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Inledning 

Denna undersökning avser att visa dels hur ar-genitiv användes 
eller har använts i dalmål och dels hur genitiviskt ar i mellanleds-
ställning (kompositionsfog) har behandlats och utvecklats i dal-
målsord och övredalska ortnamn. Undersökningen är i viss mån 
utverkad av den tidigare planerade och redan publicerade om 
österdalska arv-namn,1  mot vilken en avgränsning befunnits er-
forderlig och till vilken förevarande samtidigt kan anses utgöra 
ett exkursivt komplement. Sammansättningar med arv-namn visa 
nämligen en delvis likartad mellanledsutveckling ( -arv> -ar ^, -er 
osv.), varför de kan vara svåra att skilja från sådana med ar-
genitiv — v.v. 

Användningen i dalmål av r-genitiv ( -ar -or etc.) är ju redan 
något känd, särskilt vad gäller fristående genitivform av appella-
tiver efter prepositionen et (etter) 'till', dvs. i en del stående pre-
positionsuttryck. Exempel på sådan användning har fylligt nog 
redovisats och kommenterats av Lars Alfvegren i hans avhandling 
»r-genitiv och are-komposition» (1958) med undertiteln »Form-
historisk undersökning på grundval av svenska dialekter och ort-
namn», där också förekommande formvarianter med -ur -or i 
dylika uttryck angivits.2  Vad som emellertid måste sägas ännu 

1  NoB 1970 s. 83-117. 
2  Bland de av Alf vegren anförda exemplen från dalmålsområdet 

finns såväl konkreta som abstrakta uttryck. Till de förra hör älvd. et-
biiäer 'till bods, dvs, till fäbodarna', et-kwenner 'till kvarnen' och det 
mer ortnamnsartade et-bcirrger 'till Borgen (ett fäbodställe)', samtliga 
här återgivna med grövre beteckning. Tilläggsvis må därjämte erinras 
om det älvdalska uttrycket aut rucetner, dvs. *ut Rotnar 'ned till Rot 
(byn vid Rotnens el. »Rotälvens» mynning i österdalälven)', räknat från 
älvdalsbyar längre upp efter huvudälven — ett uttryck som tycks inne-
hålla gammal genitivform av ånamnet Rotn-en. Jfr därom Forssl. 
MD I: 2 s. 97 och förf. i verket Dalarna s. 153. 
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vara mycket ofullständigt klarlagt är bruket av ar-genitiv som 
förled i sammansättningar, särskilt ortnamn. På detta område 
finns ett rätt stort och hittills föga beaktat övredalskt material 
att andraga, och utan närmare kännedom därom går det ej att 
med tillförlitlighet uttala sig om behandlingen av genitiviskt ar 
(ä.fsv. aft) i mellanledsställning i dalmål. Där så någon gång skett 
utifrån kunskapen om fornsvenska och allmännare svenska ut-
vecklingsförhållanden, har man tagit risken att göra sig skyldig 
till felbedömning. Det kan också därför anses påkallat att under-
kasta hithörande frågor ett närmare och grundligare studium.3  

Vid här följande redovisning lämnas först en efter morfologiska 
och funktionella hänsyn ordnad sammanställning av det före-
liggande materialet, med behövliga etymologiska och andra för-
klaringar, och därefter en samlad språklig kommentering i en 
särskild efterställd avdelning. 

Materialredogörelse och exempelsamling 

Genitivformer på -ar (med olika utveckling) som förled i samman-
sättningar träffas inom övre Dalarna dels i ett mindre antal appella-
tiver eller ortnamnsartat använda appellativiska benämningar, dels i 
ett jämförelsevis stort antal ortnamnsfall och dels även i diverse sam-
mansättningar med personnamn (vant. dopnamn) som förled eller på 
sådana bildade gårdsnamn — detta senare dock huvudsakligen endast 
på området Orsa-Ore. 

För frågorna om r-ets behandling och a-vokalens utveckling skiljes 
här överlag, utom i avd. IV.B-C, på fall med vokaliskt resp. konsonan-
tiskt börjande efterled och på sådana med kortstavig resp. långstavig 
förled. Vid angivandet av appellativa exempel sättes först den som »upp-
slagsord» närmast indicerade formen (med -ar-) och därefter, före be-
tydelseangivelsen, en asteriskförsedd svensknormaliserad eller en mot-
svarande riksspråklig form, om sådan förekommer. Med asterisk förses 
även uppslagsord för appellativer som belagts endast i ortnamnsartad 

3  Sedan min materialsammanställning gjordes, omkr. 1958-59 och 
samtidigt med den för arv-namnsundersökningen, har emellertid E. 0. 
Bergfors i sin avhandling Tilljämning a > å i dalmål (1961) med för 
ändamålet behövlig kommentering framhållit åtskilliga exempel på ar-
genitiv i österdalska ortnamn. Min omkring 1960 preliminärt utformade 
framställning om »övredalsk ar-genitiv» kom därefter, i brist på tid 
och forskningsanslag, att bli vilande till 1974, då en från arkivledarhåll 
uttalad önskan om dess färdigställande gav ny stimulans därtill. 
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användning och för ortnamn som kännas blott från äldre tid eller så-
som vedertaget brukliga i annan form. 

Liksom i arv-namnsundersökningen återges noterade dialektuttal i 
regel med grov beteckning.4  I fråga om uttalsformer för fall inom sock-
nar med mer markanta inre språkskillnader (såsom Mora, Venjan, Orsa 
och Ore) uppges, där så befunnits lämpligt och möjligt, med lättbegrip-
liga förkortningar, by eller bygd som utgör beläggort. 

Materialsamlingen, varpå den nu följande redogörelsen grundar sig, 
gör icke anspråk på fullständighet, men den torde vara tillräckligt fyllig 
för ett studium av ljudutveckling m.m. beträffande det genitiviska ar. 
Vad gäller materialets proveniens är att nämna, att levande appellativer 
merendels excerperats ur ULMA:s dalmålsordbok på oktavkort, medan 
ortnamnsartade sådana samt egentligare ortnamn huvudsakligen häm-
tats från Ortnamnsarkivets i Uppsala (OAU:s) topografiska samlingar: 
uppteckningar av B. Lindén, H. Lindberg, Niss Hj. Matsson, H. Ståhl, 
E. M. Carlsson (Yrgård), B. Granholm, E. 0. Bergfors m.fl., de namn-
givna här placerade i ungefärlig ordning efter uppteckningarnas om-
fattning inom berörda område. Äldre belägg för ortnamnsfall härröra 
till övervägande del från egna eller av förf. för OAU:s räkning åstad-
komna excerptsamlingar. För i undersökningen begagnade förkortningar 
se förkortningslista s. 52 ff. 

Appellativa fall 

A. Med vokaliskt börjande efterled 

Vid kortstavig förled 
lottarände *lottände 'åkerände, kortsida av åker': /o"tärennd 

Älvd.5  
märra(r)unge *märrunge 'honföl, äv. diande fåle': mä'räunji 

Ma1.5  

Vid långstavig förled 
*byaråker byåker 'en bys gemensamma åkerområde', i ett par 

fall med ortnamnsartad användning — se avd. Ortnamnsfall I.A.b. 
Jfr f.ö. fsv. bya land 'en bys jord (i åker och äng) ', nsv. byägor 
'jord som äges av en by i gemenskap resp. av de enskilda bya-
männen tillsammantagna' SAOB B 4630. 

4  Skillnad har därvid ej gjorts mellan tunt och tjockt 1, ej heller 
mellan olika slag av ö-ljud motsvarande »reducerat e» (d 8 it), som 
här oftast återgivits med ö. Vidare har vokalnasalering i älvdals- och 
våmhusmål etc. icke beaktats. 

5  Jfr för dessa fall Levander Dalm. II s. 119 resp. 126. 
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nålarände nålsände 'trådände med synål': ndlerennd Älvd. 
*sjöarände (sjur- sjör- sjögar-, jfr fsv. sioende) sjöände, i några 

ortnamnsartade benämningar — se Ortnamnsfall I.A.b. 
*älvaränge älvänge 'änge vid älv' (jfr fvn. elfarbakki m.m.): 

dveraindj Älvd. 
A n m. Detta sistangivna ord, hos Levander Dalm. I s. 106 upptaget 

som appellativ i formen överaindje, torde vara abstraherat ur ortnamns-
artat pluralt överaindje Älvarängena (ängsmarker vid österdalälven 
nedanför byn Åsen i Älvd.), varom närmare se nedan under Ortnamns-
fall I.A. b. och jfr förf. i NoB 1932 s. 160. Med lika rätt skulle man då 
här kunnat uppföra även *bäckaränge, *flytaränge, *kvisslaränge, 
*sjöardker, *sjöaränge, *vasslaränge, *vikardker, *drdker, *dränge, 
samtliga företrädda bland ortnamnsartade benämningar på området — 
se s. 15 ff. Särskilt i fall som Kvisslaränget, *Vikardker, *Årdker ter 
sig dock en sådan abstrahering orimlig. Jfr därtill Grindaränget, Kvarnar-
änget, *Vasslaros. I själva verket förhåller det sig nog så att benäm-
ningarna i fråga hänföra sig till en viss bäck, flyt, kvissel, sjö, vassel, 
å eller älv, som i närmast berörda bygd brukat kallas helt enkelt Bäcken, 
Flyten etc. Och betydelsen bör alltså vara 'änget vid Bäcken resp. på 
Flyten' osv. Ett från 1884 belagt bäckäng finns dock upptaget hos SAOB 
med betydelseangivelsen 'vid bäck belägen äng'. 

B. Med konsonantiskt börjande efterled 

a. Vid kortstavig förled 
bonadardon (fvn. beinaöar- i flera smsr) =bonaddon 'husgeråd, 

lösegendom': bu"närdon Ors.6  — Obs. att ordet på grund av kon-
traktion erhållit kortstavig uttalsform. 

lottarfläek *lottfläck 'liten åkerlapp': lo"täflekk Älvd.; lottar-
kant lottkant 'åkerkant': /o"tärkant Mor.; lottarren lottren 'åker-
ren': lo"tärien Älvd.; lottarrum lottrum 'avståndet mellan lotterna 
i en fisknot, så stort rum som ett visst nätstycke fyllde i en not-
arm': lo"tärrom Mor. Soll. 

matarlös (fvn. matarlauss) matlös 'utan mat': mä"tä/ds Våmh. 
mä"tärlos Mor.: Bon.7  metälds Mor.: Oxb. Jfr därtill ma'ttolöjs 
Transtr. 

märrarfåle *märrfåle (jfr fsv. mar fy! men fvn. marar- i t.ex. 
marardraf) 'stoföl': mä"räfuäli Älvd.6  mdrrä- mdrrifuöli 

0  För bonadardon se även 00D under bonaddon. 
7  Fras: Wid irom mätärlosä 'vi äro utan mat' Mor.: Bon., enl. uppt. 

Carl Säve (1850-t.). 
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Våmh.,8  ortn. Märäfuli mä"räfuli änge vid Garsås Mor? Jfr därtill 
märdfuli Ors. märofule Or.; märrarhov *märrhov 'hästhov': mä"rä-
uäv Älvd.: " märrarkreatur *märrkreatur 'märr (föraktl.)': 
mä"räkrytyr Älvd.; märrarkunta *märrkunta 'könsdel hos sto': 
mä"räkutt Mor.: Vin. Jfr därtill märrdmussa *märrmussa 'ds' Ors. 

sonarkona *sonkona (fsv. sonkona, jfr fvn. sonarkvdn) 'son-
hustru': su"nä- su"närkund Älvd. su"närkuna Våmh. su"när-
kunu Mor.: Vin." si"närky sinä'rky, best. -kyna Mor.: Nusn. 
sunä'rku Mor.: Gars.12  su"närkun Soll. su"närkunu Venj.5  su"när-
kund sy"närkynå Ors. — Inom Nedansiljan förekommer endast 
former utan mellanstavelse: sdnkunu o.d. 

b. Vid långstavig förled 
*blickargrop bäckgrop 'fördjupning i bäckdrag el. marksänka 

med (därifrån utgående) bäck', i ett ortnamnsartat fall — se Ort-
namnsfall I.B.b. F.ö. jfr reservationen för liknande fall i arun. 
under *älvaränge ovan. 

?*bäckarkvarn bäckkvarn ((ä.nsv. bäcke- bäcks qvarn enl. 
SAOB B 4730 och FäbInv s. XVIV) : bertt jäkvänn Mor.: Gars. F.ö. 
jfr OÖD under bäckkvarn. 

?*årbåg *åbåg jfr fsv. abugh n.) eller *årbåge åbåge m. 'åkrök', 
som förled i ortn. Årbosjön å'lbo- ••••• å'rboSön,13  sjö i Bjursås sn, 
av ett vattendrag (=Sågån Aros.) mellan Hyttsjön och Gopen, 
som i trakten nedom Årbosjön gör en större krökning och till-
sammans med de två sjöarna bildar ett vidsträckt näs — skr. 
Åhrbo siön årbosiön 1668 LSA U 10, Årbosjön 1813 Karlin 
1863 Aros. och G 97. Smh: Ärboheden ålbo- årbohe'a, by och 
f.d. fäb. N Årbosjön — skr. Årrebo 1663 jb, vilket namn torde 

8  Säve har för Våmhus formen märrä-fuli. 
9  Namngivningsmotivet är för fallet okänt. 

10 Jfr Levander Dalm. I s. 303. Uttalsformen med fallet r stämmer 
med förhållandet att h-förstumningen i älvdalsmålet av allt att döma 
varit relativt sen. Därom se DNO I: 1 s. 137 med not 5. 

11  Jfr hos Rietz s. 698: sunar-kuna Våmh., sunär-kund Elfd., sunar-
kuna Mor. 

12  Nusnäs- och Garsåsmålen ha akcentöverslag i två- och (delvis) tre-
staviga ord med kort stam- eller förledsstavelse, dock så att trestaviga 
vanligen få huvudton med akut akcent på andra stavelsen. Jfr därom 
Levander Dalm. I s. 55 f. 

13  Magnevill Ordl. s. 186: Arbof ön. 
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vara bildat i anslutning till sjönamnet och i sin nuvarande form 
alltså en redukt för *Årbosjöheden. Ett ursprungligt *Årbodarna 
är här mindre sannolikt (jfr Ärby inom St. Tuna),14  och 1600-
talsformen finge snarare förstås som nedannämnda Ärebo i Kinna-
rumma sn Älvsb. En annan tolkning har muntligen framförts av 
A. Rostvik, enligt vilken man kunde räkna med ett urspr. *Ålbo(a)-
heden och *Mbo(a)sjön 'ålbornas hed resp. sjö' eller *Ålbodha-
heden, -sjön 'ål (fä)bodheden, ål (fä)bodsjön'. För en sådan tolk-
ning skulle tala dels det vanligaste uttalet med tjockt 1, dels den 
starka ägoblandningen mellan Leksands, Bjursås och Als socknar 
i det aktuella området. Här må annars erinras om svenska stads-
namnet Arboga, fsv. Arbugha, vilket av E. Hellquist i Svensk 
etymologisk ordbok anses innehålla gen.pl. av fsv. bugh n. 'bukt, 
krökning' och som helhet betyda 'åkrökarna' men nog delvis bör 
uppfattas på ett avvikande sätt, nämligen som ett på singulart 
naturnamn *Arbugh el. *Arbughi 'åkrök-en' sekundärt bildat 
pluralt bebyggelsenamn (typ Berga), med eller utan förmedling av 
ett inbyggarnamn *arbughar 'åkröksbor'. Vidare må framhållas, 
att namnet Arboga i själva verket kännes för tre svenska orter 
med tidiga medeltida belägg (Arbughce arbugha arbogha osv. 
1200- o. 13004.),15  att Arbogasjön enligt ekonomiska kartan har 
gällt som namn på nuv. Tjuråsasjön i Bredareds sn Älvsb. och 
att dettas förled hos SOÄ 11 s. 143 förklaras betyda 'åkrökning', 
slutligen att nuv. gårdnamnet Ärebo i Kinnarumma sn Älvsb. 
(skr. Orbo Orbw 1546, Arbug 1566, Årbog 1572, Orebo 1600, Åre-
bo 1603 osv.) med SOÄ 9: 1 s. 117 sannolikt ursprungligen är 
sammansatt med fsv. bugh bogh. F.ö. jfr härom förf. i ANF 81 
s. 142 f.," där även nästföljande fall beröras. 

*årbyge -bygja m. eller *årbygja f. 'åkrök',17  i ortn. Ärbya el. 
-byan å'rbya, slogtrakt V Långsjön G 89 i Nås sn, mot 
Ärbybäcken å'rby-, som i trakten beskriver en kraftig båge. Mark- 

14  Beträffande Arby (Aarby 1383 DDal) se H. Ståhl i Stora Tuna, en 
sockenbeskrivning s. 88. 

16  Jfr Olsson Nordberg, Fornsv. 1, s. 33. 
16  Artikel »Ord- och namnbildningar på verbet germ. biugan !Myran 

'böja (sig)' påvisbara bland övredalska ortnamn». 
17  Efterledsformerna skulle väl egentligen ha normaliserats på annat 

sätt (-bygge -bygga el. -böje -böja?), men i brist på klara analogier har 
valts former som stå fornsvenska nära. Jfr dock sjönamnet Molnbyggen 
nedan. 
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namnet i fråga bör återgå på ett i oblik form stelnat fdal. *Arbygi 
-bygia m. eller på ett *Arbygia f. med bet. 'åkröken'. Och dess 
senare led är att sammanhålla dels med efterleden i sjönamnet 
Molnbyggen mölbyön -byjön etc. inom Leksands sn (skr. Moln-
byggin el. -ia? 1640-t. LSA U 1, Molnbyggia ca 1650 Amst., Moln-
byggen 1757 Hillphers, Molnbyggen 1813 Kallin, Molnbyggen 1863 
Aros. osv.), vartill *Byebäcken (Byebecken 1547 db) som äldre 
benämning på den från Molnbyggen kommande Rältån,18  dels 
även med ett från gränstrakten Mora-Rättvik bekant namn Byen 
el. Böjen bi'en, ack. bi'an Mor. bö'jsn Rättv. (skr. på Byian 1669 
db, på Byan 1774 lagf. Mor.; Böijorne 1838: 1866 karta Hardy 
Rättv., med plural utbildning som traktnamn), vilket gäller ett 
slogmarksområde — från Rättvikshåll även kallat Böjlyckan — 
vid en större krökning av s.k. Fröd- eller Böjbäcken (Böiobäck 
1493 DDal avskr., Fro- el. Bybäcken 1707 FLK Mora: 7, Frodb. 
G 103) med gammalt råmärke *Bye-sten (Bye sten 1614 db, Bye 
Sten 1704: 1707 LSA U 32-1:4). Till den för Nåsnamnet Ärbya-n 
alternativt ponerade utgångsformen fsv. *Arbygi möter en formell 
motsvarighet i ett västgötskt originaldiplom från 1270: Arbygi 
(Inde in Krooksioos . . . Inde in Arbygi . . . Inde in gressga . . . 
SD 1 s. 453),1° här som namn på en nu okänd lokalitet mellan 
sjöarna Kroksjön och Gräsken i Sjötofta sn Älvsb. Dettas efterled 
torde emellertid få uppfattas som en i ifrågavarande ställning 
normal böjningsform av ordet fvn. bugr och hela sammansätt-
ningen som hänförlig till den på fornvästnordiskt område väl-
belagda kompositionstypen med i-omljudd tvåstavig efterled mot-
svarande annars oomljudd enstavig ordform, en typ som rikligt 
belysts av I. Modker i uppsatsen Hornstäve i NoB 1949 s. 171 ff. 

*årdal (fvn. årdalr) 'ådal', beläggbart som ingrediens i det inom 
Våmhus förr brukliga inbyggarnamnet drdaling-ar (skr. Hård-
dalingar Forssl. MD 1:4 s. 164), vilket åsyftat uppefter Våmå-
dalen boende »folk från Bäck och Heden» och förutsätter en be-
nämning av denna ådal som *Årdalen. Därom närmare se SL 
1969 s. 95.20  Beträffande den folketymologiska tolkningen som 
Hår(d)- jfr skrivn. Hdrnäs för Ärnäs nedan. 

18  Härtill även Molnbysveden möl(n)by-, slog- och åkermark V Rältån 
mellan Molnbyggen och Kvarntjärn. 

18  Jfr Olsson Nordberg, Fornsv. 1, s. 33. 
20 Artikel »Typer av österdalska inbyggarnamn. 
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*årgång (=dial. ågång: ortn. Ågången) m. 'en å:s in- el. ut-
loppsdrag i resp. ur en sjö', blott använt ortnamnsartat i bestämd 
form: Årgången — ex. 1. å'rgåndjen, Dysåns gamla utlopp i Ox-
bergssjön, inom Mora sn. 2. drgåndjim, ån Littrans utlopp ur 
Ytstsjön (Ejstsjön G 102) i Venjans sn. 3. å'rgain(!), sund mellan 
sjöarna Femten och Insjön i Lima sn. Jfr även älvgång, ortn. 
Älvgången, t.ex. om Norsälvens utloppsstråk i Siljan från Orsa-
sjön inom Mora sn. 

*årmot (nisl. årinöt)=åmot n. 'ställe där en å infaller i en 
annan eller där två åar sammanfalla', känt endast som äldre 
variant i en ortnamnsartad användning: *iirmot-et=nu s.k. knot 
(G 103), stället där Brunnvasselån infaller i den större Ickån, 
även råpunkt i gränsen Mora:Rättvik — skr. Aaermot 1442 
DDal, åhrmott 1667 KrA VIII: K, Åhremoth 1704: 1707 FLK 
Mora: 7, Åhr-mot 1704: 1707 LSA U 32-1:4, Årmot Åremot 
(^, knot) 1770 FLK Mora: 15, Årmote 1842-43 rbNor.Gars. För 
detta namn och liknande nordiska benämningsfall med singular 
genitiv jfr H. Ståhls avh. Kvill och tyll s. 79 f. Därtill må erinras 
om det inom övre Dalarna vanliga förhållandet att näsforma-
tioner i vinkeln mellan två sammanfallande vattendrag få namn 
av det mindre — för exempel se NoB 1968 s. 100. F.ö. jfr följande 
fall (ortn. Ärnäs), och jfr kanske även ordet fvn. årbrot *åbrott 
(om å eller älv som bryter sig ny fåra). 

*årnäs (fvn. årnes 'näs vid en å, älvnäs') *ånäs, här spec. om  
'landparti i vinkeln mellan två sammanfallande åar eller vid en 
mindre ås inflöde i en större', i ett fall med ortnamnsartad an-
vändning — se Ortnamnsfall I.B.b.21  

Ortnamnsfall 

1. Med appellativisk förled 

A. Med vokaliskt börjande efterled 
a. Vid kortstavig förled 

Granarön grä"näräni Vik., holme i Venjanssjön utanför Gräne-
näs, Mora sn — skr. Granerön G 102 (Granåsholmen kGSO, 

21 Om dylik syftning hos -näs i övredalska ortnamn se förf. i NoB 
1967 s. 99 ff. 
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förvr.). Till trädnamnet gran f. Om namnet närmare se DNO I: 3 
s. 105 f., f.ö. jfr nedan under B.a: Granarnäs. 

?Gravarunnarna gra'värunnan, trång ravin vari Gravån rinner 
vid Gravberget fäb. i v. Malung. Jfr nedan under B.a. med alter-
nativ förledstolkning. 

*Gravaråker, slogmark under f.d. Våmhusfjärdingen (Bo-
näs-Våmhus) av Mora sn — skr. Gräfvar- 1 g. ••••• Gräfväråker 
1 g. ca 1846 rbDiv.Is.Silj.; Gravaråsen grä"veråsn, höjd i när-
heten av Gravarbäcken N Ribbåsen fäb. i Älvdalens sn — jfr 
betr. bäcknamnet nedan under B.a; Gravaränge-t, åtm. 3 st. inom 
Övre Dalarna: 1. grä"veraindje, ängsmark vid Gravarbäcken 
N Ribbåsen fäb. i Älvdalens sn. 2. grä"värändj, änge vid Stack-
mora i Orsa sn. 3. gra'väränjä, ängsmark vid Västerdalälven NV 
byn Gärdås i v. Malung — skr. grafuaränget 1608 db; vartill 
Gravarängsheden, skogsmark därst. Samtliga dessa fall till grav 
f. i bet. 'marksänka, bäckdal e.d.'. 

Kölaråsen tjö'r (r) åsn Närs., finnmarksby på en långsträckt och 
ganska skarpt formerad höjd V sjön Närsen i Nås sn — skr. 
Kiöleråsen 1726 (Nordmann s. VIII och Forssl. MD II: 8 s. 26), 
Kölaråsen G 89. Här föreligger sannolikt ett gammalt naturnamn, 
till köl m. i bet. 'kölliknande åsformation', och sammansättningen 
får väl då såsom i många andra dylika fall snarast förstås som 
epexegetisk: urspr. *Kölen med senare förtydligande tillägg av 
-åsen. Jfr nedan Oxeråsen m. hänv. 

b. Vid långstavig förled 
Bodarås-en (Budar-) bu'däråsn,22  ås med slogmark SO Garsås 

i Mora sn — skr. Buderås -åsen 1842-43 rbGars., Buderåsen 
G 103; vartill Buderås- Budrosänget s.å. rbGars. Bodarön -öarna, 
åtm. 3 st. inom Ovansiljan: 1. bu'däräni=Buderholmen -olman, 
skogsholme i Gävundsjöns norra del, inom Venjans sn. 2. bu'der-
äni Mor. -önä Venj., Stora (el. Södra) och Lilla, par holmar i 
Venjanssjöns övre del, inom Mora sn — skr. Bodeöhn 1676 LSA 
U 32-1: 1 (jfr på samma karta »Sandeholm» för nu s.k. Sander-
ön i samma sjö), Bodarön i wenjans sjön 1766 lagf, Buderön 

22  Enligt H. Geijers uppteckningar från 1911, ULMA 660: 2, skulle 
förledsuttalet i fallen Buderdsen och Buderön 3 ha varit budar-, vilket 
dock måste anses missvisande särskilt i fråga om ändelsevokalen. 
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Buderöarne 1865-66 Aros.: Mor.Venj., St. och L. Buderön G 102 
[Bruderön kGS0], Buderöarna Forssl. MD II: 5 s. 64. 3. bu'där-
äna Nusn.,22  Stora och Lilla, par holmar i Siljan utanför Fudal 
fäb. — skr. St. och L. Buderäna (Fäbodön) Forssl. MD 1:5 
s. 131, St. och L. Buderön G 103 kGSO. Samtliga dessa namn till 
bod, dial. bud, i bet. 'höbod, slåtterbod' resp. 'fiskebod'. För den 
senare betydelsen jfr betr. fall 2 Aros.: Venj. s. 7 och Forssl. MD 
II: 5 s. 64. Forsslunds förklaring av fall 3 som »Fäbodön» är 
oriktig, då fäbodbeteckningen i orten av gammalt varit pl. bodar 
(budar).23  I formellt avseende jämför f.ö. no.gårdn. Buro 
Buderoon i Tjömö hd, av Bu'äarog enl. NG 6 s. 255. 

*Broaråker (Bror-), äldre benämningsform för numera s.k. 
Broåker-n (Broåker -åkern 1843-46 rbNor.Liss.-Mork.Div.), be-
byggt f.d. åkerområde på Kristinebergsudden vid Norsälven i 
Mora sn — skr. ett åkerstycke i Nääsåkren i Brordkren 1671 
dbMor. (Nor.-Mork.) ; Broaränget bru'ärändjä, numera odlad f.d. 
slogmark i Färnäs mot Noret i Mora sn — skr. Broer- 1 g. Broar-
änget fl.g. 1843 rbFärn.Nor.Vatt., vartill Broarängsbäcken och 
Broarängskällan bru'ärängs-, f.d. trefaldighetskälla 0 Norets by. 
I det förra fallet hänför sig Broar- (Bror-) sannolikt till en f.d. 
flottbro över Norsälven vid Noret, s.k. Norsbron, medan det i det 
senare torde ha åsyftat en kavelbro över Broarängsbäcken. Be-
träffande dial. bru- för 'bro-' se Levander Dalm. II s. 192. 

Byaråker-n (*Byiar- Byer- Byr-),24  åtm. 2 st. inom Ovansiljan: 
1. bi"råker åkerområde vid Lunden inom Holens by i Orsa sn, 
»första brutna åkern i byn, tror man» — skr. 1 åkerstycke i Byar-
åkren 1657 db. 2. by'ärdkärn, åkerområde vid Färnäs by i Mora 
sn — skr. 3 sneseland i byråkrän 1639, Byaråkeren 1648, byer-
åkern 1650 osv. db, Byjeråkren 1779 lagf.,25  Byär- Biär- Bier-
(Bjer-) Byr- Biråker 1843 rbFärn.Nor. 

33  Därtill kommer att Fudal äldst kännes som bolby, ehuru det under 
senare århundraden (även) varit fäbodställe. Jfr härom Pers GPM s. 203. 

24  Beträffande formen *Byiar- jfr Noreen Altschw.Gr. § 391 Anm. 3. 
25  Åkern nämnes med liknande former många gånger i tingshandlingar 

mellan 1650 och 1779, och av de härnedan anförda revboksformerna 
från 1843 finns Blår-, Bier- och Bir- vardera företrädda med flera be-
lägg. Frekvensen beror utan tvivel på Färnäsbyns storlek och folktäthet 
samt byåkerns relativa betydenhet. 



15 

Blickaränge-t el. -ängena -ängarna 26  (*Bäekiar-),26* åtm. 
11 st. inom övre Dalarna, varav åtm. 8 inom Ovansiljan: 
1. bettjerendj, slogmark NO Dödbyn fäb. i Orsa sn, kring 
Bäckerängsbacken=övre delen av Kvarnbäcken (Sågbäcken 
G 103).27  2. bettjer- bdttjurändj, odling med bäckupprinnelse 
inom Sundbäcks by i Orsa sn — skr. Bäckar- ^, Bäckerängen 
ca 1860-70 ssk. 3. s.u., äng på Skattungbyns skog inom Orsa sn. 
4. bdttjärändjä, slogmark vid upprinnelsen av s.k. Klädbäck N 
Bergkarlås by i Mora sn — skr. åker i bäckerenget 1636 db, 
Bäckarängen kbsBergk. u.å., f.ö. se revboksbelägg nedan. 5. F.d. 
änge vid S. Bomansberg fäb. i Mora sn — skr. Bäckeränge i Söder-
berg 1843 rbFärn. 6. bä"ttjärändjä; Stora och Lilla, ängen kring 
Djurmyrsbäcken VNV Fåsås fäb. i Mora sn — för äldre skriv-
ningar jfr nedan. 7. bä'ttjärändjä, ängsmark vid Kvarnbäcken SV 
Garsås by i Mora sn, vartill Bäckarängskällan, stor källa SV 
Garsås by — för äldre skrivningar 'se nedan. 8. bdttjärändjär pl., 
större slogområde vid Ryssbörtbäcken Ö Effertj. G 102 inom 
Mora sn. — R evbok sbelägg för fall 4-8, ej alltid säkert 
lokaliserbara: Becker- 1 g. "», Bäckeränget fl.g. 1843 rbFärn.Nor. 
Nusn.Vatt., Bäckaränget rbGars., Bäckeräng 2 g. -änget fl.g. 
1846-47 rbIs.Selj.Utm.Vin. 9-11. bdttjar- *bdttjeränjö o.d., 
åker- och slogmark i S. Lindberg resp. slogmark i Styrsjöbo och 
Dammskog inom Leksands sn, varom se Bergfors s. 47. 

Flytaråsen fliu'äteråsn, berg SO Sälen fäb.=Rådtjärnsb. G 102, 
inom Älvdalens sn. 

Flytaränge-t, åtm. 3 st. inom Ovansiljan: 1. fljo'tärändj, slog-
mark på Avskakaflyten V sjön S. Avskaken (G 103) inom Mora sn 
— för äldre skrivningar se nedan. 2. flo'tärändjä, slogm. på 
Flyten SSO Bergkarlås by =Bergkarlåsflyten, i Mora sn — skr. 
Fliöteränge wid Bergkarlås 1773 lagf. R evbok sbelä gg för 
fall 1-2: Floteräng -änget 1845 rbVin., Flyterängen 1846 rbLiss. 
-Mork.; Floter- Flåter- Fliter- Flyter- Flottaränget (äv. Flyt Enget) 
1843 rbBergk.Färn.Nor.Ris.Vatt. 3.= s.k. Flytänge (Flot-), ängs- 

26  Om svårigheten att på sina håll inom Mora skilja mellan -änget 
(-ändjä -ändjär) och -ängena -ängarna (-ändjär) se DNO I: 2 s. 82, 
not 5. 

26*  För formen *Bäckiar-: fsv.gen. bcekkiar jfr Noreen Altschw.Gr. 
§ 392 Anm. 2. 

27  Jfr verket Orsa 1 s. 573. 
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mark på Oljonsbyns fäbodskog, inom Orsa sn — skr. Floter-
änget ca 1860-70 ssk. Samtliga fall till dial. flyt: fliot flot f. 'våt-
länt och trädlös större myr', varom se 003D. 

Grindaränge-t gri'ndärändjä, änge nära Fudal fäb. i Mora sn 
— skr. grinderänget i fugledal 1600, grinderänge 1655 db, Grindar-
1 g. Grinderänget fl.g. 1843 rbNusn.Färn.Gars. En grind har 
veterligen funnits där. Jfr Grindelbäck under B.b. 

Hällaränge e'llerendj, änge i Stenbergs by inom Orsa sn — 
»kalkhällarna går här i dagen». Till häll, dial. (h)älle f. 'stenhäll'. 
Jfr Hällarbäcken under B.b. 

Kvarnaränget, åtm. 2 st. inom Mora sn: 1. kwä'nneirändjä, änge 
mellan Tomtbyn och Limholen, vid Botsån, i N. Vika. 2. s.u., 
änge kring ågrenarna NV Gopshus by, där många kvarnplatser 
funnits (mot Oxbergsvägen). »Är namnet månne från den tid då 
ännu blott en kvarn fanns där?». 

Kvisslaränge-t el. -ängarna,26  åtm. 2 st. inom Mora sn: 1. 
kwif jslärändjär, ängsmark vid en älvgren nedanför Gopshus by. 
2. s.u., ängsdrag (gammal älvfåra) nedmot Hemulån SSV Lås-
bäck. Revboksbelägg, synbarligen närmast gällande fall 2: 
Qvisslar- 4 g. Qvistaräng -änget 1846-47 rbLångl.Selj.Bon. 
Till dial. kvissel (fvn. kvisl) f. 'gren av älv eller å', varom närmare 
se H. Ståhls avh. Kvill och tyll s. 80 ff. 

*Lidaränge, äldre namn på en slogmark vid Liden (sydvästlig 
del av byn Röjeråsen) i Rättviks sn — skr. Lijder Engie 1682 db. 
Jfr nedan under Lidardammen och Lidarkvarnen. Namnet Liden 
är best. form av lid f. 'bergssida, höjdsluttning', varom för övre 
Dalarnas vidkommande jfr DNO I: 2 s. 39 ff. 

*Mägderåsen (Mäjder-), äldre namnvariant för den stora höjd 
inom Floda sn som annars kallas Möjddsen (Meijdd- 1656 LSA 
U 8, Mägd- 1734 Linné, Meid- 1757 Hälph., Mejd- 1864 Aros., 
Mejdåsen G 89) — skr. Mägderåsen 1674-75 LSA U 11, Megder-
ållen 1675 LSA U 12 [Meger- Mägaråsen 1679-85 LSA U 14-
16-18]. Smh: Mäjdan Möjddn, biflöde till Västerdalälven NV 
Mäjdåsen, utfallande ovanför Björbobron — skr. Mejdan 1864 
Aros., Mejdån kG89NO; Mäjdforsen, fors i älven vid Björbo — 
skr. Miegdeforsen 1656 LSA U 8, Mägdforsen 1734 Linné, Mejd-
fors -forsen 1864 Aros. Förhållandet mellan de olika benäm-
ningarna är något oklart, men antagligen är både ånamnet och 
forsnamnet sekundära och uppkallade efter den betydligt ansen- 
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ligare åshöjden. Jfr Linnés Iter Dalek. s. 133: »Mitt för Björbo 
byn låg i söder et ansenligt berg, Mägdåsen kallat, af hwilket 
Björbyforsen kallas Mägdforsen». Namnstammen torde vara ett 
ord motsvarande det på verbet fvn. mega 'förmå' bildade ordet 
nisl. meg5 f. 'förmåga, duglighet',28  no.dial. megd f. 'hop, massa?', 
vartill sv.dial. mägde n. 'hop, följe'. Det gamla ordet *mägd 
skulle i en betydelse 'duktighet, mäktighet', med viss konkreti-
sering till 'någonting mäktigt', kunna anses väl passa in på den 
både höga och ovanligt vidsträckta Mäjdåsen.29  Namnformen 
Mägder- vore då att förstå som genitivform, fsv. *mcegdhar-, av 
detta ord eller av ett eventuellt *Mägdhen som äldre benämning 
på höjden. Och sammansättningen *Mägderdsen kunde i så fall 
tänkas vara av epexegetisk art. Mindre troligt är att Mägder- skulle 
utgå från ett *Mägdhör- som genitiv av ett primärt ånamn Mäj-
dan (fsv. *Mcegdhä) till samma ovan angivna ordstam. 

Sandarön sa'ndäräni Vik., en över gränsen Mora: Venjan be-
lägen större holme i Venjanssjön — skr. Sandeholm 1676 LSA 
U 32-1: 1 (samma karta som har formen »Bodeöhn» för Bodarön 
i Venjanssjön), Sandön G 102 kGSO. Till sand i bet. 'sandstrand, 
område med sand'; jfr de hithörande notvarpsnamnen Storsanden, 
Lillsanden och Glassanden. På ön har i yngre tid (1798-1808) 
funnits ett mindre glasbruk med egna sandtag.3° 

Sjur- *Sjugar- Sjöar- (fsv. sioar-, fvn. sjövar-): Sjuråker-n, 
åtm. 2 fall inom Österdalarna: 1. *Sjuretker, åkerområde någon-
stans inom Mora sn, kanske vid Oxbergssjön (jfr betr. revboks-
beläggen Sjurän get 1 nedan) — skr. Sjuråker fl.g. ca 1846 rbLångl. 
Kråkb.östn. 2. Sjurdkern *Su'r'åkrön?,31  åker vid Siljan nedom 
Gärdebyn i Rättviks sn, vartill Sjurdkers gatan (väg ditned) . Ett 
synonymt fall med Sjugar- kan föreligga i *Sjugarakern, åker vid 
sjön Opplimen och Sjugare by inom Leksands sn — skr. Siugar- 

28  Från fornvästnordiska kännes endast smsn iimegå 'oförmåga, ar-
mod; omyndighet, barnskap; barnhop'. 

29 Jfr den närmare beskrivningen hos Arosenius, Floda socken, s. 10. 
Berget har varit känt för sitt frodiga mulbete, vilket omtalas av såväl 
Linné som Hälphers och Arosenius. Det synes f.ö. ha varit berömt ända 
upp i Malung och Venjan, där »Bärsilders äng och Malderås (1) mulbete» 
ansågs höra till övre Dalarnas bästa fodermarker. Jfr hos Linné: 
»Malungs ängar, Järna åkrar och Mägdåsens bete». 

3°  Se Forssl. MD II: 5 s. 66 f. 
31  Enligt H. Geijers uppteckning från 1911, ULMA 660: 1 s. 14, -are. 

2 Lindén 
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åkren 1686 db. Möjligen ingår dock i stället ett äldre arv-namn, 
*Siugarv-et, enl. förf. i SL 1969 s. 85. Jfr annars i formellt av-
seende siwger akron 1488 DDal 3 s. 224, ett ägonamn från Vika sn 
vid sjön Runn inom Dalabergslagen. Sjöarände-n -ändan (Sjur-
Sjör- *Sjögar-) *sjöände (jfr fsv. sioende) 'ände på långsträckt 
sjö', åtm. 5 fall inom övre Dalarna: 1. Sjuränden sju'renndn 
-enndan, öständen av Nässjön i Älvdalens sn, vartill Sjuränd-
bäcken (från trakten av Nyköpings fäb., f.d. Sjurändbodarna).32  
2. Sjuränden, s.u. sjdär-),33  den långt utskjutande sydänden 
av Rämmasjön inom Älvdalens sn. 3. Sjurändan sju'r-, väständen 
av Hemulsjön (från Hemulsjö fäb. sett) inom Mora sn. 4. Sjur-
änden Su'rändn, sydvästlig del av Gärdsjön inom Rättviks sn. 
5. Sjörända-n jö'ränd, fäbodställe vid sydändan av Hässjön i 
Lima sn — skr. Siögar Endan Siögareendan 1663 jb (FäbInv), 
Sjöändan fäb. G 102. Sjöaränge-t -ängena el. -ängarna),26  åtm. 
7 fall inom övre Dalarna: 1. Sjurän get sju'rändjä, ängsmark kring 
Dysåns nedre lopp mot Oxbergssjön i Mora sn — skr. Siöarängie 
3 g. 1680 db," wid Oxbergs siön i Siuränget 1779 lagf, Sjuräng 
-ängel fl.g. -ängen 1846 rbOxb.Långl.Selj.östn. 2. Sjuränget 
el. -ängarna sju'rändjär,26  ängsmark på västsidan om Lädsjön i 
Mora sn, vartill Sjurängsudden (vid Lädåns inlopp). 3. Sjugar-
änget sju'gärändjä, slog- och betesänge vid Kroksvik av Siljan 
nedom Garsås by i Mora sn — skr. Sjuger- fl.g. Sjugär- 1 g. Sjö-
ger- 1 g. Sjugaränget fl.g. 1842-43 rbGars.Nusn., Sjugaränget 
-ängen 1843-45 ssk o. kbsGars. 4. Sjugaränget sju'göränjö, änge 
V sjön Grissen vid östbjörka by i Rättviks sn. 5. Sjugaränget 
sju'garänjä, numera odlad f.d. slåttermark i Sunnanängs by vid 
Österviken av Siljan inom Leksands sn — skr. Sjugaränget 1826 
ssk. 6. Sjugaränget sju'gäränjö, ängs- och åkermark i V. Rönnäs 
by vid Insjön inom Leksands sn, vartill Sjugarängsbäcken (genom 

$2 Fäbodstället kallades efter anläggningen 1885-86 först Sjuränd-
bodarna, enligt H. Lindberg i Skansvakten 1961 s. 15. 

u I variantuttalet sjuär- (snwp•-) torde uå, ifall rätt uppfattat, bero 
på sekundär anslutning till jo-diftong. Jfr Levander Dalm. I s. 186 
resp. 184. 

34  Domboksskrivaren torde ha varit från Bergslagen. Han skriver 
1687 dbMor. i ett och samma stycke Sniöns myckenhet och Soldaten 
Sniörypans Rotha i Gopshuus. Jfr 1691 med samma hand: Siöberg för 
Sjurberg by i Rättvik. 
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änget) .35  7. *Sjöaränge (Sjör-) , ängsmark i Lima sn — ett litet 
ängh siööränge benemd 1599 db. 

Strandaränget stra'ndärändjä, änge kring Ickån ovan- och 
nedanom Tovasselbäckens inflöde, inom Mora sn — skr. Strander-
änget fl.g. 1843 rbFärn. Jfr Strandänget vid Amundbäckens ut-
lopp i Hemulån NNV Rostberg fäb. i samma socken. Till strand 
f., ev. i den i dalmål och dalska ortnamn vanliga specialbetydelsen 
'slåtteräng vid vattendrag eller sjö'. Sammansättningen Strandar-
än get kunde i så fall även tänkas vara epexegetisk, motsvarande 
ett äldre enkelt *Stranden. 

*Sängeråsen, ås i Järna sn — »Sängeråssvaden (passerad under 
återfärden från Öppenberget) . . . var belägen på den s.k. Sånger-
åsen» 1855 Axelson Vesterd. s. 147. Förleden bör väl vara genitiv 
av säng f., ehuru syftningen är oviss. Jfr fvn. scengar- •%, swngjar-
(^, scengr-) i flera sammansättningar,36  fsv. sänghar- i sängharköp 

siänga köp) 'sänglag'. 
Tammeråsen (Tamber-) ta‘mbör- ta"mbråsn Rättv. ta'm-

bäråsn Mor., by i Rättviks sn — skr. Tamberåfå 1539, Tamber-
åsen 1541 jb, TammeråBen 1549 db, Tamer- TammeråhBen 
1663 jb, Tamaråsebyn 1676 LSA U 32-1: 1, Tammeråsen 1719 
LSA U 30, 1862 Aros., SOF 1948, G 103. Jfr därtill Tammermossan 
( =Vålmossen?) 1685 LSA U 17. Namnet innehåller utan tvivel 
gammal genitiv på -ar av en fornsvensk motsvarighet till fvn. pqmb 
f. (gen. fiambar), nisl. kömb f. 'stor buk, äv. bågsträng', vilket ord är 
välkänt i smsn fvn. pambarskelfir (persontillnamn =sv. » Tamba-
skälver») och på norskt område brukligt i bestämd form som 
önamn (Tomma NG 3, 1.4, 16 — närmare se Fffillesregistret) . I 
Rättviksnamnet, vilket torde vara en epexegetisk utbildning fsv. 
*Thambarös av äldre enkelt *Thamb-in, bör åsens välvda form 
ha utgjort namngivningsgrund. Jfr H. Ståhl i verket Rättvik 
III s. 58 med liknande tolkning. 

35  I smsn Sju garängena u‘garänjär, slogmark i Leksandsbyn S. Bergs-
äng gränsande till Sjugare (vid sjön Opplimen), ingår sannolikt detta 
sistnämnda bynamn. Så väl även i det *Sjugaränge-t som förutsättes av 
smsn Sjugarängsberget, namn på en höjd vid Stormo fäb. inom Leksand, 
där Sjugarefolk lär ha haft slog. 

35  Bl.a. konkreta såsom sceng(j)arpilcirr och sceng(parstokkr 'säng-
pelare, sängstolpe'. 
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Telner- el. Tälneråsen »Tänner-» telnörosn Skatt., berg och 
fäb. inom Orsa sn ca 3-4 km. från Oregränsen — skr. Telner-
åsen kG108S0, Tänneråsen G 108, Tälneråsen Forssl. MD I: 3 
s. 134, Telneråsen ek (1970). Med bergnamnet sammanhänger ett 
komplex på Tenning- Tining- Tilning- etc. omfattande närmast 
Tenningsjön (Tänning- G 108) SSV Telneråsen och Tenningån 
(Tänning- G 108, utt. tiningg- tilings- [?telings-] Ors. tilningg- Or.) 
el. Tenning-en (tiningg -indji Ors.), ådrag förbi åsen med utlopp 
i Skattungen inom Ore, vartill bl.a. Tenningberg (tining-) V T-
sjön, Tenningvik-en och ?Tel (n)näs-et i Skattungen samt Tenning 
»Tenninge» f.d. bruk nedmot åmynningen. — I höjdnamnet Tel-
neråsen har man sannolikt att se en epexegetisk utbildning med 
ar-genitiv av ett äldre enkelt *Teln-en el. *Täln-en till ett ord 
motsvarande no. teln f. 'naken fjällmark' syftande på det brett 
åsartade höjdmassivet som helhet. De starkt varierande uttals-
formerna för Tenningån eller »Tenning-en» och därtill sekundära 
benämningar tyda sammantagna på ett ursprungligt *Tilning f. 
som ånamn: ing-avledning till höjdnamnet *Teln-en med gammalt 
i-omljud på stamvokalen. 

Testaränge (Tjäster-) tjä'steraindj, större holme med slåtter-
mark i österdalälven, vid Månsta by i Älvdalens sn — skr. 
Tiästerängen 1671 db (Månsta-Loka), Tjerstholmen 1800-t. ssk 
Månsta. Sammansättningen kan vara en epexegetisk utbildning 
till ett äldre enkelt *Testen (*T jästen) som namn på holmen, eller 
också kan genitiven tänkas här ha plural innebörd; jfr Ärteråsen 
nedan. Om den brutna formen tjäst av ordet sv. test m. se Levan-
der Dalm. I s. 129 och II s. 307. Ordet har i ovansiljansmål även 
bet. 'gräsknippe, örtbestånd, busksamling o.d.' 

Trärön *Trögerön, trä"räni Mor. -önä Venj., större holme i 
Venjanssjön på gränsen mellan Mora och Venjans snr, SO Käring-
näset G 102 — skr. Tröger-ön 1764 FLK Mora: 9 [Tvärön Forssl. 
MD II: 5 s. 63]. Namnet vore tolkbart antingen som epexegetisk 
utbildning med genitiv på -ar av ett äldre enkelt önamn fdal. 
*Troyg-in, norm.fsv. Trogh-en f., till ett ord besläktat med dal. 
trjoga tryga, no. trug f. 'slags snösko' eller med truga v. och 
syftande på öns mot landbukten intryckta läge, eller också som 
sekundärbildning till ett namn på den innanförvarande viken 
(nu s.k. Kålvik-en), detta då besläktat med sv. tråg och fsv. trä 
samt no. truge 'slags fiskkasse med lock', alltså av jämförande art. 
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*Vasslaros (av *Vatlar-), nuv. Vallerds el. Vallros va'llros va'll-
dros, by i Malungs sn vid utloppet i Västerdalälven av den nu s.k. 
Vallerds- el. Vallrosvallen — skr. vallerå8 1541 jb, WallråS 
Walleråås 1546 o.fl. db, Wallerås 1864 Aros., Vallerås SOF G 95. 
Närmare om detta och det måhända synonyma, i så fall från 
*Vgtlaros utgående bynamnet Vörderds i Transtrands sn se DNO 
I: 3 s. 161 f. Såsom där framhålles är nutidsformen av vatten-
dragsbeteckningen vassel i Malung vall, i Transtrand völl (av 
*Ml). ?Vasslarån (*Vatlar-), nu Valdrodn valldroåna, ån från 
Vallsjöarna (V. och Ö. Vallsjön G 95) i Malungs sn — skr. Valdro-
ån G 95, Vallerån kGNV. Namnet synes vara en epexegetisk ut-
bildning av äldre enkelt *Vallen> Vallen 'Vasseln', varom se 
DNO I: 3 s. 162. Vasslaränge-t (-ängen) -lingena el. -ängarna, 
åtm. 5 st. inom övre Dalarna: 1. wa'sslärändj-ä, slogmark kring 
Stackmoravasseln i Orsa sn — jfr förf. i verket Orsa I s. 573. 
2. va'sslärändjä-r, ängsmark kring Vasseln-Rovån från Vålängstj. 
(G 103) till Orsasjön mellan Noret och Vattnäs byar i Mora sn 37  
— skr. Waslar Enget 1632, Wasslare Engierne 1634, watzler-
ängierne 1652, WaBlarängorne 1669, WaBler Eng 1672, WaBler-
äng -änge m.m. 1692, WaBlaräng 1693 db, WaBlarängen -ängarne 
1729, Wasslaränget 1770 lagf, (revboksbelägg från 1843 nedan) ; 
vartill Vasslarängsflyten 1843 rbRis. och Vasslarängsgruvan (myr-
slog inom Bergkarlås). 3. ua'sslärendjä, odling kring Björkvassla-
Vasseln strax ovanför Björkvassla by i Våmhus sn — skr. Wass-
laränget -ängen 1726 lagf. 4. *wasslärändjä(?), ängsmark vid 
Ersbäcken (Ässen G 103) i S. Vika by i Mora sn — skr. Wasslar-
änget -ängen 1847 FLK. Jfr det i kbsVik. 1848 s.k. örvaslar-
änget=örvasselänget 1845 rbVik., alltså vid örvasseln i Acksi-
trakten, varom närmare se SL 1966 s. 77. 5. Ängsmark i Lima sn 
— skr. ängh i uallerängen 1606 db. Revboksbelägg för fall 
2 och 4, ej genomgående skiljbara: Wasslar- Waslaräng -änget 

Wasslar- Vaslarängen 1843 rbBergk.Färn.Nor.Nusn.Vatt. resp. 
1846-47 rbDiv.Liss.-Mork.Bon.östn. Om härledning och an-
vändning av ordet vassel (vdal. vall väll) se förf. i SL 1966 s. 75 ff. 

Vikaråker-n wä'jkäråkär, vid Saxviken av Siljan belägen, nu-
mera bebyggd del av Morastrands köping, Mora sn — skr. Vikar- 

Vattendraget kallas i trakten av Vasslaränget även Vasslareings-
bäcken. 
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åker Wiker Åker 1830 bouppt. avskr. i rbUtm., Vikar- Wikar-
åker -åkern fl. g. 1845-46 rbUtm.Hem.Liss.-Mork.Div.östn.Silj. 
Vikaränge-t (-ängen), åtm. 2 st. inom Ovansiljan: 1. Äldre namn 
på ängsmark nedmot Nördervik (Norrviken G 103) vid Utanmyra 
på Sollerön — Jnlöst af Jon Jönl3on i Wijksby ett eng på Wijker-
engen 1636, Wijkar engen 1638 db.38  2. vd jkärändjä, stur- och /iss-
'Stor- och Lill-', ängsmarker vid s.k. Dalviken av Siljan S Fudal 
fäb. i Mora sn — skr. store WikarEngie 1671 db, Wikaränget 
fl. g. 1842-43 rbNusn.Gars. 

Värmderåsen wä'rmdurosn, fäbodställe i Orsa sn, nära Ore-
gränsen= Värmderåsen fäb. G 103, vartill Värmdercissjön G 108. 
Förleden bör vara urspr. *Värmdar-, genitiv av ett äldre dalskt 
värmd f., motsvarande överkalixm. värmd (veremd) 'ställe där 
vattnet ej fryser om vintern' 39  och samma som innehålles i svenska 
önamnet Värmdö (utanför Stockholm)," kanske även i tjärn-
namnet Värmdalen i Rättviks sn, vilket synes vara en substan-
tiverad adjektivbildning på -al i bestämd form.'" 

*Åråker *åråkär, åkerområde någonstans inom Mora sn (jfr 
Åränge nedan) — skr. Åråker 1845 rbVin. Åränge-t, fl. st. inom 
Österdalarna. Ex. inom Mora sn: 1. drändjä, ängsmark kring 
Gopalån N Gopshus by, nedom Kvarnaränget, vartill Ärängshol 
(ås N därom) — skr. Årängsol -hol fl. g. 1846-47 rbGops.Oxb. 
F.ö. se  revboksbelägg nedan. 2. s.u., näs vid österdalälven NV 
Hemus (änget genomlöpes av smärre älvgrenar) — för revboks-
belägg se nedan. 3. s.u., slog- och åkermark mellan Hållshol och 
Limholen i N. Vika, nedmot en utvidgning av Botsån, som går 
in där om våren; vartill Ärängsbäcken, bifl. t. Botsån, och :hängs-
källan, källa i bäckkanten. För revboksbelägg se nedan. 4. 

rändjä, odling nedom Nykvarn vid Fuån — för revboksbelägg 

38  Det 1636 samtidigt nämnda Wijksby, med s-genitiv, vilket tycks ha 
avsett en västlig del av Utanmyra by, är måhända blott en kontraherad 
form av äldre *Vikledsby-n (varom jfr Pers GPM s. 228: Vickelsbyn, 
Vikaled på Soll). Jfr dock även nutida markn. Viksgärde därst. 

39  Pihl överkalixmålet s. 117. 
49  Med E. Li&n i Namn och Bygd 1926 s. 73 ff. 
41 Tjärnen omtalas för sina egendomliga vattenförhållanden, varom se 

Arosenius Rättviksbeskr. s. 14 samt uppteckn. i OAU:s top.saml. I fråga 
om bildningssätt för tjärnnamnet jfr Mödalen, tjärn inom nuv. Boda 
socken= förutv. Ovanhedsfjärdingen av Rättvik. 
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se nedan. 5. Ängsmark i Garbergstrakten (N. Garberg fäb. G 103) 
— äng i Garberget . .1 åränge 1613 dbMor. Revboksbel äg g 
för fall 1-5 (m.fl.?), ej alltid säkert lokaliserbara: Äräng -änget 
fl. g. Håränget 2-3 g. (med hypersvecistiskt h-tillskott) 1845- 
47 rbGops. Långl. Selj. Hem. Utm. Vin. Kråkb. östn. Bon. Ris. Nusn. 
Div.42  Exempel från andra Österdalssocknar: 6. drendj, slogmark 
kring Enån i Orsa sn.27  7. Jfr Ärängsån, ådrag till Gärdsjön i Rätt-
viks sn — skr. Ärängsån 1862 Aros., G 104. För den händelse att 
något av de för Morafallen 1-5 (m.fl.?) härovan anförda rev-
boksbeläggen skulle avse mark vid Österdalälven, må erinras om 
att älven förr kunnat betecknas som d enligt vad bynamnet östnor 
(-Mr), eg. östan-dr 'öster om ån', visar.43  

Ärteråsen ä'rtäråsn, berg och fäbodställe inom Ore sn, nära 
Orsagränsen — skr. Erteråsen 1863 Aros., Ärteråsen G 103 SOF 
1948. Namnets förled är väl, såsom i DNO I: 2 s. 37 antagits, 
urspr. *Älptar-, genitiv av ordet fvn. elptr qlptr etc. 'svan'. Be-
träffande utvecklingen Älpt- > Ärt- jfr dal. sjön. Ärten Ärtsjön 
fl. st., vartill i ett fall fäbodn. Ärtled inom Rättvik. 

*Älvaränge-t -ängena ö'veraindje best.pl., ängsmarker vid Öster-
dalälven nedanför Åsens by i Älvdalens sn — jfr skr. öftveränget 
1657 dbMor. (Älvd.). Liksom Bäckaränge-t, Vasslaränge-t och 
Äränge-t m.fl. härovan redovisade liknande benämningar — jfr 
anm. under Appellativa fall A.b. — står väl *Älvaränge-t på 
gränsen mellan appellativ och ortnamn. Men då de kända an-
vändningarna är ortnamnsartade får det anses närmast hän-
förligt till gruppen Ortnamnsfall. 

*öjaränge-t, f.d. slogmark på en skogsholme mellan östnor 
och Kråkberg i Mora sn — skr. Öjer- Ejer- Eijer- Ejaräng 
-änget 1846 rböstn. Kråkb. Förleden är gammal genitiv av ö f., 
och namnet bör ha uttalats *äjärändj-er e.d. F.ö. jfr NoB 1967 
s. 143.44  En plural motsvarighet härtill föreligger i det hos Alfve-
gren s. 69 anförda fdal. *öiarcengarna i bergslagssocknen St. 
Skedvi, skr. j oiarcengiom 1364 RAP. 

42  Beträffande skrivn. Hdr- jfr Hdrnäs för knäs inom Våmhus sn, 
nedan under I.B.b. 

42  Därom se DNO I: 2 s. 131 ff. 
44  Artikel »Former och användning av ordet ö i österdalska ortnamn». 
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B. Med konsonantiskt börjande efterled 
a. Vid kortstavig förled 

Granarbäcken grä"nä- ••••• grä"nebättjän=Granarnäsbäcken 
(Svartbäcken kG95N0), bäck till Granar (näs) viken av Venjans-
sjön inom Mora sn. Granarnäs grä"nä- grä"nenes, näs vid Ven-
janssjön, innanför Granarön, Mora sn — skr. Grannanäs 1865 
Aros.: Venj. s. 17. Granarvik-en grä"nä- grä"newejk, vik vid 
Granarnäs, även kallad Granarnäsvik-en. Namnkomplexets förled 
är genitiv av gran f., jfr ovan Granarön under A.a. Om namn-
komplexet se f.ö. DNO I: 3 s. 105 f. 

?Gravarbaeken gra'vabattsin, bergssluttning vid Gravbergets 
fäb. i Malungs sn. Jfr Gravarunnarna under A.a. ovan. 

Gravarbäek-en, åtm. 3 st. inom österdalarna: 1. grä"vebekk, 
bäck i Gåsvarvs by inom Älvdalens sn. 2. grä"vä- grä"vebettjin, 
biflöde till Rotnen N Ribbåsen fäb. i Älvdalens sn =Gravarb. 
G 107, Gräverbäcken kGS0 — »går djupt nere i en dal». 3. gra'vä-
bättjän, bäck från Gravartjärn inom Åls sn," varom se nedan. 
*Gravargatan, en väg uppför Sjurberget ö Nässjön i Älvdalens 
sn — skr. Gräfvergatan 1839 synebevis hos Levander Älvdalskt 
arbetsliv s. 8 — namnet hänför sig uppenbarligen till Sjur grav, 
varom nedan under B.b. Gravarknallarna grä"veknåller, höjder 
N Ribbåsen fäb., mot Gravarbäcken (G 107), i Älvdalens sn. 
Gravarlindan gra'välinda, gårdar i Als sn — skr. Grafvelinda G 97, 
Graverlinda kb 1929. Gravartjärn (e) -tjärnarna, åtm. 3 st. inom 
Österdalarna: 1. grä"vetiennär, tre tjärnar nära Trollgrav vid 
gränsen mot Särna, inom Älvdalens sn= övst-, Mellan- och Nedst-
Gravartj. — skr. Grafvarkärn 1800 LSA U 61-1: 3, Gravartj:na 
G 107 Gravtjänarna kG82SM, vartill Gravartjärndsen (=Dasåsen 
G 107) . 2. grä"vätienn, liten tjärn N Ransjön i Älvdalens sn. 3. 
gra'vätjärn, källa till Gravarbäcken i Als sn, jfr ovan. 

?Kasarlok-arna kä"sälok-är, f.d. Venjanssloge ö Vanån, N 
Käsbäckens inlopp däri (kG102S0), nära Älvdalsgränsen — skr. 
Käsä Lok Käsä Loken 1811 slogfört.Venj. Som förled torde 
ingå gammal genitiv *Kasar- av sv.dial. kas f., no. kos, fvn. kQs 
f. 'stack, hög av spån e.d.', medan efterleden är dial. lok m. 'av-
loppslös vattensamling'. Den förras uttal synes nämligen ej med-
ge att namnet sammanställes med det geografiskt närliggande 

45  Namnen har i OAU:s top.saml. uppslagsformen Graver-. 
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komplexet på Käs- (utt. kds- långstavigt) : Käsbäcken, se ovan, 
och Käsrdning, f.d. slåtterområde kring bäcken, vari tydligen in-
går dial. käse 'löpmage hos kalv' och då väl i jämförande syft-
ning. 

*Lottarfallet, ett f.d. slåtteränge under Bonäs by i Mora sn — 
skr. Loterfallet 1847 rbBon. Till lott m., väl i bet. 'åkerstycke'. Jfr 
de appellativa smsna på lottar- ovan under Appellativa fall A.a. 
och B.a. och jfr även Lotterän get lö'ttar-, äga i St. Dicka by inom 
bergslagssocknen Folkärna, vartill Lotterängsdn, å mellan Dick-
sjön och Bollsjön. 

Märrarberg (Märra-?), åtm. 3 st. inom Ovansiljan: 1. mä"rä-
", mdrrebjärr, Stor- och Lill-, berg och fäb. N sjön St. Uppdjusen 
inom Älvdalens sn — skr. Märraberg resp. Märraberg fäb. G 102, 
Märraberg Brandtorn kGNO, Märreberg Forssl. MD I: 5 s. 10; 
vartill Märrabergsbron, i gångväg Hållberg—Märraberg. 2. mä"rä- 
bjer ^•-• märd- mära-), berg N St. Jörsjön inom Sollerö sn.46  
*Märrarfall-et, ängsmark under Garsås by i Mora sn — skr. Möra-
fall 1845 kbsGars., vartill Märefalsänget 1842-43 rbGars. Märrar-
göl ma"radjöl (uttal trol. efter bykartbeskr. 1845, för äldre och 
riktigare *märädjil, slogmark i trakten av knot (väl med en göl 
vari någon märr gått ned sig?) — skr. Märägill 1842-43 rbGars., 
Maragöl 1845 kbsGars. Märrartjärne -arna, åtm. 4 st. inom Ovan-
siljan: 1. mä"rä- mdrretienn-är, Stor- och Lill-, två tjärnar 
NV Märrarberg fäb. i Älvdalens sn — skr. Märratj. G 102, St. och 
L. Märrtj. kGNO. 2. mä"rätienn, liten tjärn strax ö sjön Frisen 
i Älvdalens sn, vartill Märrartjärnmyren. 3. mä"ratjänn, liten 
tjärn V Lädsjön inom Mora sn. 4. mä"rätjänn, tjärn i Bärsemyren 
S Gävunda by i Venjans sn. 

Radarbäcken ra'darbättjön, bäck vid Älgbergets fäb. inom 
Leksands sn — jfr Bergfors s. 47. Sannolikt till rad f., fvn. ro)5 
(gen. raäar), i en från norska känd bet. 'jordbank, grusrygg'. 
Bäcken löper längs en markant, smal men delvis avbruten grusås. 
Jfr, med gen.pl. av samma ord, Radaberg rå"då- Mor. och Rada-
berg rå"då- ra"da- Rättv., varom se förf. DNO I: 1 s. 10 och 
(utförligare) Bergfors s. 44 ff. 

Svalarmyren suä"lämöri, myr med tjärn (Svälämörstjärne) av-
rinnande till Indån genom Svälämörsbäcken, inom Våmhus sn. 

46  Formen måra- härrör från IL Geijers uppteckningar 1911, ULMA 
660: 2. 
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Namnet torde innehålla genitiv av ett ord motsvarande no.dial. 
sval svol (fvn.pl. svalar) f. 'svalgång' och i så fall snarast med 
syftning på den korta bäckdalen mellan myren och Indån, där 
vinterväg gått fram. 

b. Vid långstavig förled 
Bodarholmen (Budar-) bu'därolman=Bodarön i Gävundsjön 

inom Venjans sn, varom se ovan under A.b. 
*Broargärde (Bruär-), äga under Vinäs by i Mora sn — skr. 

Broargärd 1845 rbVin. över Vinäsgraven (med Vinäsbäcken) har 
funnits och finns alltjämt två broar, Hedbro och Storbro, men 
vilkendera som med förleden åsyftas är oklart. 

*Byrgärde-t, åkerområde vid Näsets by i Älvdalens sn — een 
åker inne i Byrgerdet 1637 db. 

Bäckargrop-en (Bäckiar-) bä'ttjägropi, Stora och Lilla, skogs-
mark med f.d. slogar SO Garsås by i Mora sn — skr. Bäcke-
Bäckgrop ••••• Bäckegropen (Bäcke Gropen) fl. g. 1842-43 rbGars. 
Numera finns ingen egentlig bäck på platsen. 

?Djuptarbileken ju'ptar- ju'ftar- (van!.) jy'ftar- (van!.) Fftar-
bättjön o.d., biflöde till Drötängsbäcken vid N. Lindberg inom 
Leksands sn. Går i en skarpt markerad dal med tvära stup, vilken 
av rättviksbor som haft ägor där kallas Juftansdäljan. Jfr därtill 
Juftasbäcken i Kullsbjörken, genom en ängsmark benämnd Djup-
backarna. Som förled i Djuptarbäcken torde ingå genitiv av ett 
äldre dialektord *djupt (juft fy It) f. 'djup däld e.d.' motsvarande 
no. dypt *djupt (juft) fvn. ddpt f.,47  medan i Juftansdäljan och 
Juftasbäcken sannolikt föreligger genitiv (med s) av ett sekundärt 
*djuptan n., synonymt med dal. djupan (0öD) — alltså en kon-
taminationsbildning. 

Flytarbäcken (Fljotar-) flo'terbättjen, biflöde till Unnån från 
Höghedsflyt (-flot G 103) i Orsa sn=Hedvasslan G 103. Smh: 
Flytartjärnen flo'tertjannen, tjärn på Höghedsflyt= Lidtj. G 103. 
Till dial. flyt f., varom se ovan under I.A.b.27  

Gjutarmyr-en (-mör-en) dju'tärmör Vik. -möra Venj., myr N 
Rotsjöbäcken Ö Venjanssjön, inom Mora sn. Namnet ingår i de 
som gamla råmärkesnamn kända förbindelserna Gjutermyre ho! 
(skr. Gyutamyro hool 1550 dbMor.) och Gjutermyre sten (utt. 

47  För varianten no. *djupt (juft) jfr smsn no.dial. garnjuft (av 
*-dizipt) hos I. Mod&r, Norska ordstudier s. 41. 
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dju'tärmör-stö Vik., skr. Gjuter- Gutemyr sten 1764 FLK 
Mora: 9: 1-2), vilka avse lokaliteter kring morakarlarnas gamla 
gräns mot Venjan." Det bör innehålla genitiv av ordet no.dial. 
gjot f. 'langstrakt hulning i jorden', nisl. gjöt f. 'hule', varom se 
Torp NEO s .159. 

Grindelbäek (Grinden-) gri‘ndelbekk, bäck strax N Bonäs by i 
Mora sn, sammanfallande med s.k. Glypsbäck — skr. Grinden-
bäck 1847 rbBon. Smh: *Grindenglyp, ravin i samma trakt — 
skr. Grindenglop 1847 rbBon., vari som efterled ingår dial. glyp 
(gliop glyöp) f. 'ravin'.49  Förra leden i båda torde vara äldre geni-
tiv av grind f., *grindar-, och formen grindel- (grinden-) beror 
då på dissimilatoriskt utbyte av det senare r mot 1 (resp. n). 
Jfr dock även ägonamnet Grinden fl. g. (", Grindel 1 g.) 1847 
rbBon., vilket sannolikt är att hänföra till samma plats. Där bör 
ha funnits en gärdsgårdsgrind i den väg mot Våmhus (Kumbel-
näs by), som passerar ravinen. Jfr ovan Grindaränget inom 
Mora sn. 

Holarberg u'älebjärr, skogsås S Holens by i Älvdalens sn. Holar-
flyten u'älefliuäte, numera till större delen utdikad och upp-
odlad myr i södra delen av byn Holen Älvd.5° Holarfähus u'äle-
fjos, ett f.d. fähus S byn Klitten i Älvdalens sn. Samtliga 
namn innehålla en äldre genitiv på -ar av dial. hot m. 'mindre 
höjd', de båda förra med direkt syftning på byn Holen. I Hotar-
fähus kan förleden tänkas vara ett gårdsnamn gällande folk 'från 
Holen', här använt som ägarbeteckning. Jfr därtill Holebod u'äle-
bu5, f.d. slåtterbod i trakten av sjön Mossi (G 107), med oviss 
förledssyf tning.51  

?*Hädardike-n -dikarna nedajk-an -dajkär, myrslog i 
östra kanten av s.k. Häden ä'di ä'de Evertsb. o. Mångsb.= 
Heden G 102, skogshöjd SV Mångsbodarna inom Älvdalens sn — 
slognamnet upptecknat med förledsformen öde- 1934-37 och 

48  Beträffande G jutermyre kol jfr DNO I: 1 s. 159 och Forssl. MD I: 5 
s. 172. 

49  Om detta ord se OOD m. hänv. och beträffande rb-skrivningen -glop 
(för -gliop) förf. i SL 1967 s. 55 f. 

59  Namnet är brukligt från Näsets sida, medan man i Holen vanligen 
säger blott Flyten. 

51  I OAU-uppteckningen har detta namn senare försetts med upp-
slagsformen Mien Det förklaras där som av läget vid s.k. Hdlet i Rotnen, 
vilket ju dock måste anses formellt omöjligt. 
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senare. Denna form torde förutsätta en genitiv, id. *Hädar-, medan 
stamform av dial. häd f. (ortn. Häden) tydligen föreligger i Häd• 
tramporna ntrampur som namn på trappliknande avsatser i en 
klövjeväg uppför Hädens östsluttning. Beträffande älvdalsordet 
häd 'större skogbevuxen höjd el. åssträckning' = fvn. hceä och no. 
häd hädd f. 'höjd etc.' (Torp NEO s. 237), närmare se H. Lind- 
berg i NoB 1975 s. 137 ff. Och i fråga om mellanvokalen i Häde-
dajk jfr föreg. 

Hällarbäcken ä'llörbättjön, åker i Boda by i Leksands sn, där 
enligt upptecknaren en bäck tidigare runnit fram och där berget 
går i dagen. Till ordet häll, dial. (h)älle f., i bet. 'stenhäll, naken 
berggrund'. F.ö. se härom Bergfors s. 47 f. 

*Hästardalen, dal i Transtrands sn — skr. Hesterdalen 1855 
Axelson Vesterd. s. 38. Hästarmyren (Histar-) i'sstarmyra, myr-
sträckning mellan Skallskog och Kattbodarna fäb. i Leksands sn 
— »förr hade man hästhagar runt däromkring». Jfr Hästhagarna 
histhagan, område mellan Flosjön och Hästberget, kring Lek-
sandsgränsen mot Floda; Histkölen, skogstrakt mellan Snesarna 
och flera andra sjöar — »hästarna fick gå på sommarbete där 
fram t.o.m. 1898»; Histryggen, skär i sjön Mellanflaten. Jfr vidare 
Hästerängshagen hästärängs-, hage i Nor inom bergslagssocknen 
Söderbärke, jämte flera namn på Häst- (Hästhagen, Hästmyr-
botten, Hästsundet) i samma socken. Genitivformen *hästar- his-
tar- tycks alltså ha kunnat användas synonymt med häst- hist-
med plural syftning. Jfr ovan Ärterdsen m. hänv. Vad gäller leks. 
Hist- och Histar- jfr Levander Dalm. I s. 209, där som Leksands-
form för ordet häst uppges hesst, mot Rättviks ist och Bodas hist. 
Att även Leksand tidigare haft (Mist framgår klart av härovan 
anförda ortnamn från socknen. 

Klackar plutt kla'kkär-plu'tt, liten tjärn i fäbodstället Balk 
inom Leksands sn, med läge vid en bergshöjd eller »klack». Jfr 
Klacksmyren, myr kring övre delen av Djuftarbäcken ö N. Lind-
bergs by, vilket namn hänför sig till en höjd benämnd Klacken. 

Lidardammen li'därdammän el. li'dördammön, f.d. kvarndamm 
i Ickån inom Rättviks sn. Till Lidarkvarnen li'därkvarä li'dör-
kvårä, f.d. skvaltkvarn i samma å, tillhörig gårdklasen Liden av 
Röjeråsens by därst. Jfr Lidaränge ovan. Om förhållandet mellan 
Lidar- i dessa benämningar och nutida inbyggarnamnet lidare 
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'Lidenbo' (vid sidan av vikare 'Vikarbybo', öjare 'öjabo' o.s.v.) se 
förf. i SV. Landsmål 1969 s. 84 f. 

Lökarmyr (-mör) lö'kör- lölurmer, odling SV Stackmora 
hpl. i Orsa sn — skr. Loker- Lockermyren ca 1860-70 ssk o. kbs. 
Den uppges förr ha varit så sank att inte en kråka kunnat gå 
där» .27  Till dialektordet lök m. 'avloppslös vattensamling' (=dal. 
lok loke m.), motsvarande no. lek m. och fyll. lcekr (-jar) 'bäck, 
isynn. djup stillastående sådan; myrpuss, stilla vik av älv', varom 
se Torp NEO s. 406. Jfr även dal. löka f. 'blindgren av älv'. 

Mystesvaden my'stösvada, slogmark i byn Grytnäs inom Lek-
sands sn, belägen vid den myrlänta s.k. Mysten — till dial. myst 
f. 'tuvmyr i skogskant osv.' Namnets förled är sannolikt med 
Bergfors s. 48 urspr. *Mystar-, genitiv av nyssnämnda ord, men 
med r bortfallet framför s. 

Olvarberget ölvarbärjä,52  berg och fäb. NV Orsala by i Nås sn 
— skr. Olfwebärget 1664 jb, Vlfzberghia Vlfveberga 1674-75 
LSA U 11. resp. U 12, Olfvarb. och Olfvarbergs fäb. G 89.53  För-
leden torde vara en dialektal äldre ar-genitiv av ordet u/v 'varg'; 
betr. stamvokalismen jfr sv. växtn. olvon, till sv.dial. u/v- el. olva-
bär 'vargbär'.54  Ett motsvarande bergnamn med genitivändelsen 
~bildad till -are- synes föreligga i Olvareklint inom Grytnäs sn 
i Dalabergslagen — skr. Ålware-klint 1757 Hillph., Ålvareklint 
DHT 1921 s. 23.55  Ingetdera av bergnamnen finns anfört i Alfve-
grens avhandling, och någon sekundärkomposition av västsvensk 
are-typ kan det här ej gärna vara fråga om, ens i Grytnäsfallet. 
Olvarbäeken ölvärbättsin, biflöde till Västerdalälven genom byn 
Ö. Fors i Malungs sn — skr. Ulvarbäcken 1951 Skinnarebygd 

52  Ett upptecknat variantuttal ösvät- (m.v. för (now-) är utan tvivel 
sekundärt och att förstå som en yngre förvanskning. 

53  Betr. skrivningen Vlf z- jfr på samma karta Vlf sklacken för en 
höjd på västsidan om nu s.k. Bysjön, där vi även finner 0 rsala (av 
* Ulvshala?) som nutida bynamn vid en västlig utlöpare av samma sjö, 
s.k. 0 r salen '-halen'. För tolkningen av detta viknamn jfr förf. i verket 
Dalarna (1951) s. 154 och H. Ståhl, Ortnamn och ortnamnsforskning 
s. 24. 

54  Om vokalväxlingen i anförda dialektord se Hellquist SE0 under 
olvon. 

55  Lokaliteten beskrives hos Hfilphers sålunda: »Ålware-klint (och 
ett par andra berg) . . . äro märkeliga af djupa holor, liksom kamrar, 
hwarom åtskilligt i orten berättas». Och i DHT 1921 betecknas Ålvare-
klint, ett klippstalp med grottbildning, som »i forna tider trollens hem-
vist». 
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s. 75 (utan förkl.), Ulvarb. kG95NV.56  För samtliga här anförda 
benämningar jfr NoB 1970 s. 99, not. 

Sjur- Sjöar-: *Sjurbaeken, äga under östnors by i Mora sn, 
men ovisst vid vilken sjö — skr. Sjurbacken 1846 rböstn. Sjur-
berg, åtm. 4 st. inom österdalarna: 1. sju'rbjärr, berg vid Älv-
dalens gräns mot Våmhus OSO Nässjön — skr. Siurbergh 1676 
KrA, Sjurberget eller Knaxen 1804 Hagstr., G 103. 2. sju'rbjär, 
berg NV Oxbergssjön i Mora sn, stupande ned mot sjön= Sjur-
berget G 102 kGSO. 3. s.u., berg N Hemulsjön inom Mora sn. 

fzirbärg, by vid Siljan inom Rättviks sn — skr. Siubärgh 1603 
dbRA, Siurberg 1670, Sjöberg 1691 db, Skyrberg 1730 Siljestr., 
Sjurberg 1862 Aros., G 103, SOF 1948. Sjöarberg: fö'arbäri, berg 
vid Almsjöarna i Lima sn — skr. Siöarebergha 1674 LSA U 31-
1: 1, St. och L. Sjöarberget G 102. Även fäb.=Sjöarbergssätern 
fäb. G 102. Sjurby, par st. inom Ovansiljan: 1. sju'rby, fäbod-
ställe vid väständan av Oxbergssjön i Mora sn — skr. Siurbgen 
1663 jb, Sjurby 1846 rbOxb., Sjurby fäb. G 102 kGNO ; vartill 
Sjurbysdypeln, djupt ställe i Oxbergssjön, N Björnarvsdypeln. 

sju'rby, f.d. herrgård (fäbod- och sommarställe) under gamla 
porfyrverket vid Nässjön inom Älvdalens sn, vartill Sjurbyvik — 
skr. Sjurbyuajk Forssl. MD 1: 2 s. 66. Jfr Sjurby s.u., gård i 
Brunnsberg, till det inom byarna Loka—Brunnsberg—Åsen sprid-
da gårdsnamnet Sjur,57  som visserligen formellt sett kunde komma 
av äldre gen. siur, till dial. sju 'sjö', men måhända i stället utgår 
från ett personnamn (Sigurd?). Sjurgrav sju'r-, dalsänka vid 
östra ändan av Nässjön i Älvdalens sn — jfr ovan under Gravar-
gatan. Sjur- Sjorgärde-t (Sjol-), åtm.3 st. inom Ovansiljan: 1. Åker-
område vid Oxbergssjön inom Mora sn — skr. Sjurgärd 1846 
rbOxb. 2. sju'rgärdä, åker i Hemulsjö fäb. i Mora sn, ö Sjurändan. 

sjo'rgärd sjol- m.v.) , åkerområde vid Siljan NV Bengts- 
arvet på Sollerön — skr. Sjor- Sjurgärd ca 1838-40 rbBengts. 
Utanm. ?Sjugarmyrarna Su'garmyrär, myr- och odlingsområde 
SO Sjugare by i Leksands sn. Beträffande förledens tolkning jfr 
*Sjugareikern ovan m. hänv. 

56 1 grannbyn V. Fors märkes en namngrupp på Ulvs-: Ulvsbacken 
eller Ulvsberget (med gården Ulvs) och Ulvsriset, utt. öls-. Men något 
samband mellan dessa namn och Ulvarbäcken förefaller ej vara troligt. 

57  Därtill gårdsn. Sjurback i Loka, Sjursven i Åsen och Sjurper: Sjur-
perby '-gård' i Brunnsberg. 
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Skogarberg-et skögarbärg -bärjö, berg i Råbäck fäb. inom 
Leksands sn, vid vägen till Norrskog=Skogsberg 1863 Aros., 
Skogsberget G 96, Skogarberget kGSO. Kallas ofta även Skogs-
berget liksom på G 96-kartan. Märk att i fvn. genitiven av skögr 
växlar mellan skögs och skögar. F.ö. jfr Skogarvallen, nybygge 
under byn Remmet i Svegs sn i Härjedalen, enligt Modin HOB 
s. 67 — i samma socken som vi enligt samma källa s. 48 finner 
personbenämningen Sjöar-Ola=» Ola mä sjön (Siksjön) ». 

Tomtarmyren (Tämter-) tä'mtärmöri Venj., myr VNV sjön 
Van = N. Tomtarmyren G 95 kGN0.58  Till *Tomten som äldre 
namn på en större slåttermyr kring gränsen Järna : Malung : Ven-
jan (Mora) med råmärket Tomte-stång (Tämt-stång), varom vidare 
se min framställning i NoB 1968 s. 71 ff., där också ges förklaring 
av förhållandet Tomtar-: Tämter- etc. 

Tåtermyren tå'tärmöri, yngre fäbodställe vid en likbenämnd 
myr mellan Fu och Bomansberg i Mora sn= Tåtermyren fäb. 
G 103 kGSO. Namnets förled bör vara urspr. *Tätar-, genitiv av 
ordet tåt m., fsv. thatter fvn. Pitt'. (gen. fiöttar) 'sträng'. Stället 
ligger vid en smal, något krökt åssträckning, som synes mycket 
väl ha kunnat förtjäna beteckning med ordet ifråga, dvs. *Taten.58  

?Vikarbyn vi'körbin, by i Rättviks sn, från grannbyhåll van-
ligen kallad helt enkelt Viken vi'tjä -ön (dat.) — skr. ij Vikene 
1541, Wijken 1569 jb osv., Wijkarbyn o.d. emellanåt i 1500- och 
1600-talshandlingar (db jb etc.), Wykarbyn 1729 Torsl., Vikarbyn 
SOF 1948. Den av Lars Hellberg, Inbyggarnamn på -karlar s. 138 f., 
hävdade meningen att Vikar- i Rättviks Vikarbyn — liksom i ett 
formellt motsvarande bynamn inom Hedemora sn — skulle återgå 
på ett * Vika (r) karta- är visserligen plausibel men har endast 
osäkert stöd i skriftbeläggen.8° Namnet kan därför lika väl för-
stås som epexegetisk utbildning till det gamla enkla Viken. Jfr 
Lidar-namnen i samma trakt och de inom grannsocknen Leksand 
förekommande naturnamnen med otvetydig ar-genitiv, varom 
vidare nedan. Vikarheden vi'karheda, by och skogsområde inom 

58  I G-kartornas Tomtarmyren är förleden sannolikt Malungsform. 
58  Ett par ortnamn Täten inom Älvdalens sn, med feminin böjning, 

torde vara av annat ursprung, ev. uppkallelsenamn. Jfr därom H. Lind-
berg i Skansvakten 1960 s. 15 och OUÅ 1970 s. 25 f. 

00 Om det nutida inbyggarnamnet vikare -arar vi'körar=vikarkarl-ar 
vi'körkar-ar 'Vikarbybo-r' se förf. i SL 1969 s. 84 f. 
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Järna sn — skr. Wijkarheeden 1664 jb, Vikarheden 1865 Aros., 
G 96 och SOF 1948. Namnet torde vara av målangivande art och 
åsyfta en äldre hedväg västerifrån över det stora älvnäs där byn 
ligger, fram till den markanta viken vid Grånäs mittemot Järna 
kyrkplats.61  Sannolikt härstammar härifrån det gårdsnamn Vikar 
vi'kar som kännes från närliggande Järnabyar (åtm. Uppsälje och 
Rutsbro) .62  Ett *vikkarl- e.d. är nog här uteslutet som ingrediens. 
Mera svårbestämbar ter sig förleden i det från 1664 belagda nam-
net Wijkarkiörsdl3en 'Vikarkölsåsen' för ett dåtida fäbodställe 
inom Malung (Yttermalungs fjärding), brukat av Böle- och Myckel-
byfolk.63  Jfr Vikkarl- we"jkall- i flera naturnamn nära Venjans 
rå mot Malung och Lima, åsyftande slåtterhävdare från Vika-
bygden i Mora, ävensom Järnkarldsen (Järkarl- G 95) i Malungs-
hörnet mot Järna och Äppelbo. Sannolikt är det också inbyggar-
namnet vik(a)karlar, till Moras Vika (pluralt namn!), som ingår 
i den i 1500-talshandlingar mötande sockendelsbeteckningen 
Vikare setting (-ung), med ett par belägg anförd hos Alfvegren i 
not s. 65, under sådant antagande. 

Årberg-et, ett par fall: 1. *Årberg, berg i Mora sn men ovisst 
var — skr. Årberg 1846 rbLiss.-Mork. 2. d'rbärjä, berg i bukten 
av Härjåns övre del, inom Järna sn=Årberget G 89 — jfr DNO 
I: 1 s. 66 med kartdetalj. Årnäs å'rnäs, näs vid Indåns samman-
flöde med Våmån, i Våmhus sn — skr. Årnäs fl. g. Hårnäs 1 g. 
1847 rbBon. Betr. sammansättningsledernas syftning se ovan under 
Appellativa fall B.b. med nothänvisning, och betr. skrivningen 
Har- med hypersvecistisk h-tillsats jfr a.s. under *drdal samt I.A.b. 
under Äränge-t. 

?Ärnäs, by i Älvdalens sn — möjligen hithörande, nämligen 
ifall urspr. *ölarnes. Snarare dock av *öiår-. se nedan under 
III.B.b. 

61  Om ortnamn på -hed i bet. 'vägbildande moränskog (åssträckning 
e.d.)' se DNO I: 2 s. 7 not 4 m.hänv., och för exempel på dalska ort-
namn med målangivande determinativ DNO I: 1 s. 78 f. 

62  I uppteckningar av gårdsnamnet från 1931 och 1956, OAU:s top. 
saml., anges uttalet vara vikar resp. rffitt.. Det rätta beträffande a-
vokalen är väl mellantinget n. 

63  Se FäbInv s. 122 och 181. 



33 

II. Förleden utgöres av ett gammalt enkelt naturnamn 

A. Med vokaliskt börjande efterled 

Oxeråsen (Uxer-) ulisäråsn, inom Mora och Venjan bruklig 
benämning på en markant höjd som bildar råpunkt i gränsmötet 
mellan Mora, Venjans och Älvdalens socknar men som från Älv-
dalshåll kallas Oxåsen (Ux-) — skr. Oxeråsen 1722 Holenius, 
1757 Hillphers, OxeråsBerget 1764 FLK Mora: 9, Oxeråsen 1 g. 
Oxaråsen 2 g. 1865-66 Aros.:Venj. resp. Mor., Oxaråsen 1902 
CIDFN s. 143, Oxeråsen kG102S0 Oxåsen G 102." Namnet är 
sannolikt epexegetisk utbildning av ett äldre enkelt *Oxen (Uxin), 
anspelande på höjdens formation; jfr närmast Oxhuvudet SV 
Gutsäl fäb. inom Mora. Vad gäller förledsformen Oxer- (Uxer-) 
som ponerad genitiv, urspr. *Oxar- (Uxar-), till det svagböjda 
ordet oxe (dial. uxe) måste den antagas vara av analogisk natur. 
Epexegetiska namnbildningar med genitiviskt -ar- är ju, såsom 
av materialsammanställningens tidigare avsnitt framgått, ej all-
deles ovanliga inom övre Dalarna. Jfr t.ex. Kölaråsen i Nås och 
Tammeråsen i Rättvik, båda med jämförande innebörd hos för-
leden. Som bergnamn med råpunktsangivande användning har 
Oxeråsen också en förebild i det välkända gamla Tronde-klitt 
(kandar klwtt 1273, Tronderklitt 1560 osv.) =nuv. Laxsjöknoppen 
Gn 82 G 108, som gällt gränsskärningen Mora : Orsa : Lillhärdal 
och troligen också grundar sig på en enkel benämning: sv. 
*Trond-en (fno. pröndr) med bet. 'Galten', fastän kanske ur-
sprungligen syftande på den närbelägna sedermera s.k. Tronde-
hatt (tronde hatt 1607 db Mor., Trundhatten Gn 82) inom Orsa 
sn.65  Exempel på ett yngre nyttjande av ar-genitiv till svaga mas-
kulina substantiv finner vi inom Orsa (gårdsn. Bilar och ortn. 
Bilargrävning m.m. 'Bedlar-' nedan under IV.C). Jfr även det 
inom Lima upptecknade Tomtarbäcken, angivet nedan under 
avd. III. 

Sollerö-n (Solder-), två fall inom övre Dalarna: 1. Namnet på 
Siljans stora ö och därtill hörande sockenområde, med uttal: 

64  Om råmärkesnamnet Oxerdsen som västlig motsvarighet till Gröns-
berg vid gränsen Mora:Älvdalen se DNO I: 1 s. 55. 

65  Om Trond-namnen i här ifrågavarande trakt se Per Hovda i NoB 
1967 s. 124 ff. och (med närmare utredning och utförligare formredo-
visning) förf. i NoB 1968 s. 48 ff. 
3 Lindén 
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so'llder- ••• so'lldörön Rättv. so'llärön Leks. och i lokalt rspr. 
2. *Sollerön, en större holme eller ö i sjön Amungen inom Rätt-
viks sn= Sollen G 104 — skr. sollerön 1619 dbRättv., Soller-on 

Sullerön ca 1800 Hermelins kartv.66  Namnet, som i det primära 
fallet 1 =Siljans Sollerö bör återgå på ett fsv. *Solundaroy, är en 
epexegetisk utbildning av ursprungligen enkelt *Solund mot-
svarande nutidsformen Sol! Sold jämte best. Sollen Solden so'ldi 
-dn Mor. Soll., so'lldä -dn Rättv., so'lla Bergsl., med bet. 'Solön'. 
Medan de enkla formerna av namnet kan beläggas redan från 
1300- och 1400-talen ff., träffas de sammansatta först fr.o.m. 
1600-talets början men visa redan då avancerade form- och uttals-
variationer: Soldrön 1603, Soleröön 1613, Solderöön 1615, Sollderö 
1616, Solderön 1617, sollerön 1619, Solderöen -öön Solerön 
1632, Solleröön 1639, Solderöen -öön -önn Såleröön 1645, Solder-
ön ", ScIlderön -öön Sollerön (samtliga dessa former i samma 
protokoll och av samma hand) 1647, Soldrön Solrön 1650 db, osv. 
Bland uppkallelsenamn som förekomma inom Dalarna och an-
gränsande landskap, inalles ett dussintal, märkas utom Rättviks-
fallet (=Sonen i Amungen) Solereen i norska Fämunden, Sullerön 
i Åmänningen Västmanl., Sållarön i Norrtäljeviken. Närmare om 
dessa förhållanden se förf. i DHB 1933 s. 76 ff., DNO I: 3 s. 146 f. 
och (i sammandrag) krönikeboken »Sool-Oen» 1973 s. 4 ff. Till 
So/lerö-namnets avläggare torde också få räknas det gårdsnamn 
Solder Sålder så'Ider- sänder- som kännes från älvdalsbyarna 
Garberg, Blyberg och Väsa (med gårdn. Solderby) och även ingår 
i ortnamn såsom Solderstamn (i Tennån) och Soldervik (av Id-
sjön) Älvd. Det skrevs Sollender ca 1575-76, och att det åsyftar 
härstamning från Sollerön därpå tyder angivelsen år 1639 dbMor. 
av »Sollerö Jon Andersson på Garberget i Elfwedalen».67  

B. Med konsonantiskt börjande efterled 

Solderbäck-en so'ldärbäkk -bättjän, litet biflöde till Botsån 
SSV Hållshol vid Vika by i Mora sn, vartill ägonamnet Solder-
bäckskätte — skr. Sålderbäckskitt 1845 rbVin. Smh: Soldertjärne 
so'ldärtjänn, tjärn i Solderbäcken SSV Hållshol. Då väg av gam-
malt har gått över Solderbäck f.v.b. över Sundet till Sollerön, kan 

66  För holmnamnets uttal se s. 42 med not 81. 
67  Jfr härom S. Solders, Älvdalens sockens historia, del 1 s. 43. 
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namnleden Solder- även här antagas syfta på denna ö och — lik-
som det älvdalska gårdsnamnet Solder. Sålder — vara identisk 
med förleden i det sammansatta önamnet. Jfr dettas uttal solder-
inom Rättvik. 

III. .Förleden utgöres av ett ånamn på /sv. -å '-å', gen. -är 
(> -ar), som i yngre tid kan ha anslutits till svag 

feminin namntyp 

A. Med vokaliskt börjande efterled 

Vid kortstavig förled 
?Gravarunnarna gra'värunnan, trång ravin vari Gravån rinner, 

vid Gravberget fäb. i Malungs sn. Jfr nedan Gravarbacken. Förra 
namnleden kan alternativt tänkas vara genitiv av ordet grav f. 
i bet. 'marksänka'. Senare leden är oklar. 

Vid långstavig förled 
Björnarus byö'nneraus '-os', utloppet i sjön Ransi inom Älv-

dalens sn (G 107) av den från Björnsjön kommande Björnån, 
elliptiskt även kallat Rusen ra'usn 'Rosen' med r subtraherat från 
ellipsbasens förled — skr. Björnrus, »en udde nord om Björnåns 
inlopp och Glyåns utlopp ur Randsiön» 1800 LSA U 61-1: 3. Jfr 
om fallet DNO 1:3 s. 151. 

*Knäar- (Knear-), nu Knär-, determinativ i ett namnkomplex 
inom Älvdalens sn, med följande sammansättningar vari efter-
leden börjar på vokal: Knäredan kne'ri5u -un, bakvatten vid 
Knäråns mynning i österdalälven; Knärån kne'r knä'råne, 
Stora och Lilla, vattendrag från Knäsjöarna (se nedan under B.b.) 
— skr. Knää åån 1640-1. LSA U 1, Knära Strömen 1663 jb, Knär-
Ån 1793-97 LSA U 36, St. och L. Knärån G 107 kGSO; Knärön 
kne'räne -ene,68  holme i österdalälven vid Knäråns mynning 
— skr. Knärön 1657 db. Ånamnsformen Knärån för äldre *Knäån 
(16404.) får förstås som epexegetisk ombildning med r förmedlat 
av de andra sammansättningarna med vokaliskt börjande efterled. 
Jfr fallen nedan under B.b., och om komplexet i dess helhet när-
mare se DNO I: 3 s. 138 ff. 

68  Ä-ljud slutes ofta till e vid nasalering i älvdalsmål, liksom å till o 
(så även i Bonäs- och Orsamål). Jfr Levander Dalm. 1 s. 200 och 212. 
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Röjeråsen rä"r- re"råsn Vik., by i Rättviks sn, på en ås som 
i norr och väster kringflytes av ån Röjan el. Röjdn (utt. räla resp. 
rä'jåna, skr. Röija 1663 jb, Åhn Räijan 1704: 1707 LSA U 32-
1: 4, Rejån G 103) med upprinnelse i Röjsjön (Rejsj. G 103) — 
skr. RöeråB 1539, RöijeråBen 1541-42 jb, Röger- Röijer- Röer- 
åBen Rögeråsen 1545-51, Röråsen 2 g. 1591, Röiaråsen 2 g. 
1593 db, Röijeråhsen -åhBen 1663 jb, Rörohsen (konc.) Röger-
åhsen (renskr.) 1707 FLK, Reieråhsen 1719 LSA U 30, Röjeråsen 
1862 Aros., G 103. Ånamnet, primärt eller sekundärt i förh.t. Röj-
sjön, innehåller sannolikt ordet dial. rö (rö) ^, röja (röja) f. 
'tjäderhöna'," varom se Levander Dalm. 1-II passim. I for-
mellt avseende jfr no. gårdn. Reiekvam av *Rojarhvammr enligt 
NG 12 s. 336 och NE s. 203, vilket anses sammansatt med ett 
älvnamn Rola. 

B. Med konsonantiskt börjande efterled 
a. Vid kortstavig förled 

?Gravarbaeken gra'vabattsin, bergssluttning vid Gravbergets 
fäb. i Malungs sn. Möjligen kunde här i stället ingå en form med 
stamkomposition: urspr. *Gravå- 'Gravå-'. Jfr ovan A.a: Gravar-
unnarna. 

Kölardalen tjy'ölädaln Älvd.,7° Kölåns dalgång från Költjärn 
inom Våmhus sn, genom Mora finnmark förbi Köldalsåsen 
(G 108).71  Ånamnets förled är dial. köl m. 'höglandsmyr', varom 
se särskilt C. Lindbergs avhandling Terrängordet köl etc. Att 
det i fallet Kölardalen är gammal genitiv av ånamnet Kölån som 
ingår, och ej av köl, göres sannolikt ej blott av variantbenäm-
ningarna på Köld- utan även av det faktum att gamla dal-namn 
brukar vara sammansatta med ett ånamn som förled. Med »dal» 
avses därvid företrädesvis den övre delen av ett vattendrags dal-
gång, något som stämmer även här. Jfr följande, och betr. kom-
positionsförhållandet se även OUÅ 1968 s. 25. 

m Delvis annorlunda om Röjeråsen och Röjd-komplexet H. Ståhl i 
verket Rättvik III s. 50. 

70 Namnformen upptecknad av L. Levander 1917, ULMA 339: 3 
Enligt andra, senare uppteckningar tjgölå- o.d., dvs. 'Kölå-' Våmh.Älvd., 
tjel- 'Köl-' (utan mellanvokal) Ors. 

71  Jfr sekundära benämningen Kjöhlådalsån 1796-97 KrA: Hermelins 
kartv. för Kölån. 



37 

Ugardalen u"gä- u"gedaln, dalgång S Hållstugan i Älvdalens 
sn, där Ugerdalsbäcken (Ugdalsb. G 107, Uggedalsbäcken kGSV) 
går fram, dvs, övre delen av den s.k. Skålån (G 102) som i Djup-
silder sammanfaller med Ugsiån från sjön St. Ugsi — skr. ängh 
i vfredaln 1655-56, I Ufverdaln 1657 dbMor. (Åsen-Brunnsb.), 
Ugerdahlen 1723 db (Gåsv.-Åsen). Ugsiån kallas även Ugan u"gå 
-un, men hela vattendraget torde förr ha benämnts Ugån eller 
Ugan — skr. Vggan 1676 KrA: Rotens skans, jfr Åen Vfwon 1663 
jb, Hugåhn 1698 db. Därtill: Ugubro u"gu-, bro över Ugsiån NO 
sjön Lill-Ugsi. Ånamnets härledning är oviss. Möjligen kunde 
stammen vara urspr. *Avug- > *Ovg- 'avig', med sekundär ut-
veckling till kortstavighet, befordrad av sammansättningen med 
å 'å' och namnets användning som förled i Ugardalen m.fl. andra-
handsbenämningar. F.ö. jfr no.dial. uga uggaogga 'rokke, flytte, 
isär bakover', av fvn. (isl.) Qfga 'stille el. bevxge bakvendt' (Torp 
NEO s. 834). Påfallande är att Ugsiån går bakvänt ur St. Ugsi, 
bildande en spetsig vinkel mot dennas långsida. 

b. Vid långstavig förled 
*Fugarviken, äldre benämningsform för nu s.k. Fudalsviken (el. 

Dalviken), vik av Siljan utanför Fudal fäb. inom Mora sn. — skr. 
Fugarwikan 1685 LSA U 17, vartill FugarwYcks-Boderna som 
namn på Fudal fäb. I viknamnet ingår som förled en genitivform, 
snarast av *Fugår-, till ånamnet Fuån Fuen men med sekundärt 
g-inskott. Närmare om detta ånamn och dess utvecklingsförhållan-
den i andrahandsbenämningar se förf. i NoB 1968 s. 136 ff., spec. 
s. 140. 

Knär- Knä-: Knämyrarna kne'- knä'-, myrmarker kring L. 
Knärån NV Brindberg fäb. i Älvdalens sn. Knänäs kne'- knä'-
nes, näs med slogmark SO Knäråns mynning i österdalälven. Jfr 
Knäsjöarna kne'- knä'-, St. och L., två genom St. Knärån av-
rinnande sjöar med tämligen ensartad knäliknande form — skr. 
Knäsiögarnar 1640-1. LSA U 1, Knäsiön (=St. Knäsjön) 1672 LSA 
U 61-1: 2, Knä- och Randsiöarne 1800 LSA U 61-1: 3, St. och 
L. Knäsjön G 107 kGSO. I smsn Knänäs, för antagligen ursprung-
ligare *Knär- av *Kneår- (jfr Knäredan och Knärön ovan s. 35) 
bör r-et ha förstummats genom assimilation med följande n, 
medan Knä- i Knämyrarna måhända beror på analogiskt in- 
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flytande från andra namn på Knä- inom komplexet. Om detta 
se f.ö. förf. i NoB 1949 s. 44 ff. och DNO I: 3 s. 138 f. 

?Ärnäs ä'rnes, finnmarksby inom Älvdalens sn-=iirnäs G 107, 
SOF 1948. Namnleden Är- utgår snarast från *Äar- < *öiär- till 
ett äldre ånamn *Äa < *öki 'som beteckning för ådraget mellan 
sjöarna Äsjön 'Ösjön' (el. ilen 'Coen') och Kullhån vid Tran-
strandsgränsen. Jfr härom förf. i NoB 1967 s. 140 f. med kart-
detalj. Mindre sannolikt är att näs-namnets förled återgår på ett 
*öiar- som åsyftande den halvöliknande landtungan mellan de 
nämnda sjöarna. Jfr ovan under I.B.b. med antydan om denna 
möjlighet. 

IV. Förleden utgöres av ett personnamn (van!. dopnamn) 
eller en som gårdsnamn använd personbeteckning 

A. Gamla fall där ett dopnamn ingår som 
egentligt personnamn 

Med vokaliskt börjande efterled 
Änderarv-et ä'nderarv (ä.) -arvä y., gård eller gårdgrupp med 

tillhörande ägomark inom byn Arvet i Ore sn — skr. enderarff 
1539 enderarffuet 1552 jb, Änderarfwet 1722 Holenius, Änder-
arfvet G 103, -arvet SOF 1948. Änderåsen ä'ndöråsn ä'ndråsn, 
by i Boda sn — skr. enderå6 1539 jb, ÄnderåBen 1549 EnderååLl 
-åBenn 1551 HenderåBen (med h-tillsats) 1597 db, Enneråhsen 
-åhBen 1664 jb, Endoråsen 1722 Holenius, Änderåsen G 103 SOF 
1948. Som förled torde i båda fallen ingå genitiv *öndar av nam-
net fsv. Ovind Ond, fvn. Eyvindr Eyndr. Som bekant motsvaras 
ä. fsv. og (> fsv. o) av ä-ljud i gamla ord på dalmålsområdet.72  
F.ö. jfr framställningen i NoB 1970 s. 91 och 1976 s. 96. 

Med konsonantiskt börjande efterled 
Monilda-, nu Moldtjärne moldtjann (a) Ors., liten tjärn NO 

Ämmeråsen fäb. inom Orsa sn — skr. monildatixrna 1442 orig. 
DM, Moldtj. G 103 kGNO. Smh: Moldån, övre del av den i Moldtj. 
upprinnande Andån, vartill sekundära smsna Moldberg och Mold-
näs inom Ore sn. Om namnkomplexet närmare se verket Orsa I 
s. 576. Tjärnnamnets förled bör, med Lundgren-Brate s. 178, vara 

72  Jfr Levander Dalm. 1 s. 210 ff. 
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genitiv *Monhildar- av ett fsv. kvinnonamn *Monhild, f.ö.= fda. 
Monild Monn- Maanild (DGP under Magnhild), no. Munild (Aasen) . 
Sammandragningen *Monilda- till Mold- kan anses parallell med ut-
vecklingen *Solund-ar- > Sold-er- Soll-er- ovan under ILA. Jfr 
även de synkoperade gårdsnamnsformerna Mangd och Rangd 
Venj. Älvd., av Magnhild resp. Ragnhild." 

B. Yngre fall där ett dopnamn ingår 
som gårdsnamn 

Gäller området Orsa-Ore. Om ar-genitiver av personnamn på 
österdalskt område se framställningen i NoB 1976. Här skall blott 
några få exempel anföras, och skillnad göres därvid ej mellan fall 
med vokaliskt resp. konsonantiskt börjande efterled. 

Ansarmyren a'nsarmöri öst. a'nsamyrn Dalf., myr V Göringens 
stn i Ore sn=Ansarm. G 104. Som förled torde ingå genitiv av 
mansn. Hans i formen Hansar. Sådan förekommer inom Orsa 
med varianterna Hansar Hanser — jfr Boöthius Orsamålet 1 s. 
134 och Forssl. MD I: 3 s. 99 samt förf. i NoB 1970 s. 111 och 
1976 s. 96. 

Jannesa(r)ö ja'rmesa (r) ä, holme i Orsasjön =Janisah. G 103. För-
leden är genitiv, eg. Jannesar, av mansn. Johannes Jannes, delvis 
med r-bortfall trots att efterleden här börjar på vokal. Om dylika 
kompositionsformer av mansnamn inom Orsa mera nedan under 
Sammanfattning. 

Nisarby ni'sar- ni'sabi, sydlig del av Grunuberg fäb. i Orsa 
sn — skr. Nisarby 1663 jb, Nisarby G 103. Nisarhed ni'sared, 
skogsmark på Viborgs byområde — jfr verket Orsa I s. 612 
(B. Granholm). Genitivform Nisar (jämte Nissar Nissa-) av 
mansn. Nils är känd som gårdsnamn i Orsabyn, Viborg.74  

Pärarlökarna pä'rarlökär och Pärarås pä'raros, vattensamlingar 
resp. höjdsträckning inom Orsa sn. I båda namnen ingår genitiv-
form av mansn. Per (Pär) eller Peder (Päder), dvs. Pädrar, sanno-
likt i användning som gårdsnamn. Hos Levander Dalm. II s. 110 
uppges formen Päärar 'Pers' som bruklig i Skattungbyn. 

73  Enl. förf. i »Venjans församling 350 år» s. 171 f. och i NoB 1976 s. 93. 
74  Enligt uppteckning av H. Geijer 1911, ULMA 660: 3 s. 139. För 

varianten Nissar jfr Forssl. MD I: 3 s. 125: Nissar Britta. 
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C. Yngre fall där en som gårdsnamn eller personbinamn 
(öknamn) använd appellativisk personbeteckning ingår 

Bilafjäll höjdparti på Skattungbyns skog, Orsa sn. 
Bilargrävning bi'largreming, åker i östkanten av nyssnämnda by 
— »en man från Bilargården har odlat upp åkern». I båda fallen 
ingår det gårdsnamn Bilar "" Bila som förekommer inom Skat-
tungbyn och är genitivform av dialektordet bedle (bilä) m. 'far-
bror, morbror', motsvarande fvn. Mill 'böneman', men alltså en 
svagböjd avledning. Jfr hos Forsslund, MD I: 4 s. 23 f., anförda 
Bilar Katra, Juga-bila-titta och Stur-bila-Kiste, de senare att för-
stå som *Juganbedlartytta resp. *Storbedlar-Kerstin, dvs. 'farbror 
Johans faster (el. moster)' etc. 

Tomtarbäcken to‘mtärbättsin, bäck i västra delen av Lima sn. 
Lär vara uppkallad efter en person benämnd Tomten tinntan.75  

Ifall den nyss anförda uppgiften är riktig, får både Tomtar-
bäcken och Bilar- Bila-namnen anses märkliga i så måtto som de 
visa användning av ar-genitiv till svaga maskulina nomina. Jfr 
fallet Oxeråsen (Uxer-) ovan under II.A. 

Kommentar med sammanfattning och jämförelser 

I sin avhandling om »inbyggarnamn på -karlar i svenska ort-
namn» behandlar Lars Hellberg s. 137 ff. även namnet Vikarbyn 
i Rättvik (dial. Viker-: utt. vikör-), som han anser innehålla ett 
äldre inkolentnamn *vika(r)-karlar, bildat till den gamla enkla 
benämningen Viken för samma bebyggelse." Och måhända är 
denna förklaring riktigare än den av mig tidigare framkastade, 
enligt vilken namnets förled vore gammal ar-genitiv av vik (ortn. 
Viken) men för vilken en formell svårighet kunde ligga i det för-
hållandet att r här icke som (från allmänsvensk synpunkt) väntat, 
har fallit framför b i den trycksvaga andra stavelsen av ett fsv. 
*Vikarby (n) . »Några säkra exempel i dalska ortnamn på bevarat 

75  Enl. uppt. av Niss Hj. Matsson i OAU:s top.saml. 
76  Såsom förf. i SL 1969 s. 84 f. visat, begagnas nu i orten avledningen 

vikare som inbyggarnamn för Vikarbyborna, liksom folket i Liden och 
Oja kallas lidare resp. öjare. Denna benämningstyp torde dock, åtmin-
stone delvis, vara av yngre datum. F.ö. jfr s. 28 f. ovan. 
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genitiv-r i denna ställning torde icke kunna framdragas», säger 
Hellberg. 

Att detta Hellbergs antagande ej alldeles håller streck konsta-
teras lätt redan vid en flyktig blick på det härovan sammanställda 
ord- och namnrn.aterialet. Man finner där att r i f sv. -ar (< -aR) 
i mellanledsställning på vissa håll, och mestadels, har fallit fram-
för konsonant men på andra håll inom undersökningsområdet 
bevarats, och detta i ungefärlig överensstämmelse med känd be-
handling av r i böjningsändelse (särsk. subst.-pl. m. och f.) i 
dalmål." Förhållandet kan då tänkas bero på att genitivbildrring 
med ar längre varit levande inom övre Dalarna än därutanför 
och att ändelsen i fråga därför kunnat analogiskt förnyas där 
r-et annars tenderat att förstummas. Såsom nedan skall fram-
hållas — och så redan skett i NoB 1970 s. 111 — träffas på Lek-
sandsområdet flera fall av sammansättning med efterled börjande 
på konsonant och förled på ett -ar (utt. -nr -8r) som knappast 
kan vara något annat än en bevarad eller renoverad genitiv-
ändelse." Men låt oss nu studera förhållandena mer detaljerat 
efter den i materialsammanställningen genomförda uppordningen 
i morfologiska och funktionella kategorier, dock så att samman-
sättningar med appellativisk eller ortnamnsartad förled samman-
tagas,79  medan sådana som innehålla personbenämningar (gr. IV) 
granskas för sig. I fråga om de två förstnämnda grupperna 
måste här däremot skiljas mellan genitiver av ord på konsonant 
och ord på vokal (samtliga enstaviga), fastän så icke skett i 
materialsammanställningen. 

Sammanfattning 

Såsom framgår av det redovisade ord- och namnmaterialet, 
förekommer sammansättningar med ar-genitiv spridda över så 
gott som hela det övredalska området, fastän glesare inom Väster-
dalarna än i de östliga bygderna (Ovan- och Nedansiljanssock-
narna). 

77  Se Levander Dalm. II s. 83 ff. 
78  På grund av ett missöde har a.st. kommit att stå blott ar i stället 

för v r ar, vilket härmed korrigeras. 
79  I det senare fallet är sammansättningarna delvis av epexegetisk 

natur, sålunda i fråga om berg- och önamn. 
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Vad då först gäller sammansättningar med genitiv av ord på 
konsonant och med vokaliskt börjande efterled, 
befinnes genitiv-r i regel kvarstå hos dem både vid kortstavig och 
långstavig förled. 

Appellativa fall: älvd. lotärennd *lottar- 'åkerände', 
nålerennd nålar- 'nålsände', överaindj *älvar- 'älvänge'. 

Ortnamnsfall, avd. 1-II (med appellativisk förled resp. 
med ett gammalt enkelt naturnamn) : mor. budäråsn Bodaråsen, 
budäräni Bodarön »Buderönk; mor. bättjärändjä -är, ors. bett jer-
bättjurändj o.d., leks. bättjar- bättjeränjö Bäckaränge-t etc., älvd. 
fljuäteråsn Flytaråsen, mor. fljotär- flotärändj-ä Flytaränge-t; 
mor. gränäräni Granarön; mal. gravärunnan Gravarunnarna; 
älvd. gräveråsn Gravaråsen, ors. grävärändj, älvd. gräverajndje, 
mal. graväränjä Gravaränge-t; mor. grindärändjä Grindaränget; 
ors. ellerendj Hällaränge; mor. kwännärändjä Kvarnaränget; mor. 
kwäjslärändj-är Kvisslaränge-t el. -ängarna; nås. tjör(r)åsn Kölar-
åsen; mor. venj. ukksäråsn » Oxeråsen» ; 8° mor. sandäräni Sandar-
ön »Sandön»; rättv. *solderöna Sollerön (i Siljan och i Amung-
en) ; 81  mor. strandärändjä Strandaränget; rättv. tambör- ••••, tambr-
åsn Tammeråsen; älvd. tjästerajndj Tjästaränge *Testar-; mor. 
venj. träräni -önä Trärön (Tröger-On 1764); rnal. vallros valdros 
Vallerås *Vasslaros; mor. wasslärändj-ä -är Vas slaränge-t el. 
-ängarna; mor. wäjkäråkär Vikaråker, mor. wäjkärändjä -ändji 
Vikaränget -ängena; ors. wärmder- wärmdurosn »Värmderåsen»; 
or. ärtäråsn »Arteråsen» *Älftar-? 

Avd. III (med ånamn) älvd. byönneraus rausn Björnaros 
resp. Rosen; rättv. rär- reråsn Röjeråsen. Avd. IV (med person-
namn) : A. Gamla fall: or. ändärarv-ä Änderarv-et, bod. ändör-
^, ändråsn Anderåsen. B. Yngre fall: ors. jannesa(r)ä Jannesarö 
(Janisah.), ors. päraros Perarås. 

Till avd. 1-II vidare några fall med blott äldre belägg: våmh. 
*gräväråkär (Gräfvar- Gräfvär- 1846) Gravaråker; rättv. *lidör-
änjö (Lijder Engie 1682) *Lidaränge-t; flod. *mägdär- el. *mäj-
däråsn (Mägder- Megder- 1674-75) *Mägdaråsen »Mejdåsen»; 

80  Om detta i grammatiskt avseende anmärkningsvärda fall närmare 
se II.A. och jfr IV.C. 

81  Rättvik har sin egen Sollerö-n med läge i sjön Amungen. Enligt 
H. Geijers uppt. 1911 ULMA 660: 5 skulle namnet uttalas solds,ron — 
i dativ? 
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järn. *sänjäråsn? (Sänger- 1855) ,*Sängaråsen; mor. *äjärändj-ä 
(öjer- Ejer- Ejar- etc. 1846),  g`öjaränge-t. 

Inom namngruppen med vokaliSkt börjande efterled märkes en 
tendens till sammandragning av förra leden, särskilt i fall med 
långstavig sådan: rättv. rör- reråsn Röjeråsen och tambrdsn 
(^, tambör-) Tammeråsen, mor. venj. träräni etc. Trärön (Tröger- 
1764), bod. ändråsn ändör-). Jfr även skrivn. Budrosänget 

Buderås-) 1.842-43 Mor. och Soldrön Solrön 1603 1650 för 
Siljans Sollerö-n. Vid kortstavig förled befinnes sammandragning 
inträdd endast i ett fall: nås. tjör(r)åsn Kölaråsen. Möjligen har 
akcentueringen med relativt starkt bitryck på efterleden, i vissa 
fall klart jämviktsartad, spelat in vid synkoperingen. Särskilt 
rättviksmålet utmärkes av en stark tendens till jämviktsbetoning 
med förkortning av tvåstaviga förledsfonem. 

I det enda förevarande ortnamnsexemplet på en förledsform 
med slopat -r, ors. jannesa-ä '-ö', utgöres denna av ett (sannolikt 
som gårdsnamn använt) flerstavigt personnamn. Och att märka 
är att genitiv-r i Orsas gårdsnamn är Mycket instabilt och för-
svinner oftast vid sammansättning, i regel så framför konsonan-
tiskt börjande efterled (ord eller namn). Därom närmare se fram-
ställningen i NoB 1976 och jfr här nedan exemplen Bilar- Bila-. 

Ett skenbart undantag från huvudregeln om bibehållet r fram-
för vokaliskt börjande efterled utgör malungsordet mäiöunji 'hon-
föl etc.' med mellanvokal som motsvarar gen.p1.-ändelsen fsv. 
-a, balansbetingat utvecklad till a> ö-ljud — jfr or. märofule, 
ors. märdfuli och märråmussa ävensom transtr. mattolöjs 'mat-
lös'.82  Då är emellertid att märka att det ursprungligen kortstaviga 
och så merendels ännu behandlade ordet märr också i andra sam-
mansättningar, där singular genitiv vore naturlig, visar variant-
uttal med annan vokal än den i respektive fall väntade — ex. mor. 
märatjänn 'Märrtjärn', soll. märd- ,%. märabjer (jämte vanl. märä-) 
'-berg'. Sannolikt har vi i dylika fall att göra med en ändelsesub-
stitution av äldre eller yngre datum, vilken får sättas i samband 
med ett mera allmänt (dissimilatoriskt) r-bortf all i märrar- sär-
skilt framför konsonantiskt börjande efterled, varom se nedan. 

Vad annars beträffar vokalens kvalitet i genitivskt -ar -är etc. 
må observeras den skillnad mellan kort- och långstaviga ord som 

82  Betr. dalsk vokalbalans i öppen stavelse se Levander Dalm. 1 s. 104. 
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består i att vokalen hos de förra tack vare jämviktsbetoningen 
åtminstone inom Ovansiljan vanligen får eller behåller ett öppnare 
uttal (a — a?) än hos de senare (med ce — a — d - 8 — ic) — jfr t.ex. 
älvd. lotärennd (Iv) : nålerennd (a)." Men detta gäller för övrigt 
också komposita med efterled börjande på konsonant — ex. mor. 
gränäräni Granarön och det därmed samhöriga gränänes '-näs' 
(där r fallit genom assimilation med n). När från Älvdalen före-
ligger variantuttal med märä- märretienn för Märrartjärn (e), 
så tycks det bero på olika uppfattning om r-kvantiteten och 
stavelselängden. Huruvida avvikelsen får tillskrivas sagesman 
eller upptecknare i fall som älvd. grävebekk Gravarbäck och uge-
daln Ugardalen är däremot svårare att avgöra. I sammanhanget 
bör kanske framhållas dels att genitivändelsen på grund av ställ-
ningen i kompositionsfog ej torde ha alldeles samma tonstyrka 
som pluraländelsen i självständigt använda substantiv, dels även 
att inom Älvdalen finns en dialektal variation -är -er i fall som 
obest. pl. grävär Ås. ^, gräver Evbg o. Blyb. (enl. Levander Dalm. 
II s. 184). 

I fråga om sammansättningar med ar-genitiv av ord på kon- • 
sonant och med konsonantiskt börjande efterled 
finner man att r vid både kort- och långstavig förled, hos såväl 
ortnamn som appellativer, i stor utsträckning fallit inom Ovan-
siljan och allmännast i Älvdalen, Våmhus och östra Moraom-
rådets sydligaste bygd (Garsås), medan på Orsaområdet och större 
delen av Mora sockenområde (inkl. Bonäs) samt Soll träffas ord-
och ortnamnsfall med kvarstående r och inom Leksand och 
Västerdalarna åtminstone ortnamnsexempel med r. Men förhållan-
dena är för nu ifrågavarande formkategori ej alldeles klara och 
entydiga, och speciella omständigheter ha här uppenbarligen 
spelat in. Sålunda visar sig r-et vara i viss mån beroende av den 
följande eller föregående konsonantens art. Det har genom assi-
milation förstummats framför 1 och n samt s — ex. mor.: oxb. 
mätälås ( =våmh., mot mor.: bon. mätärlos) 'matlös', venj. ortn. 
käsälok Kasar-, mor. venj. gränänes (jfr ovan), leks. mystösvada 
Mystarsvaden. Vidare har r genomgående fallit i ord och namn 
på märrar- resp. Märrar- (jfr sol!. märäbjer och mor. märatjänn) 

83  En appellativ motsättning lotär-(ennde) 'åkerände' : över-(aindje) 
'älvänge' anges hos Levander Dalm. 1 s. 106. 
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— detta troligtvis som uttalslättnad, bortdissimilering, då namn-
stammen ju innehåller ett r-ljud. Å andra sidan befinns en variant-
form av ordet sonarkona, sunärkunå med kvarstående r, upp-
tecknad från Älvdalen (Ås.), och på området Garsås-Nusnäs lyder 
ordet sunä'rku resp. si"närky sindrky. En motsättning som 
gars. mä"räfuli (med normalt r-bortfall) : sundrku förklaras när-
mast av ordens olika akcentuering och förlängningen av den 
huvudtoniga mellanvokalen (x) i det senare. Beträffande för-
hållandet i övrigt bland de appellativiska sammansättningarna se 
den lättöverskådliga uppställningen ovan under Appellativa fall. 

Som representativa ortnamnsexempel på bortfall av genitiv-r 
vid konsonantiskt börjande efterled kan här anföras följande, i 
ordning efter bygdetillhörighet: älvd. gräväbekk och grävätienn 
(gräve-) Gravarbäck -tjärn (e), uälebjärr och uälefliuäte Holar-
berg -flyten, tjyölädaln Kölardalen, märä- märrebjärr Märrar-
berg; våmh. suälämöri Svalarmören '-myren'; 6.mor. bättjägrop-i 
Bäckargrop-en, märädjil Märrargöl. Ett västerdalskt fall som 
gravabattsin Grava (r)backen är oklart och har kanske ej geni-
tivisk förled. Beträffande Ores ansamyren (", ansar-) Hansar-
se ovan under IV.B. 

Exempel på bevarande av genitiv-r vid samma efterledstyp: 
mor. djutärmör Gjutar-, fl(j)otärbättjän Flytarbäcken, soldärbäck 
'Soller-', tåtärmöri »Tåtermyren»; ors. floterbättjen (-ur-) Flytar-, 
löker-^,  lökurmer Lökarmör '-myr'; s.venj. tämtärmöri »Tomtar-
myren»; lim. tomterbättsin Tomtarbäcken; mal. ölvärbättsin 
Olvar- 'Ulvar-'; nås. ölvarbärjä Olvarberget; leks. juftar- jyftar-
bättjön Djuftar-, ällörbättjön Hällar-, histarm yra Hästarmyren, 
klakkar-plutt 'Klackplutten', radarbättjön Radar-, skogarbärg 
'Skogsberget'. Därtill några fall med blott äldre belägg: mor. 
Fugarwikan (1685) 'Fuåviken', Loter fallet (1847 Bon.) Lottar-
'åker-'; transtr. Hesterdalen (1855) Hästar-. 

I ett namn på Moraområdet tycks r på dissimilatorisk väg ha 
ersatts med 1 eller n: bon. Grindelbäck (Grinden- 1847) och *Grin
denglyp (-glop 1847), varom närmare se under I.B.b. Annars har, 
av föreliggande exempel att döma, genitiv-r bevarats på Bonäs-
området. 

Vad så gäller vokalen i genitivändelsen hos sammansättningar 
med långstavig förled, befinnes den i stort sett överensstämma 
med vokalismen i vederbörande bygders pluraländelse i obest. 
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nominativ av starka maskulina och feminina substantiv (enl. 
Levander Dalm. II s. 170 och 182), något som för hithörande 
Leksandsnamn redan har påpekats av Bergfors a.st. Växlingen 
ce n ii etc. mellan Skattungby- och Hansjöbygderna m.fl. i 
Orsa 84  liksom v—ce-8 mellan Härads- Rönnäs- och Åsbygge-
fjärdingarna i Leksand är sålunda gemensam för de genitiviska 
förlederna och de självständigt brukade substantiven i fråga.85  
Detsamma gäller variationen te—ce etc. mellan å ena sidan östra 
Moraområdet och å andra centrala o. västra Mora, Soll och Ven-
jan. En viss växling ä e (a ,- a) inom delar av Älvdalens socken 
har ovan framhållits. — Skillnaderna mellan Ovan- och Nedan-
siljansbygderna, med starkare vokalförsvagning hos de förra och 
delvis bibehållet ehuru ä-färgat a-ljud hos de senare, får enligt 
min mening sättas i samband med bygdemålens olika akcent-
förhållanden. Medan man inom Ovansiljan merendels upprätt-
håller den gamla skillnaden mellan kort- och långstaviga ord 
och förledselement, med jämviktsakcent resp. grav, så har man 
inom Nedansiljan (och Nedre Västerdalarna) endast en sorts två-
stavighetsakcent; men denna liknar mycket jämviktsakcenten 
inom Ovansiljan och särskilt de sydligaste sockenmålens, Mora-
och Sollerömål. Det finns skäl antaga att den gamla kortstavig-
hetsbetoningen har spelat en ej oväsentlig roll i uppkomsten av 
den sydligare akcentueringstypen för två- och flerstaviga ord, 
vilken i sin tur går nära ihop med Bergslagsmålens motsvarande 
akcentart »bergslagsakcenten». Med det starkare bitryck på ändel-
ser, som kännetecknar jämviktsakcent och därav påverkad mera 
enhetlig tvåstavighetsakcent, har den ursprungliga a-vokalen haft 
större förutsättning att bibehållas som a- ä-ljud på områden 
där sådan akcentuering begagnats, utan att nedsjunka till likhet 
med reducerat e-ljud. Leksands Åsbyggefjärding, som har ö-ljud 

84  Närmare om dessa vokalvariationer se Bathius Orsamålet 1 s. 44 ff. 
88  Vokalförhållandena tycks, med något undantag, stämma också 

beträffande Västerdalarna, där Järna-Malung har pluraländelsen -är men 
Lima-Transtrand och Nås -er enligt Levander a.st. Men de levande 
exemplen med ar-genitiv från dessa områden är alltför fåtaliga och del-
vis för osäkra för att tillåta mer bestämda slutsatser. Olvarberget i Nås, 
med uttal älvar- (yr), kan tänkas vara en uppsnyggad form — jfr 
skrivn. Olfwe- 1664, och jfr utt. ölvär- (6er) för Malungs Olvarbäcken. 
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(8), går härvidlag närmare samman med Rättviksbygden, där 
akcent- och kvantitetsförhållandena ligga något annorlunda till. 

Exempel på sammansättningar med ar-genitiv av ord på 
vokal (enbart långstaviga) träffas spridda över så gott som 
hela undersökningsornrådet.86. Men inom denna grupp har genitiv-
ändelsen undergått olika behandling i olika fall på så vis att 
vokalen än synkoperats (*bror-, byr-, sjor- sjur- sjör-, år-), än 
blott försvagats till ä- eller e-ljud resp. ä-aktigt a i vissa fall. Detta 
senare förhållande beror då merendels på att en konsonantism, 
gammal eller nyutvecklad (eller ombildad), framträder mellan-
vokaliskt i böjningsformer av orden — gäller särskilt sjö m.dial.var. 
sjo sju: sjög- sjog- sjug- och ö m.dial.var. ä: öj- öl-. Jfr därtill by: 
byär- o.d., motsvarande fsv. gen. byiar. 

Av ordet bro, dial. bru brun, förekommer r-genitiv i ett par ort-
namnsfall inom Mora: *Broråkern (1671) =nu s.k. Broåker vid 
Morastrand, *Broargärde (-gärd 1845) och bruärändj Broaränge 
vid Färnäs. 

Av by finner vi genitivform bevarad i den halvt appellativiska 
sammansättningen Byar- ^, Byråker-n inom Mora och Orsa, utt. 
byär- biär- (Färn.) resp. bir- (Hol.). 

Av sjö m.dial.var. sjo sju föreligger r-genitiv på sjor- sjur- sjör- 
sjugar- sjuger-^,  sjöar- (*sjögar-) dels i det appellativiska best. 

*Sjöaränden (Sjur- etc.) 'sjöänden', varom närmare se under Ort-
namnsfall I.A.b. och dels i ortnamn som Sjurberg Mor.Älvd. 
Rättv. Sjöarberg Lim.," Sjurby Mordilvd., Sjur grav Älvd., Sjor-
^-, Sjolgärd(e) Sol!. Sjurgärdet Mor., Sjuränget (skr. Sjuger- 
Sjugar- 1842-43) Mor., Sjugar- Sjugeränget (yr resp. cer) Leks., 
*Sjöränge (Siöör- 1599) Lim. 

Av ordet å uppträder den singulara genitiven allmänt i syn-
koperad form, dr- År-, motsvarande fsv. år- fvn. år-, med r bibe-
hållet oberoende av om efterleden börjar med vokal eller kon-
sonant, vilket givetvis sammanhänger med förhållandet att geni-
tivkonsonanten genom synkoperingen här kommit att stå omedel- 

86  Alfvegren har från Kopparbergs län överhuvud mycket få exempel 
på hithörande fall, och delvis saknas sådana helt — sålunda för orden 
by och d. 

87 1 Limas Sjöarberg har vi kanske att se en form med skriftpåverkad 
(renoverad) förledsändelse — jfr skrivn. Siöare- 1674, Sjöarberget G 102. 
Jfr anm. i not 85 ovan om Nås' Olvarberg. 
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bart efter stamvokalen och tillhöra huvudtonig stavelse. Exempel, 
appellativa fall: *årbåg el. -båge och *årbyge -bygja 'åkrök' i ortn. 
Årboheden -bosjön Bjurs. resp. Årbya-n Nås, *årdal 'ådal' i det 
ortnamn *Årdalen som förutsättes av inbyggarnamnet årdaling-ar 
'folk boende uppefter Våmån' Våmh., *årgång 'ågång' i ortnamns-
artat best. Årgången Mor.Venj.Lim., *årmot i ortn. *Årmot-et 
(1442-1843) =nu s.k. Ämot Mor.Rättv. Andra ortnamnsfall: 
Årberget Järn., Årnäs Våmh., *Åråker (1845) Mor., Äränge-t 
-ängarna Mor.Ors. Årängsån Rättv. 

Av ordet ö, dial. äv. ä än etc., vilket i böjda former vanligen 
bevarar den gamla öi-diftongens konsonantiska del som j-ljud, 
möter r-genitiv i ortn. *öjaränge-t (jfr ovan) Mor., här på sin tid 
väl uttalat äjär- e.d. Huruvida en genitiv direkt av ö, dial. ä, är 
att utläsa ur ortnamnet älvd. Ärnäs, måste anses oklart. Därom 
närmare se III.B.b. 

Vad beträffar genitivändelsens form och uttal i de till ord-
gruppen på vokal bildade sammansättningarna befinnas de ej 
alltigenom stämma överens med pluraländelserna av de ifråga-
varande mask, och fem. substantiven, såsom dock väsentligen var 
fallet inom gruppen med kort- och långstaviga ord på konsonant. 
Här stå mot varandra enstaviga (synkoperade) förledsformer 
resp. tvåstaviga pluralformer såsom mor. *Bror-: bruär brunär, 
ors. Byr- (Bir-): byer (bier biör o.d.) ; soll. Sjor-, övr. ovansilj. och 
rättv. Sjur-, lim. Sjör- Sjöar-): soll. sjoär sjogär, mor. sjuär 
sjunär, rättv. sju gar, lim. sjöer; *år- År-: där ånär etc. Jfr även 
mor. *Ä.jär-: änär (men ortn. Äjer Äjum — se NoB 1967 s. 142). 
Däremot stämmer leks. Sju gar- Sju gör- med den inom Leksand 
brukliga pluralen sju gar sju gör 'sjöar', varom jfr Bergfors 
a. st. 

Ovan har av praktiska skäl ortnamnsfall redovisade i avd. III 
av materialsammanställningen preliminärt kommenterats tillsam-
mans med dem från avd. 1—II, emedan de visa parallell utveck-
ling av förledsändelsen. Det är här annars fråga om samman-
sättningar med ånamn, för vilka man i regel får räkna med ett 
efterledselement fsv. -är, gen. av å 'å', vilket genom vokalförkort-
ning sammanfallit med vanligt genitiviskt -ar. De till denna grupp 
hörande benämningsfallen är relativt få men uppenbarligen gamla, 
kanske med något undantag såsom det under B.a. upptagna och 
ovan anförda Grava (r) backen Mal. Medan Älvdalen är hemort 
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för fyra av fallen, varav ett komplexfall (Knär-) med åtminstone 
fem komponenter, hör ett par hemma på området Mora-Våmhus, 
ett (Röjerdsen) i Rättvik och ett (mindre komplexfall) i Malung. 

Parallellismen i utvecklingen för det här ifrågavarande -ar 
(<-år) och det vanliga (fsv. -aR > -ar) framträder även däri att r hos 
båda typerna kvarstår i sammansättningar med vokaliskt börjande 
efterled, medan det inom Älvdalen — likaså normalt — har för-
stummats i sådana med efterleden börjande på konsonant. Jfr 
ovan. Parallellitet befinnes också råda i fråga om kvarstående r 
vid förleder på lång vokal, där synkopering ägt rum såväl i å-
namnsgenitiver som hos enkla appellativiska ord i förledsfunktion: 
älvd. Knär- Kner- (av *Knöar- < *Knödr-) i Knäredan och Knärön 
samt epexegetiskt Knärån, mot Knä- i Knänäs m.m. Sannolikt 
hör hit även älvd. ortnamnet Ärneis, vilket som äldre naturnamn 
bör ha avsett den stora landtungan vid ådraget mellan Äsjön el. 
Äen och Kullhån och torde vara ett ursprungligt *Oiärnes, vari 
r genom synkopering kommit att stå omedelbart efter den huvud-
toniga vokalen — jfr förhållanden med År- ovan. Märk att Älv-
dalen har pluralformer som äer 'öar' och der 'åar' och att nyss-
angivna sjönamnsformen älvd. Äen (ack. Ä«) motsvarar t.ex. 
Leksands Alen 'Ösjön'. 

Vad slutligen gäller ar-genitiver av personnamn (dopnamn) och 
sammansättningar med sådana, är förekomsten, såsom redan an-
tytts, huvudsakligen begränsad till Orsa-Oreområdet jämte Boda, 
förutv. Ovanhedsfjärdingen av Rättviks socken. Där finner vi ett 
par äldre ortnamnsfall med form på -är -er av mansnamnet fsv. 
Ovind Ond fvn. Eyvindr Eyndr, näml. Änderarv-et (ändär-) i Ore 
och Ändercisen (ändör- ändrdsn) i Boda, båda alltså med 
vokaliskt börjande efterled. I ett annat fall, nuv. Moldtjärne inom 
Orsa, med skrivn. monildaticerna 1442, visar sig ursprungligt 
*Monhildar- (till kvinnonamnet Monhild) redan tidigt ha tappat 
sitt r i den svagtryckiga ställningen framför konsonant, varefter 
synkoperingen kunnat äga rum. Av några i Orsa förekommande 
nutida kvinnonamnsgenitiver på -är -er (-ör) såsom Karner 
'Karins' och Kistner 'Kerstins' samt Katronör 'Katarinas, Katras', 
hos vilka alla en vokalförsvagad ar-genitiv troligtvis föreligger,88  

88  Ett vokalöppnat eller -reducerat -ur är knappast tänkbart ens i 
fallet Katronör, varom närmare se NoB 1976 s. 98 ff. 

4 Lindén 
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kännes Karner (ar ar) endast i användning som gårdsnamn och 
då med bibehållet ändelse-r — ex. Karnergardn '-gården' i Skat-
tungbyn, Karner Erik Jonsson (Forssl. MD I: 4 s. 23). 

I fråga om nutida mansnamnsgenitiver på Orsa-Oreområdet 
är att notera att den inom Orsa vanliga och livaktiga ar-genitiven 
till mansdopnamn Hansar Hanser (Hanser-Lina osv.), Lassar 
'Lars:s', Nissar Nisar 'Nils:s', Lovar Lewar 'Olofs', Pärar, Jan-
nesar osv. — oftast förlorar sitt r vid bestående sammansättning 
med annat konsonantiskt börjande namn eller ord: jfr t.ex. Dofs-
lovatax 'Dofs-Olofs-', Nissalovamer '-myr', Lassaröningen men 
Nisarby fäb. (Nisar- 1663) Ors., Hansar- Hansamyren (Ansarm. 
G 103) Or. Vid vokaliskt börjande efterled tycks två- och tre-
staviga genitiver förhålla sig olika: jfr Päraros '-ås' men Jan-
nesa(r)ä '-ö' (=Janisah. G 103). Närmare om Orsaförhållandena 
och den här ifrågavarande ar-genitivens relation till fornsvensk 
d:o se förf. i NoB 1976 s. 96 ff. Jfr där även ors. Juganurgården. 

Som särskilt anmärkningsvärd må här ytterligare framhållas 
den utvidgade användning ar-genitiven på Orsaområdet fått till 
att omfatta även svagböjda personbeteckningar såsom falla 'far 
(lilla)' och bedle (bile) 'böneman, far- el. morbror' — ex. lallar 
namn 'fars namn' och gårdsn. Bilar (Bilar Katra osv.), vartill 
ortn. Bilafjall '-fjäll'. Förhållandet leder tanken till det här under 
II.A. behandlade fallet Oxeråsen (Uxer-), namn på en gränspunkt 
mellan Mora-Älvd.-Venjan och sannolikt att förstå som epexe-
getisk utbildning till ett äldre enkelt Oxen (Uxen) med analogiskt 
betingad genitivform. Jfr vidare lim. Tomterbäcken, ifall namnet 
såsom uppgivits är bildat till en personbenämning Tomten. 

Anm. — I arbetet »Typer av personnamnsgenitiver etc.», NoB 
1976, har påpekats att genitivändelsen -ar uppenbarligen tidigt 
gått förlorad i österdalska gårdsnamn på -ben -bjenn (-bjänn) till 
mansnamn på fsv. -biorn '-björn' — såsom Esben Espen 'Es-
björn-', *Fräbben 'Fröbjörn-', Säbben 'Säbjörn-', ?*Abjenn 
'Åbjörn-' och *Vibjenn 'Vibjörn-', där ändelsen alltså kommit att 
stå i svagtonig tredje stavelse. Jfr skrivn. stenbiörnaarwith 1450 
or. för en jordegendom inom Leksands sn, med r i sådan ställning 
fallet t.o.m. framför vokaliskt börjande efterled. I Orsas /s (s)mar-
vål, ev. av *Ismarar-, kan haplologisk synkopering tänkas före-
ligga. 
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Jämförelser beträffande utvecklingen av 
genitiviskt ar och annat liknande, särskilt < ar(v-), 

i mellanledssfällning 

Medan genitiviskt ar (av ä. fsv. an  eller äR) i kompositionsfog 
på Ovansiljansområdet genomgående och inom Nedansiljan samt 
Västerdalarna mestadels undergått vokalförsvagning till -är -er 
(-ör o.d.) enligt regler som ovan påvisats, bevaras oftast a-vokalen 
i ar av ar (v-) i motsvarande ställning över hela undersöknings-
området, åtminstone i yngre eller medelgamla sammansättningar, 
och även r kvarstår i regel i primärsammansättningar med ar (v-) 
vid såväl konsonantiskt som vokaliskt börjande efterled, medan 
v märkligt nog saknas även i ställning framför vokal. Några 
exempel: Bengtsar backen bängsar- Silj., ?Finnarmyren Venj., 
Gullarm gren (Gullar- 1774) Mor. Gullarberg -bäcken -mossen 
-tjärn -viken Nås, Jönsarän get -gärde -kätte (Jonsar- Jönsar-
1843-46: Jonsarf vet 1843) Mor., *Limarbäcken (1698) mot nutida 
samhörigt Limar(v)smyren Mor. 

I enstaka äldre sammansättningar, som synes innehålla dylikt 
ar 'arv-', har dock mellanledsvokalen försvagats till ä- eller e-
(ö-) ljud — ex. ?Finnerklitt Våmh., Gulleråsen Bod.89  I några till 
arv-namn bildade, sekundärt uppkomna gårdsnamn förekommer 
vidare uttalsformer med fallet r och vokalväxling a ä (e) — ex. 
Ben gtsar bängser- bängse-, till Ben gtsarbacken Silj.; Stensar 

Stensa, till äldre *Stensaiv Gagn. Jfr därtill utt. bjönnsa- för 
»Bönsaberg fäb.» (mot skrivn. Bjönsar- 1804) Våmh.9° 

I några få fall kan det vara svårt att bestämma huruvida vi 
har att göra med genitiviskt ar eller ett element av annat ursprung, 
särskilt ar (v-) eller ar (a-) '-are' — ex. Järparän get Leks., Svasslar-
änget Mor., *Vålaränget (Vålar- fl. g. ca 1675) Soll. 

Beträffande ett enskilt arv-namn, Hillerarvet illär- (i hillerarom 
1618 Hiller- Illerarfvet 1843) Mor: befinnes det oklart om som 
förled ingår en ar-genitiv *Hyllar- *Hillar- eller en personbeteck-
ning på -are (-ara) med för dialekten normal vokalförsvagning 
(jfr fsv. hyllare i smsn härrahyllare 'herrakrypare'). Men annars 
behöver, i sammansättningar med vad ord som helst, dylik tolk- 

89  Om bynamnet Gullerdsen i Boda se särskild framställning i NoB 
1970 s. 153 ff. 

9° Namnet skrevs Bönsarbärgiedtt 1663 FäbInv. 
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ningssvårighet sällan uppstå, då namnleder utgjorda av yrkes-
beteckningar e.d. på -are i allmänhet är lättigenkännliga även 
där suffixet genom synkopering och vokalförsvagning etc. kom-
mit att i kompositionsfogsställning likna genitiviskt ar. För olika 
dalabygders behandling av a i fdal. -an i -ara, delvis balansreglerad, 
se Levander Dalm. I s. 103 f. med där anförda exempel. Och om 
gamla yrkesbeteckningar o.d. ingående i gårdsnamn och ortnamn 
inom övre Österdalarna se förf. i NoB 1975 s. 61 ff. 

Tilläggas må att det finns beröringspunkter i utveckling (sär-
skilt vokalutv.) mellan genitivändelsen -ar och andra slags -ar 
än de härovan berörda inom undersökningsområdet, bl.a. primärt 
eller sekundärt stamfast personnamnsändelse såsom i Baltsar 
(älvd. balser- i ortn.), gårdsn. Gisslar (mor. *gäjsler- rättv. gislör- 

gisslör-), ä. gårcLsn. i2ff far- 2kf ler i ortnamn inom Mora-Ven-
jan osv. Men här kan också konstateras skillnader: jfr dels nyss-
nämnda varianten Ältar- och dels även Issmar- (utt. med a) i bebn. 
Issmarvell Ors. Att närmare gå in på dessa förhållanden skulle 
emellertid föra för långt, och beträffande några av de anförda 
person- och gårdsnamnsformerna får hänvisas till min framställ-
ning i NoB 1976. För Issmarväl jfr f.ö. s. 50 ovan. 

Förkortningar 

Aasen=Aasen, I., Norsk Navnebog eller Samling af Mandsnavne og 
Kvindenavne. Kri:a 1878. 

Alfvegren=Alfvegren, L., r-genitiv och are-komposition. Formhistorisk 
undersökning på grundval av svenska dialekter och ortnamn. Upps. 
1958. 

Amst.=karta »Dalecarlige et Westmannife, Nova et Accurata descriptio». 
Amstelodami ca 1650. 

ANF =Arkiv för nordisk filologi. Tidskr. 
Aros.=Arosenius, F., Beskrifning öfver provinsen Dalarne. Falun 1826- 

1868. 
Axelson Vesterd.=Axelson, M., Vesterdalarne, dess natur, folklif och 

fornminnen. Sthlm 1855. 
bebn.=bebyggelsenamn. 
Bergfors=Bergfors, E. 0., Tilljämning a > å i dalmål. Upps. 1961. 
Dalm. I, II=Levander Dalm. etc., se denna förk. 
db=dombok. dbRA= dombok i Riksarkivet. 
DDa1=Diplomatarium Dalekarlicum. 
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DGP=Danmarks Gamle Personnavne. I. Khvn 1936-1948. 
DHB =Dalarnas Hembygdsbok. 1931—. 
DHT=Dalarnes Hembygdsförbunds tidskrift. 1921-1930. 
DM=Dalarnas Museum. 
DNO=Lin&n, B., Dalska namn- och ordstudier I: 1-3. Upps. 1947- 

1954. 
FLK =Falu lantmäterikontor. 
Forssl. MD =Forsslund, K.-E., Med dalälven från källorna till havet 

1-III. Sthlm 1919-1939. 
fvn.=fornvästnordisk -a. 
FäbInv=1663-64 års inventering av fäbodar m.m. inom Kopparbergs 

län, med kommentar och register utgiven av Bror Lindén. OAU 
ser. C: 1. 

G, kG=Generalstabens topografiska karta över Sverige, resp. koncept 
till samma. 

Hagstr.=Hagström, E., Karta till P. J. Hjelms Minerografiske anteck- 
ningar om Porphyrbergen i Elfdals socken och öster Dalarne. 1804 
(1805). 

Hardy=J. Hardys karta över Rättviks socken. 1838: 1866. 
Hellquist SEO=Hellquist, E., Svensk etymologisk ordbok. Ny upp!. 

Lund 1939. 
Hermelins kartv.=Friherre Hermelin's kartverk öfver Sverige och Fin- 

land. (Pärmtitel; verket innehåller kartor från ca 1795 till ca 1830.) 
Holenius= Holenius, Z., Dissertatio academica de Dalekarlia. Ups. 1722. 
Hälphers=Holphers, Abr., Dagbok öfwer en resa genom Dalarne år 

1757. Wästerås 1763. 
jb= jordebok (räntelängd e.d.) i Kammararkivet, Sthlm. 
K arlin=Karlin, Er., De paroecia Leksand. Ups. 1813-1815. 
kb=kyrkobok. 
kbs=kartbeskrivning (till skifteskarta för viss by). Jfr »ssk» nedan. 
KrA=Krigsarkivet i Stockholm. 
lagf =lagfartshandling i Uppsala landsarkiv: Kopparbergs läns härads- 

rättsarkiv. 
Levander Dalm. I, II=Levander, L., Dalmålet 1-II. Upps. 1925-1928. 
LimA=v. Linné, Carl, Iter dalekarlicum, 1734. L:s Dalaresa jämte ut- 

landsresan och Bergslagsresan utg. av Svenska Linn6ällskapet och 
Nordiska museet. Upps. 1953. 

LSA= (karthandling i) Lantmäteriverkets forskningsarkiv, Gävle. 
Lundgren-Brate= Lundgren-Brate-Lind, Svenska personnamn från medel- 

tiden. Sthlm 1892-1934. 
Magnevill Ordb.=Magnevill, A., Bjursåsmålets ordförråd. Sthlm 1913. 
Modin HOB =Modin, E., Härjedalens ortnamn och bygdesägner. Sthlm 

1911. 
m.v.=mindre vanligt. 
NE — se Rygh NE. 
NG — se Rygh NG. 
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NoB =Namn och Bygd. Tidskrift för nordisk ortnamnsforskning. 
Nordmann=Nordmann, P., Finnarne i mellersta Sverige. Hfors 1888. 
Noreen, Altschw.Gr.=Noreen, A., Altschwedische Grammatik. Halle 1904. 
OAU=Ortnamnsarkivet i Uppsala. 
Olsson Nordberg. Fornsv. 1=0. N., Stig, Fornsvenskan i våra latinska 

originaldiplom före 1300. 1-2. Upps. 1926-32. 
Orsa I=Orsa, en sockenbeskrivning, del I. Sthlm 1950. 
OU.A=Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 
00D =Levander-Björklund, Ordbok över folkmålen i övre Dalarna. 

Upps. 1961—. 
Pers GPM=Pers, A., Gamla papper angående Mora socken. Dess äldsta 

skattelängder. Västerås 1927. 
RAP =Svenska Riks-Archivets pergamentsbref 1351-1400. Sthlm 1866- 

1872. 
rb=revbok från storskiftestiden (för olika byar inom Ovansiljanssock- 

narna) ca 1830-1860. rbDiv.=revbok för »Diverse ställen» inom 
Mora socken, ca 1846. 

Rygh NE=Rygh, 0. och K., Norske Elvenavne. Kria 1904. 
Rygh NG=Rygh, 0. och K., Norske Gaardnavne. Kria 1897 ff. 
Rättvik III= verket Rättvik, del III. Västerås 1959. 
SAOB =Ordbok över svenska språket, utg. av Svenska Akademien. Lund 

1898 ff. 
SD =Svenskt diplomatarium. Sthlm 1829 ff. 
Siljestr.= Siljeström Larsson, 0., Exercitium academicum de Lacu Siljan. 

Ups. 1730. Jfr Torsl. 
SL =Svenska Landsmål och svenskt folkliv. Tidskr. 1879 ff. 
SOF, SOF 1948= Svensk ortförteckning 1948. 
SOÄ=Sveriges ortnamn: Älvsborgs län. 1906 ff. 
ssk=storskifteskarta. Jfr »kbs» ovan. 
s.u.= samma uttal. 
s.å.= (från) samma år. 
Torp NEO=Torp, A., Nynorsk etymologisk ordbok. Kria 1919. 
Tors1.=Jac. Torslunds karta 1729 över »Sjön Sillian» m. omgivn., hos 

Siljeström De Lacu Siljan. 
ULMA = f.d. Landsmålsarkivet, nuv. Dialekt- och folkminnesarkivet i 

Uppsala. 
u.å.=utan angivet årtal. 
var.= variant. 
»verket Dalarna» =Dalarna, ett vida berömt landskap. Sthlm 1951. 
oDFN= ()fre Dalarna förr och nu. Stockholm 1903. 



Summary 

The dialects of upper Dalecarlia offer numerous examples of the 
genitive in -ar preserved from Old Swedish. A number of such 
examples have been noted and commented upon in the previous 
literature, particularly Alfvegren 1958 and Bergfors 1961, but 
a more comprehensive treatment of this phenomenon has hitherto 
been lacking. 

The collection of material presented here demonstrates that the 
-ar genitive occurs sporadically throughout the entire upper Dale-
carlia area, but is more common in East D. than in West D., and 
more common in place-names than in appellatives. The vowel 
has developed in various ways, appearing as open or closed a, 
e, ä, ö, a, u, or has been dropped; the r sometimes remains, but 
sometimes has been dropped. 

When words ending in a consonant are combined with a second 
element beginning with a vowel, the genitive -r is as a rule retained, 
both with short- and long-syllabic first element: ndlerennd 
`needle's end', Sollerön 'the island So// (< *Solund)'. The variant 
Jannesaö (-ä) for Jannesarö=Jannisaholmen, the name of an 
islet in Orsa parish, whose first element is the genitive of the 
personal name Johannes and whose second element is ö (dial. ä) 
Island', forms an exception. Here the personal name probably has 
the function of a farm-name: Orsa farm-names formed from per-
sonal names with ar-genitive frequently drop their -r in com-
pounds. In the appellative (West D.) märöunji `mare-foal, filly', 
and in some place-names with (East D.) Märra- •••-• Märd- as first 
element, the vowel shows that the ending -ar (-er) has been sub-
stituted for or confounded with the gen. pl. ending -a, partly 
through a dissimilatory dropping of the -r in the gen. sg. märrar-. 

When combining a word ending in a consonant with a second 
element beginning with a consonant, r normally is dropped, with 
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both short- and long-syllabic first element, particularly in Älv-
dalen, Våmhus and eastern Mora, but remains in certain cases 
in Orsa, large areas of Mora, Sollerön, and in at least several place 
names within Leksand and West Dalecarlia. We note Gravabäck 
(Älvdalen) — Flytarbåck (Mora), and Svalamyren (Våmhus) — 
Lökarmyr (Orsa), etc., with normalised forms. Here, however, 
specific constrains can have been involved. The gen. -r can be 
affected inter alia by the following consonant, via assimilation 
with a following 1, n, or s; e.g. Kasalok, Grananäs, Mystasvaden. 

The development of the vowel has been found to differ in 
short- and long-syllabic words, regardless of whether the second 
element begins with a vowel or a consonant. In the former it 
takes a more open form in the Upper Siljan area, due to the equal-
stress intonation there, while in the latter it has developed into e, 
a, or u. For long first elements, the vowel would on the whole 
seem to agree with the vowels in the respective dialect's plural 
ending in the indef. nom. of strong m. and f. nouns. A tendency 
may also be observed for the loss of the gen. ending's vowel when 
the first element is long-syllabic and the second begins with 
a vowel: Tammeråsen is pronounced tambråsn, Röjeråsen reråsn. 
This syncopation can be a result of the accentuation, with its 
strong secondary stress on the final element. 

Compounds with the -ar genitive of monosyllabic words ending 
on a vowel are found scattered throughout the entire area investi-
gated. In such cases the genitive vowel has either been weakened 
to e, ä, or syncopated. The most common such first elements are 
bro, by, sjö, å and ö. Examples of weakened vowels are found in 
bruärändj Broaränge, byäråker Byaråker, sjugäränjö Sjugaränget. 
The syncopated vowel is found in e.g. biråker Byråker, sjurbjär 
Sjurberg. The word å (0.Sw. ä) generally exhibits the syncopated 
form år-: Äränget, Ärberget, etc. When the first element in a 
name consists of another name combined with original -ä 'river, 
stream', the gen. -år develops as does the gen. ending -ar. An 
original *Bigrnår-os `Björn-' is pronounced bjönneraus, an ori-
ginal *Kiolår-dalrinn `Köl-' is pronounced tjyölädaln. 

Compounds with ar-genitives of personal names occur primarily 
in Orsa-Ore-Boda. These include women's names such as Kistner 
'Kerstin's', Karner 'Karin's' (used as a farm-name), and Katronör 
`Katra's, Katarina's'. Men's names usually preserve the a vowel: 
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Hansar, Lassar, Lovar 'Olof's', but drop the r in fixed compounds 
with another name or word beginning with a consonant: Nissa-
lovamer `Nils-Olors bog, mire'. Cf. however the Orsa farm-names 
Hanser (=Hansar) 'llans's' and Juganer (-ör -ur) 'Johan's': 
Juganurgardn '-gården'. 

In Orsa there exists a secondary ar-genitive for several personal 
designations of weak declension, such as falla 'father, daddy' and 
bedle 'uncle': fallar namn 'father's name' resp. the farm-name 
Bilar. Cf. the place-name Oxerdsen, with an analogous ar-genitive. 

Place-names with ar-genitive in the compound boundary can 
at times be difficult to distinguish from compounds with arv-, 
since v in such compounds is lost, even before a vowel. Usually, 
however, arv-compounds retain an unreduced a and preserve the 
r to a greater extent than do the genitive compounds. 



Register 

Upprättat av Bertil West berg 

Appellativer 

Fvn. årbrot 12, *arbughar 10, bedle 40, 50, fvn. biNill 40, bod, bud 14, 
bonadardon 8, bru- 14, bugh, bogh 10, fvn. bugr 11, bya land 7, *byar.. 
åker 7, *bäckar- 8, 9, bäckäng 8, dal 36, djupan 26, *djupt, *dju-ptan 26, 
no. dypt, fvn. cl3ipt 26, fvn. elptr 23, flyt (fliot, flot) 16, 26, *flytaränge 

no. gjot, nisl. gjöt 27, glyp (gliop, glyöp) 27, grav 13, 35, grind 16, 
27, hol 27, hyllare 51, häd, fvn. heeN 28, häll 16, 28, (h)älle 28, fsv. 
härrahyllare 51, häst, (h)ist 28, kas 24, klack 28, no. kos, fvn. kos 24, 
fvn. kvisl 16, kvissel 16, *kvisslaränge 8, käse 25, köl 13, 36, lid 16, 
lok 24, lott 25, lottar- 7, 8, 42, 44, lök, no. lok, fvn. lcekr 29, löka 29, 
matarlös 8, 43, 44, nisl. megN, no. dial. megd 17, myst 29, *mägd, 
mägde 17, märr 43, märrar- 8 f, 43, 45, märra(r)unge 7, märråmussa 

43, nålarände 8, 42, 44, fvn. olptr 23, olvabär 29, olvon 29, oxe (uxe) 
33, rad, fvn. roN 25, rö (rä) 36, röja (räja) 36, sand 17, sioende 8, sjö 
(sjo, sju) 30, 47, *sjöaråker 8, *sjöarände (sjur- sjör- sjögar-) 8, *sjöar  
änge 8, fvn. sk6gr 31, sonarkona 9, 45, strand 19, no. dial. sval, svol 26, 
fsv. sängharköp 19, fvn. sEeng(j)arpilårr 19, fvn. steng(j)arstokkr 19, 
teln 20, test 20, fsv. thatter, fvn. Dåttr 31, tjäst 20, fvn. Domb 19, 
trjoga 20, fno. Dröndr 33, no. trug 20, no. truge 20, tryga 20, tråg 20, 
trö 20, tåt 31, nisl. Dömb 19, ulv 29, ulvbär 29, vall 21, vassel 21, 
*vasslaränge 8, veremd 22, vik 40, *vikaråker 8, *votl 21, värmd 22, 
völl 21, å 47, 48, 49, åer 49, *ånäs 12, *årbyge 10 f, 48, *årbygja 10 f, 
48, *årbåg, *årbåge 9 f, 48, *årdal 11, 32, 48, *årgång /2, 48, *årmot 12, 
48, *årnäs 12, *åråker 8, *åränge 8, ä, än 48, 49, *älvaränge 8, 9, älv-
gång 12, ö 23, 47, 48, överaindj 8, 42, 44. 

Ortnamn och gårdsnamn 
*Abjenn 50, Ansarmyren 39, Arboga 10, *Arbygi 11. 

Bengtsar 51, Bengtsarbacken 51, Bilafjäll 40, 50, Bila(r) 33, 40, 50, 
Bilargrävning 33, 40, Björnarus 35, 42, Bodar- 13, 26, 42, Broar- 14, 26, 
Broåkern 14, Buder- 13, 14, 43, Budrosänget 13, 43, Buro 14, Buden'« 
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/4, 42, Byaråkern 14, *Byebäcken 11, Byen 11, *Byesten 11, *Byrgärdet 
Bäckar- 15, 26, 42, 45, Bäckerängsbäcken 15, Böjbäcken 11, Böjen 

11, Böjlyckan 11. 

Djuptarbäcken 26, 45. 

Esben Espen 50. 

Finnarmyren 51, Finnerklitt 51, Flytar- 15, 26, 42, 45, Fräbben 50, 
Fugarviken 37, 45, Fugarwycks-Boderna 37, Fuån 37. 

Gisslar 52, Gjutarmyren 26, 45, Gjutermyre ho! 26, 27, Gjutermyre 
sten 26, Glassanden 17, Granar- 12 f, 24, 42, 44, Gravar- 13, 24, 35, 36, 
42, 44 f, 48, Grindaränget 8, 16, 27, 42, Grindelbäck 16, 27, 45, Grinden 

*Grindenglyp 27, 45, Gullar- 51, Gulleråsen 51. 

Hansa(r)myren 45, 50, Hillerarvet 51, Histkölen 28, Histryggen 28, 
Holar- 27, 45, Holebod 27, Holen 27, Håränget 23, *Hädardikarna, 
-diken 27, Häden 27 f, Hädtramporna 28, Hällar- 16, 28, 42, 45, *Hästar.. 

45, Hästerängshagen 28, Hästhagarna, -hagen 28, Hästmyrbotten 28, 
Hästsundet 28. 

Issmarvål 50, 52. 

Jannesa(r)ö 39, 42, 43, 50, Jonsarfvet 51, Juftansdäljan 26, Juftas-
bäcken 26, Järnkarlåsen 32, Järparänget 51, Jönsar- 51. 

Karnergården 50, Kasarlokarna 24, 44, Klackar plutt 28, 45, Klacken 
28, Klacksmyren 28, Knä- *Knäar- Knär- 35, 37, 49, Kvarnaränget 8, 
16, 42, Kvisslaränget 8, 16, 42, Käsbäcken, -råning 25, Kölar- 13, 33, 
36, 42, 43, 45, *Kölen 13, Kölån 36. 

Lassaröningen 50, Lidar- 16, 28, 42, Liden 16, 28, Lillsanden 17, 
*Limarbäcken 51, Limar(v)smyren 51, *Lottarfallet 25, 45, Lotter-
änget, -ängsån 25, Lökarmyr 29, 45. 

Mangd 39, Mold- 38, 49, Molnbyggen 10, 11, Molnbysveden 11, 
Monildatjärne 38, Mysten 29, Mystesvaden 29, 44, *Mägderåsen 16 f, 42, 
*Msegdhä 17, *Mägdhen 17, Mäjd- 16 f, Märefalsänget 25, Märrabergs-
bron 25, Märrar- 25, 43, 44 f. 

Nisarby 39, 50, Nisarhed 39, Nissalovamer 50. 

Olvar- 29, 45, 46, Olvareklint 29, Orsala 29, 53, Orsalen 29, *Oxen 33, 
Oxeråsen 12, 13, 33, 40, 42, 50, Oxhuvudet 33. 

Pärarlökarna 39, Pärarås 39, 42, 50. 
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Radaberg 25, Radarbäcken 25, 45, Rangd 39, Reiekvarn 36, Rusen 35, 
42, Röjan 36, *Ro jarhvammr 36, Röjeråsen 36, 42, 43, 49, Röjsjön 36, 
Röjån 36. 

Sandarön 17, 42, *Siugarvet 18, Sjorgärdet 30, 47, Sjugar- 17 ff, 30, 47, 
S jur (-) 17 f, 24, 30, 47, Sjöar- 18 f, 30, 47, Skogar- 31, Solder (-) 
34, 45, Soleroen 34, Sol! 34, Sollen 34, Sollerön 33 f, 42, 43, *Solund 34, 
*Solundaroy 34, stenbiörnaarwith 50, Stensar 51, Storsanden 17, 
Strandaränget 19, 42, Strandänget 19, Sullerön 34, Svalarmyren 25, 
45, Svasslaränget 51, Svälämörsbäcken 25, Sållarön 34, Säbben 50, 
*Sängeråsen 19, 42. 

Tammermossan 19, Tammeråsen 19, 33, 42, 43, *Telnen 20, Telner-
åsen 20, ?Tel(n)näset 20, Tenning(-) 20, Testaränge 20, 42, *Testen 20, 
*Thambarås 19, *Tilning 20, Tomma 19, Tomtar- 31, 33, 40, 45, Tomter-
bäcken 50, Tomte-stång 31, Tronde- 33, Trärön 20, 42, 43, *Trögerön 
20, 42, 43, Troghen, *Troyg-in 20, *Tåten 31, Tåtermyren 31, 45, *Tälnen 
20, Tälneråsen 20. 

Ugan 37, Ugardalen 37, 44, Ugerdalsbäcken 37, Ugsiån 37, Ugubro 
37, Ulvs(-) 30. 

Valdroån 21, Vallen 21, Valler- 2/, 42, Vallros, Vallrosvallen 21, 
*Vasslar- 8, 2/, 23, 42, *Vatlar- 21, *Vibjenn 50, Wijksby 22, Vika 32, 
Vikar(-) 21 f, 31 f, 40, 42, *Vålaränget 51, Värmdalen 22, Värmder- 22, 
42, Värmdö 22, Vörderås 21. 

Ägången 12, *Älbo(a)-, *Älbodha- 10, Ämot 12, Är- 8 ff, 22 f, 32, 48, 
Ärbya (n) 10, 11. 

*Äa 38, Äen 38, 49, Äffar- 52, Äjen 49, Älvar- 23, Älvgången 12, Änder-
arvet, -åsen 38, 42, 49, Ärnäs 32, 38, 48, 49, Ärten 23, Ärteråsen 20, 23, 
28, 42, Ärtled, Ärtsjön 23, Äsjön 38, 49. 

*öjaränget 23, 42, 48, östnor 23. 
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