bycerese (1474) med delabialiserat see, varav 
Bierreso (1574), Bicersiö (1502) genom folketymologisk association 
med subst. sjö. 

17. Bulsjö, gård i Sunds sn, Ydre hd, Östergötl.: j bulusom 1397 
(Rääf, Ydre hd I, s. 205), bulusa quern 1433 (a. a., s. 239), j bulusom 
1446 (a. a., s. 249) jämte den yngre sammansättningsformen Bulösa 
1418 (SD ns 3, s. 303 avskr.). Härav: Bolåssa 1599 (a. a., s. 353), 
Bulåsa 1610 (a. a., s. 157) liksom Fornåsa (se ovan nr 4) och Bulsjö 
1712 (a. a. 3, s. 274), belägen vid Bulsjöån mitt för utloppet av ett 
tillflöde (Gst 36 Vimmerby). 

18, 19. Norrsjö och Södersjö, gårdar i Lofta sn, N. Tjusts hd, Kal-
mar län: in norusum resp. sudrrusum 1269 (SD 1, s. 451), belägna 
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norr resp. söder om början av en bäck, som utfaller i Utrikeviken 
(Gst 37 Västervik). 

Skabersjö, sn i Bara hd, Malmöhus län, uppkallad efter herr-
gården: Scaprusa 1342 (Rep. nr 1961. Spec. 1693), Skaprwse 1351 
(Rep. nr 2309 avskr.), varav &aber» 1362 (Rep. nr 2654. Spec. 
1693) och Scabersiö 1500-talet, belägen vid källsjön till en bäck, som 
utmynnar i Segeån (Gst 2 Ystad). 

Tönnersjö, sn: Tundrus 1309 {Lib. dat. Lund., s. 9), Tundrusce 
1345 (Styffe, Skand. under unionst., s. 101); Tunnersce 1466 (a. st.), 
Töndersiö 1569 (Falkman, Uppl. 1, s. 198). 

Tönnersjö, hd: Tundrus hcerei 1299 (Lib. dat. Lund., 8. 223), 1309 
(a. a., s. 9) jämte Thundroshcereth 1200-t. (Vald. II jb) med den 
yngre sammansättningsformen öse. (Ek. kart. Tönnersjö.) 

Härads- och sockennamnet kommer av kyrkans läge 400 m nedan-
för utloppet av Genevadsån, äldre: *pund (se ovan nr 10), ur. Ström-
masjön. Tundruse betecknar således dels ån *Punds utlopp i Katte-
gatt, Tönnersa (enligt KaMnska osnamnsregeln), dels åns utlopp ur 
ovanför liggande sjö, Tönnersjö. 

Viksjö, herrgård i Järfälla sn, Sollentuna hd, Sthlms län: i 
uik husum 10004. (Uppl. runinskr. nr  92), Wikusum 1360 (SRP nr 
484), i Wikussa 1493 (Sthlms jb), i Vykusa 1493 (Sthlms tänkeb.), 
i Vikus 1551 (a. a.). (Gst 75 Stockholm.) 

Otto von Friesen tolkade detta namn såväl som sundusum som 
dat. plur av hus (Namn och Bygd 1930, s. 98). Men husum är dat. 
plur. av us 'os' med uppländskt h-tillägg. Ännu ett namn på Vik-
har funnits i närheten, Vibla gård, nu Jakobsberg: i Wikbellce 1409 
(SD ns 2, s. 164). Jakobsberg ligger 2,5, Viksjö 3,5 km öster om mä-
larviken Görväln, men detta avstånd är för stort, lör att de båda 
gårdarna skulle ha kunnat namngivas efter denna vik, som för öv-
rigt har sitt eget namn. De ligga emellertid på västra resp. nord-
västra stranden av en utdikad sjö, som vid Ulriksdal utmynnade i 
Edsviken. Vid Wikusum hade en bäck sitt utlopp i denna sjö (se 
Gst), därav namnet 'Vikoset'. Rörande denna betydelse av ordet 
vik jfr bl. a. sockennamnet Vika i Dalarna efter kyrkbyns läge vid 
Viksjön. Samma namn finnes även i Västmanland, se avd. b: 13 
Vikhus. 

Slutledens ersättande med subst. 'sjö' skedde först på 1500-talet 
(Bicersiö 1502, Scabersiö 1500-talet, Töndersiö 1569), då man synes 
ha glömt betydelsen av ordet us 'os', i vissa fall först ännu senare 
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(Runsiö 1617 se nr 9, Bulsjö 1712). Denna urspårning har skett genom 
folketymologisk anslutning till någon närbelägen sjö, vid Bulsjö en 
tjärn 500 m söder om gården, vid Skabersjö herrgårdsdammen, vid 
Töndersjö Strömmasjön, vid Viksjö och Runsiö se ovan, eller genom 
att den försvagade ändelsen -se, -sce (Bycerese 1474, Tunnersce 1466) 
uppfattats som subst. sce 

Bjäreshög, sn i Bara hd, Malmöhus län, uppkallad efter byn: 
in Biarhusa 1200-1233 (LDLV, s. 144), in Bierghusa 1334-1366 
(a. a., s. 272), bierguzce 4/4 1483 (RA), senare skrivet Bjeresjö (jfr 
ovan nr 16) eller Bjereshög (Sidenbladh, Svenska härads- och socken-
namn, s. 37). (Gst 2 Ystad.) 

Kyrkbyn ligger på en höjd (111 fot, varav Biergh-), nedanför vil-
ken en källarm till Segeån (-usa) rinner upp. Då man glömde bety-
delsen av us, var det naturligt att tänka på höjden, varigenom nam-
net erhöll den tavtologiska formen Bjäreshög. 

Vedyxa, by i Danmarks sn, Vaksala hd, Uppsala län: i Vidhu-
sum 1358 (SRP nr 379), i Widhusom 1403 (SD ns 1, s. 252), i widhusa 
17/1 1425 (RA). (Gst 84 Uppsala. Bild 17 b.) 

Byn är belägen drygt 1 km nordöst om Myrby, som har namn 
av en mosse, varav rester funnos kvar på 1700-talet: Lcingmdssen 
och Myrby hohlet 1766 skifteshandl. (SOA). Från denna mosse 
(-usum) utgingo två grenar till Funboån. Rörande Vidh- se kap. 
14 b :39-44. Genom folketymologisk association med denna sjö erhölls 
formen vidissio 14/1 1456 (RA), vars andra led är regelrätt samman-
sättningsf orm is. Dessutom finnes den yngre formen Vidhossa 1440 
(SMR nr 1075), delabialiserat Videssom 1478 (Sthlms tänkeb., s. 
152). Formen Vedyxa är sannolikt uppkommen av en biform *Vidh-
ysugha 'som hör till *Vidh-oset', varav *-yska > -yxa (se s. 112). 
Samma namn finnes på Södertörn, där det dock erhållit annan form, 
se ovan nr 11. 

Även i Danmark finnes ett namn på -us, vars vokal synkoperats: 
Randers, stad i Jylland: Randrusium 11004. (Saxo), Rondrus 

12004. (Vald. II jb), Randrus 1263 (Dipl. Dan. 1, s. 289, 291, 306), 
1268 (a. a. 2, s. 116), 1308 (a. a. 6, s. 112) jämte Randaröss fisl. förf., 
Randros 12004. (Vald. II jb). (Gst I 27: A 4.) 

Namnet tolkas i allmänhet som »Mundingen af Aaen Rand». Gent-
emot detta framhåller Kristian Hald det betänkliga i »at antage at 
Aaen har baaret et andet Navn ved Siden af det seldgamle Guden» 
(Vore Stednavne, s. 204). Han tolkar det utan språklig och saklig 
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bevisning av Rand 'skarpt markeret Bakkekam' och »en Sideform_ 
til Ordet Rose 'Stendynge'», som dock ej finnes belagd. Slutleden är 
äldre -us, yngre -os jämte sammansättningsformen -os. Och Randar 
syftar ej på Gudenaa utan på den sjö, vid vilken Randers ligger, där 
Gudenaa utfaller. 

Rand förekommer i flera danska ortnamn ex. Rand, gårdar i Bar-
rit sn, Bjfflrge hd, Vejle amt: Rande 1664. Stednavneudvalget hän-
visar för namnets tolkning till att platsen »Ligger paa en Bakkekam» 
(Danmarks Stednavne 8, s. 22). Men rand har här bet. 'Kystrand' 
(Dahl-Hammer, Dansk Ordbog 2, s. 159). Det ligger 1 km från havet. 
Jfr Randklöve i Ostermarie sn i Oster hd, Bornholm, dvs. 'Strand-
klyftan', 1 km från havet. På samma sätt har Gudenaas mynningssjö, 
som ligger c:a 4 km från nuvarande åutloppet i Randersfjord, kallats 
*Randarsw 'Randsjön', vartill Randaröss med elliptiskt bortfall av sw. 

Samma namn föreligger i Rands, dial. ran.s, by vid Randsfjord. 
Gaarslev sn, Holmans hd, Vejle amt: Raans 1524, Rans 1555, 1556, 
1576. Stednavneudvalget tolkar Ra som 'Dyrenavnet Raa' eller 
'Stang, och -ns som ett äldre Nces (Danmarks Stednavne 8, s. 
140). Man måste dock utgå från den vanligaste äldre formen Rans. 
Det en gång belagda Raans återger dialektalt d-ljud framför nd, jfr 
Saandby 1305 (Rep. nr 799), liksom Baand, Haand (Brondum-Niel-
sen, Gammelda. Gram. 1, s. 373). Platsen ligger ej på något näs utan 
på raka stranden av Rands Fjord, en mynningssjö 2 km från åutlop-
pet i havet. Jag tolkar Rands som *Rands  x 'Randsjön' med apokope 
av -ce. 

Samma namn har förekommit på ett tredje ställe på Jylland, be-
varat i bebyggelsenamnen Randris och Randbcek i Brejning sn, Hind 
hd, Ringkjebings amt. Randris ligger 1,5 km öster om lover Aas 
källa (-is) och Randbcek vid utloppet av en bäck i lover Aa. Denna» 
utfaller i Stadil Fjord, en mynningssjö 4 km från åutloppet i Ring-
kjobing Fjord. Tydligen har Stadil Fjord hetat *Randar-sx 'Rand-
sjön', varav nuvarande lover Aa fått namnet *Randar(-~)-aa, vil-
ket namn bevarats i bebyggelsenamnen Randris och Randbcek (Gst. 
I: 22 EF 4). 

b. Ortnamn med bevarat us. 

I de i avd. a behandlade namnen har us senare ersatts av os eller 
förändrats på annat sätt. Den äldre formen us har dock i åtskilliga» 
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fall bevarats. Så är fallet särskilt i Dalarna (1-7, 14), Norrland 
(8, 9) och sveamål (10-13), i enstaka fall även sydligare. 

Björnar-us, dial. Byönner-aus, Björnåns mynning i Kullhån, 
Älvdalens sn (Gst 107 Älvdalsåsen). 

Gryvelustjärn, dial. GryveZaus-tienn, tjärn i Älvdalen vid Gryve-
låns mynning i Österdalälven (Gst 107 Älvdalsåsen). 

Tennustjärn, dial. Tienn-aus, två tjärnar i Venjans sn väster 
om Tennåns mynning i Vanån (Gst 102 Älvdalen). 

Slutleden -us betecknar i dessa namn 'åmynning'. Förleden ut-
göres av namn på de åar, som utmynna vid dessa os. Utom i dessa 
naturnamn bevaras us i några bynamn, uppkallade efter läget vid 
os (4-7): 

Gopshus, dial. gbfsoys, by i Mora sn: ij Gopshusse 1539 jb. 
Hemus, dial. ffid,us, by i Mora an: Hemals 1550 jb, j Hemmuls 

1551 (DD 3, s. 129), Hemhus 1722 (Z. Holenius' De Dalecarlia), Emus 
Revboken. 

Våm,hus, dial. ybmius, an: Womess 1539 jb, Våmes 1569 treg. 
Dessa byar ha fått namn av läget vid Gopalåns, Hemulåns och 

Våmåns mynning i Österdalälven resp. Orsasjön (Gst 103 Mora). 
Gerus, dial. li'rtus, del av Gimsbärke by, St. Tuna sn (Gst 97 

Falun. Bild 18 a). 
Samma förled förekommer även i namnet på Gerbergärdet, dial. 

erbceyk1rce, by i St. Tuna sn, belägen där Dalälven kröker från östligt 
till sydligt lopp. A. Sahlstedt ansåg »första stafwelse-ordet Gier til 
betydelsen något owissare» (Stora Tuna Minnesdöme 1743). Det är 
identiskt med no. subst. gir m. 'slingring, skjxring ut' till 
verbet gira 'skjwre ut til siden'. Byn Gerbergärdet har fått namn 
av läget, där älven gerar, kröker sig vinkelrätt. 

Gerus är den del av Gimsbärke, som ligger närmast Gimåns nedre 
lopp, som kröker nästan vinkelrätt från sydligt till östligt lopp 1,5 
km före utloppet i älven. Öster om Gerus ligger Gerusbgt (282 m), 
som fått namn av byn. Det har också Gerus fäbodar nära sjön Län-
san c:a 5 km söder om Lännhedens by på andra sidan älven. 

Samma namn finnes även som första sammansättningsled på två 
ställen i Aust-Agder fylke i Norge: Gjerusstad, dial. Yrusstad, i Ämli 
sn och hd: Gierrustad 1611, invid en mynningssjö, som utmynnar i 
Nelaagen vinkelrätt mot Neas här östliga lopp (Tk E 38 vest Amli; 
Norske Gaardnavne 8, s. 59), och Gjerustad i Vegasdal sn och hd: 
Gerustadt 1595, beläget 1 km ovanför det vinkelräta sammanflödet av 
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a b 

Bild 18 a. Gerus i St. Tuna (Gst 1 : 100 000 Falun). 
b. Gerisån i Malung (Gst 1: 100 000 Malung). 

en å från söder med fM å från väster till Vassvatn (Tk D 39 aust Evje). 
Samma namn med den regelrätta sammansättningsleden -is före-

ligger i Gerisiin i Malungs sn, Dalarna, som upprinner på Amundber-
get 'Åmynningsberget' (ej Anu,nd. som Gst 95 Malung har) ,och utfal-
ler i sjön Tyngen. Strax före utloppet , mottar den från vänster 
Stebyån, som utfaller vinkelrätt mot Gerisån, varigenom denna däms 
upp till en liten ossjö. Detta 'geros' har givit ån namn (Bild 18 b). 

Västerhus, dial. vckstarhås, by i Själevads sn, Ångermanl. n. 
doms.: Västerus 1486, Wessterhus 1535, Västerhus 1543, Vestervs 
1542, 1543, 1545.  jb (Nordlander, Norrl. saml. , 4, s. 189). (Gst 69 
Örnsköldsvik NO.) 

Västerhus,. by på Frösön i Jämtland: j Vesterussum, j Vestru-
som 1300 (DN 18, s. 1), Scriptum Wcestrusa 1423 (DN 5, s. 391), j 
Westerhusom 1458 (DN 3, s. 537). (Gst 66 Åre SO.) 

Slutleden i det jämtländska namnet tolkas av Carl Lindberg som 
»hus, befäst byggnad», och han drog därav den slutsatsen, att det 
kapell, som funnits där, »uppförts av någon mäktig man såsom 
högindiskyrka» (Ortnamnssällsk. i Uppsala årsskr. 1937, s. 63). T. 
Bucht hade dock vid sina ortnamnsuppteckningar (SOA 1927) an-
märkt, att inga uppgifter finnas om befästningar i Västerhus. Att 
Lindberg framförde denna tolkning trots den. äldsta formen Vestru-
som (1300).,.måste ha berott därpå, att han ej. känt till, att os har be-
tydelsen 'sund'. Byn har fått namn efter läget. vid oset mellan 
Frösön. och Rödön, som kallas Västerus till skillnad från det östra 
oset mellan Frösön och fastlandet, varav staden Östersund fått sitt 
namn. Samma betydelse har det ångermanländska Västerhus. 
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Byn är belägen vid Happstafjärdens mynning i Själevadsfjärden 
och kallas Väster- till skillnad från det östra oset mellan Själevads-
fjärden och Veckefjärden. 

Oppusa, nu Strömsberg, herrgård i Breds sn, Åsunda hd, 
Uppsala län: i Uppusom 1370 (SRP nr 915), Vphuusa 1667-
1684 (Rans. om antikv.). (Gst 83 Sala.) 

Oppusa, dial. ii_psa, gård i Runtuna sn, Rönö hd, Söder-
manl. : i oppuso(m) 11/10 1425 (RA), vpphussa 5/2 1454 (RA). 
(Gst 66 Katrineholm.) 

Oppusa betecknar det övre oset i förhållande till ett nedre. 
Särskilt tydligt är detta i Runtuna, där Oppusa ligger vid 
utloppet ur sjön Runnviken av en å, som efter 1,5 km utfaller 
i Sundbysjön. Oppusa i Breds sn låg drygt 1 km ovanför ett 
östligt bäckutlopp i Sagån, det övre oset i förhållande till 
Lillåns utlopp drygt 5 km längre ned. •  

Vikhus, dial. vikas, gård i Rytterne sn, Snävringe hd, 
Västmanl. : i Wikusce socken 1368 (SRP nr 805), i Wikusa soc-
ken 1368 (SRP nr 822), i Wikhusum 1376 (Bidr. t. Söd. ä. kult. 
7, s. 150), i Wikwsa 1386 (SRP nr 2273), i Vikusom 1399 (Styffe, 
Bidr. t. Skand. hist. 2, s. 100) m. fl. (Gst 74 Västerås.) 

1200 m norr om herrgården ligger byn Vikhus, dial. viksabbn, 
som först fått namnet — herrgården kallades äldst Näs — 
efter läget 700 m ovanför utloppet av en å i Vikhusviken, 
dial. vikasvikrj. Först på 1500-talet börjar man mera regelbun-
det att skriva -hus, men den ursprungliga formen utan h före-
kommer länge i skrivelser från orten liksom ännu i dialekten. 
Rörande den synkoperade formen, viksalOn och vilssabcfrfk, jfr 
avd. a: 8-11. 

Skeppusa (Ek. kart., Gst, jb), dial. fårasa, by i Kungsåra 
sn, Siende hd, Västmanl.: i Skiphusom 1399 (Styffe, Bidr. t. 
Skand. hist. 2, s. 75), j skiphusu(m) 2/5 1457 (RA), Skipusta 1562 
(Hist. handl., s. 71), belägen vid utloppet av en bäck i en 
Mälarvik (Gst 74 Västerås). 

I en uppsats, Björkskipu.s och Skipustjärn (Gruddbo på Sol-
lerön, s. 500 f.), har Bror Linden påvisat förekomsten av flera 
liknande namn huvudsakligen i Ovansiljan, ex. Skipaussjön i 
Älvdalens sn (Gst 102 Älvdalen: Skepphussjön), Skipussjön i 
Mora sn (Gst 102 Älvdalen: Skepphussjön), Skipustjärn i Sollerö 
sn (Gst 96 Leksand: Skipustj.), Skipusvik vid Hemus by i Mora 

11 — 497209 P. Envall 
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sn (Gst 103 Mora) och vid sjön Ejen i Leksands sn (Gst 96 
Leksand) m. fl. Han tolkar förleden som 'skepp' och antar, att 
slutleden är subst. 'hus'. Ehuru han erkänner, att några spår 
av båthus i regel ej finnas på dessa platser, sluter han av 
namnen, att »timrade båthus här av gammalt byggts även för 
vanliga småbåtar» (a. a., s. 521). Men slutleden i dessa namn 
är icke hus utan den i dalmålet regelrätta formen us 'os' lik-
som i Hemus, Våmhus o. d. Samtliga ovannämnda sjöar utgöra 
typiska 'mynningssjöar' till åar, som utmynna i större sjöar. 
Tack vare tidig isfrihet och lämpligt läge ur fiske- och färd-
synpunkt ha dessa knynningar använts som båtplatser och ha 
därför kallats 'skeppos'. Jfr Farthus Faros 'färdos' (avd. a nr 5). 

Samma namn finnes även i Götaland med den yngre slut-
leden -os, -ås: 

Skeppets, frälsehemman i Håksviks sn, Kinds hd, Älvsborgs 
län: Skiposse 1547 tl, Skeposs 1550 jb, Skipsåsa 1540 jb, Skipås 
1568 jb m. fl. »Gården ligger på en höjd vid Hästamossen, som 
förr väl varit sjö» (SOÄ 7: 2, s. 64). C:a 400 m öster om Skeppås 
upprinner en bäck till St. Sävsjön, som avrinner till Lillån, 
biflod till Ätran. Här har således varit skeppos till Ätrans 
stora farled. (Ek. kart. Kinds hd SV.) 

Skeppsås, sn i Bobergs hd, Östergötl.: Skipsaas 1350 (SD 6, 
s. 193), 1354 (SD 6, s. 503), Skipsaas 1401 (SD ns 1, s. 53) m. fl. 
(Gst 55 Finspång.) Kyrkan ligger på en höjd vid samma biflod. 
till Svartån som Fornåsa 3 km norrut. Två km öster om Skepps-
ås kyrka ligger Försjö by: Firisee 1354 (SD 6, s. 503), minnande 
om den föresjö, som förr upptagit den nuvarande slätten. Vid 
denna mynningssjö har, funnits ett 'skeppos'. 

Skeppsås, f. d. prästgård i Lillkyrka sn, Åkerbo hd, Östergötl., 
vid ett kärr, förr ett före i anslutning till en å till sjön Roxen 
(Gst 55 Finspång). 

Skeppsås, by i Flisby sn, S. Vedbo hd, Jönköpings län: skepss-
aa,s 24/10 1487 (Trolles jb. Uppsala pappersor.), 1 km väster 
om nordligaste viken av Assjön (Gst 35 Jönköping). 

Skeppsås, by i Hults sn, samma hd och län: Skipsåås 1415 
(SD ns 3, s. 66 avakr. 1500-t.), belägen på östra sidan av en 
bäcks utlopp i sjön Solgen (Gst 28 Vetlanda). 

Läget av dessa platser visar, att de varit skeppos och därav 
fått namn. Bäst är den götiska namnformen bevarad i Skeppås 



163 

i Älvsborgs län (Skeposs 1550). Variantformen Skipsåsa (1540) 
kan ej innehålla genitiv av skepp, då man eljest använde stam-
formen skeppus, -os, utan -s- har här samma ursprung som i 
Älvsborg (s. 102), dvs, det är synkoperat -is eller -os. Därtill har 
lagts ås genom association med den höjd, på vilken gården 
ligger. Samma ursprung har sannolikt även namnet Skeppsås i 
Östergötland: Skipsaas (1350). 1 de övriga synes ås vara en folk-
etymologisk förändring av skeppos, sedan man glömt dess be-
tydelse. I Hults sn har det os, som ingår i slutleden, bevarats 
som förled i namnet Ostorp på andra sidan av den bäck, vars 
utlopp givit Skeppsås namn. 

Bjärkusa, by i Ö. Stenby sn, Östkinds hd: Bicekhusom 1402 
(SD ns 1, s. 98). 

Jerus, gård i Å sn, Björkekinds hd: ycedruss 30/5 1426 (UB), 
i jcedh(e)rhwsa 21/6 1428 (UB), Jedhrwssz 1543 jb, Jederus 1545, 1546 
jb. 

Sidus, by i Dagsbergs sn, Lösings hd: sidhusom 25/7 1390 
(RA), sydhuse 1405 (SD ns 4, s. 171 avskr.), i Sidusse 29/7 1421 (M 
10: 6), j sydwsa 15/6 1452 (RA), i sidusom 21/5 1460 (RA) jämte 
Sidås 1569 jb. 

Dessa östgötaorter ha enligt G. Franzén (Vikbolandets by- och 
gårdnamn, s. 6, 230 och 63) namn av läget nära åmynningar, och 
förlederna beteckna enligt honom dessa åars forna namn. 

Raus, dial kap, sn i Luggude hd, nu del av Hälsingborg: 
Rausse 5. 1628 (Kr. Sk. 1, s. 437), belägen vid Råån c:a 2 km från 
utloppet (Gst 4 Landskrona). 

A arhus, stad i Jylland: ab .Arusia 1186 (Saxo ed. O1rik-R2der, 
s. 360), Datum Arusii 1264 (DDan 1, s. 321), Datum Arus 1266 
(DDan 2, s. 18), 1277 (DDan 2, s. 256) jämte Arösi o. 1220 (Magnus d. 
godes saga ed. F. Jönson, s. 52), 1240 (Fagrskinna), år os (Oddr kf-
kinaskald o. 1046, i Heimskringla 12004.) (Gst I: 15 E 1.) 

Misthusum, försvunnen landsby i Skxrbeek sn, Hviding hd, 
Tonder amt: Illysthusum 1394, Illisthusum 1398, Husum 1482 (Dan-
marks Stednavne 5, s. 198). 

Ophusum, landsby i Brarup sn, Schleswig-Holstein, Tyskland: 
i Uppehusem 1499. (Gst I: 52 A 5.) 

Enligt Stednavneudvalget är Mistaa ett annat namn på Brede 
Aa. Slutleden förklaras som dat. plur. av Hus. Gösta Franzén har 
framhållit, att husum kan betyda os 'åmynning', och påpekat, att 
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byn låg vid utloppet av Brede Aa (Arkiv f. nord. fil. 53, s. 301). Kris-
tian Hald vidhåller dock tolkningen av hus (De danske stednavne 
på -um, s. 115). Han har ej insett, att även övriga danska namn på 
-husum, som han anför, ha uppkommit av -usum med h-tillägg, 
varom närmare under e. Ophusum i Brarup ligger c:a 2 km nedanför 
sammanflödet av två grenar till en å, som utfaller i Sonder-Aa. Detta 
är »upposet» i förhållande till åns utlopp i Sonder-Aa, 8 km nedanför 
byn. 

c. Förklaring av slutledens former. 

Växlingen us:os har hittills förklarats så, att subst. os 'mynning', 
som man antagit motsvara lat. ös 'mun', lit. uostas 'flodmynning', 
skulle ha övergått till us i bitonig stavelse (A. Noreen, Altschw. 
Gram. § 112} eller »i relativt oakcentuerad» stavelse (Axel Kock, 
Svensk ljudhistoria II, s. 169). Därtill ha bl. a. anslutit sig Bron-
dum-Nielsen (Gammelda. Gram. § 151) och K. G. Ljunggren (Till 
utvecklingen av os, öse i ortnamn. Namn och Bygd 1936, s. 126). 
Det anförda materialet visar dock, att utvecklingen måste ha varit 
en annan. Om ordets etymologi i annat sammanhang. 

Formen us kan icke ha utvecklats i trycksvag ställning, 
ty i dalmålet diftongeras -us, ex. Byönner-aus 'Björnåns mynning', 
Tienn-aus 'Tennåns mynning', och dylik diftongering sker endast i 
tryckstark ställning. Levander påpekade detta och överlämnade 
frågan »till forskarnas begrundande» (Dalmålet I, s. 154). Belägg-
samlingen visar, att us är den äldre formen, som senare över-
gått till os. Härifrån föreligga ett par skenbara undantag. 

I latinsk skrift av icke-nordiskt ursprung skrevs os, ex. Arosa o. 
1120 (Florent. stiftsförteckn.), Aros 1200-1218 (mynt, slagna av 
engelska myntmästare), Arosia 1221 (påvebrev). Stig 0:son Nord-
berg framhåller, att »Det mlat. ö var ett slutet ljud, som stod det 
germ. ft nära liksom ock vårt nuv. svenska o. Jfr fra. nous < lat. 
nos» (Fornsv. i våra lat. originaldipl. I, s. 142 not 3). Skrivningen 
-os i dylika latinska diplom är således beroende på latinska skriv-
vanor. 

Även i fornisländsk skrift är 6ss regel. Medan namnet (Östra) 
Aros i Sverige äldst skrevs Arus, skrevs det på Island År6s, likaså 
skrev man i Danmark Arus 'Aarhus' och Randrus 'Randers' men på 
Island Ärös, Randaröss, dvs. i Sverige och Danmark bevarade man 
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dessa namns gamla form -ur, även sedan appellativet blivit os (se 
kap. 20), medan man på det sent bebyggda Island återgav dessa 
namn med den yngre formen -ds. Dessa belägg äro således exempel 
på att nordiska ortnamn i de isländska författarnas skrifter i vissa 
fall ha yngre form än äldre belägg av samma namn i hemlandet. 

Att -os utvecklats ur äldre -us bekräftas även av namn-
formernas dialektgeografiska fördelning: ur har bevarats 
till vår tid i trakter med mål av konservativ prägel: i regel Norr-
land och Svealand (med Östergötlands kustmål) samt Jylland, me-
dan -os (-ås) förekommer i mål av yngre prägel, ex. Härjedalen, 
Götaland (utom kustområdet) och Själland, ex. Sosum, landsby i 
Stenlose sn, Olstykke hd, Fredriksborgs amt: Syosum 1329 (Ny kir-
kehist. Saml. 4, s. 200), 1403 (Acta Pont. 2, s. 158) av *syo-osum 
'sjö-oset', syftande på en källsjö till Vxrebro Aa, vid vilken byn ligger 
(Gst II: 8 C 2). Enstaka relikter finnas även inom os-området, 
i Skåne Raus, medan å andra sidan enstaka -os förekomma i 
Svealand: (Östra och Västra) Åror (: Oppusa, Vikhus och Skeppusa). 
Där är -ur den ljudlagsenliga formen, Åror åter skriftspråks-
påverkat. 

Särskilt tydligt framträder utvecklingen i Dalarna. I det ålder-
domliga Ovan Siljan är ur ensamrådande. Enstaka äldre belägg, 
språkliga »fornfynd», finnas dock i Dalabergslagen, Gerus i St. Tuna. 
Eljest har det yngre os segrat, ex. Älvros i Särna, Vallarås i Malung, 
Djurås i Gagnef. I ett köpebrev från Gagnef 1537 skrives Djurås: 
liurus 6 ggr jämte liuros 1 gång (DD 2, s. 233), i de äldsta jordeböc-
kerna liuros 1539 jb, liuråss 1542 jb; liunts var då traktens språk-
form, liuros, liuråss det framträngande riksspråkets. 

Övergången av -os till -ås uppfattas av Ljunggren huvudsakligen 
som »missuppfattning av personer, som icke voro närmare förtrogna 
med resp. orters dialekt ... jordeboksskrivare, kartografer m. fl.». 
Men han anmärker, att det »icke är uteslutet, att den även någon 
gång kunnat inträffa i dialekten» (a. a., 8. 127-128). Övergången 
är ljudlagsenlig i sådana dialekter, där t. ex. -or i svaga fem. av ty- 
pen flickor blivit men skrivningen -ås berodde på folketymo- 
logisk anslutning till subst. ås. I gränsområdet mot Norge uppfatta-
des genitiv-r +den yngre formen -os såsom subst. ros och uttalades 
så, ex. Fredrod och Rottneros i Värmland, Älvros i Särna, Dalarna, 

1  Hesselman, Sveamålen, s. 8. Isaaesson, S. Fjärdhundralands folkmål, s. 119 f. 
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och Härjedalen. Den folketymologiska anslutningen till subst. dr 
är i de flesta fall icke blott språklig, beroende på den fonetiska 
likheten, utan även saklig, dvs, man har associerat namnet med 
subst. ås därför, att platsen legat på en höjd. Andra exempel 
på dylik association med ett naturföremål i närheten äro namnen 
på -hög (a: 23) och -sjö (a: 16-22). Även tillägget av -sta (a: 13-
15, b: 13) beror såväl på språklig likhet, -(u)sa: -sta, som på sak-
lig association med namn på -sta 'boställe'. Dessa förändringar 
ha skett först sedan appellativet us 'os', varav namnet bil-
dats, dött. 

Där det äldre -us kvarstod, skrevs det ofta -hus. Frågan hur detta 
skall förklaras, har behandlats av K. G. Ljunggren (a. a., s. 131 f.). 
I vissa fall ansåg han, att det beror därpå, att namnets andra led 
associerats med medeltida fästen, 'hus', som funnits på ifrågavarande 
plats. Detta framträder tydligt i vissa fall, t. ex. Åhus i Skåne, som 
skrevs Aos 1299, 1305 (Dipl. Dan. 2: 5 nr 66 resp. 390) och så allmänt 
under 1300-talet men Ahuus 1361 (Priv. f. Sveriges städer I, s. 307) 
och allmänt från början av 1400-talet. Eljest antog han, att över-
gången tW hus »huvudsakligen berott på lågtyskt inflytande». En-
dast i vissa fall ansåg han -hus vara resultatet av »inhemsk utveck-
ling», ex. Våmhus i Dalarna (a. a., s. 133). 

Denna uppfattning byggde på ett material, som var så begränsat, 
att Ljunggren trodde, att de viktigaste fallen av -hus funnos »inom 
gammalt danskt område» (a. a., s. 132). Men h-tillskott förekom i 
Uppland redan på 1000-talet, ex. uik husum. Och sedan sporadiskt, 
ex. stenhusom (1283) på Öland, vidhusum i Södertörn (1331) och 
Uppland (1358), Wikhusum (1376) och Skiphusom (1399) i Väst-
manland, vpphussa (1454) i Södermanland, sidhusom (1390), Bitrk-
husom (1402) och jcedherhwsa (1428) i Östergötland, Westerhusom 
(1458) på Frösön. Och det är regel i Norge under medeltiden och 
förekommer även på Island, se kap. 14 b och e. 

Lågtyskt inflytande har gjort sig gällande, där man skrev -husen, 
ex. A.rhusen 'Aarhus' 1340 (Rep. nr 1864), Randerhusen 'Randers' 
1366 (Meckl. Urk. 16: 134). Men övergången us till hus är en nor-
disk utveckling. Att runristaren i Uppland skrev uik husum, sam-
manhänger med att de uppländska runinskrifterna i stor utsträck-
ning sakna h, varför man liksom i vissa nutida uppländska dialekter 
ibland tillade hypersvecistiskt h i vokalbörjande ord. På samma sätt 
kan skrivningen hus uppfattas även på andra håll. 1 vissa fall är det 
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enbart en skrivaretymologi, såsom då man skrivit Gopshus, Våmhus 
o. d. i Dalarna, där dialekten alltjämt bevarar -us. Från dylika skriv-
former kan h slutligen intränga även i talspråket, såsom i Själevad, 
där man ej blott skriver utan även säger Västerhus. Men också där 
bevaras den genuina formen us i endast lokalt nyttjade sammansätt-
ningar som Västerusänga. 

14. Ams, Arhus : Aros i norska ortnamn. 

a. Norska namn på -us. 

Även i Norge är us den äldre formen, os den yngre, ex. 
.Aaros, dial. åros, gård i Iveland sn och hd, Aust-Agder fylke: 

Aarhus 1668, Aaraas 1723 (Norske Gaardnavne 8, s. 179), vid myn-
ningen av en å. 

Namnet kan tas som typexempel för tre perioder i dessa namns 
historia: äldre us, i regel skrivet -hus (se avd. b), yngre os, i stor ut-
sträckning skrivet -aas, som under 1700-talet rättas till -os. Dialekt-
formen åros är dock icke typisk. I regel bevaras us i hithörande ort-
namn i norskt talspråk, ex. .A.aros i Nittedalen sn och hd, Akershus 
fylke: dial. d'rus (Norske Gaardnavne 2, s. 289). 

I några fall bevaras det äldre -us liksom i Hemus, Sidus o. d. i 
Sverige (se kap. 13 b): 

Aarus, gård i Saaner sn, Vestby hd, Akershus fylke: Aarhuss 
1574-1577 stiftsbog, belägen nära Holenselvens utlopp (Norske 
Gaardnavne 2, s. 23). 

3,4. Gjerusstad, gård i klin sn och hd, och Gjerustad, gårdar i Ve-
gusdal sn och hd, Aust-Agder fylke, se kap. 13 b: 7. 

5. Moldusen, gård .i Grue sn och hd, Hedmark fylke (Norske Gaard-
navne 3, s. 261), varav uppkallats riksröset nr 87 st. Moldusen (Tk 
21 C Rögden), på svenska Mulldusen (Gst konc. Fryksände): Muhld-
usen 1742 karta (R 133). 

Amund B. Larsen likställde detta namn med Munlaugar öss i ett 
gränsdokument från 1273 (,) (Norges gamle love 2, s. 491). Erik No-
reen betvivlade detta, emedan han ansåg, att us icke utan vidare 
kunde »fortsätta fno. ö», varför han utan sakförklaring samman-
ställde det med no. duse m. 'klynge, liden teet hob' (Namn och Bygd 
1919, s. 133). Tydligen hade Amund Larsen rätt. Gården är belägen 
nära mynningen i Store Rogden av avloppsån från Sondre Baksjoen 
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Munlaugar (vand). Gränsdokumentet har medeltida skriftspråks-
form, medan dialekten på båda sidor om gränsen bevarat den äldre 
formen -us. 

Su/us, by i &gros sn och hd, Sor Trondelag fylke, vid utloppet 
i sjön Aursunden av en å, Sula. (Pk 43 A Boros.) 

I de flesta fall skriver man emellertid -hus, men åtskilliga äldre 
belägg av -us finnas: 

Aarhus, dial. drus, gård i Hjartdal sn och hd, Telemark fylke: 
i Arws 1477 (DN 3, s. 670). Gården ligger vid sammanflödet av två 
bifloder till Skienselven (Gk V). 

Aarhus, gård i Granvin sn och hd, Hordaland fylke: Orws, Orus 
1520-1570 jb, nu Elvatun, en del av Folkedal (Norske Gaardnavne 
11, s. 490), belägen vid utloppet av en å i Granvinfjord (Pk C 33 vest 
Voss). Det nuvarande namnet Elvatun utgör en översättning av 
Aarhus med Ely i stället för det äldre Aa och tun i stället för hus, som 
man missförstod. Om ett annat dylikt utbyte se avd. b nr 62. 

A.ustruser . . . i Skaun 1367 (DN 2, s. 311), »en Part af Vie» i 
Ottestad sn, Stange hd, Hedmark fylke (Norske Gaardnavne 3, s. 
171). Enligt ett senare köpebrev såldes en ägolott »j forskrifno Nordh-
wiidhom j °stare gaardhenom oc swa mykin cegholut han aatte j Austhu-
som ther ncer liggiande» 1445 (DN 2, s. 572). Det gäller två ägolot-
ter, tillhörande en gård i Nordvide: ostare gaardhenom, dvs. 'östli-
gaste gärdet', och Austhusom nära detta gärde. Det förra motsva-
rar sannolikt Östhagen, närmaste gård öster om Vie, ej upptagen i 
Norske Gaardnavne och således ny som gård. Omedelbart söder 
därom finnes ett kärr, varifrån Fjetrebkken kommer. Troligen är 
det ägolotten invid detta os, som kallats Austruser. (Pk 26 A Hamar.) 

Eltos, gård i Tryssil sn och hd, Hedmark fylke: Eltous 1667, 
1723, dvs. 'Ekas utlopp' i Tryssilelven, nära vilken gården ligger. 
1667 var Eltous ej gård utan två ängslotter (Norske Gaardnavne 
3, s. 337.) 

Efrusum i Veradale 1334 (DN 5, s. 87), Oefrahusar 1344 (DN 
5, s. 87), i Stiklastad sn, Verdal hd, Nord Trondelag fylke. Enligt 
köpebrevet 1334 en del av Husum, nu Husan (se kap. 18b: 7), såle-
des 'Övre-Husum'. (Pk 50 A Levanger.) 

Koffww Vsseen, Vssen, Vss 1395 (DN 9, s. 390), en ägolott i 
Tuddal sn, Hjartdal hd, Telemark fylke, belägen vid utloppet i Son-
derlandsvandet av ån Kova, en av Skogsaaens källåar (Norske 
Gaardnavne 7, s. 319). 
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Kyrkhus, gård i .Aardal sn och hd, Rogaland fylke: Korkowss 
1520-1570 jb, Kierekehus a. st., vid utloppet av en å i Riskadals-
vann (Tk B 37 aust Ombo). 

Markhus, gårdar i Hyllestad sn och hd, Sogn og Fjordane 
fylke: Markusar 1427 (DN 12, s. 158), o. 1490 (a. a., s. 231), senare 
Markhuss 1603 (Norske Gaardnavne 12, s. 234). 

Nyhus, i Ringsaker sn och hd, Hedmark fylke: i Nyusum 1374 
(DN 10, s. 62), i Niusum 1392 (DN 3, s. 379), Niws 1520 jämte: a 
Nyhusum 1358 (DN 5, s. 177), Nyhus 1420 (DN 13, s. 69), beläget 
drygt 1 km nedanför ett kärros, där en bäck till Nfflrensjoen upprin-
ner. Om detta namn närmare i avd. b. (Tk 25 D Lillehammer.) 

Tjosteim, gårdar i Suldal sn och hd, Rogaland fylke: Tywshem 
1520-1570 jb, Thiossem 1626 (Stavanger stiftsbog), av *Tviusa-
heimr, vid utloppet av två tväråar i Suldalslaagen (Gk IV). Jfr 
Magnus Olsen i Norske Gaardnavne 10, s. 368. 

Osterhus, gårdar i Strand on och hd, Rogaland fylke: Ostrwss 
Osterhuss 1520-1570 jb, belägna vid den östra av Bleiaanis två myn-
ningssjöar (Tk B 37 aust Ombo). 

De anförda beläggen på -us äro från medeltiden och början av 
1500-talet och återge namnens gamla form, som ännu bevaras i dia-
lekten. Under 1500- och 1600-talen ha skrivarna i dessa namn till-
lagt det h, som ännu finnes i skrift. Detta tyder på att man efter 
medeltiden ej förstod betydelsen av us utan associerade det med 
subst. hus. Jfr förhållandet i Dalarna ovan kap. 13 b. 

b. Norska namn på -hus. . 

I de flesta namn av denna typ har man emellertid tillagt h redan 
under medeltiden. Detta skedde särskilt i lärde mäns skrift, t. ex. 
i de isländska författarnas verk, i klostrens jordeböcker o. d. Jfr 
det parallella förhållandet med vissa namn i Sverige och Danmark. 
Detta h-tillägg har tidigare påtalats av Ortnamnskommittén för 
Älvsborgs län vid behandlingen av namnet Lödöse (SOÄ 2, s. 61). 
Som ovan framhållits (s. 102), skrevs slutleden i detta namn äldst 
us, ex. Ledus 1167-1196 (Knut Erikssons mynt) (Namn och Bygd 
1914, s. 42), i Lödusa 1396 (Styffe, Bidr. t. Skand. hist. 2, s. 38), i 
Lothwsce 1407 (SD no 1, s. 636); likaså i Danmark: Liuthusiam o. 
1200 (Saxo). Även i norska diplom skrev man t. ex. Liuöusiam 1286, 
Liodusa 1326, Lödusum 1371. Men i den medeltida isländska litte- 
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raturen, som strävade efter »riktig» skrivform, skrev man: tu l Li66hvsa 
1300 (Friesbok), til Lj66hitsa, i Li66h2sum b. av 1300-t. (Eirspennil), 
i Ljööhusum (Fornmannasögur) o. d. Ortnamnskommittén anmärkte 
därtill, att »formen Lödhus uppfattades av många no.-isl. författare 
ss. en sammansättning. med ordet hus».1  Denna anmärkning gäller 
ej blott detta namn utan mängder av liknande namn, som därför 
av norska forskare i regel tolkats som sammansatta med subst. hus. 

Sålunda uppförde Fritzner i sin Ordbog over det gamle norske sprog 
flera us-namn under uppslagsordet hics, som enligt honom »bruges i 
samme Betydning som garör» och även betecknar »den tu l samme 
horende Jordeiendom». Utgivarna av Norske Gaardnavne ha vis-
serligen sett, att 6s, som de uppfattade saken, i »2det Led udtales 
-us» (Inledning, s. 57), och förklarade i enlighet därmed några sär-
skilt tydliga namn på -hus som os, ex. Aarhus i Hjartdal, Bcekhus i 
Vinje (Norske Gaardnavne 7, s. 300 resp. 445). Men de flesta dylika 
namn missuppfattades även av 0. Rygh m. fl. såsom bildade av 
subst. hus, emedan de redan under medeltiden skrevos -hus. Man 
har i Norge liksom i Sverige godtagit de medeltida skrivf or-
merna som förklaring utan att tänka på att redan dessa kunnat 
vara föremål för skrivaretymologi; jfr B. Hesselman, Nordisk 
språkhistoria I, s. 3. Särskilt torde Fritzners sammanblandning 
av orden his och (h)its 'os' och hans antagande, att fvn. 
skulle kunna betyda 'gård', — vilken betydelse ordet får först 
på 1600-talet, se kap. 16, — ha bidragit till att ifrågavarande 
namn icke blott i Norge utan i hela Norden i stor utsträckning 
feltolkats. 

Att större delen av de norska namn, som hittills tolkats av hus, 
äro sammansatta med subst. us 'os', framgår icke blott av enstaka 
medeltida belägg och nuvarande dialektform utan främst av orter-
nas läge i närheten av os, efter vilka bebyggelsen uppkallats. Här 
skall endast en kort överblick ges över några av de vanligaste norska 
os-namnstyperna. 

Den största gruppen är den, som betecknar 'vattendrags myn-
ning', varvid förleden i regel utgöres av namnet på det vattendrag, 
som där bar sitt utlopp, i enlighet med den av Joh. Ila162 formulerade 
regeln (Namn och Bygd 1921 s. 133). De vanligaste förlederna äro 
appellativerna 'å' och 'bäck', Aarhus (1-3) och Bcekhus (4-6). 

i Om norska forskares försök att tolka detta och likalydande namn se nedan. 
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Aarhus, dial. iiritss, by i Gjerpen sn och hd, Telemark fylke: a 
_Aarhusum 1385 (DN 11, s. 66), Aarhuss 1585 (Norske Gaardnavne 
7, s. 105) jämte: i Arose o. 1400 (RB). (Tk 9 C Skien.) 

Aarhus, gård i Ullensvang sn och hd, Hordaland fylke: Aarhus 
1603, 1614, 1667 (Norske Gaardnavne 11, s. 454). (Ork VII.) 

Aarhus, dial. d'rus, gård i _kali sn och hd, Aust-Agder 
fylke (Norske Gaardnavne 8, s. 58. Tk E 38 vest 

På grund av skrivningen Aarhus ha dessa namn av utgivarna 
av Norske Gaardnavne tolkats som sammansatta med hus. Då 
Rode Bog skrev Arose för Aarhus i Gjerpen trots äldre Aarhusum 
(1385), visar det, att namnet då associerades med subst. os. Det lig-
ger 2 km söder om Boelvens sammanflöde med Fossumelven och 
har därav namn. På samma sätt har Aarhus i Ullensvang fått namn 
av läget vid utloppet av älven Opo i Sorfjorden. Aarhus i dimli 
utgör en avstyckning (41,2) av Risland (41), vars jord, Rislands-
feta, sträcker sig utefter Nidelva till Stigvasselvas utlopp. Det 
är detta läge, som givit gården namn. 

Namnet Bcekhus förekommer på några platser i Ostf old och Tele-
mark (4-6) fylken. I regel förklaras de av utgivarna av Norske 
Gaardnavne riktigt såsom sammansatta av subst. bäck och os, ex.: 

4, 5. Bcekhus, dial. beekkits, i Vinje sn och hd: Bech,huss 1665, vid 
ett bäcksammanflöde (Ork V); Bcekhus i Hadeland i Rauland sn och 
hd: Bechhuus 1593, 1612, vid utloppet av Bitu i Totak (Norske 
Gaardnavne 7, s. 445 och 458). 

6. Men ibland förklaras de av hus, ex. Bakhus i Flatdal sn, Sel-
jord hd: Bekkyahws i Mannadall 1458 (DN 13, s. 96), Bekehuss vdj 
Mandall 1574-1577 stiftsbog, sannolikt på grund av det medeltida 
belägget. Men gården har namn av läget vid utloppet av en bäck i 
Mandola (Gk V). Jfr det yngre Bcekos, gårdar i Brekken sn och hd, 
Sor Trondelag fylke: Beckosvolden 1723 (Norske Gaardnavne 14, s. 
201), vid en bäcks utlopp i sjön Aursunden (Tk 43 B Aursunden). 

Skillnaden mellan 'å' och 'bäck' har ursprungligen icke blott varit 
storleken utan även lutningsförhållandena. Subst. bäck, fvn. bekkr, 
fsax. beki, fhty. bah, angsax. bece, har förklarats vara identiskt med 
fir. bita' 'vatten' och fslav. bagno 'träsk' eller avlett av lit. begti 'löpa' 
(Zimmer m. fl. se  Hellquist, Etym. ordbok, 3. uppl., s. 120). Men det 
är tydligen en regelbunden ia-avledning av subst. backe (till bakr m. 
'rygg' i bet. 'höjdrygg', jfr Hellquist, a. a., s. 45) och betecknar så-
ledes 'tillhörighet till backe', d. v. s. 'vatten som rinner i backe'. 1 
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fhty. har ja-stammen ersatts av stamformen bah, i nord. språk över-
gått till ja-stam. 

På samma sätt ha många andra förleder i os-namn ursprungligen 
varit appellativer, betecknande olika typer av vattendrag, vilka 
fixerats som egennamn, sedan motsvarande appellativ dött, ex. 
Guthus (7-9), Lödhus (10-13), Vashus (14-17) och Lagarhus (18-
20). 

Guthus, dial. gåttics, gård i Vaaler sn och hd, Ostfold fylke: 
Gattehus 1383 (Reg. ov. breve paa Akershus 1622), Gautehussenn 
1391 (a. st.), Gudhus 1593, 1599 etc. (Norske Gaardnavne 1, s. 365). 
(Tk 15 A Eidsberg.) 

Guthus, gård i Stange sn och hd, Hedmark fylke: Gudhus 1520, 
Gutthuss 1574-1577 stiftsbog (Norske Gaardnavne 3, s. 157). (Tk 
26 A Hamar.) 

Gutehus, gård i Hjartdal sn och hd, Telemark fylke: Goutehuss 
1593, Guttuhuss 1602 (Norske Gaardnavne 7, s. 299). (Gk V.) 

Dessa namn ha tolkats som bildade av personnamnet Gauti eller 
Guti eller gen. Rtu 'gatu-' och subst. hus (a. st.). Detta stämmer då-
ligt såväl med uttalet som med äldre belägg och geografiska förhål-
landen. Dessa platser ligga vid utloppet av vattendrag, Guthus i 
Vaaler 600 m ovanför utloppet av en å från Brönnerödtj. till Van 
Sjon, Guthus i Stange 1200 m ovanför utloppet i Mjosen av en å från 
Nösletj. och Gutehus i Hjartdal något väster om en ås utlopp i Stor-
elven, Skienselvens övre lopp. Det är alltså subst. us 'os'. 

Förleden är ett vattendragsnamn, Gaut- till verbet gjöta 'gjuta, 
utgjuta', bevarat i Gaute- (1391), varav Gatte (1383), och Goute (1593). 
Gut- är en avljudsform, jfr Laudh- och Ludh- nedan. Guttu- (1602) 
är väl folketymologiskt anknutet till subst. gata och Gud- (1520, 
1593) till subst. gud liksom i Guddal i Kvinnherred sn och hd, Hor-
daland fylke: Gautdal o. 1360 (Björgynjar kalfskinn), i Guddalselvis 
dalgång (Tk B 35 Stord) och Gussland, gård i Berg sn, Brunlanes hd, 
Vestfold fylke: Gudthlandum 1335 (DN 1, s. 86), Gutland 1520-1570 
jb, Gudtzland 1593, vid ån från Hallevand till havet (Tk 9 A Kragen)); 
jfr A. Kjxr i Norske Gaardnavne 6, s. 323. Beträffande betydelsen 
av älvnamnet Gaut antog Sophus Bugge, att det betecknade en älv, 
»som til sine Tider strommer over Bredderne» (Norske Elvenavne, 
s. 66). Svenska Ortnamnskommittén antog, att Gaut- i Götaälv »af-
sett den framför alla andra ryktbara 'forsen' Trollhättefallen och . . . 
utsträckts till älfven i sin helhet» (SO.Ä. 12, s. 149). Granskar man de 
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nämnda norska namnen, finner man, att ingen av dessa tolkningar 
är adekvat. Däremot beteckna alla dessa namn 'kort avloppsälv', 
det vattendrag, varigenom en sjö utgjuter sitt vatten i en större, en 
betydelse som även passar in på Götaälv i Sverige. 

Lodhusum o. 1400 (RB), försvunnet gårdsnamn i Bo sn och 
hd, Telemark fylke (Norske Gaardnavne 7, s. 211). 

Los, dial. /os, gård i Nesodden sn och hd, Akershus fylke: i 
Lodhusum o. 1400 (RB), a Lodhosom 1405 (DN 4, s. 547), Lioss 1557, 
Liosse 1578 (Norske Gaardnavne 2, s. 88). (Tk 14 D Oslo.) 

Los, gård i Borre sn och hd, Vestfold fylke: Liodhusum, _Urdu-
sum o. 1400 (RB). (Tk 14 B Moss.) 

Lyhus, gård i Berg sn, Brunlanes hd, Vestfold fylke: i Lod-
husvm o. 1400 (RB). (Tk 9 A Kragero.) 

Löse heter även en gård i Tanums sn, Bohuslän: i Liodhusum o. 
1400 (RB). (Ek. kart. 81 Grebbestad NV.) 

Dessa namn ha samma medeltida form som Lödöse i Västergöt-
land. Gentemot SOÄ, som tolkat detta som 'Lödåns os' (se ovan s. 
102), har A. Kjwr framhållit, att Los i Nesodden visserligen ligger 
vid en bäck, som faller ut i en tjärn i närheten, »men de hydrogra-
fiske Forhold her ere ganske vist ikke af den Betydning, at de skulde 
ha givet Anledning til et saadant Navn», och »hverken Los i Borre 
eller Lyhus i Brunlanes ligge ved Elvemunding, ikke en gang ved 
Ely». Han tolkar därför namnet av »ljåör (lör) m., Folk, samlet Fol-
kemasse» såsom »Sted hvor Folk jevnlig samles». (Norske Gaard-
navne 7, s. 212.) Men detta är ren konstruktion utan vare sig kul-
turhistorisk eller språklig verifiering. Stammen liudh betecknar ej 
heller 'älv' utan smärre vattendrag, liksom avljudsformen ludh: 
Lodda, liten biflod till Gula (Norske Gaardnavne 14, s. 286). Det är 
bildat till samma stam, som ingår i fvn. lauör 'lödder, skum' och be-
tecknar 'vattendrag, som rinner i sådan lutning, att det b Idas vitt 
skum'. Det är ej heller, som Kjwr tror, vattnets hydrografiska be-
tydelse, som varit anledning till ortnamnsbildningen, utan dess roll 
som fiskeplats och orienteringshjälpmedel, och i detta avseende 
kunna de små vattnen vara lika effektiva som de större. De orter, 
som äro uppkallade efter vattendrag, ligga för övrigt ej omedelbart 
invid dessa utan ofta på något avstånd, på den för bebyggelse bästa 
platsen, t. ex. en höjd med den odlade jorden mellan gården och 
vattendraget. 

Los i Borre ligger 1,5 km väster om sammanflödet av två bäckar 
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till en, som utfaller i Borre Vand, och Lyhus 1 km  väster om utlop-
pet av en å i Naverfj ord. Löse i Tanum ligger 500 m ovanför en 
bäcks utlopp i Skärboälven. Och Lodhusum i Bo låg vid Bo präst-
gård, där en å flyter samman med en biflod till Boelven. Ur språk-
historisk synpunkt äro beläggen från Nesodden av särskilt intresse. 
Sedan den gamla dat. plur.-formen -usum dött med medeltiden, har 
man där infört den yngre nominativen -oss (1557) eller motsvarande 
sammansättningsform -osse (1578), varav nuvarande form Los er-
hållits genom apokope av -e, som uppfattats som dativändelsen -e. 

Även sjöar kunna ge namn åt sina os. Så är fallet vid: 
Vashus, dial. vcissits, i Rauland sn och hd, Telemark fylke: i 

Vashws 1493 (DN 7, s. 503). (Gk V.) 
Vashus i Heskestad sn och hd, Rogaland fylke: Wadtzhus 1668 

(Norske Gaardnavne 10, s. 41). (G-k I.) 
Vashus i Bore sn, Klep hd, Rogaland fylke: i Vatzhusom o. 

1440 (DN 5, s. 501). (Tk 6 B Jfflderen.) 
Vashus i Suldal sn och hd, Rogaland fylke: i Vatzhusum 1455 

(DN 6, s. 577). (Ok IV.) 
Vass- av Vats- betecknar »et lidet Vand». Vashus i Rauland lig-

ger där en genom öar avgränsad mynningssjö, till avloppsån från 
Lognvikvand, övergår i Totak, Vashus i Heskestad nära åmynning 
i Billestadvandet, en liten sjö mellan Uvdalvand och Hellervand, 
Vashus i Bore 1 km norr om en liten sjös, Grudevand, avlopp och 
Vashus i Suldal vid en liten sjös avlopp genom en å till Suldalslågen. 

Även om förleden i regel anger namnet på det vattendrag, som ut-
mynnar vid oset, kan den även ibland beteckna det vatten, vari oset 
utmynnar. Ett karakteristiskt exempel är Lagarhus, som betecknar 
tre platser vid Suldalslaagen i Rogaland fylke (Grk IV): 

Lagarhus i Sand sn och hd: Laghurhws a Sande som ligger jnni 
Swladal, meder laxa fiski 1384 (DN 4, s. 393). 

Lagarhus i Suldal sn och hd: eit spanzbool j Lagarhusum yppa 
Riislandhe 1455 (DN 6, s. 577). 

Lagarhus i Suldal sn och hd: j Hiorsseime j Lagarhusom j Su-
ladale j Vinear sokn 1407 (DN 4, s. 557). 

Den älv, som utmynnar i Sandsfj ord vid Sands kyrka, har kallats 
Laagen, dial. ldjen (Norske Gaardnavne 10, s. 352), en appellativ 
beteckning för vattendrag, som har karaktären av uppsamlingsvat-
ten med sjöliknande utvidgningar. *Lagarus är också till hälften 
ett appellativ, och betecknar här dels Suldalslaagens utlopp i Sands- 
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fjord (18), enligt Kalknska osnamnsregeln, dels smärre åars utlopp i 
Suldalslaagen. Lagarhusum yppa Riislandhe (19) motsvarar nuva-
rande Ritland vid mynningen av en å i Laagen. Lagarhus (20) säges 
ligga j Vinear sokn. Detta namn har senare ersatts av häradets 
namn, Suldal (Norske Gaardnavne 10, s. 364). Det enda belägget 
Hiorsseime (1407) är sannolikt, såsom Magnus Olsen framkastat, en 
skrivarform för Tjosteim: Tywshem 1520-1570 jb, Thiossem 1626 
(Norske Gaardnavne 10, s. 376 och 368), som ligger nära utloppet i 
Laagen av två åar, se kap. 14 a: 16. Bebyggelsen vid osen har så-
ledes i de tre exemplen uppkallats efter det större, mest kända vat-
tendraget. 

Förleden kan också ange annan känd plats, där ett vattendrag 
utmynnar (21-23) eller beskriva platsens utseende (24, 25). 

Kirkhus, dial. kårkits, gårdar i Brandval sn och hd, Hedmark 
fylke: Kirkiuhusum o. 1400 (BB), som ligger vid ett åutlopp i Glomma, 
där en kyrka fanns till o. 1650 (Norske Gaardnavne 3, s. 237. Tk 20 
D Sondre Solor). 

Kyrkhus, (hal. kcirktis, gård i Aardal sn och hd, Rogaland fylke 
(se avd. a: 13), vid utloppet av en å i Riskadalsvann nära Aardal 
kyrka (Tk B 37 aust Ombo). 

Krosshus, dial. krcisstis, by vid Saulands kyrka, Hjartdal hd, 
Telemark fylke: Korsshuss 1574-1577 stiftsbog, två km väster om 
sammanflödet av Skogsaa och Hjartdola (Tk E 36 aust Lifjell). 
Namnet sannolikt efter ett kors vid oset, där också var vägskäl. 
Om minnen av dylika vägkors se Norske Gaardnavne, Inledning, 
s. 62. 

Lirhus, gårdar i Voss sn och hd, Hordaland fylke: i Lidarhu-
sum o. 1360 (Björgynjar kalfskinn), vid noret mellan Melsvann och 
Lundarvann (71 m) nedanför liden av Storaasen (377 m). (Tk C 33 
vest Voss.) 

Tuhus, dial. tas, by i Eidskogen sn och hd, Hedmark fylke: i 
Tofhusum o. 1400 (BB), Thohuss 1574-1577 stiftsbog, Thuhuus 
1617. (Tk 15 D Setskogen.) 

A. Iljw antog, att första leden var mansnamnet T6fi eller kvin-
nonamnet Töla (Norske Gaardnavne 7, s. 229), men platsen ligger 
där två åar från varsin sida utlöpa i en biflod till Vrangselven och 
har därav fått namnet *Tu-us; jfr med äldre prefixf orm Tywshem 
ovan (20). Båda namnen ha »förbättrats» av skrivare, som ej för-
stått den ursprungliga betydelsen. 
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Bild 19. Lofthus i Ullensvang (Norrnanns kunstforlag, Oslo). 

Os betecknar även 'vattendrags början'. Med olika förleder anges 
olika sätt, varpå detta kan ske. Sådana benämningar äro Lofthus, 
Vetrhus och Vehus. Namnet Lofthus förekommer mest i Telemar-
ken (26-29. Gk V); enstaka exempel finnas även i Opland, Buske-
rud, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland och Nordland fylken. 

Lofthus, dial. låfftits, i Moland sn, Fyresdal hd: i Lopthusonom 
i Fardalen 1420-t. (DN 1, s. 513.) 

Lofthus i Hjartdal sn och hd: i Lofthusum o. 1400 (BB). 
Lofthus i Eidsborg sn, Laardal hd: i Lofthusom 1433 (DN 9, 

s. 247). 
Lofthus i Vinje sn och hd: Lofthuss 1585 (Norske Gaardnavne 

7, s. 442). 
Lofthus, by i Ullensvang sn och hd, Hordaland fylke: a Loft-

husum 1340 (DN 12, s68). (Gk VII. Bild 19.) 
Lofthus, gårdar i Voss sn och hd, Hordaland fylke: i Lofthu-

sum o. 1360 (Björgynjar kalfskinn). (Tk C 33 vest Voss.) 
Lofthus i Nordfold sn och hd, Nordland fylke (Sverige i 32 

kartblad 29 D 2). 
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Dessa namn ha hittills tolkats som »Hus med Loft (eller Vxrelse 
i 2det Stokvxrk)». Men detta kan ej vara rätt. Gammal bebyggelse 
kan uppkallas efter ändamålet, såsom offerplats, tingsplats, kyrka, 
kvarn, hytta o. d., men icke efter tillfällig hustyp. Granskar 
man läget av orter med namnet Lofthus, slår det en, att de icke före-
komma i Ostlandet, Sorlandet, Gudbrandsdalen eller Trondelagen, 
det norska bondesamhällets huvudbygder, där »lofthus» borde ha 
förekommit, men i fjällbygder med relativt liten bebyggelse. Här-
ledningen av loft måste därför överges. Mest känd bland dessa plat-
ser är Lofthus i ITllensvang på östsidan av Sorfjorden vid foten av 
ett fjäll, där bäcken Skrikjo störtar ned (bild 19). På liknande sätt 
ligger Lofthus i Nordf old vid foten av ett fjäll, där en älv kastar sig 
från 1095 m höjd ned i Hopviken. Liknande läge ha övriga platser 
med detta namn. Platserna Lofthus i Hjartdal, Eidsborg, Vinje och 
Voss ligga vid bäckar, som störta sig utför bergsbranter, och Loft-
hus i Moland vid källan av en bäck, som från Gjetfjeld (2430 fot) går 
till Fyrris Vand (910 fot). Lofthus är således 'luftos', en appellativ 
benämning för från höjder nedstörtande vattendrag. 

Namnet förekommer även i The West Riding of Yorkshire i nord-
västra England: Lofthouse i Ardsley: Loftose Loethuse 1086 (Domes-
day Book); Lofthouse i Harewood: Lofthuse 1086 (Domesday Book), 
Lofthusum o. 1145. Båda platserna äro belägna där vattendrag 
störta sig ned från högre nivåer, i Ardsley en biflod till Aire från 
kartans nivåkurva 500 till 250 fot, i Harewood vid Nidd, som mitt 
emot Lofthouse upptar en å från 1888 fots höjd. Märk att Domesday 
Book har den yngre formen Loftose utan h jämte Lofthuse. 

Namnet V etrhus förekommer i västra Norge, Telemark, Aust-
Agder och Rogaland fylken och med ett ex. i vartdera av Hordaland, 
Sogn og Fjordane samt Nord Trondelag fylken, ex. 

V etrhus i Nore sn Och hd, Buskerud fylke: Wcettherhusz-Gaar-
dene 1524 (DN 8, s. 520 avskr. 1596). (Pk E 34 aust Nore.) 

V etrhus i Aamotsdal sn, Seljord hd, Telemark fylke: i W etter-
husom 1468 (DN 11, s. 193). (Gk V.) 

V etrhus i Vegusdal sn och hd, Aust-Agder fylke: W etterhus 
1610, 1611, Winterhus 1668 (Norske Gaardnavne 8, s. 170). (Tk D 
39 aust Evje. Bild 20 a.) 

V etrhus i Saude sn och hd, Rogaland fylke: W etterhus 1602, 
Windterhuss 1661 (Norske Gaardnavne 10, s. 361). (Gk VII: Vinter-
hus.) 

12 — 497209 P. Envall 
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Bild 20 a. Vetrhus i Vegusdal (Tk D 39 aust Evje). 

Vetrhus i Suldal sn och hd, Rogaland fylke: Werterhuus 1567, 
Wetterhuuss 1602, Winterhuss 1661 (Norske Gaardnavne 10, s. 373). 
(Gk IV: Vinterhus.) 

Vetrhus i Odda sn, Ullensvang hd, Hordaland fylke: i Vetrhu-
sum o. 1360 (Björgynjar kalfskinn). (Gk IV: Veterhus.) 

Dessa namn tolkas av Norske Gaardnavne av fvn. vetr 'vinter' i 
likhet med den 1660-talsskrivare, som genom folketymologi utbytt 
äldre Wetterhus mot Winterhus. Men några vinterhus har man aldrig 
särskiljt, endast sommarbostäder. Tydligen är wetter i dessa namn 
identiskt med angsax. wceter 'vatten', fsv. -Retur 'Vättern'. Alla 
dessa orter ligga vid källsjöar eller deras avlopp, varför det förefal-
ler, som om avljudsstadiet wet (:wat) betecknade 'källsjö'; jfr förhål-
landet med Vättern. Vetrhus i Aamotsdal ligger vid en källsjö, var-
ifrån en å utrinner åt sydväst till Skienselven, Vetrhus i Vegusdal 500 m 
väster om kärros, varifrån en å rinner till Fjerma (bild 20 a), Vetrhus 
i Sande vid en källsjö till en bäck till Saudefjord. Men Vetrhus kan 
också beteckna utloppet av en källsjös avloppså. Sålunda hg- 
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Bild. 20 b. Vehus i Nore (Tk E 34 aust Nore). 

ger Vetrhus i Nore 1.5 km ovanför utloppet av Ökta, avloppså 
för några källsjöar, Vetrhus i Suldal vid utloppet i Vetrhuselven 
av en källsjös utfallså och Vetrhus i Odda vid utloppet av en käll-
sjös korta avloppså i en älv till Sorfjorden. 

Namnet Vehus förekommer i södra Norge, Buskerud, Telemark, 
Aust-Agder och Vest-Agder fylken, ex. 

Vehus i Nore sn och hd, Buskerud fylke: Wedhuss 1668 (Norske 
Gaardnavne 5, s. 39). (Tk E 34 aust Nore. Bild 20 b.) 

Vehus i Treungen sn, Nissedal hd, Telemark fylke: Wedhuss 
1574-1577 stiftsbog. (Gk V.) 

Vehus i Vinje sn och hd, Telemark fylke: Vedhuss 1574-1577 
stiftsbog. (Ok V.) 

Vehus i Aamotsdal sn, Seljord hd, Telemark fylke. (Ok V.) 
Vehus i Aamli sn och hd, Aust-Agder fylke: i Vidhusoin 1435 

(DN 5, s. 464). (Tk E 38 vest Amli.) 
Vehus i Ovrebet sn och hd, Vest-Agder fylke: Weehus 1668 

(Norske Gaardnavne 9, s. 33). (Gk II.) 
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Dessa namn ha tolkats på olika sätt: av vé 'helgedom' (Norske 
Gaardnavne 8, s. 13) eller motsvarande no. Vedskur 'vedskjul' 
(Norske Gaardnavne 9, s. 33), men i regel tolkas de i Norske Gaard-
navne av subst. vi* 'skog', således 'skogshuset'. Ett typiskt exempel 
på »lexikonforskning». Granskar man dessa orter på kartan, skall 
man finna, att de ligga på höjdryggar, som utgöra vattendelare. 
Förleden är prep. vi* 'emot, contra'. Den ingår även i bergnamn 
som Vedfall Nut (3500 fot), ett berg i Siljord sn och hd, Telemark 
fylke, som utgör vattendelare åt norr till Grandingdalen, åt söder 
till Siljords vand (Gk V). Vehus betecknar således 'källos, varifrån 
vattnet rinner åt motsatta håll'. Vehus i Nore ligger vid ett kärros, 
varifrån en bäck rinner till Vedhustjärn och österut till Vergja 
och en västerut till Trytetjärn och därifrån till Norefjorden (bild 20). 
Från Vehus i Nissed.al rinner Vehuselven åt öster till Gjerrestad-
vatn och åt väster en biflod till Nidelven (Norges land og folk 8: 
2 s. 534); Vehus i Vinje ligger nedanför Vehuskjerringa (4380 fot), 
varifrån en älv utgår åt väster till Tokke och en åt öster. I Aamli 
finnes namnet Vehus på båda sidor av höjden mellan Nea och Tov-
dalsån, vars högsta punkt är Nonnut (470 m). På västsidan ligger 
byn Vedhus (250 m) mellan början av två bäckar, som rinna väs-
terut till Tovdalsån, på östsidan ligger Vedhust järn (260 m), varifrån 
en å rinner österut till Nea, Vehus i Ovrebo ligger vid Blaafjell, 
varifrån vattnet rinner dels åt norr, dels åt söder till bifloder till 
Otteraaen. 

Samma ord har funnits även i Sverige: Vidhusum (1358), nu 
Vedyxa, se kap. 13 a: 24. Byn ligger 1 km nordöst om en ut-
dikad myr, varifrån en bäck rinner österut och en västerut. 
Den senare kröker norr-, öster- och söderut, tills den förenas 
med den förra och rinner till Funboån (bild 17). Bebyggelsen 
i närheten av detta motos kallades Vidhusum. 

Undantagsvis kan vidos även beteckna 'åutlopp motströms', 
Sålunda ligger Vehus i Aamotsdal vid en å, som 1 km längre 
ned utfaller mot norr i Skienselven, som rinner söderut, varige-
nom 'motos' uppstår. Samma betydelsevariant föreligger i Sverige 
i vidhusum (1331), nu Vitsa (kap. 13 a: 11), där en bäck utfaller i 
Vitsaån, vars sydliga lopp därigenom tvingas till en nordlig krök. 

Första sammansättningsleden utgöres i stor utsträckning av ord, 
som karaktärisera osets läge i förhållande till andra os, rumsadverb 
(opp, ner, ut, in, mellan) och lokalbeteeknande adjektiv (övre, nedre, 
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Bild 21. Ophus, Uthus och Nyhus i Stre (Tk 26 D Sondre Osen). 

norr, öster o. d.). Utgivarna av Norske Gaardnavne ha uppfattat 
dessa namn som beteckning för en gård, som »liggende hojt eller oven-
for andre G-aarde», »den ytre Gaard» o. d. Då detta ej stämmer med 
verkligheten, förklaras namnet som »indkommet ved Opkaldelse» 
(Norske Gaardnavne 3, s. 41). Alla dessa namn beteckna emellertid 
läge vid os, särskiljt från andra os genom den lokalbetecknande för-
leden. 

Ophus förekommer särskilt i Hedmark fylke (46-50) jämte en-
staka andra belägg, ex. 

Ophus, dial. cipphits, gård i Borge sn och hd, Ostfold fylke: 
Vphus o. 1400 (BB), Vpphusar 1424 (DN 9, s. 231), a Vphusom 1426 
(DN 3, s. 494). (Tk 10 C Sarpsborg.) 

Ophus, gård i Brottum sn, Ringsaker hd. (Tk 25 D Lilleham-
mer.) 

Ophus, gård i Vang sn och hd: Ophus 1520, Vphuss 1578 
(Norske Gaardnavne 3, s. 99). (Tk 26 A Hamar.) 

Ophus, gård i Lotten sn och hd (Tk 26 A Hamar). 
Ophus, gård i &etre kapellförs., Elverum sn och hd (Tk 26 D 

Sondre Osen. Bild 21). 
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Ophus, gård i Strand sn, Stor Elvedal hd: Ophuss 1520, Op-
huuss 1593 (Norske Gaardnavne 3, s. 354). (Tk 32 A Storelveda-
len.) 

Tre dylika namn ha redan berörts i kap. 13 b, (11, 12) Oppusa, 
i Uppland resp. Södermanland vid det övre av två os samt (17) 
Ophusum i Schleswig, som fått namn av läget vid två ågrenars 
sammanflöde något före utflödet i Sonderaa. På samma sätt ligga 
Ophus i Borge vid sammanflödet av två åar 800 m före utloppet i 
Hunnebunden, Ophus i Vang 1 km ovanför sammanloppet av en å 
med Starelven, Ophus i Loiten vid sammanflödet av tre grenar till 
Furuelv och Ophus i Sxtre 1 km öster om sammanloppet av en 
å med Roa (bild 21). Ophus i Strand ligger vid början av ett delta i 
Glomma och Ophus i Brottum vid ett kärros, varifrån en å utgår till 
Naerensjoen. I alla fallen betecknar Ophus ett övre os i förhållande 
till ett nedre, som av lokalkänslan sammanställts därmed. 

Ett längre ned beläget os kallas ut-os; jfr Uppsälje och Utsälje 
i Järna sn, Dalarna, vid ett övre resp. ett nedre sel i Väster-
dalälven; ex. 

Uthus, dial. idkas, gård i Romedal sn och bd, Hedmark fylke: 
i Vdhussem 1378-1379, i Wthusum o. 1400 (BB), Wdhuss 1520 
(Norske Gaardnavne 3, s. 136). (Tk 26 A Hamar. Bild 22). 

52, 53. Uthus och Uthuslien, gårdar i Sffltre kapellförs., Elverum 
sn och hd, Hedmark fylke: Whus 1578, Vdhuss 1593 (Norske Gaard-
navne 3, s. 319). (Tk 26 D Sondre Osen. Bild 21.) 

Uthus i Hol sn och hd, Buskerud fylke: Wdhuus i Vstedallen 
1617, Uthuus 1723 (två gårdar, varav en kallas Nordre Uth,uus). 
(Tk D 33 aust Hallingskarvet.) 

Uthus, dial. UttUs, gårdar i Selbu sn och hd, Sor Trondelag 
fylke: Vthwss o. 1530 (01af Engelbretsens jb), Vdhus 1559, 1590 
(Norske Gaardnavne 14, s. 386). (Tk 47 A Selbu.) 

Uthus i Romedal (bild 22 nedtill t. v.) ligger vid en bäcks sam-
manlopp med Starelven 2 km nedanför Huse och Hushagen i Stange 
sn vid Vaalertjärn, varifrån Starelven kommer. Uthus och Uthus-
lien i Sffltre ligga nedanför Ophus (49), Uthuslien vid Roas 
sammanflöde med Horna och Uthus vid sammanflödet av två 
grenar till en biflod till Horna. Uthus i Hol ligger där Usta 
lämnar Ustedalsfj ord; jfr Ustaoset där Usta lämnar Ustevand 
(kap. 17 c: 1). Uthus i Selbu ligger vid det nedre av två närbelägna 
tväråars utlopp i Nea; vid det övre ligger Tuset, som fått namn 
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Bild 22. Uthus, Nyhus och Huse i Romedal (Tk 26 A Hamar). 

av de två osen: förleden i Twesetter 1520-1570 jb, Thussett 1626 
visar, att namnet vid tiden för äldsta belägg av Uthus (1530) associe-
rades med de två osen. 

Ett os beläget mellan ett övre och ett nedre os i samma vatten-
drag kallas midos, som förekommer som namn särskilt i Rogaland 
och Hordaland (58-62) liksom på Island (se nedan avd. c), ex. 

Mehus, gårdar i Jelsa sn och hd, Rogaland fylke: Medhuus 
1563 (Norske Gaardnavne 10, s. 335), nu Mehusbygdi (Tk B 36 aust 
Vikedal. Bild 23 a). 

Mehus, dial. ns, gård i Suldal sn och hd, Rogaland fylke: 
Medhuus 1602 (Norske Gaardnavne 10, s. 369). (Gk IV.) 

Mehus, gård i !Enes sn, Kvinnherred hd: Medhuus 1567, Mehus 
1610 (Norske Gaardnavne 11, s. 25). (Gk IV.) 

Midhus, dial. mjåso, gård i Eidfjord sn och hd: Midhus 1520-
1570 jb, Myddhws o. 1530 (Old Engelbretsens jb). (Norske Gaard-
navne 11, s. 472). (Tk C 33 aust Ulvik.) 

I dessa fall betecknar midos ett åsammanflöde med en så kort å, 
att oset uppfattas som det mellersta 1 förhållande till åns början och 
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b ' 

Bild 23. a. Mehusbygdi i Jelsa (Tk B 36 aust Vikedal). 
b. Nyhus i Flaa (Tk 46 B Melhus). 

slut. Mehusbygdi ligger vid sammanflödet av tre grenar till en å 
mitt emellan dess källos och utlopp, Meh,us i Suldal vid utloppet av en 
å i Suldalslaagen mitt emellan dess avlopp ur Suldalsvann och dess 
utlopp, Meh,us i /Enes vid ett åutlopp i den å, som utfaller i Mau-
ranger fjord, Midh,us i Eidfj ord vid utloppet av Skredaa i Sima 3 km 
ovanför utloppet i Simadalsfjord. Samma betydelse har den yngre 
formen Mjös (60, 61): 

Mjös eller Mös, gård i Os sn och hd: Medhus 1520-1570 jb, 
Midhuus 1563 (Norske Gaardnavne 11, s. 210), där ån från Röds-
fjäll mottar en å från Aasane 1 km ovanför utloppet i Tveitvann 
(Tk B 34 vest Fana). 

Mjös, dial. mos, bebyggelse i Hosanger sn och hd, Hordaland 
fylke: i Miåhusunt o. 1360 (Björgynjar kalf skinn), belägen vid utlop-
pet av en å i den poll, som utmynnar i Mjosvaagen (Tk B 33 vest 
Bergen). 

Magnus Olsen härledde Hosanger ur subst. hosa »lang strompe». 
Han påpekade, att Mjosvaagen, vid vilken Hosanger ligger, »smal-
ner nemlig jevnt af indover til Kirkestedet og gaar derpaa over i en 
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liden Poll» (Norske Gaardnavne 11, s. 325). Men det är kyrkans läge 
vid pollens mynning, som givit upphov till namnet Hosanger 'Os-
viken' (med h-tillskott). I förhållande till detta os är Mjös beläget 
vid 'raidoset'.1  

62. Midtun i Voss sn och hd hette förr: .Midhus 1520-1570 jb 
men ändrades till Midtunn 1611 (Norske Gaardnavne 11, s. 555). 
Det är beläget vid Sundet mellan Vangsvatnets östra och västra de-
lar, sjöns 'midos' (Tk C 33 vest Voss). Namnförändringen visar, att 
man på 1600-talet glömt den ursprungliga betydelsen av -hus 'os' 
och i stället indentifierade det med hus 'domus' men fann detta me-
ningslöst, varför man utbytte -hus mot -tun; jfr ovan avd. a nr 8. 

I Trondelagen anges läget mellan ett övre och ett nedre os genom 
sammansättning med adv. me6a1 'mellan'. Jfr språkbruket i Sverige, 
ex. överborg, Mellanborg och Nederborg, tre byar i Nås sn, Dalarna. 

64. Melhus, dia1.1 m&lus, sn och hd i Sor Trondelag fylke: af Me-
dalhitsum (Heimskr., utg. Unger, s. 94 och 96), at Mecktlhitsum 
(Fornm.-sögur 8, s. 90), a Medalhusum 1291 (DN 3, s. 30). (Tk 46 A 
Melhus.) 

Magnus Olsen tolkade detta liksom övriga namn på -hus som 
subst. hus och ansåg meåal- vittna om gårdsdelning (Nordisk 
kultur. Ortnamn, s. 18). Men detta är orimligt, då Melhus är 
den tidigast nämnda gården i hela Gauldal, säte för en av de 
åtta hövdingar, som »r4u fyrir blötum i öllum prcendalögum». 
Detta förklarar, att gården blev centrum för socken och härad. 
Namnet kommer av läget vid Loddas utflöde i Gula, mellanoset 
mellan Soknas sammanflöde med Gula, det övre oset, och Gulas 
utflöde i havet, det nedre oset. 

Melhus, gårdar i Sakshaug sn, Inderoy hd, Nord Trondelag 
fylke: af Medalhusom o. 1430 (Aslak Bolts jb), Mehuss 1514-1521 
jb, Melhus 1590 jb, belägen nära 1 km ovanför ett åsammanlopp 
200 m före utloppet i Trondhejmsfjorden (Tk 50 A Levanger). 

Till denna grupp höra även namnen Inhus, Nerhus och med väder-
strecksadjektiv sammansatta namn: 

Enhus, dial. enus, gård i Glemminge sn och hd, Ostfold fylke: 
Inhusa 1420 (DN 1, s. 481), a Inhussum 1425 (DN 3, s. 491), Indhuss 
1593 (Norske Gaardnavne 1, s. 307). (Tk 10 C Sarpsborg.) 

Sjönamnet Mimen skrives äldst Miors av adj. miör 'smal', syftande på sjöns 
långsmala form (100 km lång, största bredd 15 km); jfr Gustav Indrebo, Norske 
Innsjonamn 1, s. 137. 
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Med den tolkning av hus-namnen, som 0. Rygh givit, var det na-
turligt, att han fann detta namn »vanskeligt at forklare» (a. st.). 
Gården ligger emellertid på Kragerö vid utloppet av en bäck i En-
huskilen. Vid Kragerö utmynnar Glomma, och det är i förhållande 
till dess, Kragerö omfattande os, som bäckutloppet i det stora oset 
kallats 'inos'. 

Nerhus, gård i Strand sn och hd, Rogaland fylke, belägen på 
norra stranden av Björheimsvann, som utgör en utvidgning av V. 
Tysdalsvanns avlopp, Bleiaani, före utloppet i Hillefjord. Det är 
det nedre oset i jämförelse med: 

Osterhus, gårdar vid Bleiaanis övre, östra mynningssjö, se ovan 
a: 17 (Tk B 37 aust Ombo). 

68-70. Nordhus och Osthus, dial. åsticss, heta två samhällen i 
Hauske sn, Rennesoy hd, Rogaland fylke: a Nordhusom 1459 (DN 4, 
s. 692), Osthuss 1520-1570 jb (Norske Gaardnavne 10, s. 263). (Tk 
B 39 aust Ombo.) 

Magnus Olsen översatte Osthus med »de overste Huse» (a. st.), 
men det är de nedersta husen vid utloppet av en å på Rennesoys 
östsida, därav 'Östoset'. Vid denna ås norra källos ligger N ordhus. 
Nära sammanflödet med en västlig gren ligger Mehus 'Midoset' mel-
lan källoset och utloppet: Myhuss, Miohus 1520-1570 jb med »för-
bättrad» skrivning av *Mib-us resp. *Mib-os. 

I dessa fall betecknar rumsadverbet osets läge i förhållande till 
ett annat os. Dylika namn kunna även beteckna olika delar av be-
byggelsen vid samma os. Detta är fallet bl. a. vid namn, samman-
satta med komparativ- och superlativformerna övre, överst, nedre, 
nederst, ex. 

71, 72. Ovrehus och Nedrehus, dial. &rits, nårits, gårdar i ;Enes 
sn, Kvinnherred hd, Hordaland fylke: Offwerhus, Nederhus 1520-
1570 jb, vid utloppet av en å i Ostrepollen från Sildefjord (Gk IV). 
Jfr Efrusum i Veradale (1334), övre delen av Husum (1334), se 
kap. 14 a: 11. Jfr isl. Efri och Heari Å 'övre' och 'Nedre bebyggel-
sen vid ån' (Nordisk kultur, Ortnamn, s. 67). 

73-75. I det inre av Movannet i Vikoy sn och hd, Hordaland 
fylke, finnas några gårdsnamn på -hus: Nesthus, dial. nåstitsce: i Nes-
torn, husom o. 1360 (Björgynjar kalfskinn), Nesthus 1520-1570 jb; 
Ofsthus, dial. hffsttisce: Osthus 1520-1570 jb, Offsthus 1563, och 
_Midhus, dial. rajtisw: Midhus 1614 (Tk B 33 aust Bergsdalen.) 

0. Rygh, som fäst uppmärksamheten på dessa namn i inledningen 
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till Norske Gaardnavne (s. 6), tolkar dem som olika delar av samma 
gård. Men de ha ej varit en gård, utan de beteckna olika delar av 
bebyggelsen vid Steinsdalselvis mynning i Movannet. I 1520-1570 
jb omnämnas Osthus och Nesthus, som beteckna den översta resp. 
nedersta bebyggelsen vid detta os, senare tillkommer Midhus (1614), 
bebyggelsen mellan dessa. 

76. Ovsthus förekommer även som namn på bebyggelse i Hosanger 
an och hd: Osthuss Hosthuss 1520-1570 jb (det senare med dub-
belt h-tillägg), Offsthuus 1563, 1570, betecknande den högre belägna 
bebyggelsen på höjden öster om Hosanger kyrka, se ovan nr 61 (Tk 
B 33 vest Bergen). 

Nyhus är ett vanligt norskt namn, . som förekommer särskilt i 
.Akershus (77-79) och Hedmark (80-84) fylken men även i Ostfold, 
Opland, Buskerud, Telemark, N. och S. Trondelag fylken, ex. 

77. Nyhus, gårdar i Nes sn och hd, Akershus fylke: Nyehuus 1666. 
(Tk 20 A Nannestad.) 

78-79. Nyhus, gårdar i Blaker sn, Urskog hd, Akershus fylke. 
(Tk 20 A Nannestad.) 

80. Nyhus, gårdar i Ringsaker sn och hd, se kap. 14 a: 15. (Tk 25 
D Lillebammer.) 

81. Nyhus, gård i Vinger sn och hd: Nyhwss 1499 (DN 13, s. 140). 
(Tk 20 B Kongsvinger.) 

82, 83. Nyhus, gårdar i Romedal sn och hd, och Nyhus, gårdar i 
Loiten sn och hd. (Tk 26 A Hamar. Bild 22.) 

84. Nyhus, gård i Sxtre kapellförs., Elverum sn och hd. (Tk 26 
D Sondre Osen. Bild 21.) 

85. Nyhus, gård i Somra sn och hd, Opland fylke. (Tk 19 D Gran.) 
86. Nyhus, gårdar i Aalen sn och hd, Ser Trondelag fylke. (Tk 43 

C Haltdalen.) 
87. Nyhus, gårdar i Flaa sn och hd, Sor Trondelag fylke. (Tk 46 

B Melhus. Bild 23 b.) 
Dessa namn ha hittills tolkats som »Nyhusene», men detta är me-

ningslöst och strider mot ortnamngivningens grundlagar. De många 
medeltida beläggen av Nyhus i Ringsaker visa, att slutleden är -us. 
Namnet finnes som naturnamn på Island, Nyi6s, och betecknar där 
ett åutlopp i avloppsån från en mynningssjö, där flera åar ha sitt 
utlopp, således 'nytt os' i förhållande till dessa. Även i Norge har det 
använts om nybildade os. Ett dylikt är sålunda nr 87 i Flaa sn, där 
vägen nu går från Nyhus till Fornesbakken på Gulas högra sida. 
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Fornes har ursprungligen varit ett näs, som blivit ö genom en av de 
många översvämningar, som hemsökt Gulas floddal (Norge, Vårt 
Land I, s. 368). Efter detta nya os har bebyggelsen där fått namnet 
Nyhus (bild 23 b). 

I några fall användes Nyhus om bebyggelse vid källos. Sålunda 
ligga gårdarna Nyhus i Blaker sn (78-79) vid källos till två åar, som 
rinna till Blakerån. Nyhus i Ringsaker (80) ligger 1 km nedanför ett 
kärros, där en bäck till Nwrensjoen upprinner och Nyhus i Sxtre 
(84) vid Kynnas källos. Det förefaller därför, som om Ny- i dessa 
namn vore beteckning för en bäcks källa. Men Nyhus kan också i 
vissa fall blott beteckna bebyggelsen vid ett os som ny — jfr svenska 
namn som Nydal, Nysjö o. d. —, såsom fallet är i t. ex. Nyhus i Nes 
(77) vid utloppet av en å i Glomma, Nyhus i Vinger (81) vid utloppet 
av en å i Glomma mitt emot Ossum i samma sn vid ett bäckutlopp 
på Glommas södra sida, Nyhus i Romedal (82) drygt 1 km ovanför 
sammanloppet av en bäck med en gren av Svartelven och Nyhus i 
Leiten (83) lika långt nedanför samma os. Nyhus i Romedal (82) är 
närmaste östra grannby till Huse i Romedal vid samma landsväg. 
Nyhus i Serum ligger 700 m från utloppet av en å i Randsfjord och 
Nyhus i Aalen vid utloppet av en å i Gula. 

Exempelsamlingen synes kanske väl stor i förhållande till de 
svenska och danska namnen. Men jag har ansett det nödvändigt, 
därför att det gäller en namngrupp, som hittills feltolkats. Det är 
också nödvändigt att ha så stort material som möjligt för att 
nå visshet vid användandet av den topografiska tolkningsmetoden. 
Os-namnen äro också mycket talrikare i fjällens och fjordarnas land än 
i Sverige och Danmark. Vid åmynningarna placerades de fiskeverkar 
(drgardr), varvid man fäste sina notar. Där slog man sig tidigt ned; 
jfr att os även i svenska medeltida diplom betecknar särskilt »åmyn-
ning, hvari fiske idkas» (Söderwall, Ordbok 2 A s. 175). De trånga 
fjordosen voro också goda fiskeplatser. Det är därför naturligt, att 
osen i stor utsträckning givit namn åt bebyggelsen, fast man hittills 
ej närmare observerat deras stora roll i bebyggelsehistorien. 

Jämte den stora mängden av namn på (h)us finnas även i Norge, 
såsom framhållits i början av detta kapitel, namn med den yngre 
formen -os. De förekomma huvudsakligen i sent bebyggda trakter, 
ex. &oros, men även i sådana fall, där den yngre formen -os tidigt 
fixerats genom skrivarprincip, ex. Nidaros, som var centrum för ut-
formandet av den medeltida norska skriften. Att den äldre formen 
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-us är så talrik i Norge i jämförelse med Sverige och Danmark, beror 
språkligt sett på norskans ålderdomliga karaktär, jfr i Sverige Da-
larna och Norrland. 

c. Namn på -us : -os på Island. 

Då ordet us blev os först på 1000-talet (kap. 20), medan Island be-
byggdes under tiden 874-930, Landnåmatiden, kan man vänta att 
även där finna exempel på den äldre formen -us. Så är också fallet. 

Vogsösar, gård i Selvogshreppur, ArnessYsla, skrevs Vogshds 
1367 (Islenzkt Fornbrefasafn 3), Vdgshics 16004. (Arne Magnussons 
jb) och uttalas alltjämt: d Vogsdsum (Hannes Dorsteinsson i Arbök 
hins islenzka fornleifafjelags 1923, s. 29). (Gst 28 Krisuvik NÄ: 
Herbisarvik.) Dorsteinsson kallar Vogshås »etta retta nafn». Går-
den ligger emellertid vid Hlibarvatns avlopp genom den korta ån 
Vogs6s; — Vogs- äldre namn för Hlidarvain —, och detta läge har 
givit gården dess namn. Detta visar, att subst. os även på Island 
haft formen (h )fis. 

I sin översikt över Bmjanöfn å Islandi (Safn til Sögu Islands IV, 
s. 453) har Finn Jönsson anmärkt, att namn på -lids finnas särskilt 
vid havet, varför han tror, att de ursprungligen betecknat sjöbodar. 
I själva verket har han sammanblandat namn på (h)s 'os' och -his. 
Svårigheten att erhålla talspråksformer och äldre belägg av de is-
ländska namnen gör, att jag ej kan gå närmare in på dessa. Av lik-
heten med de norska namntyperna i förening med det geografiska 
läget kan man emellertid se, att flera av de av Finn Jönsson samlade 
namnen på -hds, utgöres av namn på 'os', ex. 

Arnahics, gård i Sk6garstrandarhr., Snwfellsnesssla, belägen 
där Laxå och Blankur utmynna i Ärnhusavogur. Utanför ligga 
Ärnhåsaeyar (Gst 24 Fellströnd SA: Hvammafjöräur.) Ärna- är 
sannolikt en äldre gen. plur. av fem. o-stammen d 'å', jfr fsv. runono 
(Stentoftenstenen), fhty. erdöno, angsax. sor3ona (A. Noreen, Altisl. 
Gram., s. 260), fsv. ortnamnet Ona- (se ovan s. 79), isl. Mprna- 
tangi (: Mrassla). 

Dalshds, gård i Mosvallahr., V. isafjar6arsSrsla, belägen vid 
utloppet av Dalså i önundarfjörbur (Gst 11 Stigahli5 SV: Flateyri). 

Rimhds, gård i Vestur-Eyjafjallahr., RangårvallasSrsla, belä-
gen vid Irås utflöde i Rimhusåll 2,5 km före dess utlopp (Gst 59 Port-
land NV: Eyvindarhölar). 1 detta fall betecknar förleden Rim- 
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således det vatten, vari oset mynnar, medan den i 1-3 beteck-
nar det vatten, som utmynnar vid oset (KalMska osnamns-
regeln). 

Liksom i Norge finnas namn sammansatta med lokaliserande ad-
verb, däribland det i västra Norge vanliga Mi5hAs. På Island med 
dess glesa bebyggelse är det i de flesta fall tydligt, att det icke kan 
vara 'mitthuset' utan 'mittoset', som kan vara ett åsammanflöde, 
beläget mitt emellan källan och utloppet (5, 6), åutlopp i mynnings-
sjö före utloppet i havet (7, 8) eller mittförträngning av å eller fjord 
(9, 10). 

Mils, gård i Fellshr., Strandasysla, belägen vid samman-
flödet av två åar mitt emellan källa och utlopp i Kollafjörbur (Gst 
33 Ospakseyri NV: Tröllatunga). 

1111412/43, gård i Sveinsstabahr., Austur-HAnavatnssYsla, belä-
gen vid utloppet av en bäck i sjön Flod, en svämsjö bildad av Vatns-
dalså. I Vatnsdxlasaga säges ån rinna ut i ntiåta vatni. Kålund, som 
ej förstått detta ord, tror att det är felskrivning (Historisk-topogra-
fisk Beskrivelse af Island II, s. 34). Men det betecknar sjön mitt. 
emellan källan och utloppet, och Mi5luis betyder oset i denna mitt-
sjö. 

Mihinis, gård i Brei5uvikurhr., SnadellsnessYsla, belägen där 
Hraunlffikur utfaller i Mi5hAsavatn, en poll som sedan utmynnar i 
Brei5avik (Gst 15 Snxfellsnes NV: Bir. Bild 24). 

MiMiks, gård i Sandvikurhr., Ärnessysla, belägen vid Ölfusås. 
utlopp i en mynningssjö; från Mi5hts går färja över ån till Arnar-
keli (Gst 37 Hengill SA: Ing61fsfjall). 

.31ihhdis, ruin efter gård i Gufudalshr., Austr Barbastrandar 
sYsla, vid den förträngning av DjApifjörbur, där färja går över fjor-
den. Gården omtalas i mitten av 1200-talet (Gufudals måldagr). 
(Gst 23 Gufudalur NÅ: Dorskafjörbur.) 

Milds, gård i Gmipverjahr., Ärnessysla, belägen vid ett av 
Minåsah6lmi skapat os i I3j6rså, omtalad i Landnåmasaga. (Gst. 
47 Skålholt SA: Störimipur.) 

De flesta isländska os-namn ha dock den yngre formen -ös, ex. 
gårdsnamnen Älptards, Lagalljöts6s. 

Att man hittills förklarat us som utvecklat ur os i trycksvag ställ-
ning, beror främst därpå, att man utgått från exempel på us i andra 
sammansättningsled och icke observerat, att us bevaras även i första 
leden av sammansättningar (kap. 15) och avledningar (kap. 17) och 
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Bild 24. Mi5hils i Breiöuvikurhreppur (Gst 15 Sntefellsnes NV: 

såsom enkla ortnamn (kap. 18). Till frågan om hyperistiskt h-til-
lägg i de nordiska språken återkomma vi i kap. 19. 

15. Us- och Hus- som första sammansättningsled. 

a. Ortnamn med förleden Us-. 
I Dalarna (Älvdalen, Orsa, Våmhus, Mora, Järna och Idre) fin-

nas åtskilliga naturnamn, sammansatta med subst. us i bet. 'källos, 
kärros' (1-8, 10); jfr att den gamla sammansättningsformen Is- i 
bet. 'källos' ingår i naturnamn i Leksand (s. 119). Dessutom finnes 
bet. 'öförträngning' (9); jfr bebyggelsenamnet Islingby (s. 82). 

Uskälla, dial. bysUld, källa i Nusnäs by, Mora sn, varifrån en 
bäck utgår till Siljan-. 

Usiskällan, dial. is,,s2sk4/dcf, källa i Bleckets by, Våmhus sn. 
Förleden Usis- är tavtologisk: till den gamla sammansättningsfor-
men is- har i förtydligande syfte lagts stamformen Us-. Usis- före-
kommer i Våmhus även som gårdsnamn, angivande gårdens läge. 

Usmyr, dial. ezusmöyr, myr söder om Dysbergs by i Älvdalen. 
Ustjärn, Stora och Lilla, dial. störuaLsch och liltasj,ch, i Järna 

sn; namnet skrives St. Hustjärn (Gst 96 Leksand). De båda tjär-
narna äro källsjöar med avlopp till Räljen. På grund av det fina 
vattnet planerades i seklets början vattenledning från St. Ustjärn, 
som dock ej utfördes. 
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5. Uslinge, dial. etyydnO, änge vid Dödibyn i Orsa sn; tolkas av 
J. Bofflius som 'Husänget' (Orsamålet, s. 112), i st. f. 'Källänget'. 

6-7. Usänge, dial. iirsc'entev, änge söder om Umbormyren på 
Sollerön med Usängeskällan, där vattnet riktigt »osar fram» (B. 
Linden. SOA). Usänge heter även ett änge vid N. Selbäcks fä-
bodar i Mora, där en bäck till Hemulån upprinner. 

Uscis, dial. ecus0s, bergås nordöst om Ribbåsens fäbodar, Älv-
dalen, uppkallad efter en öster om fäbodstället belägen källmyr, som 
nu har det sekundära namnet Usåsflot. 

Usdkern, dial. byssikcern, åkermark tillhörande Isunda by, belä-
gen å Tvärånäs mitt för ön Oxi i Vikaviken, se s. 207. 

Ulandshögen, dial. fulansh6g2n, berg i Idre sn (Gst konc. 81 
Idre NO). Första sammansättningsleden Uland- är *Usland, vars 
si blivit tonlöst 1, varav sedan vanligt 1, jfr Illands s. 84. Uland-
betecknar landet omkring en mosse med tjärnar, varifrån två bäc-
kar utgå till Lillfjäten. Ulandshögen är berget väster om detta källos. 

Även i andra delar av Norden ha liknande naturnamn på Us-
funnits, varav relikter bevarats i bebyggelsenamn: 

Usland, by i Alnö sn, Medelpads ö. tg:  Husslandh 1535, Vsland 
1543 jb (Nordlander, Norrl. saml. 4, s. 125). (Gst 79 Sundsvall NO.) 

Usland, by i Stöde sn, Medelpads ö. tg.: uslandh 1535, 1543 
(Nordlander, a. a. 4, s. 131). (Gst 79 Sundsvall NO.) 

Usland i .Alnö ligger vid Alnösundets smalaste del, Usland i Stöde 
på Stödesjöns södra sida, 2 km nedanför Ljungans utlopp, där stran-
den kallats 'oslandet'. 

Usdsen, gård i Erska sn, Bjärke hd, Älvsborgs län (Gst 42 
Vänersborg). 

Namnet tolkas av SOÄ som »en västgötsk dial. form, motsvarande 
isl. gs gen. av gr 'idegran'» (3, s. 62). Någon sådan dialektform fin-
nes dock ej, lika litet som något substantiv *yr 'idegran' funnits i 
svenskan. Men gården ligger vid triangelpunkten på åsen 1,5 km 
öster om Mellbyåns utflöde i Anten och har därav fått namnet. 

Ulland, gård i Svene sn, Flesberg hd, Buskerud fylke: Vlleland 
1574-1577, TV1land 1668 (Norske Gaardnavne 5, s. 422). (Gk V.) 

Namnet tolkas av Hj. Falk som sammansatt »med Gudenavnet 
Ullr» (a. st.), men detta skulle då ha stått i genitiv. Gården ligger 
vid sammanflödet av två grenar till en å, som rinner till Fiskumvann. 
Av *Us-land blir Ulland, ty östra Norge har liksom Idre övergång 
av si till 11 (Amund B. Larsen, De norske bygdemål, s. 27 och 58). 
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Ushus, gård i Lindum sn, Norlyng hd, Viborg amt: Vinge 
Uushuus Wusshuuss 1683 markbog. (Gst I: 26 C 1.) 

Gården är belägen »Hvor Tjele Aa lober ud af Tjele Langso» (Dan-
marks Stednavne 9, s. 144). Sannolikt är namnet tavtologiskt med 
slutleden -hus lagd till Us-, sedan man glömt detta ords betydelse. 

Namnet är en yngre motsvarighet till Issuse (1193) på Fyen, 
se s. 110. 

Ustrup, landsby i Vedsted sn, Gram hd, Haderslev amt: U8-
torp o. 1400 (Dipl. Flensborgense), Wstorp 24/5 1460 m. fl. (Dan-
marks Stednavne 4: 2, s. 433). (Gst I: 48 F 3.) 

Stednavneudvalget härleder namnet ur mansnamnet Ugot, en 
gissning utan formell eller reell grund. Byn ligger vid början av en 
bäck, som utmynnar i Haderslevdamm, och har därav sitt namn. 

b. Ortnamn med förleden Hus- 'os'. 

De i avdelning a anförda namnen ha i vissa fall folketymologiskt 
tolkats som Hus- med h-bortfall, ex. (5) Usänge i Orsa. Detta har 
föranlett skrivningar som (11) Husslandh (1535) och (4) Hustjärn 
(Gst). Samma ursprung ha mängder av namn på Hus-, som ansetts 
vara bildade av subst. hus, men som äro uppkallade efter läge vid 
os, namn på berg, näs, strand och öar, belägna vid os, eller sjöar och 
Mr, försedda med markanta os, och därav uppkallade bebyggelse-
namn. 

Husberget, berg i Umeå sn och tg, Västerbotten, vid Väster-
fjärdens mynning, triangelpunkt och sjömärke, markerande inlop-
pet till Umeå. Namnet betyder således 'osberget'. (Gst 63 Umeå.) 

Husberget, berg och därav uppkallad gård i Hede sn, Härjeda-
len. (Gst 77 Hede.) E. Modin förklarar namnet av bergets form 
(Härjedalens ortnamn, s. 185). Men detta liknar ej ett hus mer än 
andra. Däremot igenkännes det genom läget vid Lunåns utflöde i 
Ljusnan. 

3, 4. Husberget kallas berg i Degerfors sn, Västerbottens s. tg, 
efter läget vid Husträsket (15), och i Väddö sn och skg, Stockholms 
län, efter läget vid en utdikad ösesjö, se kap. 17 a. 

5. Huskläppen, berg och by i Idre sn, Dalarna. (Gst 76 Tännäs.) 
Namnet förklaras av Niss Hjalmar Matson därav, att lapparna 

där haft ett hus, »ovisst om en 'njalla' på en eller ett par höga stolp-
fötter eller en direkt på marken vilande bod» (Särna-Idre 300 år, s. 

13—  497208 P. Envall 
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309). Men detta är folketymologi. Kläppen har fått namn av läget 
2 km nordöst om St. Olåns sammanlopp med Grövlan. Samma 
namn finnes även i Norge, se nedan nr 22. 

Husdsen, berg i Malungs sn, Dalarna, omgivet på alla sidor av 
Vikukölens stora mossar. Hus- betyder här 'kärros'. (Gst 95 Malung.) 

Husets, by i Lits sn, Jämtl. n. tg:  hus as manna 1316 (SD 3, s. 
240), mitt emot Vallbäckens utflöde i Hårkanl (Gst 67 Östersund 
NV). 

Husnäs, by i Helgums sn, Ångermanl. v. tg, norr om Finnaåns 
utlopp i Helgumsjön (Gst 68 Sollefteå SO). 

Husön, dial. hås4a, i Tisjön, Lima sn, Dalarna, vid öppningen, 
'oset', mellan sjöns norra och södra delar. Kallas även Fiskön (bild 
2, s. 31). 

Husön, dial. laksg:a, gård i Norrbyås sn, Sköllersta hd, Närke 
(Gst 65 Vingåker). 

G. Djurklou har påpekat, att namnet Husön ej kan beteckna »fast 
hus eller en borg, ty därav har intet spår kunnat uppdagas» (Om 
svenska ortnamn. Svenska Landsmål I, s. 564). Han trodde, att 
ön »fått sitt namn av hus i vanlig mening». Detta ord utgör dock ej 
förled i ortnamn. Men Husön och den söder därom belägna Sörön 
ha utgjort öar i en utdikad sjö, varav Restamossen är en rest. Mel-
lan öarna var ett sund, 'os', varav ön fått sitt namn. 

Husö, ö i Eskilsäters sn, Näs hd, Värml., mellan Värmlands 
Näs och Kållandsö, där Dalbosjön utmynnar i Vänern (Gst 53 Marie-
stad). 

Husarön, dial. hiasay Ljusterö sn, Åkers skg, Stockholms 
län: Hwssarnoo i werendo sokn 10/8 1495 (Upp. papp. avskr.), Hwsarna 
1505, Hwsare 1512 (Sthlms tänkeb., s. 64, resp. 288). (Gst 76 Vax-
holm.) 

Till skillnad från Arnö i Häverö sn, Väddö skg, Stockholms län, 
har denna kallats *Us-Arnö efter läget i mynningen av Gälnan utan-
för Ljusterö. Här gick den nordsydliga Husareleden från Finnsunds-
fjärden söderut (bild 25). 

Hussjö, dial. Ufo, by i Hässjö sn, Medelpads ö. tg:  Hussyo 
1535, Hugsijö 1555, Husiö 1559, Hudsiö 1560 (Nordlander, Norrl. 
saml. 4, s. 124). (Gst 75 Härnösand SV.) 

Byn ligger vid Storsjön, som är delad i två delar, förenade genom 

1  Jfr Carl Lindberg i Ortnaranssällsk. i Uppsala årsb. 1937, s. 60. 



l'etreiXvi 

' 

„fynd 

men 
44, • 

11,61/.44 

g-1"14.4».  

:1.471;hgobur", 

b. 

• 

nx.  

fjAY ,I 

4471. 

195 

Bild 25. Husarön i Stockholms skärgård (Gst Vaxholm förminskn.). 

ett sund, varav Sunne, sannolikt ett ungt namn liksom Storsjön. 
Förr har det kallats os, därav *11s-sio, som sekundärt blivit byns 
namn. Formerna Hug- och Hud- äro typiska »skrivarförbättringar». 

14. Husträsket, sjö i Degerfors sn, Västerbottens s. tg, belägen i 
en myr, där en biflod till Vindelälven rinner upp. Namnet betyder 
således 'källsjön'. (Gst 56 Degerfors NV.) 

15, 16. Hustjärnarna i Orsa sn, Dalarna, omedelbart öster om Ore-
älven, med vilken de äro förenade (Gst 108 Storejen). Jfr Hustjär-
nen i Lima sn, Dalarna, se kap. 18 a. Namnformen är kartografens; 
Orsa har ju h-bortfall. 

Hustjärn, tjärn i Naverstads sn, Bullarens hd, Bohuslän. 
Inga hus finnas i närheten, men tjärnen är källos för en bäck till N. 
Bullaren (Ek. kart. 95 Vassbotten SO). 

Husevattnet, sjö i Naverstads sn, Bullarens hd, Bohuslän: Huse 
wattnet 1802 (S 19), Husesjön (Gst), förenad med L. Kornsjön genom 
den 200 m långa Lökebäcken, som är det os, varav sjön fått namn 
(Ek. kart. 90 Naverstad SO). 

Husån, å i Åre sn, Jämtl. v. tg. Den är blott 2 km lång och 
utgör oså mellan S. Rensjön och Visjön (Gst 65 Duved NV). 

Husån, dial. Macka, å i Kalls sn, Jämtl. v. tg., och därav upp-
kallad by vid årnynningen (Gst 66 Åre NV). Bebyggelsen vid myn-
ningen har kallats us, varav ån kallats Ugn, som sedan 'sekundärt 
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överförts på byn. Jfr Os vid Osåns utlopp i sjön Rusken i Små- 
land. 

Mängder av dylika namn finnas i Norge, ex. 
Husefjell, fjäll i Fyresdal sn och hd, Telemark fylke, vid oset 

mellan sjöarna Fyrris vann och Drang vann (Tk E 38 vest 
Huseklepp, gård i Guddal sn, Yttre Holmedal hd, Sogn og 

Fjordane fylke: i Husaklepp o. 1360 (Björgynjar kalfskinn), uppkal-
lad efter berget, som ligger vid ett åutlopp i en sjö (Gk VII). 

Husjordet, samhälle i Saanes sn, Vestby hd, Akershus fylke, 
beläget vid Sonvikens mynning i Oslofjorden (Tk 14 B Moss). 

Husjorden, samhälle i Langenes sn, Oksnes hd, Nordland 
fylke: Husiord 1610 (Norske Gaardnavne 16, s. 389), beläget vid ut-
loppet av en å (Tk K 8 Oksnes). 

Husnes, sn i Kvinnherred hd, Hordaland fylke, belägen vid 
mynningen av Hardangerfj ords yttersta del, som kallas Husnesfjor-
den (Tk B 35 Stord). 

Husö, dial. hitsi, ö i Slagen sn, Sem hd, Vestf old fylke: Huusoen 
1723 (Norske Gaardnavne 6, s. 229), belägen där Trxlen, en fjord 
öster om Tönsberg, utmynnar i Oslofjorden (Tk 9 D Tönsberg). 

Husoy, ö i Sulen sn och hd, Sogn og Fjordane fylke: Hussoenn 
1563 (Norske Gaardnavne 12, s. 216), belägen vid mynningen av 
Sognefjord (se ovan s. 124). (Bild 26. Gk VII.) 

Husoya, ö i Traena sn och hd, Nordland fylke: af Husoyiu 
1430-1440 (Aslak Bolts jb), Hussoyen o. 1530 jb (Norske Gaard-
navne 6, s. 161), är ej »0 som er bebygget med Huse», ty detta är 
fallet med flera öar här, utan ön som är belägen i mynningen av 
Trxnfjorden (Tk H 15 Trxna). 

Husbergo, dial. husbceroia, ö i Nesodden sn och hd, Akersbus 
fylke (Tk 14 D Oslo). 

Gustav Indrebo har påpekat, att den lilla klippön saknar bus, var-
för han ifrågasätter, att förleden är subst. hQfuå (Stadnamn fraa 
Oslofjorden, s. 62). Men ön ligger mitt i Bundefjords mynning och 
har därav sitt namn. 

Husvågoy, ö i Davik hd, Sogn og Fjordane fylke, belägen i 
Nordfjordens mynning mellan Vågsoy i norr och Bremanger i söder 
(Gk X). 

Hus/ben, samhälle i Elvdal sn, Ytre Rendalen hd, Hedmark 
fylke, beläget, där Trysilälven breddas och delar sig kring Kvilöen 
(Tk 32 D Engerdalen). 



197 

Husvik, samhälle i Slagen sn, Sem hd, Vestfold fylke: i Husswi-
kum 1369 (DN 11, s. 56) i Hwswikum 1469 (DN 11, s. 194), beläget 
vid en liten havsvik, som utmynnar i oset mellan Trxlen (se nr 26) 
och Oslofjorden (Tk 9 D Tönsberg). 

Husvika, samhälle i Tjotta sn och hd, Nordland fylke: Husuig 
1567 (Norske Gaardnavne 16, s. 56), beläget vid en vik av Halsfjor-
dens förträngning (Tk I 17 Mosjoen). Tydligen har denna äldst kal-
lats hals (bevarat även i .Alsnces), som sedan ersatts av det likabety-
dande Hus. Samma utbyte har skett även på andra håll, se kap. 
17 c: Hosteland Halsneland. 

Några dylika namn finnas även i Danmark: 
Husmose, mosse i Voel sn, Gern hd, Aarhus amt (Trap, Dan-

mark 7, s. 300). 
Husemose, gård i Ubberud sn, Odense hd, Odense amt: Hus-

moese 1610 (Trap, Danmark 4, 8. 396). (Gst II: 25 B5.) 
Husmose i Voel är en mosse på socknens sydgräns utan någon be-

byggelse. Det är då uteslutet, att Hus- kan betyda 'byggnad', utan 
ordet har bet. 'kärros'. Husemose gård i ITbberud har fått namn 
efter läget vid en dylik mosse. 

I balk II framhölls, att Is- av use är den regelrätta sammansätt-
ningsformen till us. Namnen på Us- och Hus- måste då vara yngre. 
Upplösning av den gamla formregeln på detta område finnes belagd 
redan på medeltiden (8. 130). I flera fall ha namn på Hus- sin mot-
svarighet bland namnen på Is-, ex. Husberget: Isberg (s. 90), Hus-
tjärnarna : Istjärnarna (s. 91), Hussjö : Issjö (s. 87), Husnäs : Isnäs 
(8. 90), Husberget : Isberg (s. 92). I vissa fall framträder åldersskillna-
den mellan Is- och Hus- tydligt. Den är påtaglig i Dalarna, som har 
Is- i gamla bynamn, Ismarvål, Isunda, Isala och Islingby, i hela 
landskapet men Us- endast i naturnamn i övre Dalarna, där ordet 
länge kvarlevat som appellativ, Uskälla, Usmyr, Usåkern, Usänge 
o. d. Man kan där även följa olika stadier av ordets död. Sedan man 
glömt innebörden av is- tillades us för att friska upp betydelsen, 
Usis (Våmhus). Då även betydelsen av us glömdes, tillades 'källa', 
varigenom man fick tavtologien Uskälld (Mora) och Usiskälld (Våm-
hus), där samma betydelse uttryckes på tre sätt, Us, is och källd. 

Samma skillnad framträder i Danmark, där Is- förekommer i 
gamla bebyggelsenamn som Ishoj, V. Isen, Islevhus, Isbjerg, Issuse 
men Us- endast i naturnamn av tavtologisk karaktär, Ushus och 
Hus (e)mose. 
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Bild 26. Husö och Hisenö vid Sognefjord (Gk VII). 

I Norge förekomma Is- och His-namn endast i de tidigt bebyggda 
kustfylkena omkring Oslofjorden, Västlandets fjordar och Trond-
hejmsfjorden (Ostfold, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Sogn og 
Fjordane, Möre och Trondelagen), den yngre typen Hus- åter även 
i Hedmark, Buskerud och Nordlands fylken med senare bebyggda 
trakter. Där båda förlederna förekomma vid sidan av varandra, t. ex. 
vid Sognefjords mynning, ser man, att Hin, (s. 124) ligger vid fjor-
dens innersida, Huse på den senare bebyggda yttersidan, se bild 26. 
Man finner där även den nuvarande formen os som appellativ: 
Begle oren och Vassö oren, namn på två sund. 

Då (h)us förekommer som slutled på Island (kap. 14 c), kan man 
vänta, att det skall förekomma där även som förled. Att 'os' även 
på Island äldst hetat 'ur, framgår av namnet Isafjöröur, den stora 
fjorden i nordvästra Island, som först efter avslutandet av balk II 
av mig uppmärksammats. Redan formen isa- visar, att denna för-
led icke kan vara identisk med förleden i Island. Det är regelrätt 
gen. plur. av yse och betyder 'Osens fjord'. Den har sin karaktär av 
de många parallella fjordar, som utmynna på södra sidan, 7 större 
och ett par mindre (bild 27). Den utmärkes ej av is utan är känd som 
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Bild 27. Isafjörör (Island 1: 1 920 000 Nor5vest-fj6r5iingr). 

stort fiskecentrum. En jökel finns på nordsidan av Isafjörbur, efter 
vilken bifj orden Jökullfiöröur fått namn. Förleden Jökull- är nom. 
sing. såsom alltid i fråga om ämnesnamn som första sammansätt-
ningsled; jfr Island. 

Subst. hus 'os' (med folketymologiskt h) ingår sannolikt i: 
Ildsabcer, gård i Fellstrandarhr., Dalasysla (Gst 24 Fellströnd 

NV: Klofningur). Detta kan ej vara liktydigt med övriga nordiska 
husaby-namn, ty gamla sådana finnas ej på Island, där bebyggelsen 
skedde långt efter husabyorganisationens genomförande i Skandina-
vien. Gården ligger vid sammanflödet av Galtardalstunguå och 
Flekkudalså till en 1 km lång mynningså. 

Hicsaborg heter ett berg i närheten av samma os. Där saknas 
varje bebyggelse, men berget har sannolikt namn av läget vid oset. 

Hitsanes, gård i Breibuvikurhr., SnxfellsnessSrsla, på näset bred-
vid Miöhlis (7) vid Hraunlfflkurs utlopp i Mi5h-tisavatn (Gst 15 Snffl-
fellsnes NV: Bilbir. Bild 24). Namnet betecknar näset vid Miniis. 
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c. Ortnamn med förleden Os-, Hos-. 

Medan de svenska namnen på (Is- (Hus-) förekomma huvudsak-
ligen i Norrland och Dalarna, dominerar den yngre formen Os- i Gö-
taland, ex. Osarp, gård i Hörs sn, Osby, by, och Osbyholm, herrgård i 
Hörby sn, Frosta hd, Malmöhus län; Osby, sn i Ö. Göinge hd, Kris-
tianstads län; Osaby, herrgård i Tävelsås sn, Kinnevalds hd; Oshult, 
by i Markaryds sn, Oshult, by i Pjätteryds sn, Sunnerbo hd, Krono-
bergs län; Osberg, by i Unnaryds sn, Västbo hd, Jönköpings län; Ose-
måla, gård i Långemåla sn, Handbörds hd, Kalmar län; Osbacken, by 
i Starrkärs sn, Ale hd, Osdal, herrgård i Torpa sn, Vedens hd, Älvs-
borgs län. 

Enstaka os-namn ha även trängt norrut till platser med språk 
av yngre prägel, ex. Osebol, by i N. Ny sn, Älvdals hd, Värml. (osedbol 
1503); Osebo, by i Sköllersta sn och hd, Närke (Osaboda 1554-1556 jb, 
ösbo 1581 jb); Osängsholn, by i Floda sn, Dalarna, belägen på en hol 
intill ängsmark vid oset Stormyren; Oslättfors (belägg 1748), bruk i 
lille sn, Gästrikl., vid Testeboåns utfall ur Lundbosjön; Osele, by i 
Junsele sn, Ångermani., belägen vid selet, 'lugnvattnet', ovanför 
oset, 'förträngningen', av Ångermanälven. 

Även i Norge förekommer Os- i yngre namn, ex. Oseberg i Slagen 
811, Sem hd, Vestfold fylke: Ossaberg 1417 (DN 3, s. 458), vid två 
bäckars sammanlopp; Osland i Bjerkreim sn och hd, Rogaland fylke: 
Osseland 1563, vid en älvs utlopp i Oslandsvandet; Osnes i Torvestad 
sn och hd, Rogaland fylke: Osznes 1520-1570 jb, vid mynningen av 
Karmsund. Likaså med h-tillägg: 

Hosanger, sn och hd, Hordland fylke: a Hosangrum 1329 (DN 
4, s. 167), Hosangir 1334 (DN 12, s. 63), Hausanger 1463 (DN 12, s. 
200), se ovan s. 184. (Tk B 33 vest Bergen.) 

Höstbjör, gårdar i Furnes sn och hd, Hedmark fylke: a Hosbicer-
gum 1344 (DN 5, s. 133), Hussberg 1578, 1593, Hostbergh 1604 (Norske 
Gaardnavne 3, s. 72). (Tk 26 A Hamar.) 

0. Rygh antog (a. st.), att förleden var adj. hQss 'graa', och att nam-
net betydde 'Graafjeldet'. Men detta stämmer varken med ljud eller 
betydelse. Förleden är subst. os med h-tillägg, Hos-, äldre Muss-. 
Host- är anslutet till adj. *osut 'hörande till oset'. Gårdarna ligga 
nära utloppet av Brumunda i Furnesfj orden, varav berget fått 
namn. 

Dylikt h-tillägg förekom även på Färöarna, ex. 
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3. H6svik, sn på Streymoy. Namnet förklaras av Chr. Matras som 
en förvanskning av *1>örsvik (Nordisk kultur: Ortnamn, s. 58). 
Därtill finnes dock ej vare sig språk- eller sakskäl. Men platsen ligger 
vid en vik, där tre åar utmynna, varav namnet (H)ösvik (se karta 
i Trap, Danmark 9, s. 633). 

16. Subst. hus i ortnamn. 

a. Forntida och medeltida betydelse. 

Då namn på (h)us 'os' i stor utsträckning tolkats som subst. 
hus, är det nödvändigt att i korthet redogöra för detta ords 
betydelseutveckling. Endast genom sammanhanget kunna två 
homonyma ord särskiljas. 1 fråga om ortnamn kräver det, att 
uppmärksamheten främst riktas på sakanalys, platsens topo-
grafi och historia. 

Subst. hus (ty. Haus, eng. house) hör till de germanska ord, som 
ännu ej tillfredsställande tolkats. För ordets etymologi är det av 
vikt, att dess användning i ortnamn uppmärksammas, då denna är 
äldre än dess förekomst i skrift. På nordiskt område möter det tidi-
gast i 'namnet Husaby, som förekommer i Danmark, Sverige och 
Norge, i Norge jämte Husabcer. I Sverige finnas (enligt Rosenbergs 
geogr. statistiskt lexikon) 2 orter med namnet Husaby, 9 Huseby och 
42 Husby. I Norge o. 50 Huseby, Husby, Husebo. (0. Rygh, Norske 
Gaardnavne. Inledning, s. 57.) I Sverige utgöra de namn på forn-
tida kungsgårdar eller gårdar, som tillhört Uppsala öd och varit säte 
för konungens ombudsman (H. Schiick, Upsala öd. Upsala univ. 
årsskrift 1914). En liknande betydelse har ordet haft i Danmark, 
sannolikt även i Norge. De ha utgjort centra i en forntida förvalt-
ningsorganisation. Slutleden by har i dessa namn betydelsen 'förvalt-
ningsgård' (se förf., Bo och By kap. 6 a), och Husa- anger denna gårds 
särskilda karaktär. Man kan översätta Husaby med 'kunglig förvalt-
ningsgård, hövdingagård' med framhållande av att husa- tydligen be-
tecknar dess karaktär av 'befäst gård'. 

Denna betydelse har ordet hus även i några sammansatta appella-
tiver, bäst bevarade i fornvästnordiskt språk: hicskarl m. 'hirdman 
hos konung, jarl eller länderman' med sammansättningarna Mås-
karlahvQt f. 'Hirdmannaeggelse' (kvädenamn), hicskarlalid n., -svett 
f. 'hirdmannatrupp' och hicskarlsgjQld n. pl. 'böter till konungen för 
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dråp av hirdman'; hicsping ii. 'hirdmannating'. Ordet huskarl finnes 
även i Sverige på runstenar, ex. Turinge kyrka (Södermani. runinskr. 
338), där det betecknar vikingar, som under samme hövding varit i 
Gårdaland. I svenskt medeltidsspråk saknas det. 

Under medeltiden användes ordet hus i betydelsen 'fäste, slott'. 
Som appellativ förekommer det i denna betydelse tidigast i det 
norska lagspråket, ex. Haakon Magnussons Retterbot 1302. I Sverige 
är det belagt först i Konungastyrelsen, Ivan Lejonriddaren, Rimkrö-
nikan m. fl. Enligt min uppfattning är det samma ord, som ingår i de 
ovannämnda fornnordiska sammansättningarna, ehuru ordet fått en 
annan betydelsenyans genom krigsväsendets utveckling under riddar-
tiden, som medförde en ny typ av befäst gård, den av sten byggda 
borgen, slottet. Tidigast förekommer denna medeltida betydelse i 
ortnamn. Som sista sammansättningsled användes det i namn på 
medeltida slott ex. 

gulbyarxhus 'Gullbergshus' (Göteborg) 1285 (SD 1, s. 673 avskr.); 
nyköpungs hws 1300-t. (Rimkrön. 1: 1283); 
nyhuscet 1326 (SD 3, s. 709), slott i Skärvs sn, Valle hd, Skaraborgs 

län, senare Axevalla hus. 
Hamershus, fäste på Bornholm: 1394 (Bornholms Stednavne, s. 65); 
Aakrs huuse 1337 (DN 2, s. 185); Bergenhuss 1537 (DN 1, s. 794). 
Som första sammansättningsled användes Hus- för att beteckna 

gärde, hage, näs, gård, kvarn o. d. såsom hörande till ett slott, ex. 
Husgärde, namn på by, förr gärde till Visingsö slott, Jönköpings 

län (se nedan). 
Husgärdet och Hushagen, gårdar i Skärvs sn, Valle hd, Skaraborgs 

län: husgierde 1536 (GVR 11, s. 40), förr under Axevälla hus. 
Hushagen, område invid det forna Köpingshus i Västmanland. 
Hushagen, område intill Borganäs fäste i Stora Tuna sn, Dalarna, 

nu stadsdel i Borlänge. 
Husmark, gård i Ova sn, Kinnfjärdings hd, Skaraborgs län, under 

godset Mariedal. 
Husnäs, by i Karlstorps sn, Östra hd, Jönköpings län: hwssncess 

1498 (C 36), hörande till Husnäs säteri (se nedan). 
Husalt, gård i Knäreds sn, Höks hd, Halland: Husaalt 1603 mant. 

längd, -hult 1689 av *Husa-hult (8011 1, s. 27), enligt 1646 jb frälse-
hemman 1 mantal, nu 1/2  mantal utsocknes frälse. 

Huskvarna, stad, förr kvarn till det medeltida fästet Rumlaborg: 
widh Hwsquernen 1528 (Jönköp. tänkeb.). 
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Husodde, udde vid Horsens fjord på Jylland med spår av medel-
tida borg (Trap, Danmark 7, s. 404). 

Det enkla namnet Huset kan beteckna gård, hörande till slott eller 
kyrka: Huset, gård i Österhaninge sn, Sotholms hd, Stockholms län, 
arrendegård till Stegsholm. Huset, militieboställe i Hede sn, Sörbyg-
dens hd, Bohuslän. Stora Huset, by i Jumkils sn, Ulleråkers hd, 
Uppsala län, förr komministerboställe. 

Betydelsen 'prästgård' har väl uppkommit därav, att ordet hus 
tidigt använts även om de äldsta försvarskyrkorna. Jfr den norska 
runinskriften i Skjeberg kirke: Datta hus er uikt 'detta hus är invigt 
. . .' (Norges innskrifter med de yngre runer 1, s. 11). Även denna 
betydelse har sina rötter i forntiden. I vissa fall har Hus- ersatt för-
leder av hednisk prägel, ex. Husgärde på Visingsö hette förr Hoff-
giiirdi 1294 (SD 2, s. 181), hoffgierde 1340 (SD 4, s. 743), och Husnäs 
i Karlstorp hette Boanäs 1320 (SD 3, s. 477). Om bo som beteckning 
för forntida förvaltargård se J. Sahlgren i Namn och Bygd 1925, 
s. 133. 

På Island saknas namnet Husaby, emedan denna fornnordiska 
organisation vid tiden för Islands bebyggande redan var föråldrad. 
Men subst. hus i bet. 'hövdingagård' levde dock kvar och ingår san-
nolikt i denna betydelse i några gamla isländska ortnamn: 

Hågat ell, gård i Hålsahr., Borgarfjarbarsysla. I Laxdolasaga om-
talas, att Brand »setti stan at Hicsafelli». Hans son var Sighvatr 
prestr. I Måldagi omtalas, att gården at husa felle blev kyrkoegen-
dom o. 1170 (DI 1, s. 217). 

Hitsavik finnes som bebyggelsenamn på fyra platser. Enligt Land-
nåmasaga tillbragte Islands upptäckare Garbarr den första vintern 
på Island i Hilsavik, som skall ha fått namn av de hus, han där 
byggde. Detta är dock en senare tids folketymologi. HUsavik be-
tecknade ursprungligen prästgården i Misavikurhr., Su5ur-Dingey-
jars3,-sla. Samma namn finnes även i två andra sSrslur, Norbur-Mil-
lasYsla och StrandasSrsla, varför det är troligt, att dessa kds haft 
något samband med den äldsta isländska förvaltningsorganisationen. 

Hicsavik heter även en socken på Sandoy i Färöarna: Husa vik 
1403, sannolikt efter ett medeltida blockhu å, som funnits där. 
Nära Torshavn finnes högslätten Håsareyn, uppkallad efter läget 
ovanför den befästa Hitsagarnur, som anlades till skydd för tings-
platsen vid Torshavn (Trap, Danmark 9, s. 716 resp. 665). 

Även i Tyskland, såväl i mhty. som i mlty., har ordet haus, hus 
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betydelsen 'fäste, slott', ex. mhty. unser hause ze Niirnberg Karl IV 
(Grimm, Deutsch. Wörterb. IV: 2, sp. 643), mlty. beyde hus vnde stat 
1296 (Braunschw.-Liineb. Urkundenbuch 1 nr 146). I Westfalen be-
tecknar det ännu 'den alleinstehenden Herrenhof' (Triibner, Deut-
sches Wörterbuch 3, s. 356). Liksom i Sverige förekommer denna be-
tydelse tidigast i ortnamn. Ortnamnen på -husen, -hausen före-
komma tidigast i Turingen vid viktiga kommunikationspunkter och 
betecknar där frankernas »Edelsitze» med tydlig front mot slaverna. 
Även i Bayern ligga dessa orter på liknande sätt (A. Helbok, Die 
Ortsnamen im Deutschen, s. 27). 

b. Hus i ortnamn i ny tid. 

Den vanliga betydelsen av ordet hus, 'byggnad', förekommer redan 
i medeltida språk. Men i forntida och medeltida ortnamn användes 
hus endast som term för befästa gårdar. Först då denna betydelse 
hos ordet dött, börjar det användas i ortnamn med annan betydelse. 
I Danmark användes det om sekundär jordbruksbebyggelse, ex. 
Galteberg Huse, Nylykke Huse, Ravnholt Huse på Själland, Herre-
mark Huse, Semarkhuse på Bornholm, betecknande »husmandshus» 
under Galtebjerg, Nylykke, Ravnholt etc., Bigum Huse, Gronbcek 
Huse till Bigum, Gronbxk på Jylland. Av dessa namn, som äro sär-
skilt talrika på öarna, Danmarks herrgårdsdel, finnas inga belägg 
äldre än från 1600-talet. Husmand betyder äldst 'besättningsman 
på slott', ex. husmand her paa wort slott 1584 (Kbhvns Dipl. 2, 
s. 420), sedermera 'torpare', och den sekundära bet. 'torp' kom-
mer av 'gård under (adels)hus'. Enstaka liknande namn finnas 
även i Norge. Jfr den parallella utvecklingen av hus 'kyrka' till 
'prästgård' (se ovan). 

Även på Island finnas dylika hus-namn, huvudsakligen i Gull-
bringu och KjösarsSisla samt i Bar5astrandar och Isafjar5arsSrsla, 
dvs, landets sydvästra och nordvästra halvöar, de tätast bebyggda 
delarna. De beteckna där icke gamla självständiga gårdar (lögbgli), 
utan småbruk, som äro utbyggda från dessa (hjåleigur). Förleden 
utgöres liksom i Daiunark av namnet på huvudgården, ex. Kropps-
hås, Krökshås till Krop pur, Krökar, eller ägarens namn, ex. Jakobs-

Simonarhås. Dessa namns unga prägel framträder även däri, 
att äldre namn ersatts av hus-namn, ex. Straglastaöir > karshås, 
Darrastaöir > Kothds (Ölafur Lårusson i Nordisk kultur: Ortnamn, 
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s. 65 f. Finn Jönsson, Bwjanafn å Islandi, Safn til Sögu Islands og 
islenzkra bökmenta 4, s. 453). 

Först på 1600-talet började ordet 'hus' att användas i ortnamn i 
bet. 'domus' som senare sammansättningsled, varvid den första är 
särskiljande genom att ange husets speciella karaktär, ex. från Dan-
mark: Kobberhuset (1688), Kulhuset (1672); Fischerhuuset (1688); 
Schouffhuset (1613), alla från Fredriksborgs amt. Dessa danska 
namn kunna stå som tids- och typexempel på förekomsten av 
subst. hus i bet. 'domus' i hela Norden. 

Utvecklingen av ordet hus i ortnamn har således varit denna: 
(forntid) befäst gård (tillhörande konungen eller vikingahövding) 
> (medeltid) fäste, slott eller kyrka> (1600-t.) lantgård hörande 
till herrgård; byggnad. 

17. Us och Hus som förled i avledningar. 

a. Husing i ortnamn. 

I balk II visades, att Is- användes ej blott vid sammansättningar 
utan även som förled till avledningar på -ing, -ugher och -utter (kap, 
9 och 10). I yngre avledningar användes i stället stamformen Us-, 
Hus-, som bevarats i ortnamnet: 

Husinge, dial. iisiga, by i Väddö sn och skg, Stockholms län: i 
Husungce 1409 (SD ns 2, s. 166), husu(n)ghe 1497 (D 16), Hwsinge 
1505 (Sthlms tänkeb.). (Gst 85 Norrtälje.) 

Namnet har tidigare behandlats av Hellquist, som ansåg det vara 
bildat av ett personnamn *Husunger (De svenska ortnamnen på 
-inge, -unge, s. 49), och C. I. Ståhle, som hänförde det till subst. hus, 
ehuru han ej kunde förstå, »hur sakförhållandet i detalj skall upp-
fattas» (Ortnamnen på -inge, s. 470). Samma namn finnes som förled 
i bergnamnet Husinxacts 1320 (SD 3, s. 484), till sjönamnet nuv. 
Hysingen i Småland (s. 125). Men sjönamn bildas varken av person-
namn eller av kulturord av typen. hus. Det är bildat av subst. us 
'os'. Samma ursprung har bynamnet Husinge. Byn ligger 1 km norr 
om en utdikad ösesjö, som avrann till Väddö kanal. Ståhle har på-
pekat (a. st.), att ett torp 1 km söder om byn kallades Husen 1640-
42 (A 7. Lantm. styr. arkiv). Tydligen är det den tömda ösesjön, 
som givit namn åt bebyggelsen och åt det närbelägna Husberget, se 
kap. 15 b: 4. Jfr bynamnen Hisinge och Hysingsvik, s. 126. 
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b. Ortnamn på Usk- och Husk-. 

Av adjektivet usugher 'försedd med, hörande till os' ha bildats 
några naturnamn: 

risken, sjö i Lindes sn och bergslag,. Örebro län: Vsken 1684 
(Johansson, Noraskogs arkiv 3, s. 137). (Bild 28. G-st 81 Filipstad 
och 72 Nora.) 

Hellquist ansåg, att betydelsen »torde numera icke vara lätt att 
finna ut» (Svenska sjönamn, s. 681). Sjön består av en norra och en 
södra del, förenade genom ett sund vid Malmbergsudden, ett typiskt 
os, varav sjön fått namnet *Usughen, 'den osförsedda', en yngre mot-
svarighet till sjönamnet Isken i Dalarna (s. 111). Efter sjön ha upp-
kallats: Uskeboda : Wskaboda, Öskaboda 1539 (a. a., s. 407), Oskabodu 
1539-1549 jb, och Öskebohyttan., de senare med Os- och dess ja-form 
Ös- som förled. Även Öskevik vid Fåsjön har fått namn av läget 
vid den vik, som är närmast sjön Usken. 

Samma namn förekommer i Norge: 
Usken, ö i Riskekverven sn, Hetland hd, Rogaland fylke: Wsk,. 

Vske 1520-1570 jb. (Tk 6 D Stavanger.) 
Uskedal, bygdenamn i Kvinnherred hd, Hordaland fylke: 

Oskudal 1366 (DN 2, s. 306), Vskodall 1443 (DN 2, s. 565). 
Magnus Olsen har i anslutning till Sophus Bugge förklarat Oskudal 

(1366) av subst. ösk 'önskan': »en Ely, hvor der er saa mange Fiske, 
som man önsker sig», och han antar, att även ön haft samma bety-
delse (Norske Gaardnavne 10, s. 202). Men detta är orimligt både ur 
ljud- och betydelsesynpunkt. Man gav aldrig i forntiden dylika na-
turromantiska namn, utan namn, som sakligt beskrevo ifrågava-
rande orts läge (se ovan s. 38). Ön Usken ligger vid mynningen av 
Gandefjorden och Uskedalen omkring en å, som utfaller vid. myn-
ningen av Kvinnherredfjord. Det substantiverade adjektivet *usuga 
har således i båda fallen bet. 'som hör till fjordoset'. 

Med hyperistiskt h-tillägg förekommer samma förled i namnet: 
Huskeberget, berg (612 m) i S. Finnskoga sn, Älvdals hd, Värm-

land, omgivet av myrar, de största väster om berget, Huskestormyren 
och Husketjärn, varifrån en å avrinner till Klarälven (Gst 94 Dalby). 
Det är läget vid detta kärros, som givit berget namn, 'det osiga ber-
get'. Sedan ha myren och tjärnen sekundärt fått namnen efter berget. 

Avledningen usk kan genom metates bli uks (A. Noreen, Altschw. 
Gram. § 337: 7), som associeras med subst. oxe. Så förklaras namnet: 
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a b 
Bild 28. a. Usken i Linde sn (Gst 1 : 100 000 Filipstad och Nora). 

b. Oxi i Mora en (Gst 1: 100 000 Mora). 

5. Oxi, dial. öksa', ö i Mora sn, Dalarna, belägen mitt i Vikavikens 
smalaste del, dess os (bild 28 b. Gst 103 Mora), och har därför kallats 
*usugb.-ny 'ön som hör till oset', efter vilket även Isunda och ITs-
åkern fått namn (se s. 81 och 192). Därav *usk-w (oy > ce se Le-
vander, Dalmålet I, s. 210) genom metates *uksx, skrivet Oxi, som 
påverkat dialektformen ökse. Konceptkartan har den riktigare for-
men Oxön. Rörande metatesen jfr häradsnamnet Oxie i Skåne av 
Oshoghcereth 1200-t., se K. G. Ljunggren a. a., s. 123. Om namn på 
Yx- < *ysk < *ys-agh se ovan s. 111. 

c. Ortnamn på Ust-. 

Av adj. usuttr 'försedd med, hörande till os' har i Norge bildats ort-
namn, vattendragsnamn (1-2) och bebyggelsenamn (3-4), bildade 
av älvnamn. 

1. Usta eller Ustedalselvi, biflod till Hallingdalsälven i Hol sn och 
hd, Buskerud fylke, kommer från Ustevand. Bebyggelsen vid dess 
avlopp heter Ustaoset (Tk D 33 aust Hallingskarvet). 
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Usten, sjö i Selbu hd, Sor Trondelag fylke, avflyter genom 
Usma till Nea. (Tk 47 A Selbu.) 

Ust, dial. itsstann, gård i Leinstranden sn och hd, Sor Tronde-
lag fylke: af Vstum 1430-1440 jb (Norske Gaardnavne 14, s. 331). 
(Tk 46 D Trondhejm.) 

Ustan, dial. itsstann, gård i Orkedalen sn och hd, Sor Trondelag 
fylke: af Y stum Sverres saga (Flatob. 2, s. 593), af Vstum 1430-1440 
jb, Oste 1520 (Norske Gaardnavne 14, s. 142). (Tk 46 B Melhus.) 

K. och 0. Rygh anse, att alla dessa namn komma av ett älvnamn 
Usta, vars betydelse de dock ej kunnat tolka (Norske Gaardnavne 
14, s. 331). Alla namnen komma av adj. usuttr. Älvnamnet Usta är 
dock ej det primära, ty att en älv har utfallsos ur en sjö och mynning 
i en annan älv är ej något, som kan ge den namn. Här är tydligen 
den stora sjön Ustavand namnets ursprung. Den består av fyra de-
lar, Bergsmulfjord, Nygaardfjord, Slötfjord och Ustafjord, förenade 
genom tre os, som givit sjön namnet 'det osförsedda vattnet'. Älv-
namnet Usta betyder 'ån från Ustavand'. Sjön Usten i Selbu har 
ej något framträdande os, men strax före utloppet i sjön samman-
flyta tre åar, som tydligen givit ån namnet Usma av *usuma 'ån 
med osen' och sjön namnet *usottan 'sjön som ligger invid (de tre) 
osen'. Jfr sjönamnet Osten i Västergötland, s. 113. 

Gårdsnamnen Ust och Ustan, äldre Ustum, äro bildade av bebyg-
gelsebetecknande dat. plur. till ånamnet *Usta. De åar, vid vilka 
gårdarna ligga, kunna dock ej ha fått namn av sina egna os. Ån 
*Usta i Leinstranden rinner ut i älven Gulas os och *Usta i Orkeda-
len, som nu heter Ustdörja, har sitt utlopp i Orklas mynningsdelta. 
Detta har givit åarna, sekundärt gårdarna, namnet, 'som hör till 
(Gulas resp. Orklas) os'. Av Ustan förekommer även dels den äldre 
förleden Ys-, dels den yngre Os- (1520). Adj. osuter 'osförsedd' ingår 
även i ortnamnen Osterf jord och Osteroy i Hordaland fylke. ön har 
namn efter de många osen runt ön, och fjorden har namn efter ön 
(Gk VII). 

Samma förled med h-tillägg föreligger i: 
Hosteland, samhälle i Masfj orden sn och hd, Hordaland fylke: 

Halsneland 1520-1570 jb, Hostenland 1610, Hosteland 1667, belä-
get vid sundet mellan fastlandet och Holsnoen: Halsnoen 1667. 
Detta har ursprungligen kallats hals, varav Halsneland 'stranden vid 
halsen', som sedan översatts till Hostenland 'stranden som hör till 
oset'. (Gk VII: Höstel(an)d.) 
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Bild 29. Ustersta i Kolbäcks sn. (Efter Geol. kart. 1 : 50 000.) 

Av samma avledning ha ortnamn bildats även i Sverige: 
5. Ustersta, by i Kolbäcks sn, Snävringe hd, Västmanland: in 

ostrysum, in ostrusum 1331 (SD 4, s. 232 avskr.), ostrosum 1336 (SD 
4, s. 482), Ostrosum 1352 (SD 6, s. 383), östrwsa 1383 (SRP nr 1962), 
j ostrusom 29„ 1383, 29, 1384 (Upps. dipl.), i ostistha 24/6  1482, i 
oostisthom 39, 1482 (RA). (Gst 73 Örebro. Bild 29.) • 

De äldre beläggens slutled, -usum, -osum, -ysum, är dat. plur. av 
us, os, yse. Förleden är ej väderstrecksadj. öster (Hellquist, Etym. 
ordbok, 3. uppl., s. 372) utan det avledda adj. usuter, osuter, ösuter, 
'som hör till oset'. Byn ligger drygt 1 km väster om Hallstahammar, 
där Kolbäcksån, som något längre upp kluvits i två grenar, åter sam-
manflyter. Här kan knappast vara frågan om tavtologi, utan *Usuta 
är sannolikt ett gammalt namn på denna ,del av Kolbäcksån, syf-
tande på deltat, medan -usum anger grenarnas sammanflöde vid 
Hallstahammar. Jfr Issuse i Danmark s. 110. Formen ostistha (1482) 

14- 497209 P. Envall 
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har uppkommit på 1400-talet genom anslutning till sta-namnen, 
varvid slutleden -us ersatts av ja-stammen *yse > -is — liksom i 
aristum (1458): arus 'Årsta', sundista (1469): sundusum 'Sunnersta' 
(kap. 13 a: 13, 14). 

d. Usta, Hasta. 

I detta sammanhang må uppmärksamheten fästas vid några ort-
namn, som kunna synas vara identiska med de ovan behandlade 
namnen Usta, men som äro sta-namn. 

rista, gård i Vårdinge sn, Öknebo hd, Stockholms län: Wtzsta 
1438 (SMR nr 741), wtzsta 24/i, 1482 (RA), belägen vid utloppet i 
sjön Sillen av en m3rnningså från Djulansjön (Gst 67 Trosa). 

Usta, gård i St. Mellösa sn, Askers hd, Närke: i Wztstum 1381 
(SRP nr 1555), Wstzsta 1385 (SRP nr 2106), Vstum 1420, belägen 1 
km norr om utloppet i Tälgeån av en å, nu kanal, från en nu utdikad 
sjö mellan Bo och Usta (Gst 65 Vingåker). 

Husta, by i Kumla sn, Övertjurbo hd, Västmanl.: in Husta 
1371 (Västm. fornm. för. årsskr. 3, s. 56), i Horrahuxta 1399 (Styffe, 
Bidr. t. Skand. hist. 2, s. 82), vid källoset, »Husta källa», till en 
bäck, som utfaller i Sagån (Gst 83 Sala). 

Husta, by i Dingtuna sn, Tuhundra hd, Västmanl.: i hwsist(o)m 
21/„ 1386 (Upps. dipl.), i Husista 1400 (SRP nr 3113), i huskcestom, pa 
huskcesta 15/3  1456 (Upps. dipl.), vid källoset till en bäck, vars nedre 
lopp utgör gräns mellan Dingtuna och Barkarö (Gst 74 Västerås). 

Husta, by i Köpings sn, Västmanl.: i hustom 1529 (GVR 6, 
s. 179), 500 m söder om källoset till en bäck, som utfaller i 
Köpingsån (Gst 73 Örebro NO). 

Husta, by i Gnarps sn, N. Hälsingl. tg:  i Husta 1542 jb (Medd. fr. 
Häls. fornm. sällsk. 1933, s. 77), vid en bäck, som från en mosse rin-
ner 500 m till G-narpån (Gst 79 Sundsvall SO). 

Husesta, gård i Vårdinge sn, Öknebo hd, Stockholms län: in 
husistum 1301 (SD 2, s. 350), in hysistum 1329 (SD 4, s. 98 not), in 
husta 1334 (SD 4, s. 350), in h,usastum 1371 (SRP nr 990), j husesta 
221„ 1479 (RA), belägen 500 m nedanför källoset till Skarsjöns enda 
tillflöde (Gst 67 Trosa). 

Slutleden i dessa namn utgöres av subst. stadher. Förleden har 
gissningsvis tolkats som mansnamnet Huse (A. Vestlund i Medd. fr. 
Hälsingl. fornm.-sällsk. 1935, s. 48) eller subst. hus (G. Linde, Stu-
dier över de svenska sta-namnen, s. 54 f.). Den föregående sakunder- 
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sökningen visar, att det är subst. us 'os'. Detta bekräftas av de olika 
ljud- och formvarianterna. Formen Hus- (3-7) beror på h-tillägg i 
h-bortfallets gränszoner (se ovan s. 128). Förekomsten av Us(ta) och 
Hus(esta) i samma socken (Vårdinge) beror på språkets differentie-
ringstendens ifråga om näraliggande platser. Mellanvokalen -i- uti 
husistom förklarade Kock som övergång av a i svagton framför s till i 
(Svensk ljudhistoria 4, s. 269). Med rätta betvivlas detta av Linde, 
som tror att mellanvokalen varit obestämd och därför återgivits »god-
tyckligt i skrift» (a. a., s. 151). Detta stämmer ej med kända språk-
lagar. Förleden husis- i Dingtuna och Vårdinge är identisk med dal-
målets Usis (se kap. 15) och har liksom denna bet. 'källos'. 

Förekomsten av -t- i (1) Wtzsta (1438) och (2) Wstzsta (1385) o. d. 
kan inte gärna bero på inflytande från -st- i -sta, ty så förklaras ej att 
det förekommer endast i vissa namn. Sannolikt har förleden varit 
adj. usuter; jfr Istatorp (1403) i Västergötland s. 101. Likaså har 
sk i (4) huskcesta sitt ursprung i adj. usugher, som även föreligger i 
(3) huxta < *usugh-sta med metates. Just framför bebyggelseord. 
som torp och stad synes det vara logiskt att använda adjektiv, 'som 
hör till oset', ej stamordet, som förekommer framför naturord som 
å, ö o. d., som bilda oset. 

Detta är sannolikt orsaken till att den äldre sammansättningsfor-
men ys- är sällsynt i dessa namn. Men den förekommer i (7) hysistum 
(1329). Även den yngre formen os förekommer i denna namngrupp: 

Hosta, gård i Mörkö sn, Hölebo hd, Södermani.: in Hossastum 
1282 (SD 1, s. 612), in hoste 1331 (SD 4, s. 243), i Hostum 1382 (SEP 
nr 1768), vid källoset till en bäck, som utfaller i Egelsvik (Gst 67 
Trosa). 

Hosta (Gst och Ek. kart. Ho/sta), by i Fellingsbro sn och hd, 
Örebro län, Västmanl.: i Hosta 1414 (SD ns 2, s. 858), Hosta 1539-
1715 jb, vid ett käll- och ett kärros, se Ek. kart. (Gst 73 Örebro.) 

Hovsta, sn i Örebro hd, Närke: parochie hosto, hosta 1304 (SD 2, 
s. 432), De Hosta 1314 (SD 3, s. 153), Hostum 1348 (SD 6, s. 57), vid 
källoset till en bäck till Lillån (Gst 73 Örebro). 

Traditionellt ha dessa namns förled förklarats som personnam-
net *Hö(r) eller *Höe (J. Sahlgren, Sta-namnen i Närke, Namn och 
Bygd 1927, s. 63-64). Ett par av dem (9, 10) ha folketymologiskt 
tolkats som sammansatta med kultordet hov. 

Gunnar Linde har påvisat, att sta-namnen i viss utsträckning inne-
hålla namn »på en terrängföreteelse på platsen» (a. a., s. 169 f.). Med 
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större material och noggrannare sakundersökning skulle han ha fun-
nit, att denna grupp är mycket större, än han insett. Att man ej ti-
digare förstått detta beror därpå, att man jämnställt de svenska 
sta-namnen med de fornvästnordiska, som tillhöra en annan bebyg-
gelsetyp än de svenska. Därtill kommer, att dessa namn äro så 
gamla, att motsvarande appellativer ofta dött. Dit höra bl. a. dessa 
namn med us, os som förled, betecknande 'boställe vid källos, delta 
eller åmynning'. Man lägger märke till att namnen Husta härröra 
från sveamålsområdet, medan den yngre formen Hosta är från det 
»mellansvenska» området, vars språk har yngre karaktär. 

18. Husum, Husa o. d. i ortnamn. 
a. Svenska och danska ortnamn. 

Det finns i Norden en grupp enkla bebyggelsenamn, Husum, Husa, 
Huse o. d., som hittills förklarats vara bildade av subst. hus. Denna 
tolkning bygger endast på ljudlikheten. Innan frågan om deras be-
tydelse och form utredes, redogöres för de viktigaste exemplen från 
Sverige (1-5) och Danmark (6-11). 

Husum, by i Grundsunda sn, Ångermani. n. tg.: Hussum 1535 
jb, Hvsvm 1543, Hvsom 1545, Husum 1547, 1550 (Nordlander, Norrl. 
saml. 4, s. 185). (Bild 30. Gst 70 Husum N V.) 

Husum, by i Lima sn, Lima och Malungs tg, Dalarna: å Husa 
1548 (DD 3, s. 78), Huussom 1635 kb. (Gst 102 Älvdalen.) 

Husa, herrgård i Össebygarns sn, Vallentuna hd, Stockholms 
län: que husar dictum 1274 (SD 1, s. 474 avskr.), Jn husum 1291 (SD 
2, s. 102), in husum 1335 (SD 4, s. 457), aff husa 1514 (RA: C 21). 
(Gst 84 Uppsala.) 

Huse, by i Häggenås sn, Jämtl. n. tg:  i Husum 1501 (DN 14, s. 
167), j Huse 1538 (DN 14, s. 770). (Gst 67 Östersund N V.) 

Husie, dial. hilsa, y. håna, sn i Oxie hd, nu Malmö stad: de 
hwsce 1345 (SD 5, s. 491), de Husa 1347 (SD 5, s. 742), i Hwsce 1474 
(Rep. II nr 3492), i hwse sogn 3/5 1504 (RA). (Gst 2 Ystad.) 

Husum, distrikt i Köpenhamn, f. Bronshoj sn: Husum 1370 
(SRD 7, s. 58, 76, 79, 102), Husumce 1417 (Kobenh. Dipl. 4, s. 20), 
Huseme 1438 (Kobenh. Dipl. 2, s. 67), i Hwswmme 1507 (Rep. 6, s. 
227), i Hwsumme 1509 (Rep. 6, s. 358). (Gst II: 8 F 3. Bild 31.) 

Husum, by i Brande sn, Norvang hd, Vejle amt: Hussum, 1664 
(Danmarks Stednavne 8, s. 76). (Gst I: 11 C 3.) 
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Husum-Ballum, by i Ballum sn, Tonder etc. hd, Tonders amt: 
Hussem 1484 avskr., Husum 1588 jb (Danmarks Stednavne 5, s. 330). 
(Gst I: 53 C 1.) 

Husum, stad i Schleswig i provinsen Schleswig-Holstein, Tysk-
land: Huscenbro o. 1300 (Script. I, s. 245), bynnen Huseme 1434 (Rep. 
3, s. 464), to Husem 1438 (Rep. 3, s. 515), tho Huseme 1445 (Rep. 3, 
s. 567). 

Av de svenska namnen har endast (3) Husa i korthet berörts av 
Ofto von Friesen, som ansåg det bildat av subst. hus (Namn och 
Bygd 1930, s. 98). På samma sätt ha de danska namnen Husum 
förklarats av Stednavneudvalget (Danmarks Stednavne 5, s. 76), 
Johannes Steenstrup (De danske Stednavnes Bygning, s. 315) och 
Kristian Hald (De danske Stednavne på -um, s. 115); likaså det 
schleswigska Husum av tyska forskare (Adolf Helbok, Die Ortsna-
men im Deutschen, s. 26). Denna tolkning kan dock ej vara riktig. 
I kap. 16 påvisades, att hus i gamla ortnamn betyder 'forntida för-
valtningsgård' eller 'medeltida fäste, slott'. Några sådana ha dock 
ej funnits på dessa platser. Betydelserna 'husmandsgård' och 'hus, 
gård' förekomma i ortnamn först på 1600-talet. Även denna bety-
delse är därför utesluten. Däremot visar en undersökning av dessa 
platsers läge, att de ligga vid os av olika typ. 

Husum i Ångermanland (1) ligger vid mynningen av Husumsån, 
som förr kallades huss dec 1552 (Westman, Kungsådreinstitutet, s. 
38) efter bebyggelsen vid oset (bild 30). Husa i össebygarn (3) ligger 
vid utloppet ur Vadasjön av en å till Garnsjön, Huse i Häggenås (4) 
vid ett delta i Hårkan och Husum i Lima (2) vid en källsjö, Hustjärn, 
som genom en kort mynningså har sitt utlopp i Västerdalälven. Tre 
liknande tjärnar finnas på älvens västra sida, där bebyggelsen även 
kallas Husum. Husie (5) ligger vid källoset till Husiebäeken, som 
upprinner öster om kyrkan. Dessa namn äro således bildade av or-
det hus 'os' (us med h-tillägg). 

Samma betydelse har namnet i Danmark. Husum i Ballum (8) 
ligger 3 km söder om ån Hörmols utlopp och Husum i Schleswig (9) 
3 km söder om Husumåns utlopp i en bukt av Nordsjön, som förr 
trängt längre in. Husum i Bronshoj (6) ligger 1 å 2 km öster om 
föreningen av två bäckar till Harrestrup Aa och Husum i Brande 
(7) 2 km öster om sammanflödet av två bäckar med Karstoft Aa. 

10-11. Med denna tolkning förklaras också, att Husum i Jylland 
och Sonderjylland förekommer som terrängnamn, ex. Husumlund 
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a b 

Bild 30. a. Husum i Ångermanland (Gst höjdkarta nr VII). 
b. Husa i Olve (Tk B 34 aust Strandebarm). 

i Raaby sn, Gerlev hd: Hussum Lundtz Wang 1683 markbog; Husum 
i Sterum sn, Ny hd: Husum Liteke 1723 jb. 

Kristian Hald anmärker, att de icke beteckna »forsvundne Bebyg-
gelser», varför han tolkar dem som »Lokaliteter der ligger ved Hu-
sene» (De danske Stednavne paa -um, s. 128), en sakligt orimlig tolk-
ning, som dessutom strider mot principerna för bildandet av terräng-
namn på -um. Liksom Bjerrum, Bakkum, Dalum, Engum, Hojum, 
Krum, Madam, Stenum o. d. (a. a.) utgöras av dat. plur. av natur-
beteckningar, så äro marknamnen Husum dat. plur. av us 'os' med 
bet. 'platsen vid oset'. 

Ändelsen i namnen Husum har varit föremål för debatt i Dan-
mark. Steensgaard förklarade dem som dat. plur. (a. a., s. 52), likaså 
Kristian Hald (a. a., s. 115). Former som Husumw, Huseme förkla-
rades »som Analogi fra de nordsjwilandske Um-Navne». Gentemot 
detta har Gunnar Knudsen framhållit, att former som Husumme 
Mark förekomma ännu i Markbogen 1682 for Bronshoj Sogn, och 
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att namnet i äldre dialekt uttalats Husme. Han anser därför, att 
åtminstone detta Husum »virkelig er et Mm-Navn» (Namn och Bygd 
1943, s. 31). Ses de danska namnen i samband med de likalydande 
svenska, är det dock tydligt, att Husum icke är något hem-namn 
utan dat. plur. av (h)us, som fixerats och försetts med ny ändelse. 
På samma sätt som dalmålet lagt genitivändelsen -ar till dativändel-
sen -um, ex. kallumar 'karlarnas' (Levander, Dalmålet II, s. 113), så 
har man i Danmark till dativformen Husum lagt den singulara dativ-
ändelsen -e, i Hwswmme. Formen Husem har uppkommit genom 
försvagning av -um, som inträdde redan o. 1400 (Brondum-Nielsen, 
Gammelda. Gram. 1, s. 417, Anm. 1). Denna försvagade vokal kunde 
även synkoperas: Husme. 

Under medeltiden böjdes dessa namn så som appellativer i plura-
lis, betecknande bebyggelsen vid oset, ex. Husa i Össebygarn: nom. 
husar (1274), gen. husa (1514), dat. husum (1291). I norra Sverige 
(Ångermanland, Dalarna) och Danmark fixerades dativformen Hu-
sum. I dessa områdens ytterzon ersattes dat. plur. på -um i ny tid 
av dat. sing. på -e, ex. i Jämtland (4) Husom (1501) > Huse (1538), 
i Skåne (5) hwsce (1345), som genom analogisk ombildning efter det 
närbelägna Oxie (se ovan s. 207) fått formen Husie. I Svealand er-
sattes dativformen Husum av gen. plur. Husa (3) i likhet med de 
där vanliga ortnamnen av typen Berga, Vika. 

Den här på sakskäl grundade tolkningen av namnen Husum o. d. 
bekräftas även av språkliga faktorer. Sålunda finnas vid sidan av 
(6) Husum i Bronshej tre namn på Is-, Islevhus, Islevgaard och Islev-
mark (se ovan s. 115), uppkallade efter läget i närheten av samma 
bäcksammanflöde, som givit Husum namn, se bild 31 t. v. vid 
Islehus och Islebro. 

Jämte Husum finnes även den yngre formen: 
Hosum, dial. hösum, by i Gryts sn, Hammarkinds hd, Östergötl., 

belägen 500 m norr om klyvningen av en bäck (Gst 46 Valdemarsvik). 
Samma ursprung har sannolikt sockennamnet: 

Hossmo, dial. hejsmo, i S. Möre hd, Kalmar län: i Husama socken 
1386 (SRP nr 2259), Hosamo 1502 (Vkjb, s. 146), i Hosseme 1505, 
Hosma 1505, paa Hwssemo 1506, Hossmo 1506 (Styffe, Bidr. t. Skand. 
hist. 5, s. 59, 70, 112, 119). Kyrkan är belägen vid utloppet av Hoss-
moån eller Ljungbyån (Gst 17 Kalmar). Den äldsta formen Husama 
(1386) har sannolikt uppkommit av dativformen *Husum 'vid oset'. 
Vid sidan därav fanns genitiven *Husa (sokn). Genom metates av 
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Bild 31. Husum i Köpenhamn. (Efter Trap, Kongeriget Danmark I.) 

dessa former uppkom Husama (sokn). Detta har sedan uppfattats 
som nom. av svaga fem., vartill bildats oblikformen Hosamo, som 
folketymologiskt tolkats som sammansatt med subst. mo. 

b. Ortnamn i Norge, Island och Färöarna. 

Ännu talrikare äro dessa namn i Norge. Även där ha de förklarats 
komma av subst. hus. Så gör Fritzners Ordbog (II, s. 101) och ut-
givarna av Norske Gaardnavne (1, s. 170, 2, s. 361, 3, s. 389 m. fl.). 
Läget visar emellertid, att de ha samma ursprung som motsvarande 
namn i Sverige och Danmark. 

Huser, gård i Rodenes sn och hd, Ostfold fylke: i Husum o. 
1400 (BB), Husser 1593 (Norske Gaardnavne 1, s. 170), belägen 500 
m söder om en bäcks utlopp i Rodenessjoen (Tk 15 A Eidsberg). 

Huser, gård i Udenes sn, Nes hd, Akershus fylke: i Husum o. 
1400 (BB), Husser 1520 (Norske Gaardnavne 2, s. 361), belägen nära 
sammanflödet av två grenar till Blakeraaen (Tk 20 A Nannestad). 

Huse, gård i Kolbu sn, V. Toten hd, Opland fylke: i Husum 1361 
(D N 4, s. 327), Husser 1520 (Norske Gaardnavne 4: 2, s. 108), belä-
gen o. 800 m ovanför en biflods utlopp i Lenelv (Tk 25 B Gjovik). 

Husa, dial. Mua, gård i Olve sn, Kvinnherred hd, Hordaland 
fylke: Husse 1610, Huse 1668 (Norske Gaardnavne 11, s. 19), belägen 
vid Dalelvis utlopp i Olvesviki (Tk B 34 aust Strandebarm. Bild 30 b.) 
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Huse, gård i Kinsei vik sn, Ullensvang hd, Hordaland fylke: 
Hus Hwsse 1520-1570 jb, belägen vid Kinsos mynning i Kinser-
vik. Efter denna plats kallas dalen Husedalen (Tk C 33 aust Ulvik). 

Husum, samhälle i Borgund sn och hd, Sogn og Fjordane fylke: 
Hussenn 1520-1570 jb, Hussem 1563, Huusum 1723 (Norske Gaard-
navne 12, s. 75) vid en förträngning av La3rdalselvi (med kraftsta-
tion). (Tk D 31 aust Fillefjell.) 

Husan, gård i Stiklestad sn, Verdal hd, Nord Trondelag fylke: 
a Husum 1334 (DN 5, s. 87), af Husom 1400 (Aslak Boks jb), Hwsse 
1514-1521 jb, belägen 500 m nedanför källoset till en bäck, som ut-
faller i Trondhejmsfjorden (Tk 50 A Levanger). 

En särställning intar Hedmark fylke med avseende på namnens 
talrikhet, form och betydelse: 

Husum, gård i Veldre sn, Ringsaker hd, belägen 500 m ovanför 
källoset till en bäck, som utmynnar i Botsenden, norra delen av Mjö-
sen (Tk 26 C Aamot). 

Husum, gård i Loiten sn och hd, 500 m ovanför källoset till en 
gren till Svartelven (Tk 26 A Hamar). 

Husum, gård i Furnes sn och hd, 1 km nedanför ett kärros, 
varifrån en bäck till Lilleelv, biflod till Svartelven (Tk 26 A Hamar). 

Husum Soristuen och Nordistuen, dial. husomm — opp i huse, 
gårdar i Foldalen sn, Lille Elvedal hd: Huse (två gårdar) 1668, Huuse 
1723 (Norske Gaardnavne 3, s. 389), belägna vid Husombfflkkens ut-
lopp i Folla (Tk 37 D Foldal). 

Husa, gård i Elverum sn och hd, 800 m nedanför Glommas 
delning genom en ö (Tk 26 B Nordre Solor). 

Husa, gård i Sa3tre kapellförs., Elverum sn och hd, belägen 
på sluttningen av Kynberget 1 km väster om sammanflödet av fyra 
grenar till Kynnas biflod Gropbäcken (Tk 26 D Sondre Osen). 

Huse, gård i Stange on och hd: Husse 1520, Huse 1578 (Norske 
Gaardnavne 3, s. 160), 1 km väster om Vaalertjärn, varifrån Star-
elven kommer (Tk 26 A Hamar). Därtill Hushagen (bild 22). 

Huse, dial. /dee, gård i Vang sn och hd: Husse 1604, Huusse 
1669 (Norske Gaardnavne 3, s. 87), belägen 300 m nedanför utloppet 
av en bäck i Flagstad elv (Tk 26 A Hamar: Huser). 

Huse, gård i Romedal sn och hd: Husse 1520, kallas också 
preessthåse (Norske Gaardnavne 3, s. 312), belägen 300 m nedanför 
källoset till en bäck till Starelven nära prästgården (Tk 26 A Hamar). 
(Bild 22.) 
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Huse, Husengen och Husestuen, gårdar i Romedal sn och hd: 
Huusse 1669 (Norske Gaardnavne 3, s. 134), omkring källoset till en 
bäck till Sagaaen (Pk 26 A Hamar). 

Huse, gård i Romedal sn och hd: Husse 1520 (Norske Gaard-
navne 3, s. 135), nära en utdikad källsjö, varav endast ett kärr är 
kvar jämte namnen Soberg och Vettenödegaard (Pk 26 A Hamar). 
(Bild 22.) 

Den gamla plurala dativformen Husum (6,8-11) är bäst bevarad 
i Hedmark liksom i angränsande del av Sverige, Västerdalarna (kap. 
18 a: 2). Där förekommer även den yngre dativformen Ossum, gård 
i Vinger sn och hd vid utloppet av en å i Glomma (Pk 20 B Kongs-
vinger). Eljest är den singulara dativformen Huse den vanligaste i 
Norge (3, 5, 14-18). Undantagsvis kvarlever även nom. plur. Huser 
(1, 2), jfr Island och Färöarna nedan, best. form Husan (7). Även 
den i Uppsverige vanliga formen Husa (gen. plur.) förekommer i 
Hedmark och Hordaland (4, 12, 13). 

I Hedmark, där dessa namn äro talrikast, ha de ännu en 
appellativ karaktär. De beskriva helt enkelt gårdens läge: 'vid 
o set'. 

Den vanligaste betydelsen av dessa namn är i Hedmark 'käll- och 
kärros' (8-10, 14, 16-18). Jfr att denna betydelse kvarlevat längst 
även i övre Dalarna, som är grannlandskap till Hedmark. Samma 
betydelse finnes även i Trondelagen (7). I detta relativt otillgängliga 
område på ömse sidor om Kölen ha även andra forntidsord kvarlevat, 
t. ex. hå 'liten tjärn' och därav bildade egennamn, se D. 0. Zetter-
holm i Ordgeografi och språkhistoria, s. 69. Eljest beteckna dessa 
namn vanligast 'åmynning i älv eller sjö' (1-5, 11, 13, 15). Undan-
tagsvis kan det även beteckna förträngning av älv (6) eller älvdelta 
(12). 

Det enkla namnet Husar 'bebyggelsen vid oset' förekommer även 
på Island (19) och Färöarna (20). 

Hgsar, gård i Åsahr., RangårvallasYsla: Hgsar 1696 (Arne 
Magnussons jb), belägen vid en gren till Steinslxkur, 800 m ovanför 
sammanflödet (Gst 48 Oddi NV Dykkvibxr). 

Hicsar, da. Husum, sn på Kallsoy i Norderoy s3isl, Färöarna: 
Huszum 1584. Kyrkan är belägen vid utloppet av en å i havet 
(Trap, Danmark 9, s. 707, jfr kartan s. 633). Det hette förr at 
Hicsum 'vid oset' liksom at 24(m) 'vid ån' men i Kirkjubo, å Velba-
stan (Chr. Matras i Nordisk kultur. Ortnamn, s. 57 och 10). 
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Subst. hus 'os' har funnits även på Orkneyöarna, där det be-
varats i formen House, en vik söder om Stronsay. Här är det tyd-
ligt, att buse icke kan betyda hus 'domus', utan det är det gamla 
nordiska ordet hus 'os', betecknande vikens läge vid mynningen av 
Stronsayfjorden. Jfr att Husum bevarats i Danmark som terräng-
namn, angivande läge vid os (s. 213: 10-11). Eljest bevaras det 
i Norden endast som bebyggelsenamn. 

Dessa bebyggelsenamn utgöra således minnen av det ord, som i 
hela Norden under vikingatiden betecknade 'mynning'. Tillika 
erinra de om två av de ljudlagar, som under denna tid utmärkte det 
samnordiska språket. 



Balk IV. 

H-bortfall och h-tillägg. Växlingen å : ö i långstaviga ord. 

19. H-bortfall och h-tillägg. 

Det största problemet med tolkningen av här diskuterade namn-
grupp har varit, att man hittills behandlat namnens skrivformer 
som ursprungliga och ej insett, att h är ett tidigt tillägg av hyperis-
tisk natur. Förutsättningen därför har varit, att h fallit framför 
vokal men åter insatts. För förståelse av här behandlade ortnamns-
grupp måste en överblick över det nordiska h-bortfallets huvuddrag 
givas. 

På de svenska runstenarna är bortfall av uddljudande h framför 
vokal regel i .Attundaland och förekommer sporadiskt, särskilt hos 
vissa ristare, i Tiundaland (Öper och hans skola) och Fjädrundaland 
(Lifsten) (Otto von Friesen i Uppland, s. 497). Enstaka exempel 
förekomma även i Södermanland: h-bortfall 15 ex. och h-tillägg 2 
(Södermanlands runinskrifter, s. LXVIII), Östergötland: h-bortfall 
7 och h-tillägg 2 (Östergötlands runinskrifter, s. XXV), Småland: h-
bortfall 7 (Smålands runinskrifter, s. 51), och Öland: h-bortfall 4, 
h-tillägg 1 (Ölands runinskrifter register). 

De norska runstenarna uppvisa sporadiskt h-bortfall (Seip, Norsk 
språkhistorie, s. 114). I Danmark förekomma exempel på h-bortfall 
endast på skånska runstenar men icke eljest (Danmarks runeind-
skrifter 1, sp. 787). I medeltidsdanska förekomma dock exempel på', 
h-bortfall ej blott i Skåne utan även på Jylland (Bröndum-Nielsen, 
Gammelda. Gram. II § 379). 

I de svenska orden i våra äldsta latinska medeltidsdiplom finnas 
exempel på h-bortfall framför vokal från Uppland, ex. argso 1285 
(SD 1, s. 663) 'Hargsö', del av Värmdö, osaby 1278 (SD 1, s. 532) 
'Lagga-Husby', Eboeredi 1291 (SD 2, s. 104) 'Edebo' sn, Frösåkers 
hd: ebohceredh 1341 (SD 5, s. 44 avskr. 1344), och Södermanland: 
nesulta 1244 (SD 1, s. 303) 'Näshulta' (Nordberg, Namn och Bygd 
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1926, s. 171), vsaby 12004. (SD 1, s. 734) 'Husby' i Vansö. H-tillägg 
förekommer i Uppland, ex. forisheng 1291 (SD 2, s. 109) 'Föresäng', 
heluacharlaby 1167-1199 (SD 1, s. 95) 'Älvkarleby', henecopia 1275 
(SD 1, s. 718) 'Enköping', ostraharus 1258-1282 (SD 1, s. 707) 'Östra 
.Aros'; likaså i brev från konung Knut: herjejs 1167-1199 (SD 1, s. 
95) 'Eriks', jarlen Birger Brosa: horebro 1180-1202 (SD 1, s. 682) 
'Örebro' och biskop Lars i Linköping: hostgocyam 1248 (SD 1, s. 337) 
'Östergötland', biskop Brynolf i Skara: qualdinsho .1288 (SD 2, s. 
64) 'Kållandsö', lagman Höldo i Värmland: Arnho 1268 (SD 1, 
s. 443) 'Arnö' i Väse sn. 

I medeltidssvensk litteratur förekomma exempel på h-bortfall i 
Västgötalagen, likaså i Västmanland (N. Beckman, Studier i out-
givna fornsvenska handskrifter, s. 64) och Dalabergslagen (Envall, 
Dalabergslagsmålet, s. 30). En systematisk undersökning särskilt 
av medeltidsdiplomen skulle säkerligen komma att påvisa liknande 
exempel även från andra landskap. Från Värmland har Erik Noreen 
påpekat ett diplom från 1415, som har h-bortfall: oghenes 'Hög-
näs', och h-tillskott: hengh 'äng', hal- 'är' (Namn och Bygd 1921, 
s. 147). En gravsten i Vendel, Uppland, från 1400-talet har enligt 
Manne Eriksson: Hingeborg 'Ingeborg', Horeby ' Örbyhus' . 

Dessa exempel på h-bortfall och h-tillägg ha hittills bedömts 
mycket olika och svävande. Otto von Friesen förklarade h-bort-
fallet på runstenarna i Attundalund som tidiga exempel på mot-
svarande dialektdrag i nutida roslagsmål. Andra exempel på h-
bortfall och h-tillägg ansåg han emellertid bero på »bristfällig ljud-
analys hos ristare och skrifvare, i sist anförda fall understödd av 
h-ljudets osäkerhet i medellatinet» (a. a., s. 496). Härtill anslöt sig 
bl. a. Ragnar Kinander (Smålands runinskrifter, s. 51). Stig 0:son 
Nordberg framhöll dock, att utelämnandet av h tyder på bortfall 
eller försvagning av h i vårt eget språk, medan h-tilläggen förklarades 
bero på analogier i latinet eller — i anslutning till Gjerdman (Sörml. 
stadsspråk, s. 145) — vara tecken för mer eller mindre stark aspira- 
tion framför vokalen (Fornsvenskan i våra latinska originakliplom 
I, s. 163-165). De historiska beläggen av h-bortfall och h-tillägg 
måste för att kunna bedömas rätt ses i samband med h-bortfall och 
h-tillägg i våra nutida dialekter. 

I svenska dialekter förekommer h-bortfall i övre dalmålet (Levan-
der II, s. 31), Roslagen (M. Eriksson i Sveriges bebyggelse: Upp-
land, s. 18), Södertörn (T. Ericsson, Södermani. folkmål, s. 120) 
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samt östra Egentl. Finland och västra Nyland (Hultman, De öst-
svenska dialekterna § 42 och 45). I Norge förekommer h-bortfall 
i västra Norge (Sunnmore, Nordfjord, Sunnfjord, Nordhordlands 
kustområde) och sporadiskt i sydöstra Norge.1  

I samband med h-bortfallet står h-tillskott i ord, som ej haft h. 
Enligt populär uppfattning tillsättes h, där det ej skall vara, i samma 
dialekt som har h-bortfall. Så är dock ej fallet. I dalmålet, där man 
på ett utmärlit sätt kan studera lagarna för h-bortfall och h-tillskott, 
ha de äldsta dialekterna konsekvent h-bortfall (Ovan Siljan, Rättvik, 
Siljansnäs och östra Leksand). Närmast detta område råder vacklan, 
så i Boda sn. Söder därom förekommer h-bortf all i vissa ord och 
hyperistiskt h-tillskott i vissa ord (Levander, Dalmålet II, 8. 31). 
På detta sätt har förhållandet en gång varit i hela Norden. Då t. ex. 
osäkerhet råder i Fasternamålet, Vätömålet och Södermanland2, 
är det därför, att dessa mål — liksom Bodamålet i Dalarna — länge 
haft h-bortfall, som är på väg att upphöra. 

I fråga om h-tillskott kan man urskilja mål med talrika exempel 
därpå, andra med enstaka dylika exempel. De förra ha bevarat 
h-bortfall längre än de senare. Dit höra Nedan Siljan och Dala-
Bergslagen: hajö 'adjö', hensammen, hemsammän 'ensam', harka 
'orka', harv 'lieskaft' allm., hinna 'innan'; Uppland: hamper 'amper', 
hensamen, higk 'svulst (på kreatur)', hok, hok 'ok', horka, häller 
'eller', hösa. Talrika exempel på Ii-tillägg finnas även i Öster-
götland (se nedan): hajö, heffter 'efter', hensam,men, kufs 'takskägg' 
(msv. ups), hsrker 'orkar', häller 'eller', hälla, hällist 'eljest', hässja 
'ässja', höse 'ösa'; likaså i Västergötland: hennsammel 'ensam', hälla, 
hällist 'eljest', hälj 'älg' (Kind), höfs 'takskägg' (Vadsbo), hosa_ 
Även från andra landskap finnas enstaka exempel, sålunda 
Västerbotten: hösa; Medelpad och Hälsingland: häll 'eller', höst 
m. 'ösrum i båtakter'; Gästrikland: kid& 'ide', hal& 'ok', hsrka, 
härja 'ävja'; Södermanland: häller, hösa; Åland och Nyland: hösa;: 
Gotland: hoysa 'ösa', hoksl 'oxel'; Värmland på gränsen till Dal: 
håke 'åka'; Dalsland: h4ka3. Jfr att trakten omkring Oslofjorden har 

Aasen, Det norske folkesprogs grammatik, s. 110; Hans Ross, Norske bygde- 
maal I, s. 24. 

Tiselius, Fasternamålet § 142; Schagerström, Vätömålet, s. 20 not 3; Gjerd-
man, Sörmlands stadsspråk, s. 139. 

Levander, Dalmålet II, s. 32; Envall, Dalabergsmålet, s. 48; E. Lindkvist, 
Om Gästriklands folkmål, s. 27; Isaacsson, Södra Fjärdhundralands folkmål, s. 89; 
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h-tillskott i samma ord: haka 'åka', hause 'ösa', hellei 'eller'.1  H-
tilläget har således ej varit flytande, vittnande om allmän osäkerhet, 
utan fixerat till vissa ord, gemensamma för stora delar av det 
nordiska språkområdet. 

En särställning bland dessa h-ord intar hösa, som har h även 
i eng. dialekter: howse, sannolikt nordiskt lån, samt holländska: 
hoozen—oozen. Eljest synes h ha tillagts särskilt i sådana ord, 
där det haft associationsstöd av andra ord med ursprungligt h, 
ex. hajö (:ha), hemsammän (:hem), hinna 'innan' (:hinna f., jfr 
tvärtom St 'hinna' Degerfors), hink 'ink' (:hink m., jfr ink 
'hink' Västerbergsl. Västmanl. Södermani. Östergötl. Västergötl.), 
häller, hälla, hällist (:hellre), hälj 'älg' (:helg), hässja 'ässja' (:hässja), 
höfs (:ityts). Till dessa ord, som erhållit h-tillägg, har 
även hört ordet hus 'os', som associerats med subst. 
hus 'byggnad'. 

Söker man sammanfatta reglerna för h-bortfall och h-tillägg i 
dialekterna, ser man, att h-bortfall förekommer i de i alla avseenden 
mest konservativa nordiska dialekterna: Vestlandet i Norge, övre 
dalmålet och Roslagen i Sverige samt Nylands-svenska. Orden med 
h-tillägg visa emellertid, att h-bortfallet tidigare haft större ut-
bredning, och detta bekräftas av direkta uppgifter från äldre tid. 
I västra Västmanland hade »största delen av folket i Nora» h-
bortfall i slutet av 1700-talet (L. Fr. Leffler, Anteckningar om 
Västmanlands folkspråk. Svenska fornrainnesför. tidskr. 2, s. 42). 
Sporadiskt har detta kvarlevat fram till vår tid i Linde (A. 
Thorfors, Typ'ordlista. ULMA). I Östergötlands kustmål fanns 
h-bortfall ännu på 1700-talet, i vissa fall (Harstena) ända till 
1860-talet (Ählander, Konsonanterna i Östergötlands folkmål II, 
s. 82). På södra Gotland förekom det ännu på 1860- och 1870-
talen, men är nu helt borta (H. Gustavson, Gutamålet II, s. 188). 

Detta talar för att h-bortfallet en gång varit utbrett över hela 
Norden. Impulserna därtill ha tydligen kommit från söder och 
sträckt sig mot norr. Exempel på h-bortfall och h-tillägg förekomma 
i mlty. »in sorglos geschriebenen aufzeichnungen fik den inneren 

Grip, Skuttungemålets ljudlära § 148; T. Ericsson, Södermanlands folkmål, s. 122; 
Kallstenius, Värmlands dialekter § 39 anm.; H. Gustavson, Gustamålet II, s. 212; 
P. Bogren, Torpmålet § 93, m. fl; Ählander, Konsonanterna i Östergötlands 
folkmål II, s. 127; Götlind, Västergötlands folkmål H, s. 31. 

1) Hans Rosa, Norske bygdemaal 1, s. 25. 
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dienst» (A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik § 354). Även 
i högtyska finnas dylika exempel såväl i fhty. som mhty. (Willmanns, 
Deutsche Gram. § 87: 2). Sannolikt sammanhänger det forntida h-
bortfallet i såväl nordiska språk som lågtyska och högtyska med att 
h fallit i senlatinet i vulgärspråket. Däremot återinsattes det av de 
högre kretsarna genom skriftens inverkan (F. Sommer. Handbuch 
der lateinischen Laut- und Formenlehre § 113). Samma sociala 
lag har tydligen gjort sig gällande även i Norden och där lett till 
återinsättande av h redan på runornas tid och sedan i medeltida 
skrift. I samband därmed skedde även hyperistiskt h-tillägg i trak-
ter, som haft h-bortfall. Såväl äldre skrift (runor och medeltids-
svenska) som dialekter visa, att även h-restitutionen kommit från 
söder och därifrån successivt trängt mot norr och väster.' 

En god bild av h-restitutionens framträngande ger roslags-
målens språkkarta (se Manne Eriksson i Sveriges bebyggelse: 
Uppland, s. 21), som visar, att roslagsgränsen för h-bortfallet 
trängts undan omkring Stockholm, Sigtuna och Uppsala, var-
ifrån h-uttalet spritt sig till omgivande socknar. På samma 
sätt har h-restitutionen på Gotland spritt sig från Visby, först 
till norra, sedan även till södra Gotland. 

Denna bild av h-bortfallet som en allmänt nordisk förlitterär ljud-
lag bekräftas av ortnamnen. Bland dessa förekommer h-bortfall 
och h-tillägg i vissa namn i hela eller större delen av Norden, i andra 
endast i vissa begränsade områden. Exempel därpå från Hälsing-
land, Uppland och sydvästra Sverige s. 120, 121, 124 och 128. 

De äldsta skriftliga beläggen av subst. 'as 'os' i ortnamn visa, att 
man börjat tillägga h redan under 1000-talet: Loftose jämte Lofthouse 
i Domesday Book från 1086, likaså uik husum på en uppländsk run-
sten. Av intresse är även att se, att h-tillägg i Is (av yse) > His — 
såsom visats i balk II (s. 128) — särskilt förekommer på gränsen 
till levande h-bortfallsområden (Nedansiljan, Uppland och sydvästra 
Norge) och närmaste gränsområden därtill (Hälsingland, Götaälvs-
området och Oslofjordstrakten), d. v. s. i trakter, där man vid tiden 
för namnens fixering återinsatte h efter tidigare h-bortfall. 

Något större utbredning ha namnen på Hus- (av 'as) som förled 
(kap. 15 och 17). Och allra störst de enkla namnen Husum, som ha 
h-tillägg i hela Norden (kap. 18). Detta visar, att utvecklingen be- 

1  H-bortfall och h-tillägg förekomma även i lapskan, se Grundström, Lule-
lapsk ordbok, s. V. 
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stämts även av andra faktorer än ljud- och formlagar. Liksom man 
nu folketymologiskt sammanställer de enkla namnen Husum såväl 
som namnen med förleden Hus- med subst. hus, så har man sannolikt 
tidigt gjort. Att detta inverkat på namnformen, framgår därav, att 
h-tillägg ej skett i namn på avledningarna Usk och Ust (kap. 17 b, 
c), där u tidigt förkortats, varigenom association med subst. hus 
uteblivit. Att förleden Is- ej fått h-tillägg i så stor utsträckning som 
Us-, torde å andra sidan bero på association med subst. is, liksom den 
yngre slutleden -os kommit att skrivas -ås genom association med 
subst. ås. 

Denna olika behandling av olika former av samma ord riktar upp-
märksamheten på betydelseassociationens inverkan på språkut-
vecklingen, en ofta förbisedd språklig faktor. Språkutvecklingen 
framställes i allmänhet som resultat av ljudlagar och formanalogier. 
Men betydelsen har spelat en mycket viktig roll för språkets ut-
formning. Särskilt är detta fallet inom ortnamnen, av vilka många 
äro så gamla, att de appellativer, varav de bildats, dött. Behovet 
att förstå ordelementen har då gjort, att sådana namn antingen er-
satts med nya namn, som utgöra översättning av det gamla namnet, 
ex. Nässjön för ti6ce (se s. 52), norboaa,s för nerboas (s. 44), Hoste-
land för Halsneiand (s. 208), eller bevarats men av allmänheten 
associerats med helt andra, fonetiskt liknande ord, ex. is och hus. 

Utvecklingen av Is-, Us-namnen i Norden är således resultatet av 
ett samspel mellan ljudlagar och betydelseassociation, varvid ljud-
lagen är den primära, betydelseassociationen den sekundära faktorn. 

20. Andra exempel på äldre ii : yngre ö i långstaviga ord. 

a. Bevarat u i medeltida skrift och i äldre östnordiska dialekter. 

De anförda beläggen på äldre u i substantivet os intaga icke någon 
särställning. De utgöra exempel på en allmänt nordisk regel, att 
germ. ö (å-ljud) övergått till fornnord. ii, som under medeltiden över-
går till Ö (o-ljud). I äldre medeltidssvenska förekomma åtskilliga 
exempel på u i ord med germ. ö (å), som eljest motsvaras av f sv. och 
fvn. o. Här medtagas ej ord på slutljudande lång vokal, typen bu 
'bo', som i satssammanhanget i kvantitativt avseende behandlats 
såsom kortstaviga, utan endast långstaviga ord, såväl enkla som 
sammansatta: 

15 - 497209 P. Envall 
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brullunge m. 'brorsbarn' DalaL jämte brollunge UpplL (: fsv. 
bröPer, fvn. brööir, got. bröpar, fhty. bruoder, angsax. brööar). Härtill 
brylling (lsv. bryfilingi : broPlungi). 

bul n. 'bol' 1167-1185 (SD 1, s. 94); som andra sammansättnings-
led i ortnamn från Åland: Ternabulstad 1429 (FM 2, s. 439-440) 
'Tärnebolsta', Finströms sn, Brendabulstadh 'Brännbolsta', Hogha-
bulstad 'Högbolsta', båda i Sunds sn, 1431 (FM 3, s. 4 och 27) (: fsv. 
böl, fvn. böl). Härav ortnamnet Byte huvudsakligen i Uppland: 
Böle huvudsakligen i Götaland, Dalarna, Norrland och Svensk-
Finland. 

bunde m. 'bonde' 1342 (SD 5, s. 135); som efternamn: petrus bunde 
1338 (SD 4, s. 597); som andra sammansättningsled i husbundes 1464 
(Sthlms jb) (:fsv. och fvn. böndi). 

Subst. bol och bonde äro avledningar av verbet bö 'odla, bo', som 
icke är identiskt med fhty. och fsax. Han i enlighet med gängse 
etymologiska ordböcker (Kluge, Torp, Hellquist) utan med angsax. 
b6gian, ffries. bögia av germ. *bönan, som 0. von Friesen framhållit 
i Symbol x philologia3 0. Å. Danielsson (1932). Närmare om ord av 
typen bu, bo i min avhandling Bo och By. 

But- 'Bot'- i namn: butholfus 1337 (SD 4, s. 539). Denna form finnes 
på gotländska runinskrifter i mansnamnen Butair (Säve, Gutniska 
urkunder 18, 137), Butulfr och Butwilyr (a. a. 57) och i kvinno-
namnet Butaifir (a. a. 12) (: fsv. böt, fvn. b6t, got. och fsax. böta). 

-dum '-dom' i truldum m. 'trolldom' o. 1430 (Siälina Tröst) (: fsv. 
dömber, fvn. dömr, got. döms). 

fuldicerver 'dumdristig' Cod. Bur., fulska 'dårskap' Gamla ordspr. 
(: fsv. föl, fvn. föl n. 'dåre', meng. föl). 

gup n. pl. 'goda' VgL III, gwt neutr. sing. 'gott' DalaL, gut(h) 
MEStL, Medelt. post., Konungastyr.; som första sammansättnings-
led i gudwilia 'välvilja' 1418 (SD ns 3, s. 314), gudhwille MELL (KB 
3: 1 hskr. 38) (: fsv. göper, fvn. g6år, got. göps, fhty. guot, fsax. göd). 

Gudesbo, nu Göinge hd, Malmöhus län: Guthesbo 1085 (Neer. Lund., 
s. 5), Gudesbo o. 1160 (a. a., s. 9), Guthcesbohcereth 1200-t. (Vald. II 
jb) jämte Gothesbo 1085 (Neer. Lund., s. 9). 

Gudageird 'Godegård', sn i Finspångaläns hd, Östergötl.: in gutha-
gartom 1295 (SD 2, s. 187) jämte in godhogardhum 1345 (SD 5, s. 
404), j godha gardhe 8/9  1449 Vreta kloster (RÅ). 

Det skånska Gudesbo anser J. Sahlgren liksom tidigare Hj. Lind-
roth »troligen» vara »genitiv av det fornnordiska mansnamnet Gudhir» 
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(Namn och Bygd 1920, s. 59). De gamla bo-namnen äro dock aldrig 
sammansatta med personnamn men ofta med kultord. Godesbo är 
sannolikt sammansatt med subst. fvn. göåi m. 'hednisk präst', runsv. 
kupi Hårdnacka (Uppl. runinskr. nr  579).1  Det östgötska Gode-
gå'rd är sammansatt av gen. plur. gutha- och gård 'kringgärdad 
kultplats'. Detta tyder på att förleden är subst. 'guda-' som i 
Gussjö i Fläckebo m. fl. Men övergången till godh- (1345) visar, 
att namnet på medeltiden associerats med subst. gode. 

gutar 'gotlänningar' GutaL (Hist. 2, 4-6) jämte gota ack. plur. 
'gutnisk penning' 1420 (SD ns 3, s. 593) (:feng. pl. gåtan). 

Guthlandia o. 1120 (SD app. I: 1, s. 3), gutlandia (2 ggr), gutlandiam 
1226 (SD 1, s. 242), guthlandie 1255 (SD 1, s. 375), gutlandiam 1258 
(SD 1, s. 391), Guthlandyam 1287 (SD 2, s. 28), guthlandia 1292 (SD 
2, s. 129), Gutlandie 1296 (SD 2, s. 218, 219); a gutlandi GutaL 13: 4, 
gutland list. 2, 4-6 jämte Gothlandia 1285 (SD 1, s. 654), 1286 (SD 
2, s. 5), gotlandia 1287 (SD 2, s. 19) (: fvn. gotland Fornmannasögur, 
Flateyarb6k). 

gutniskr adj. 'gotländsk' GutaL; gutnisk ce gen. plur. (om pen-
ningar) 1278 (SD 2, s. 293) jämte gotnisk 1506 (Styffe, Bidr. t. Skand. 
hist. 5, s. 133), gotniskan ack. sing. 1389 (SRP nr 2431), gotniska pl. 
1453 (Hadorph, Gamble Stadgar, s. 52) (: fvn. gotneskr Gudrunarkv. 
2, gotneskom 1309 DN 2, s. 83). 

h,cegumme 'fåfänglighet' Medelt. bibelarb. jämte hcegome Cod. Bur. 
Ivan Lejonridd. (: fvn. hgömi m.). 

Huv 'Hov', by i Rasbo sn, Uppsala län: Jn huwi 1291 (SD 2, s. 
104), in Hwff 1305 (SD 2, s. 436), in villa huwi 1316 (SD 3, s. 249), 
in hufi 1344 (SD 5, s. 319, 321, 332 avskr. 1344), i Hwff 1385 (SRP 
nr 2138) jämte: i Hoff 1420 (SD ns 3, s. 538) (: fhty, huof, flty. höf, 
angsax. höf m.). 

Huv 'Hov', by i Växjö sn, Konga hd, Kronobergs län: de huf 1282 
(SD 1, s. 597 avskr. 1286). 

mudhgor 'mor och dotter' Fsv. leg. jämte moPgh,ur VgL (: fhty. 
muoter, angsax. mödor). 

sukn adj. 'söcken (dag)' SödermL piufnapa B. 6: 1 jämte soknan 
a. a. Kyrkob. 18 (m. av 1400-t.; H 30); som första sammansättnings-
led i suknudagh a. a. Kyrkob. 18 pr. jämte soknedagh a. st. hskr. 27 

1) kuPi : liufr : iftiR : brykbr : sina : har av utg. felaktigt översatts med: »Gude 
(och) Ljuv efter sina bröders i st. f. 'Vänfast gode (enligt inskriften hette han Vid-
björn) efter sina bröder'. 
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(senare h. av 1500-t.) (:got. sökns, fhty. suokni, angsax. söm 'under-
sökning') 

sturan adj. ack. mask. 'stor' Rimkrön., sture 1464 (Sthlms jb) 
(: fsax störi). 

Hit höra även ord, vars vokal tidigt erhållit samma ljudvärde 
som urnord. ö, som kan uppkomma ur eller fi genom ersättnings-
förlängning framför försvunnen nasal (A. Noreen, .Altschw. Gram. § 
73 resp. 84: 2 b): 

hun 'hon' VgL I 34 ggr, DalaL 5 ggr jämte hon VgL I 1 gng, 
ÖgL, VästmL. 

vnder 'ond' Namnlös och Valentin, vndt Rimkrön. II jämte onder 
(fvn. våndr). 

Thur 'Tor' 1296 (SD 2, s. 686); som första sammansättningsled i 
Thwrsaker 1409 (SD ns 2, s. 192) 'Torsåker' i Hammarby sn, Sthlms 
län (: fsv. Pr av urnord. *punrar). 

ws 'oss' Sv. medelt. dikt. jämte os, oss (: got. uns). 
Även i medeltidsdanska finnas åtskilliga liknande exempel: bunde 

'bonde' Vald. Lov III: 12, som kvarlever i Bundgaard, namn på några 
större gårdar i Jylland (Ravn og Ussing i Namn och Bygd 1918, s. 
38 f.); dwm 'dom' Suso, gud dagh lEldste danske Skuespiil, twm 'tom' 
Suso (: fhty. zuomig, angsax. töm); hunn 'hon' Skaanske Arvebog, 
und 'ond' särsk. i sammansättningar undscap Eriks sjx11. Lov II: 
20 m. fl., ws 'oss' SkåneL m. fl. (Brondum-Nielsen, Gammelda. Gram. 
s. 265 och 168). 

Förhållandet mellan u och o i dessa ord har i de flesta fall förklarats 
på samma sätt som växlingen -us : -os, d. v. s. • u skulle ha upp-
kommit i tryckförsvagad sammansättningsled. Mest konsekvent 
har denna förklaring tillämpats av Axel Kock, som så förklarade 
u-ljudet i andra stavelsen av t. ex. husbundes, truldumber såväl som 
i första stavelsen av bulstad, But-, gudwilia (Svensk ljudhistoria II, 
s. 169 f.). Allt efter behovet förklarades sålunda huvudtrycket ha 
legat på första eller andra stavelsen. Förut har påpekats, att dal-
målets diftongering av u i -us visar, att -us icke kunnat utvecklas i 
trycksvag ställning. På samma sätt visar gutamålets diftongering 
av But- 'Bot', ex. Bäutas (II. Gustavson, Gutamålet I, s. 193), att 
But- ej varit trycksvagt. Det finns, såsom särskilt J. Sahlgren fram-
hållit (Namn och Bygd 1930, s. 79), ej det ringaste skäl att an-
taga, att huvudtrycket legat på senare leden i dylika samman-
satta ord. 



229 

Andra exempel med u ha förklarats bero på förkortning i fortis-
stavelse framför vissa konsonantförbindelser. Så förklarade Axel 
Kock u-ljudet i gwt 'gott', brullunge 'brorsbarn', suknu-dagher 'söcken-
dag', bunde 'bonde' (jfr husbundes ovan) m. fl. (Svensk ljudhistoria 
II, s. 172). Härtill anslöt sig A. Noreen med viss försiktighet: »ö 
wird zu u . . . bei kikzung vor konsonantengruppen sporadiseh aber 
wie es scheint vorzugsweise in nebentoniger Silbe» (Altschw. Gram. 
§ 112). Dylika exempel äro dock så sporadiska, att det är uteslutet, 
att en dylik regel gällt. Denna förklaring löser ej heller frågan om u 
i ord med bevarad lång vokal, som därför vållade Kock och Noreen 
stora svårigheter. Sålunda förklarade A. Noreen stur : stor som 
växling mellan andra och sjätte avljudsserierna (Altschw. Gram. § 
178), medan Kock ansåg stur vara lån från lågty. stuur 'gross, 
schwer' (a. a. III, s. 306). Växlingen bul : bol förde Noreen upp bland 
dunkla exempel (Altschw. Gram. § 167), och om sukn ansåg han det 
tvivelaktigt, om det överhuvud uppkommit av sokn (a. a. § 117). 
Detta visar tillräckligt, att hittillsvarande förklaringar av växlingen 
u : o i dessa ord ej äro tillfredsställande. Liksom -ur visats vara en 
äldre form, som senare ersatts av -os, så äro samtliga ovanstående 
u-belägg, bul, bunde, brullunge etc., relikter av ett äldre ljudför-
hållande, som senare ersatts av bol, bonde, brollunge etc. 

Den ljudolikhet, som ibland föreligger mellan ett ord som enkelt 
och sammansatt, beror ej på ordets accent utan därpå, att de sam-
mansatta orden ofta bevara äldre ljudförhållanden, som övergivits 
i motsvarande enkla ord. Det sammansatta ordet bildar en ny 
språklig enhet, vars led ofta ej längre associeras med de enkla ord, 
varav det är sammansatt. I sådana sammansättningar kvarstår den 
äldre ljudkvaliteten, även om det enkla ordet ljudlagsenligt för-
ändras. Och detta gäller lika väl den med huvudtryck försedda 
första sammansättningsleden som den med starkt bitryck försedda 
andra leden. Medan fsv. fa blir få, ra blir rå, kvarstår a-ljudet i de 
i sammansättning förr jämviktsaccentuerade orden fateker 'fattig', 
Ras jön, 'by i Dalarna' o. dyl. I b.alk II har visats, att då tidigare 
delabialiserat y återinsättes, kvarstår likväl i uti ortnamn som Ti-
veden, Isala, därför att dessa ej längre associeras med. de enkla orden 
ty- resp. ys(e)-. Likaså bevaras i av y även i andra sammansättnings-
led, ex. Dalabergslagsmålets blindstirä n., viliftin adj., fast de enkla 
orden återinfört y. Det är i enlighet med denna lag om samman-
sättningars konservatism, som u-ljudet bevaras längre i husbunde, 
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butholfus, brullunge, gudhvili, truldum än i bonde, bot, bropir, godher, 
domber etc. 

Den språkhistoriska bilden av äldre medeltida et: yngre ö, som ovan-
stående msv. och mda. exempel ge, bekräftas av de dialektgeo-
grafiska förhållandena, i det att fi i regel övergår till ö men bevaras i 
enstaka ord i ålderdomliga mål. 

Dalmålet har stur i det konservativa Österdalarna utom i de bergs-
lagspåverkade socknarna Bjursås och Gagnef, som liksom det yngre 
Västerdalarna ha stor. Samma utvecklingsbild företer adv. nog, som 
har u-ljud i Älvdalen (naug) och Orsa (nu  g), eljest nog; likaså milna 
'mor' Älvdalen Östnor i Mora, mr/ng Våmhus Bonäs men möna Vinäs 
i Mora, monna N. Venjan. Jfr att Älvdalen, Orsa, Våmhus och Mora 
ha us 'os', medan Särna och Nedre Västerdalarna ha os: Älvros i 
Särna, Oset i Skålö by, Järna sn, Osängsholn i Floda sn, Djurås (av 
liuros) i Gagnefs sn. Den största utbredningen har u- ljudet i subst. 
bud 'bod' allm. utom i gränsområdet mot Dalabergslagen, Bjursås-
Järna, som har bo. I bet. 'fäbod' har dock även detta område den 
ålderdomliga formen budär Djura Järna, bu8r Gagnef, bua f. Floda 
Nås. Å andra sidan har o-ljudet trängt längre upp i den nyare bet. 
'handelsbod', som heter bo i Leksand och Malung, som eljest ha bu. 

Dalmålet visar således tydligt, att u-b eläggen äro äldre f o r-
mer, som successivt utträngts av de yngre o-formerna. 
Och detta har icke skett genom en på en viss tid verkande allmän 
ljudlag, utan genom att de yngre formerna ord för ord ersatt de 
äldre. I ord och betydelser, som haft starkt stöd av riksspråket, har 
detta skett i större utsträckning än i ord och betydelser, som varit 
mer genuint dialektala. 

Utom i dalmålet ha enstaka u-ord bevarats fram till vår tid i 
Uppland och Norrland. Största spridningen i Norrland har ordet 
buer 'bodar'. I detta ord har även Uppland haft u-ljud, ex. Buekarby 
i Nora sn: bod,cekarleby 1312 (SD 3, s. 89), och i Östervåla sn: boda-
karaby 1518 (UUB). Då dessa i en förteckning över ödehemman år 
1604 skrivas Budkareby, är detta ej något tecken på sen övergång av 
o till u (Lars Hellberg, Inbyggarnamn på -karlar i svenska ortnamn, 
s. 123) utan ett exempel på att den gamla dialektformen på 1600-
talet börjar visa sig i skrift, liksom t. ex. den medeltida riksspråks-
formen Tyveden i ny tid ersattes av den medeltida dialektformen 
Tiveden (s. 13). I Hälsingland finnes även subst. bul 'fågelbo'. Dylika 
u-ord förekomma även på Gotland: adj. stur jämte stor, gårdsnamnen. 
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Buters, Butreps, Butede, motsvarande Bot- (H. Gustavson, Guta-
målet I, s. 193). Det är sålunda de ålderdomligaste målen, som be-
varat det äldre u, medan yngre mål liksom riksspråket erhållit det 
yngre o. På samma sätt förhåller det sig i Danmark, där u förekom-
mer på norra Jylland, ex. cdu 'stor' (Kort over de danske folkemål, 
s. 36). 

För att kunna bedöma förhållandet mellan germanskt ö- (å-)ljud 
och de nordiska u : o-beläggen är det nödvändigt att ställa det nor-
diska språkmaterialet i samband med utvecklingen av urspr. ö inom 
det germanska språkområdet. 

b. Germanskt ö och dess nordiska motsvarigheter. 

När det äldsta germanska skriftspråket, det gotiska, skapades, 
lånade det de flesta bokstäverna från det grekiska alfabetet, ett få-
tal från det latinska men tecken för o och u från den äldre s. k. 
germanska runraden.1  Detta måste ha gjorts därför, att de ger-
manska o- och u-ljuden varit så olika de ljud, som betecknades med 
grek. to, lat. o resp. grek. ov, lat. u, att man ej kunde använda dessa 
tecken. Det germanska u-ljudet, tecknat h, måste ha liknat det 
latinska 0-ljudet, eftersom lat. Röma blev got. Rinna, lat. höra 
'timme': germ. (mnederrenskt) fin lat. mörus 'mullbärsträd': fhty. 
mfirboum. Det germanska o-ljudet, skrivet g, motsvarade det latinska 
a-ljudet; lat. mater motsvaras av fsax. mödor, fnord. möåir 'moder', 
lat. frater av got. bröfiar, lat. fagus 'bok' av got. böka o. s. v.2  Germ. 
ft har således haft o-klang, motsvarande europeiskt u, medan germ. 
ö har varit ett å-ljud, som ej får sammanblandas med svenskt o 
(o)-ljud. 

Det germanska ö-ljudet diftongerades i fornhögtyskan till uo 
sedan mitten av 700-talet. Detta skedde först i det frankiska språket, 
där uo trängt fullständigt igenom med 800-talet, senare, omkring 
900, i övriga dialekter, ex. bruoder 'broder', fluot 'flod'. Från och 
med 1000-talet började uo att övergå till u genom bortfall av senare 
diftongkomponenten, ex. bruderschaft, gruba3; och denna skrivning 
har bevarats till vår tid. 

Även i fornlågtyskan har germ. o diftongerats till uo, som upp- 
Streitberg, Gotisches Elementarbuch, s. 42. 
Streitberg, Urgermanische Grammatik, s. 48-49. 
W. Braune, Althochdeutsche Grammatik § 38-40. 
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träder redan på 800-talet i vissa handskrifter (Pragerfragmentet 
och Vatikanska Genesishandskr.), ex. bruoöar 'broder', flod 'flod'.1  
Tyska forskare äro ej eniga om huruvida denna diftongering skett i 
hela lågtyskan. Utvecklingen av germ. ö i nordiska språk visar, att 
diftongering måste ha skett i lågtyskan lika som i fornhögtyska, se 
nedan. Sedan har monoftongering inträtt men ej som i medelhög-
tyskan till tt utan till 0.2  

I det fornnordiska språket fanns både u och o. Den äldre run-
raden hade särskilda tecken för u (n)  och o (g), som även förekomma 
på svensk botten, ex. runoR Järsberg (500-t.), haPuwolafr Stentoften 
(si. av 600-t.). Den yngre, skandinaviska runraden, som föreligger 
färdig i början av 800-talet, hade blott 16 tecken, därav u (fl)  men 
icke o. 

Minskningen av antalet runor har förklarats som en följd av »ned-
gång i kulturen efter tiden c:a 600. Folkvandringstidens intensiva 
förbindelser med grannfolken avtaga» (0. von Friesen, Runorna i 
Sverige, s. 21). Detta kan dock ej vara riktigt. Efter romarrikets 
undergång följde visserligen en minskning av romerska fornfynd, 
särskilt av guld, i såväl Sverige som Danmark. Men i Norden skedde 
en kulturförändring, som man nu vet innebar en uppgång. Den 
»romerska» järnåldern ersattes i Sverige av den »svealändska» (Upp-
sala, Vendel m. fl.). Sjöarnas och myrarnas järnmalm utnyttjas. 
Jordbruket utvidgas, och jordbrukssamhället organiseras. Folk-
vandringstidens primitiva massemigration efterföljdes av organise-
rade handels- och krigsfärder dels till England och Irland, dels till 
andra sidan Östersjön.3  

Denna expansion på de tekniska och ekonomiska områdena med-
förde en kulturell omstöpning, som tog sig uttryck i en språkför-
ändring i förenklande riktning, främst kännetecknad av den sam-
nordiska synkopen, som förkortade ordens längd. Den 24-typiga 
runradens utbyte mot den 16-typiga var också en reform i för-
enklingssyfte. Förutsättningen därför var, att den stora omdanings-
tiden även innebar förändringar i ljudsystemet, varigenom förut 
olika ljud, ex. å och "i, ö och ft, sammanföllo, så att de kunde åter-
giva» med samma tecken. På detta sätt måste man bedöma an- 

i) F. Holthausen, Altsächsisches Elementarbuch § 94. 
A. Lasch, Mittelniederdeutsche Grammatik § 160. 
Se bl. a. professor J. E. Forssanders framställning i Svenska folket genom 

tiderna I. 
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vändandet av u-runan i ord med urspr. ö, ex. buti 'bonde' Frötuna 
(Uppl. runinskr. nr  527), bruPir 'broder' Rotsunda (Uppl. runinskr. 
nr  98), kgfian 'godan' (ack. sing.) Eggeby (Uppl. runinskr. nr  69), 
kuilanti 'Gotland' (dat. sing.) Norrsunda (Uppl. runinskr. nr  414), 
Dur 'Tor' Velanda (Västergötl.). Man, har antagit, att u-runan i 
dylika ord återgivit o, men ej observerat, att u förekommer även i 
latinsk skrift, bunde, brullunge, gufi, gutlandi, Thur, och i våra ålder-
domligaste dialekter. Det germ. ö har således i övergångstiden mellan 
äldre och yngre runor övergått till ett ljud, som tecknats med u. 

I mitten av 1000-talet kan man iakttaga en tredje fas i utvecklingen 
av germ. ö på nordiskt område. Medan den yngre runradens ristare 
i ett par århundraden konsekvent skrivit u för såväl germ. it som 
germ. ö, började man omkring 1040 att använda den äldre ansur-
runan () som tecken för o. Detta får ej sammanblandas med den 
äldre futharkens användande av o (g), som var tecken för ett d-
ljud, medan blev tecken för ett o-ljud. Tidigare hade ansur-
runan betecknat nasalerat a. Den fick nu namnet Q88 och betecknade 
således stunget o (Q). Men samtidigt började man använda den i 
stället för äldre u, ex. mopir 'moder' (Uppl. runinskr. nr. 29, 74). 
Förutsättningen därför var, att ljudvärdet av Q var lika det o-haltiga 
u-ljudets. Detta utvecklingsstadium av Q bevaras ännu i norska 
dialekter, ex. o 'å', ro 'stång' (Hj. Falk i Arkiv f. nord. fil. 6, s. 117). 
Det förekommer även i dalmålet, ex. dogg 'dagg', logg 'lagg', grpt 
'gran', sopp 'svamp' Älvdalen (Levander, Dalmålet I, s. 114); likaså 
i enstaka reliktord i Dalabergslagen, ex. låtråst 'björktrast'. 

Även då germ. ö hade övergått till it, upprätthöll språkkänslan en 
skillnad mellan ord med urspr. 5 och ord med urspr. ii, ungefär som 
man i delabialiseringsmål i vår tid skiljer på bita och byta, ehuru båda 
uttalas lika. Liksom runskriften började använda oss-runan för ord 
med förlitterärt u (av germ. 5), så återgav man i den latinska skriften 
dessa ord med bokstaven o utom i vissa reliktord (se ovan), som be-
varade u till en tid. Så småningom ersattes u även i dessa ord med 
o. Endast i ålderdomliga mål kvarstod u i vissa ord som ett minne 
av ett stadium i språkutvecklingen, som en gång varit samnordiskt. 

c. Ljudövergångens fonetiska betingelser. 

I tyskan skedde övergång från germ. 5 till fhty. it via diftongering 
till no, vars senare komponent bortföll. Om så varit fallet även i 
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nordiska språk, kan man ej liksom i fhty. säkert konstatera genom 
bevarade skriftliga språkminnen. Men vissa språkförhållanden tala 
därför. 

I finska språket finnas vissa låneord, som ha diftong, ex. tuomari 
'domare', huotra 'svärdskida' (got. födr), nuora 'snöre' (fhty. snuor).1  
Likaså i lapskan: stuor- 'st or-'.2  Dessa ha inlånats från fornsvens-
kan och bevara tydligen ett äldre fornsvenskt uttal. 

Diftongering av germ. 5 sker även i de ålderdomligaste svenska 
dialekterna. Största likheten med diftongen i fornhögtyska och i 
finska låneord uppvisar dalmålet, som har olika varianter av u-
diftong, ex. stuceö 'stod' Älvdalen, stuted Våmhus och Bonäs i Mora.3  
En annan diftongvariant, ou, förekommer i Norrbotten, ex. stops ,. 
'stor' Ö Kalix4, stour N. Kalix5, likaså i Nyland i vissa ord, ex. bouk 
'bok', moudro 'moder'6. Till detta område hör även Gotland, ex. 
mr  'mor'.7  I Blekinge förekommer en o-diftong med trycksvag 
u-förled, ex. st ao 'stod', syol 'sor.° 

I Danmark representera Jylland och Als det äldsta stadiet, u-
diftong, ex. fua 'fot', sdua 'stor', medan Sonder-Jylland och öarna 
ha o-diftong, ex. foe 'fot', sdos'r 'stor' (Fyen). Bornholm åter har 
liksom Skåne enkelt o-ljud. (Bennike-Kristensen, Kort over de 
danske Folkemål § 31.) I Norge förekommer diftongen ou eller ou 
på Vestlandet (Nordhordland, Sunnhordland, Ryfylke, Jeeren) 
(Gustav Indrebo, Norsk Målsoga, s. 225). 

Spår av denna diftongering finnas även i äldre fsv. skrift. Å våra 
äldsta mynt från Olov Skötkonungs tid förekommer namnet Olov, 
vars första vokal behandlas på samma sätt som i ord med urnord. 
ö (A. Noreen, .Altschw. Gram. § 73 Anm.). Det skrives dels med u, 
VLVAVZ, dels med o, OLAF; jfr dalmålet, som i de äldsta delarna 
har rilciv (Älvdalen, Mora, Venjan), i yngre trakter Ola (Malung). 
Dessutom skrives i vissa fall ou: OALVAZ REX ZAEN (Numis-
matiska meddelanden nr 5 och 37). L. Fr. Läffler tolkar detta med 
en omkastning av A och L som OLAA (Namn och Bygd 1918, s. 

Streitberg, Urgermanisehe Grammatik, s. 48-49. 
Grundström, Lule-lapsk ordbok, s. 1268. 
Levander, Dalmålet I, s. 153. , 
Carin Pihl, överkalixmålet, s. 236. 
H. Rutberg, Folkmålet i Nederkalix, s. 100. 

e) J. A. Lundell i Svenska Landsmål I, s. 130 resp. 125. 
7 ) H. Gustavson, Gutamålet I, s. 185. 
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142). Men i stället för att på detta sätt godtyckligt tillgripa fel-
skrivningshypotesen bör man först läsa som det står, OULAUS REX 
SUEN, med diftongering av den långa uddljudsvokalen, jämförlig 
med diftongen i Norrbotten och Nyland, på Gotland och Vestlandet 
i Norge. 

Även i dansk skrift förekomma exempel på gammal diftong, så-
lunda: guoth 'god', guoz 'gods', hwos 'hos' Flensborg Stadsrett (o. 
1300), stuor 'stor', buod 'bod' Chr. II Nya Test. (Brondum-Nielsen, 
Gammelda. Gram. I, 8. 366), motsvarande den levande diftongen i 
jylländska dialekter, se ovan. 

Denna diftongering har väl hittills betraktats som en lokal före-
teelse av relativt sent ursprung. Sålunda tror Gustav Indrebo, att 
diftongeringen av de gamla långa vokalerna skedde för att skilja 
dem från de korta, sedan de senare förlängts, eftersom diftongerna 
påträffas just i den del av Norge, där de korta vokalerna vid för-
längning öppnats minst (Norsk Målsoga, s. 225). Men denna del av 
Norge har det äldsta språket. Bevarandet av de korta vokalernas 
kvalitet är en ålderdomlig relikt, diftongeringen av de långa vokalerna 
en annan. 

Även i Sverige och Danmark finnas diftongerna i de konservati-
vaste områdena, äldsta stadiet i dalmålet och i Jylland, därnäst i 
Norrbotten och Nyland, som ha samma utvecklingsstadium som 
Vestlandet i Norge. Sammanställer man detta med de historiska 
beläggen av diftong i finska och lapska låneord, på svenska mynt från 
1000-talet och i fda. från 1300-talet, inser man, att diftongerna ut-
göra relikter av en forntida sammanhängande företeelse. Impulserna 
till denna diftongering måste ha kommit från det frankiska riket, 
där de först kunna konstateras. 

Genom bortfall av diftongen uo:s sista komponent 
uppstod vokalen tt, som omkring 1040 började ersättas 
av o. Det är troligt, att denna övergång skedde under inflytande 
söderifrån — i anglosaxiskan hade germ. ö i långstaviga ord alltid 
skrivits o, ex. sta, //ödi, och i lågtyska hade diftongen ersatts med o. 
Men övergången var också beroende av fonetiska förhållanden. Man 
måste erinra sig, att u-ljudet var starkt o-haltigt, s. k. europeiskt 
u-ljud, som står vårt 0-ljud så nära, att skillnaden kan vara svår att 
iakttaga. Ehuru tyskan bevarar den gamla skrivningen med u i 
hithörande  ord, ex. Buch, gut, motsvarar uttalet ofta det svenska o- 

Biilbring, Altenglisches Elementarbuch § 99. 
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ljudet (A. Noreen, Vårt språk I, s. 533). Å andra sidan förekommer 
det europeiska u-ljudet ännu på flera håll i Sverige. Så är fallet på 
södra Gotland (Vamlingbo och Hamra socknar) enligt Elias Wess&t, 
ex. buk 'bok', grup 'grop', rut 'rot', ehuru andra upptecknare an-
vänt o-tecknet genom upptecknartradition (se H. Gustavson, Gata-
målet I, s. 182). Eur. u förekommer även i delar av Blekinge, Skåne 
och Halland, där ord med u och o kunna sammanblandas, ex. dum 
och dom (A. Noreen, Vårt språk I, s. 528). Ett mellanljud mellan 
u och o finnes även i finlandssvenska, av finlandssvenska folkmåls-
arkivet skrivet med ett u-tecken, vars mellanstapel ersatts med den 
ring, som förekommer i lmalf. o-typ.i Men Åland har svenskt o-
ljud liksom Uppland. 

Övergång av u till o synes ha fördröjts av ställning framför tryck-
svag vokal, där jämviktsaccent länge bevarades; närmare därom i 
annat sammanhang; jfr förhållandet med i (av germ. e, ex. lie, 
se kap. 21. U kvarstod även längre framför vissa konsonanter, 
likvida (1, r), som alltid verkar öppnande på föregående vokal, och 
dental (d, s, t), vars uttal motverkar den läpprundning, som sker 
vid uttalet av o, ex. bul, stur, Thur, bud, mudhgor, us 'os', us 'oss', 
But-, gut. Å andra sidan underlättades övergången till o av andra 
konsonanter, särskilt /n och n. Dessa konsonanters slutande inverkan 
på föregående vokal var så stor, att även urspr. a dialektalt övergick 
till o framför dem, ex. i Bohuslän (se Lindberg, Skeemålet, s. 174) 
och Västerdalarna, ex. bron 'brun' (Levander, Dalmålet I, s. 183). 
Denna företeelse har tidigare haft större utbredning, under medel-
tiden även i Halland, ex. Grimeton : Grymethon 1523 (Fr. I reg.), 
och Uppland, ex. Sigtuna : Sictonia 1164-1167 (SD 1, s. 64).2  

Samtidigt som ft (av germ. ö) började övergå till ö, förändrades det 
gamla långa u-ljudet från eur. u till ett främre u-ljud, först mot-
svarande bergslags-u (zu), som har flera varianter med olika o-halt, 
sedan till riksspråkets spetsiga u-ljud • (u). Sedan skillnaden mellan u 
och o på så sätt blivit större, kan man ej tala om någon ljudlagsenlig 
övergång av ii (av germ. ö) till 5 utan om substitution, av bod för 
bud, stor för stur o. d., så som man kan iakttaga i våra dagars dialekt-
omstöpning genom inverkan från riksspråket. 

Meddelat av prof. 0. Ahlbäck, Helsingfors. Finlandssvenskan har således 
icke o som motsvarighet till riksspråkets 0-ljud, såsom A. Noreen uppger i Vårt 
språk I, s. 526. 

J. Sahlgren i Namn och Bygd 1922, s. 158, och 1918, s. 181. 



Balk V. 

Germanskt e. Språkhistoriska slutsatser. 

21. Utvecklingen av germanskt å. 

En parallell till utvecklingen av germ. ö företer utvecklingen av 
germ. s. k. 02  och med detta sammanfallet fnord. ö av annat ur-
sprung, ex. fvn. fé < *fehu. Detta uppträder i danskt och svenskt 
riksspråk som J, i norskt och isländskt riksspråk som å', ex. da. och 
sv. fce, grcet, da. her (»udt. med langt ce»), sv. här: no. och isl. fe, gret, 
her. Svenska dialekter ha ä-ljud i södra, e-ljud i norra Sverige. Dess-
utom förekomma i-ljud och diftong. Innan frågan om förhållandet 
mellan dessa varianter behandlas, lämnas exempel på deras före-
komst. 

Diftongen ie förekommer särskilt i övre Norrland, sålunda i Norr-
botten: Mkr 'här' Ö. Kalix, ,scfr N. Kalix, pr 'här', Hatt 'lätt', 
siken 'slät' N. Luleå, hset 'tät' Piteål; Västerbotten: je 'lä', jett 'lätt', 
Jet 'tät', jär 'här' Burträsk Degerfors, ggje 'knä', jeta 'tita' Deger-
fors2; Jämtland: Nits 'blåste', lmt 'lät', hin 'här' Lid3, fje 'fä' äldre 
jämtl., jett 'lätt' Rödön, tjätt 'tät' Hackås Hallen. Enstaka dylika 
exempel finnas även i Ångermanland: ngje 'knä' Viksjö; Hälsing-
land: flietta 'fläta' Delsbo; och Härjedalen: jett 'lätt' Lillhärda1.4  
Diftong förekommer dessutom i övre dalmål: frie 'frö', flieta 'fläta', 
trbeta 'kvittra' (om talgoxen), s17,et 'slät', jär 'här' Älvdalen Våmhus, 
jär Mora Järna, jä Transtrand — Äppelbo. 5  Likaså i norra Uppland: 
knie 'knä', lieka 'läka', liesa 'läsa' Vätö, griet 'grät', het 'lät' Skut- 

Carin Pihl, överkalixmålet, s. 190 och 223 f. 
J. V. Lindgren, Burträskmålets grammatik, s. 128. P. Åström, Degerfors-

målets ljudlära, s. 55 f. 
K. 11. Waltman, Lidmål (Svenska landsmål XIII, s. 110, 74 och 84). 
G. Bergman, Utvecklingen av samnordiskt ö i svenska språket, s. 22-24, 

76 och 84. 
L. Levander, Dalmålet I, s. 130 f. 
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tungel; och i enstaka ord i Södermanland: jer o d..r 'här och där'; 
Gotland: jer jär; södra Kalmar län: hissenhjern 'den här', och Ble-
kinge: hessenhjerna. Diftong förekommer även i vissa ord i finlands-
svenska: hiär, jr o. d. Österbotten, Eg. Finland, Åland, Nyland2, 
leät(är) 'lätt', siiåt 'slät' Pyttis (Nyland)" och baltsvenska: siär 'här' 
Rågö, hiänn Runö. Den förekommen även i Sönderjylland: hjcer, 
jcer 'här'.2  

Diftongering förekommer även i Norge i trondermålet: Hett ljett 
'lätt', tiett, tjett 'tät', Fåetr > fjeset Innherad Namdal Strinda.4  
Likaså på Island. Björn Magmisson Olsen har framhållit (Arkiv 3, 
s. 190), att biskop Brynjölfur Sveinsson i ett brev år 1651 säger, att 
fe bör skrivas och uttalas så, icke fie, som man vanligen gjorde, 
särskilt på norra Island. Olsen drar därav slutsatsen, att diftongen 
spritts från norra Island. I stället förhåller det sig så, att norra Island 
bäst bevarat gamla språkdrag liksom Norrland i Sverige. Finnur 
Jönsson har påvisat, att exempel på je förekomma redan under tids-
perioden 1300-1550 (Det islandske Sprogs Historie i kort Omrids, 
s. 11). Diftongeringen på Island är ej någon isolerad isländsk före-
teelse utan sammanhänger med motsvarande drag i det övriga Nor-
den. I regel skrev man dock e, ehuru enstaka dialektformer med 
diftong smögo sig in i skrift och på 1600-talet började användas oft& 
särskilt på norra Island. 

Även i Sverige har denna diftong tidigare haft större utbredning. 
I medeltidssvenska förekommer den även i Östergötland: hiär ÖgL 
och Söderköpingsrätten, samt Småland: hiär äpter 1408 Nydala, 
1409 Eksjö (SD ns 2, s. 73 resp. 92). På runstenar förekommer 
hiar, hier 'här' ej blott i Uppland, Södermanland, Småland och Got- 
land utan även på Öland." 

Från forntidssvenska ha ord med diftongen ie inlånats i finska och 
lapska, ex. fi. lieko 'kullfallen trädstam' (urnord. någö), kielo 'litet 
sädesmått' (urnord. *skffi), lapska viekko '36 pund' (urnord. *vg"ö)." 

B. Hesselman, Preteritum av gråta, låta (Språk och stil 1905, s. 101 f.). 
B. Hesselman, Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia, 

(Ordgeografi och språkhistoria s. 127 f.). 
Bergman, a. a., s. 76 och 80. 
Rosa, Norske bygdemaal IX, s. 43. 

3) B. Hesselman, Några nynordiska dialektformer och vikingatidens historia. 
(Ordgeografi och språkhistoria s. 127 f.). 

6) Hj. Lindroth, Skandinavien och Skåne (Namn och Bygd 1918, s. 106). 
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I vissa fall motsvaras ö av i, sålunda i norrländska mål: grid 'grät', 
hid 'hette', lid 'lät' Ö. Kalix, kni 'knä', grit, lit N. Kalix. Detta i 
kan ibland åter diftongeras i likhet med ord med ursprungligt i, 
ex. /rh., 'lie', m", 'se' Ö. Kalix, lch, sch N. Kalix, ici), sfiy Burträsk.' 
Enstaka dylika exempel finnas även utanför dessa områden, sålunda 
i Jämtland: fi 'fä', Hälsingland: knibälte 'knäband av läder', hila 
'rimfröst'.2  Likaså i övre dalmål: fri 'frö' Venjan., flita 'fläta' Orsa, 
kni 'knä', blis 'blåste', grit, lit, titt 'lätt'; tåt, titt 'tät' Älvdalen Våm-
hus Venjan Orsa.3  I vissa fall har i större utbredning, sålunda Dala-
bergslagen: dihir 'de (n) här' f. o. pl. Svärdsjö, hila allm.; Uppland: Fiby; 
Västmanland och Södermanland: Fiholm; Östergötland: Fifalla, och 
Västergötland: Fids. Orden klia, lie och si 'se' ha i uti hela Svealand 
och östra Götaland.4  I forngutniska finns pret. hit 'hette', lit 'lät'. 
Detta 7 har sedan uti gutamålet diftongerats på samma sätt som 
urspr. kne k 'knä', trek 'trä', sek 'se', le,t 'lätt', reit 'rätt'.3  Enstaka 
exempel med i förekomma även i estlandssvenska: grit Ormsö, lit 
Nuckö.4  Även i Norge finnas dylika exempel: fi Tröndelagen (Inn-
herad Namdal), fi, kni Sogn.,  

I norra Sverige motsvaras germ. ö i regel av e, sålunda i delar av 
Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Härjedalen: fe, kne och 
tre.8  Övre Västerdalarna har även bles 'blåste', fletta 'fläta', lett 'lätt', 
tett 'tät' .3  I Ångermanland finns utom fe, kne, tre även gret och jet, 
i Medelpad, Hälsingland, Gästrikland och Dalabergslagen gret och 
jet, i Dalabergslagen även deher 'de(n) här' f. o. pl. Enviken. Uppland 
och finlandssvenska mål ha gret och jet, baltsvenska her 'här' Dagö 
Gammalsvenskby.8  I delar av Värmland, Dalsland och Bohuslän 
finnas såväl fe, kne och tre som gret och let.9  Götaland och Svealand 
söder om Mälaren ha liksom riksspråket fä, knä, trä, grät, lät och här." 

Utvecklingen av germ. ö har varit föremål för åtskilliga skriverier. 

Carin Pihl, a. a., s. 223-225. 
G. Bergman, a. a., s. 22 och 31. 

8) L. Levander, Dalmålet I, s. 130 f. 
E. Wigforss, En fornsvensk ljudlag (Namn och Bygd 1918, s. 113 f.). 
H. Gustavson, Gutamålet I, s. 24 och 82. 
G. Bergman, a. a., s. 33. 
Ross, Norske bygdemaal XVI, s. 140. 
Bergman, a. a., s. 22-23, 30-33. 
Bergman, a. a., s. 19-21. 
Bergman, a. a., s. 10-15. 
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Ernst Wigforss antog »en ljudlagsenlig övergång å > i frf vokal» (En 
fornsvensk ljudlag. Namn och Bygd 1918, s. 113 f.). Gösta Bergman, 
som skrivit om Utvecklingen av samnordiskt å (1921), drog upp 
gränserna för e och ä, gret : grät o. d. (s. 104), men gick ej in på för-
klaring av diftongen i hithörande ord och förbigick helt det av Wig-
forss behandlade materialet med i. Diftongeringen behandlades av 
Bengt Hesselman i Några nynordiska dialektformer och vikingatidens 
historia (Ordgeografi och språkhistoria, s. 127 f.). Han framhöll, att 
de områden, som nu ha diftong i sådana ord som hiär 'här' och iär 
'är', voro relikter från en tid, då »större delen av det gamla svenska 
språkområdet» haft diftong, vilket han antog vara omkring år 900 
(a. a., s. 143). Han påvisade även, att diftongerna förekomma redan 
i fhty., ex. hiar, hier 'här' (got. hår), riat, riet 'rådde', liaz, liez 'lät', 
och antog, att deras förekomst i Sverige berodde på inflytande från• 
frankiskan (a. a., s. 160). 

Den här lämnade översikten över utvecklingen av germ. ö i nutida 
dialekt bekräftar Hesselmans epokgörande tes. Samtidigt visar den, 
att diftongeringen nått längre än till den östliga fornsvenskan, »birka-
svenskan», vilket Hesselman antog (a. a., s. 150). Diftongen i trönder-
målet i Norge kan ha kommit från Jämtland, men då den även finnes 
på Island och den ur diftongen utvecklade i-vokalen bevaras i 
västra Norge (Sogn), är det sannolikt, att den vid tiden för Islands 
bebyggande (o. 900) funnits i hela Norge. Diftongen i Sönderjylland 
förklarade Hesselman som ett svenskt språkminne, »ett 'Vikingespor' 
från bosättningen på 900-talet» (a. a., s. 145). Enligt min uppfattning 
finnes ej något skäl att behandla Sönderjylland annorlunda än mot-
svarande svenska reliktområden. Liksom Hesselman antog, att 
detta dialektdrag, som bevarats i Norrbotten, dalmål, finlands-
svenska och Gotland, funnits även i mellanliggande område, så antar 
jag, att det funnits även i området mellan dessa reliktställen och 
Sönderjylland, d. v. s. Danmark. Att några spår därav ej finnas på 
runstenar från de danska öarna, beror därpå, att dessa tidigare än 
Sverige genomfört återgång till å. Jfr att även andra novationer, 
återställande av y och h, genomförts tidigare på de danska öarna än 
i Sverige och Jylland (se ovan s. 141 och 220). Även i andra av-
seenden, t. ex. bevarandet av ft, är Jylland konservativare än öarna. 
Över öarna gick förbindelsen mellan Tyskland och Sverige, medan 
Jylland var förbindelseled till det i språkligt avseende konservativa 
Norge. Jag anser sålunda, att diftongeringen av germ. ö var ut- 
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märkande icke blott för »birkasvenskan» utan för hela 'vikinga-
nordiskan', det språk som talades i Norden under vikingatiden. 

Vokalen i uti ord av denna typ förklarade Wigforss såsom en 
övergång av germ. J till i framför vokal. Undantagen förklarade han 
som resultat av analogibildning (a. a., s. 128). Att detta ej kan vara 
riktigt, framgår av den talrika förekomsten av i uti ord av typen 
grit, lit, som Wigforss ej kände till. Gösta Bergman gick ej in på 
förklaring av i-vokalen i dessa ord men talar om att E »förträngts ända 
till i» (a. a., s. 104). Carin Pihl, som först framlade det värdefulla 
norrländska materialet av ord med i uti antekonsonantiskt inljud, 
antog, att en brytning av J > a > i »ägt rum i ökm. och troligen 
även i de övriga nb. dial.» (a. a., s. 227). Detta återger enligt min 
uppfattning riktigt uppkomsten av i icke blott i norrbottensmål utan 
i hela det skandinaviska språkområdet. 

Ur diftongen har i uppkommit genom bortfall av den senare 
diftongkomponenten. Liksom diftongeringen har denna utveckling 
från söder spritt sig mot norr; jfr ty. hier 'här'. Bäst är detta stadium 
nu bevarat i vissa ord i diftongområdena, Norrbotten, övre dalmål, 
gutamål och Trondelagen. I vissa fall har i-ljudet bevarats även 
utanför dessa områden. Största utbredningen har i-ljudet i typen 
klia, lie, si vid sidan av fä, knä och trä. Även om detta ej kan för-
klaras, så att J övergått till i framför vokal, så måste i-vokalen i 
detta fall sammanhänga med hiatusställningen. I denna ställning 
har jämviktsaccent och vokalkorthet länge bevarats, medan vokalen 
i slutljud var lång. Då jämviktsaccenten upphörde och stamvokalen 
därvid förlängdes, fixerades i-vokalen i dessa ord, medan den i slut-
ljud ersatts av e, senare ii. 

Den äldre vokalen bevarades också längre i sammansättning än i 
de enkla orden, jfr ovan s. 229. Det heter sålunda i Hälsingland 
knibälte 'knäband av läder' men knä; i Uppland .Fiby, i Västmanland 
och Södermanland Fiholm, i Östergötland Fifalla, i Västergötland 
Fieis och i Dalsland figata (Högsäters sn) men fä. På detta sätt för-
klaras även dalmålets fjös 'fähus' Ovan Siljan, fjös Övre Väster-
dalarna, flås Rättvik ur *ff-hös resp. -hus (Levander, Dalmålet I, 
s. 268 not 3). 

En äldre vokal bevaras även längre än eljest i genuina dialektord, 
som saknas i riksspråket. Så förklaras, att i bevaras i t. ex. hila 
'rimfrost' i områden, som eljest ha gret, let o. d. 

Förekomsten av J i norra Sverige förklarade Bergman såsom be- 
16 —  497209 P. Envall 
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varat germ. ö (a. a., s. 26). På samma sätt förklarade Hesselman E 
i västnordiskan (a. a., s. 150). Då såsom ovan visats E en gång dif-
tongerats i hela Norden, måste det nuvarande e-ljudet i hithörande 
ord vara ett sekundärt e-ljud. Diftongering skedde endast i ord med 
lång vokal; i ord med vokalförkortning skedde ej diftongering, utan 
där bevarades e-vokalen liksom i Ö. Kalixmålets lett 'lätt', slett 'slät', 
tett 'tät' (C. Pihl, a. a., s. 223). Detta e infördes även i ord med lång 
vokal. Även denna utveckling utgick från söder. Sålunda mono-
ftongerades diftongen is till e i lågtysk tid, ex. het 'hette', ret 'rådde' 
bref (— brief,.brif) (A. Lasch, Mittelniederdeutsche Gram. § 110 f.) 
och spreds med tillhjälp av skrift- och riksspråk norrut. Detta e 
sammanföll i Danmark, Götaland och södra Svealand med fnoed. 
ce, som skrevs med ce tidigast år 1191, i regel från 1250.1  I medeltida 
handskrifter från Götaland återges germ. ö i allmänhet med ce, ex. 
grcet, forket Cod Holm. A 33 från Vadstena (G. Bergman, a. a., s.41 
och 48). Men enstaka exempel med e förekomma, ex. gret, let, redh, 
her, vintreno dat. 'vinträdet' Fsv. leg.,2  redho pret. 'rådde', felagh 
'äktenskap' Medelt. bibelarb. I A, redh 'rådde', reth adj., trea gen. 
plur. MB I B? Valter Jansson ansåg, att legendhandskriften skrivits 
i Vadstena, men att e-formerna »böra ses mot bakgrunden av för-
hållandena i nutida dialekter norr om Mälaren».2  Olof Thorell åter, 
som lokaliserade bibelhandskriften I A till Vadstena kloster och 
skrivaren av I B till »trakter söder om Östergötland», ansåg att 
e-f ormerna kunde återge verkligt uttal eller också blott vara 
skrivformer med e för ce, så »sannolikt i felagh».3  Det synes mig 
nödvändigt att förklara e-formerna i dessa Vadstenaskrifter på enhet-
ligt sätt. Det naturligaste är då att, såsom Valter Jansson gjorde, 
sammanställa e-beläggen med dialekter, som ha formerna gret, let. 
Därav följer dock ej, att skrivarna voro från Svealand norr om Mä-
laren. Ty liksom Hesselman visat, att ie-diftong i forntiden hade större 
utbredning än nu, så är det troligt, att även e-formerna på 1400-talet 
haft större utbredning än nu. Växlingen gret, let: fä, knä förklarades 
av Gösta Bergman så, att e bevarades i gret, let o. d. genom associa-
tion »med preterita av den talrikt företrädda 1 klassens starka verb» 
(a. a., s. 102). Detta kan ej vara riktigt, ty denna växling motsvaras 

i) Stig 0:son Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom, s. 149. 
3) Valter Jansson, Fornsvenska legendariet, s. 99-100. 

Olof Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska, s. 8 och 33. 
Olof Thorell, Fem Moseböcker på fornsvenska, s. 32 och 44. 
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längre norrut av växlingen grit, lit: fe, kne, tre, som representerar ett 
äldre stadium i utvecklingen av germ. J. Tydligen har den yngre 
vokalen i fe resp. fä genomförts tidigare i slutljud än i konsonantskyd-
dat inljud, grit, lit, resp. gret, let. De övriga e-orden utgöras av sam-
mansatta substantiv, vintreno, felagh, och av den jämviktsaccen-
tuerade genitiven trea, i vilka ställningar e bevarats längre än i 
slutljud, fä och trä; jfr ovan s. 236. 

De fyra olika vokalvarianterna av germ. ie, i, e och ii, represen-
tera således ej olika »ljudlagar» inom olika områden utan olika tids-
skeden av utvecklingen på nordiskt område. Från söder ha de olika 
novationerna gått mot norr. De äldsta skedena bevaras dels i de 
geografiskt mest avlägsna områdena, Norrbotten och norra Island, 
dels i trakter med ett sydligare läge men med utpräglat självständigt 
konservativt kynne, framträdande ej blott i språket utan även på 
andra områden av den folkliga kulturen, dalmål, norra Uppland, 
gutamål, Sönderjylland. Först i andra hand har utvecklingen be-
stämts av fonetiska faktorer. 

22. Språkhistoriska slutsatser. 

Utvecklingen av germ. J har således gått parallellt med den i kap. 
20 skildrade utvecklingen av germ. ö. Från frankiska riket har 
diftongering av ö till no liksom av J till ie gått norrut; genom bortfall 
av sista diftongkomponenten har it förallmänligats liksom i. Denna 
utveckling, som skett i förlitterär tid, har kvarlämnat relikter i 
ålderdomliga dialekter, särskilt norska, dalmål och norrbottenmål. 
Den har även bevarats i ortnamn och i enstaka litterära belägg. I 
regel har ic i den äldsta nordiska skriften ersatts av o, som från låg-
tyskt område spritts norrut, liksom e för äldre i. 

Den dialektgeografiska metod, som Hesselman tillämpade på ord 
med diftongen ie av germ. e, kastar nytt ljus över flera nordiska ljud-
förhållanden. I de reliktområden, där exempel på vikingatidsstadiet, 
ie resp. no, kvarlevat, finnas även andra dialektdrag, som utgöra 
relikter av andra förlitterära novationer, som redan i den äldsta 
nordiska skriften undanträngts. Dit hör det i kap. 19 skildrade h-
bortfallet, som från senlatinet via fhtyska trängde norrut och kvar-
lever i dalmålet, Roslagen och västra Norge. Åtskilliga spår därav 
finnas i ortnamn, i runsvenskan och i äldre medeltidslitteratur, men 
i regel hade h återställts i den äldsta nordiska skriften. 



244 

Samma karaktär företer växlingen y : i uti nordiska språk. Dela-
bialiseringen kvarlever nu i dalmål, sydlig finlandssvenska och västlig 
norska liksom i isländska, som utgöra reliktområden av ett ljud-
förhållande, som under vikingatiden varit samnordiskt. Men i den 
äldsta nordiska litteraturen har det i regel upphört, ehuru åtskilliga 
exempel därpå bevaras i den medeltida litteraturen. Detta åter-
ställande av y gick från söder mot norr. Det återinfördes förr i 
Danmark än i Sverige, förr i Götaland än i Svealand. Delabiali-
seringen har större utbredning än de föregående gamla novationerna, 
vilket tyder på att den kvarlevat längre än dessa. 

Samma utvecklingsväg gick även den novation, som bestod i den 
gamla jämviktsaccentens upphävande och sammanfall med accent-
former, som ursprungligen tillhörde långstaviga ord. Från tyskan 
gick denna novation norrut. Jämviktsaccenten har till vår tid kvar-
lämnat de tydligaste relikterna i Norrbotten, dalmål, sydöstra Dala-
bergslagen och västra Uppland samt vissa östnorska mål jämte 
övergångsformer i utkanterna av jämviktsområdena. 

Utom de här behandlade fem ljudlagarna finnas ytterligare några, 
som jag hoppas kunna behandla senare. Dessa ljudlagar representera 
novationer i vikingatidens nordiska språk, gemensamma för hela 
Norden, som således hade större språklig enhetlighet på vikingatiden, 
än man hittills trott (E. WesMn, Svensk språkhistoria I, s. 5). De 
visa också på ett direkt samband med den språkliga utvecklingen i 
den södra delen av den germanska språkvärlden. Detta samband 
berodde icke blott på språkens gemensamma grund utan även på 
direkt kulturpåverkan. Från germanrikena på kontinenten mottogo 
vikingatidens nordbor starka intryck av både materiell och andlig 
art. Detta tog sig även uttryck däri, att Norden efter den första 
missioneringen lades under biskopen i Hamburg-Bremen. 

Med skriften, runorna och den latinska skriften, erhöllo de nordiska 
språken en viss stabilitet och samtidigt en viss särprägel. De ledande 
kretsarnas språk stadgades genom skriften. Under inflytande söder-
ifrån började man att betrakta vikingatidens ljudsystem som mindre 
fint. Det undanträngdes så småningom av det ljudsystem, som 
möter oss i medeltida skrift. Man kan således redan på 1000-
talet konstatera en tydlig skillnad mellan skrift-
språk och talspråk. Från dem, som formade vårt skriftspråk, 
utgick ett inflytande, som så småningom trängde tillbaka vikingati-
dens folkspråk till områdets ytterzoner, där det kvarlevat till vår tid. 
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Vidgandet av det språkhistoriska perspektivet till tiden före 
akriften skänker ny belysning åt de nordiska språkens ljudhistoria. 
Man har hittills i regel skildrat ljudutvecklingen såsom en under 
vissa fonetiska betingelser skeende intern process, som man formu- 
lerat i vissa s. k. ljudlagar. Att Europas kulturspråk påverkat de 
nordiska språken, har man nog vetat, men framställningen därav 
har huvudsakligen berört ordförrådet. Impulser utifrån ha dock 
gjort sig gällande även på ljudsystemets område och medfört, att 
äldre ljudkvaliteter ersatts av yngre, utan att de nya ljuden helt 
sammanfallit med det impulsgivande språkets. En äldre fonetisk 
språksyn medförde även, att man ej tillräckligt uppmärksammade 
skriftspråkets stora betydelse för språkutvecklingen. Den tendens 
till reglering av talspråket, som i vår tid med osedvanlig kraft gör 
sig gällande från skriftspråkets sida, har funnits ända sedan den 
äldsta skriftens tid. I fråga om uppmärksammandet av såväl de ut-
ländska ljudimpulserna som skriftspråkets betydelse har Bengt 
Hesselman varit den store föregångsmannen. 

Den historiska dialektgeografin skänker även åt dialektstudiet ett 
nytt intresse. Man har hittills även i vetenskaplig behandling av 
folkmålen ofta beskrivit dem såsom i skilda bygder varierande ut-
tryck för språket i vissa större kulturområden. Varianterna ha 
betraktats såsom bygdens egen skapelse. Man har sett på dem un-
gefär på samma sätt, som man förut såg på folkdräkterna, som ett 
uttryck för gångna tiders bondekultur, särpräglad i olika bygder. 
Men denna syn på våra dialekter är verklighetsfrämmande. Lik-
som man nu betraktar folkdräkterna som minnen av 
skilda tiders stilarter, som från de högre stånden trängt 
ut bland bönderna, så äro de gamla dialekterna ett 
minne av centrala områdens äldre talspråk, som dröjt 
kvar i ytt er z o n er n a. I ett landskap som Dalarna kan man 
se, huru riksspråket från olika tider präglat målet i olika bygder. 
Från södra Dalarna till Ovansiljan bilda sockenmålen en kronologisk 
serie upp efter Dalälven med de yngsta i landskapets sydöstra hörn, 
Folkare hd, och de äldsta i nordöst, Mora, Orsa, Våmhug, Venjan och 
Älvdalen. Liksom denna trakt bevarar rester av vikingatidens bygg-
nadsskick i fäbodarnas eldhus och reminiscenser av vikingatidens 
dräktskick i vissa dräktdetaljer (Mora, Orsa), så bevarar övre dal-
målet bättre än någon annan östnordisk dialekt drag av vikingatidens 
språk. Ovan Siljan kan fram till sista sekelskiftet sägas ha utgjort 
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ett kulturreservat med starka inslag från vikingatiden. Men dia-
lekten har ej stelnat lika litet som byggnader och folkdräkter. Den 
har antagit huvudprägel av en viss tid, men den har under seklernas 
gång utsatts för inflytande från sydligare dialekter med yngre prägel. 
Moderniseringen av dialekten har dock ej i första hand skett genom 
påverkan av samtidens rikstalspråk utan genom inverkan från när-
maste dialektala grannområde av yngre prägel. 

Under de sista årtiondena har man i stor utsträckning sökt loka-
lisera medeltida handskrifter genom användande av nutida dialekt 
som hjälpmedel (Net. Beckman, Erik Neuman, Olof Thorell m. fl.). 
Man har därvid betraktat dialekten som något i stort sett konstant. 
Om bokstäver och böjningsformer i en handskrift visat överens-
stämmelse med ljud- och formsystem i en nutida dialekt, har man 
därav slutit, att handskriften varit från ifrågavarande trakt. Skall 
en dylik dialektgeografisk handskriftsanalys ha något värde, måste 
man först söka rekonstruera bilden av dialektskicket på den tid, 
varifrån handskriften härrör. I min avhandling Dalabergslagsmålet 
har jag påvisat, att i Dalalagen, som är från St. Tuna, och i diplom 
från Dalabergslagen finnas åtskilliga dialektdrag, som på medeltiden 
levde i Dalabergslagen, men som nu förekomma endast i övre dalmål. 
I det föregående har jag påvisat ett parallellt förhållande från Öster-
götland: en östgötahandskrift från 1400-talet uppvisar en sådan be-
handling av ö, som nu förekommer endast norr om Mälaren. Först 
sedan man dragit upp huvudlinjerna för den dialekthistoriska ut-
vecklingen, kan man med större säkerhet ge sig in på dialektgeogra-
fisk handskriftslokalisering. 

För ortnamnens tolkning äro de förlitterära ljudlagarna av grund-
läggande betydelse. Hittills har man i regel tolkat ortnamnen med 
tillhjälp av de ljudlagar, som gälla medeltidens språk. Detta är på 
sin plats i fråga om ortnamn från medeltiden. Ortnamnen äro emel-
lertid till stor del av äldre ursprung. Många äro kanske mycket 
gamla, åtminstone från bronsåldern. Men alla de nordiska språken, 
inklusive ortnamnen, ha deltagit i den stora språkomvandling med 
synkope och 'omljud, som skedde vid övergången från äldre till yngre 
järnålder. De forntida ortnamnens form härrör således i huvudsak 
från vikingatiden. Den föregående undersökningen har visat, hur 
nödvändigt det är att tolka gamla ortnamn med tillhjälp av vikinga-
tidens ljudlagar. Ortnamnen på Hus- och Is-, ex. Husön, Isefjord, 
kunna icke tolkas utan kännedom om att h-tillägg och delabialisering 
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av y äro utmärkande drag för vikingatidens språk. Att vid tolk-
ningen av gamla ortnamn utgå från de ljudlagar, som känneteckna 
vårt medeltidsspråk (Altschwedische Grammatik), är lika orimligt 
som att tolka medeltida texter med tillhjälp av nutida grammatik. 

I detta sammanhang vill jag påtala den arbetstekniska svårig-
het, som den språkhistoriska terminologi vållar, som används i 
nordisk språkforskning. Termen forn-, fornsvensk, fornvästnordisk 
o. d., har använts om språket under medeltiden. Detta språkbruk är 
nu så invant, att det medför svårigheter att åstadkomma en ändring. 
Jag har därför använt de förtydligande orden 'förlitterär' om språket 
före skriften och 'medeltidssvensk' om språket under medeltiden. 
Önskvärt vore, att man finge en för germansk språkforskning gemen-
sam terminologi, så att forn- i fornsvensk o. d. hade samma betydelse 
som i fornhögtysk o. d. På så sätt finge forn- även samma betydelse 
i nordisk språkforskning som i nordisk historia. 

Utom det att vikingatidens ortnamn utgå från ett helt annat ljud-
system än det man möter i medeltidssvenska, så innehålla de ett 
helt annat ordförråd och erbjuda därigenom svårigheter, som alltför 
litet beaktats. Då man ej kunnat identifiera förlederna i vissa stora 
ortnamnsgrupper med ord i nutida språk, därför att motsvarande 
appellativer dött, har man tillgripit nödfallsutvägen att tolka dem 
som personnamn. Så har man tidigare förklarat t. ex. inge- och 
sta-namnen, tills C. I. Ståhle och Gunnar Linde påvisat, att dessas 
förleder utgöras av appellativer. Detsamma har förekommit även 
med namn med förleden Is- 'Os-', se ovan s. 77. 

Det ordförråd, som möter oss i de gamla ortnamnen, är uttryck 
för en helt annan kultur än vår. Man får ej glömma, att de gamla 
naturnamnen givits av människor, som levde i en mycket intimare 
kontakt med naturen än vår tids. Där vi använda generaliserande 
ord som berg, dal, sjö, älv, tog sig våra fäders sinne för nyanser i 
naturen uttryck i en rikedom av olika ord för karaktäristiska skillna-
der i bergens och dalarnas form, vattendragens lutningsförhållanden, 
deras förhållande till sjöar o. s. v. På motsvarande sätt ha be-
byggelsenamn givits av människor, som levde i helt andra samhälls-
förhållanden, som avspeglas i namnen. Man nöjer sig ofta med att 
översätta ortnamnens kulturord med motsvarande nutidsord. Man 
sätter likhetstecken mellan ord som by, gård, hus, hage, åker och dessa 
ords nutida motsvarigheter, ehuru dessa ord på vikingatiden hade 
en helt annan innebörd. 
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Övergången från vikingatid till medeltid innebar en av de största 
omvälvningarna i vår historia. Ett nytt samhälle byggdes med nya 
näringsformer. Vi fingo kyrkor och kloster, adelsborgar och städer. 
Detta innebar även, att åtskilliga människor ej längre levde i den 
intima kontakt med naturen, som präglade vikingatiden. Särskilt 
gäller detta den samhällsklass, varur skrivarna togos, som erhöll 
stort inflytande vid det nya skriftspråkets utformning. De ägde ej 
den på personlig erfarenhet grundade kännedom om en mängd 
naturord, som vikingatidens människor hade, och därför dogo dessa 
ord så småningom. De sökte även att utrota seder, som voro 
minnen av den hedniska kulturen, vars ordförråd därefter dog 
eller kvarlevde med förändrad betydelse. I stället kommo mäng-
der av nya ord för de nya kulturformer, som skapades. Det måste 
vara en angelägen uppgift för vår språkforskning att klarlägga ljud-
system och ordförråd under denna viktiga brytningstid. 
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