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Aktuella problem inom nordisk 
namnforskning 

Av Thorsten Andersson 

Aktuella problem varierar från tid till tid och i viss mån från plats till plats. Min 
översikt speglar vad som från Uppsalas horisont kan uppfattas som aktuellt inom 
nordisk namnforskning inför 1900-talets sista decennium. Emellertid måste en 
översikt av detta slag också i högre eller lägre grad bli subjektiv, både i urval och 
exemplifiering och i bedömning. Av utrymmesskäl måste dessutom urvalet bli 
ganska begränsat. 

En rad intressanta frågor tas här inte alls upp. Till att börja med inskränker jag 
mig till ortnamns- och personnamnsforslcning och lämnar studiet av andra egen-
namn åt sidan, t.ex. namn på kommunikationsmedel, husdjur, varumärken. Jag 
vill emellertid gärna understryka att vi, bl.a. för undervisningen, skulle behöva en 
modern översikt över andra egennamnskategorier än ortnamn och personnamn. 

Jag förbigår här också helt den tillämpade namnforskningen, som ju annars när 
det gäller ortnamn är högaktuell. Jag tänker då för Sveriges del särskilt på Lant-
mäteriverkets och Ortnamnsarkivets namnreglerande verksamhet och på fastig-
hetsbeteclmingsreformen, ett stort projekt med många anställda som redan pågått 
en längre tid och som beräknas sträcka sig ytterligare ett par år framåt i tiden. 
Den tillämpade onomastikens aktualitet understryks av två symposier som hölls 
1988, Aktuella frågor inom ortnamnsvården i Göteborg, vars handlingar nu är 
utgivna, och 5. nasjonale konferansen i namnegransldng i Oslo, som hade skriftlig 
och muntlig normering av ortnamn som huvudämne. 

Ständig aktualitet har frågan om egennamnens ställning inom språk och 
samhälle och därmed frågan om nanmforsImingens ställning. Det är inte minst för 
egennamnen på sin plats att tala om språk och samhälle. Utmärkande för 
namnforskningen är just den starka förankringen i samhället och — därmed — den 
nära anknytningen till andra discipliner som historia, arkeologi, kulturgeografi, 
religionshistoria, etnologi, genealogi. Ständigt aktuell är också den fundamentala 

Föreliggande uppsats utgör en förkortad och lätt bearbetad version av ett föredrag, som hölls vid firandet 
av 75:e årgången av Namn och bygd och 5:e årgången av Studia anthroponymica Scandinavica i Huma-
nistiskt-samhällsvetenskapligt centrum i Uppsala den 11 december 1987. Senare utgiven litteratur har i 
viss mån beaktats, men någon mera genomgripande omarbetning har inte företagits, trots att en sådan, i 
skrivande stund nästan två år efter jubileet, glädjande nog faktiskt hade varit befogad. 



2 	 Thorsten Andersson 

frågan om egennamnens särställning i språket, främst i semantiskt hänseende, en 
fråga som belysts i flera viktiga bidrag från senare tid (Dalberg 1985, 1988, 1989, 
Pamp 1985, Peterson 1989a). Överhuvudtaget tycks de svåra frågorna rörande 
egennamnens semantik tilldra sig ett ökat intresse. Det framgår bl.a. av 
handlingarna från ett symposium med temat Denotationsbyte i ortnamn, anordnat 
av Nordiska samarbetskommittn för namnforskning (NORNA) i Tvärminne 
1986, varifrån nu föreligger en tryckt rapport. 

Grundläggande för en av de båda huvudgrenarna inom namnforskningen, 
nämligen ortnamnsforskningen, är etymologin, tolkningen av enskilda namn. All 
vidare diskussion om namnen utgår från tolkade namn. Det är som bekant syftet 
med serier som Danmarks Stednavne och Sveriges ortnamn att presentera 
tolkningar av ortnamnen, som sedan kan tjäna som bas för fortsatt diskussion av 
frågor av olika slag som jag strax skall exemplifiera. Det är därför vår 
förhoppning att denna bearbetning skall kunna påskyndas och ge allt säkrare 
underlag för fortsatt analys av ortnamnsförrådet. Särskilt ser vi också fram emot 
revisionen av föregångsverket Norske Gaardnavne och fortsättningen på den 
översiktliga presentationen av Finlands svenska ortnamn, som så lyckosamt startat 
med Kurt Zilliacus Skärgårdsnamn (1989). 

Inom personnamnsforskningen spelar den etymologiska forskningen inte 
samma centrala roll. Vid behandlingen t.ex. av de fornnordiska förnamnen är det 
ju andra problem än de rent etymologiska som står i centrum. Binamnen däremot 
erbjuder i hög grad etymologiska problem. Deras utforskande har emellertid inte 
hunnit långt. Det medeltida materialet, för Sveriges del ännu outgivet, faktiskt 
ropar på bearbetning. 

I fortsättningen behandlas här några, som jag ser det, aktuella problem inom 
nordisk namnforskning, först problem inom ortnamns- och personnamns-
forskning var för sig och slutligen övergripande frågor som rör namnbildning 
överhuvudtaget. 

Ortnamn, bebyggelsehistoria och territoriell 
indelning 

Ortnamn och bebyggelsehistoria har från början varit nära förknippade. Möjlig-
heten att med ortnamnens hjälp bidra till att teckna bebyggelsens framväxt och ut-
veckling är ju i själva verket en av rötterna till den moderna ortnamns-
forskningen. Grundläggande för bebyggelsehistorien är frågan om ortnamns-
elementens ålder, och diskussionen härom har utgjort en huvudlinje inom ort-
namnsforskningen. Diskussionen har pågått under lång tid, och en revision och 
avstämning mot nyare rön inom bebyggelsehistorisk forskning ter sig alltmera 
nödvändig. En sådan har inletts av Lars Hellberg (1967), och behovet 
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har på senare tid instruktivt demonstrerats av Stefan Brink (i OUÅ 1983 s. 5 ff., 
dens. 1984). 

I samband med den kronologiska diskussionen har frågan om olika slags konti-
nuitet tagits upp, och det har, särskilt av Stefan Brink (1984) och Jan Paul Strid (i 
Bebyggelsehistorisk tidskrift 11, 1986, s. 187 ff.), hävdats att det för namnkonti-
nuitet inte krävs bebyggelsekontinuitet utan att odlings- eller nyttjandekontinuitet 
— alltså t.ex. omväxlande ägomark, bebyggelse, åter ägomark i samband med 
ödesmål och sedan igen bebyggelse — kan räcka till för att ett namn skall bevaras. 
Så skulle t.ex. namn på -rum 'öppet område' och -säter 'utmarksäng' kunna ha 
traderats under lång tid. Det ligger mycket i detta, men vid den faktiska tillämp-
ningen krävs naturligtvis sans och känslighet. Viktigt vore det att närmare studera 
förhållandena under senare tid, 1800- och 1900-talen, då vi har möjlighet att följa 
utvecklingen i källorna, t.ex. från äng och åker till torp och åter till åker och äng. 
Det skulle ge stadga åt modellen —eller leda till modifikation. 

En komplikation för bebyggelsehistorisk ortnamnsforskning, som gjort sig 
alltmer påmind under senare tid, utgör det förhållandet att en bebyggelseenhet 
inte behöver ha varit statisk utan har kunnat flyttas inom ett begränsat område. I 
Danmark har kunnat konstateras en motsättning mellan relativt unga, vikingatida 
byplatser och enligt vanlig mening äldre ortnamnselement, och detta har gett 
upphov till diskussion om en »vandrelandsby». Frågeställningen har i viss mån 
preciserats men ännu knappast lett till någon slutgiltig bebyggelsehistorisk lösning 
(Andersson 1987 s. 146 f., Dahlbäck 1987 s. 22, båda med hänv.). Särskilt viktig i 
sammanhanget är själva frågan om byns uppkomst och äldsta utveckling, en fråga 
som också hänger samman med betydelseutvecklingen av ordet by, som i de 
nordiska fornspråken ju betyder både 'gård' och 'by'. 

Också andra bebyggelsegenetiska frågor vållar problem. Detaljstudier kan, så-
som Sölve Göransson (1968, 1984) övertygande demonstrerat från Öland, avslöja 
komplicerade förhållanden, t.ex. att en moderby flyttats till platsen för en 
utflyttargård, varvid moderbyns namn kan ha gått förlorat som bebyggelsenamn 
eller, omvänt, följt med och förkvävt dotterbebyggelsens namn. 

Både frågan om relationen bylokal — namn i Danmark och frågan om omstruk-
tureringar av det slag Sölve Göransson demonstrerat från Öland behöver belysas 
från andra håll i Norden med skilda naturgeografiska förutsättningar, för att vi 
skall kunna få en uppfattning om problematikens räckvidd. I dagens diskussion 
kan man i kulturgeografers och arkeologers bedömning konstatera en spänning 
mellan föreställningen om mera stabil och mera rörlig bebyggelse; det kunde bl.a. 
iakttas under en i augusti 1989 i Uppsala anordnad tvärvetenskaplig forskarkurs 
med temat Ortnamn och bebyggelsehistoria. Det dröjer nog ett tag, innan den 
diskussionen är avklarnad. 

När det gäller territoriell indelning, är det idag främst sockenbildningen som 
är aktuell. En gammal tvistefråga är som bekant den huruvida det finns några 



4 	 Thorsten Andersson 

förkristna socknar. Vi kan nog idag rätt säkert säga att någon mot socknarna 
svarande äldre indelning inte kan påvisas. Det hindrar inte att enskilda socknar så 
att säga kan ha existerat redan före den kristna sockenbildningen, nämligen i form 
av bygder, och här kommer nu sockennamnen in i bilden. Insikten om 
sockennamnens betydelse för bedömning av sockenbildningen är ingalunda ny, 
men just sockennamnens struktur har på senare tid systematiskt ställts i centrum 
för forskningen, och särskilt viktiga när det gäller att belysa förhållandena före 
sockenbildningen är då de gamla bygdenamnen, t.ex. Huddinge utanför 
Stockholm, som enligt Carl Ivar Ståhle (1946 s. 245 if.) ursprungligen är namn på 
»uddingamas» bygd, dvs, deras bygd som hade sin samlingsplats vid Vårbyudden 
(H- i Huddinge är sekundärt), och vidare de talrika namnen på -härad, i 
betydelsen 'bygd', i Mälarlandskapen, såsom Lohärad i Uppland och Vagnhärad i 
Södermanland. 

Från flera discipliner har framförts önskemål om tvärvetenskapliga undersök-
ningar av sockenbildningen i olika landsdelar. Det är också onekligen en 
angelägen forskningsuppgift, och att sådana undersökningar kan leda till 
väsentliga resultat, demonstreras eftertryckligt genom Stefan Brinks doktors-
avhandling Sockenbildning och sockennamn (1990), som innebär ett stort steg 
framåt inom forskningen på detta område. Den understryker just sockennamnens 
betydelse vid analysen och det självklara kravet att dessa ägnas tillbörlig upp-
märksamhet. Det kravet aktualiseras t.ex. när det gäller den gotländska soc-
kenbildningen, som av två kulturgeografer, Dan Carlsson och Sven-Olof Lind-
quist (i Gotländskt arkiv 53, 1981, s. 13 if. resp. 45 if.), uppfattats på diametralt 
motsatt sätt. Nu är de gotländska sockennamnen svårbedömda, både vad gäller 
språklig tolkning och ursprunglig syftning, men en genomgång skulle otvi-
velaktigt kunna bidra med fasta hållpunkter och därmed länka in diskussionen i 
riktiga banor, som skulle kunna leda till faktiska resultat — inte bara till intressanta 
modeller. 

Kultiska ortnamn under hednisk tid 
Kultiska ortnamn, som ju är de äldsta och således, på ett sätt, de viktigaste källorna 
till den gamla hedniska religionen, tilldrar sig just nu på nytt ivrigt intresse. Dessa 
namns lockelse och bristen på kontrollmöjligheter har som bekant inte sällan lett 
till djärva tolkningar och vittfamnande spekulationer. Kännedomen om 
germanernas heliga lundar har t.ex. fört till att ortnamnselementet lund alltför 
lättvindigt har tolkats som tecken på hedniska kultplatser, och den från 
fomvästnordiskan betygade kultiska användningen av ordet hof har nästan 
schablonmässigt lagts till grund för tolkningen av hov i ortnamn. Det är därför 
begripligt att Jöran Sahlgren med kraft tog till orda mot kultisk spekulation, bl.a. i 
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den klassiska uppsatsen Hednisk gudalära och nordiska ortnamn. Kritiska inlägg (i 
NoB 38, 1950). Det är väl också begripligt men samtidigt beklagligt att Sahlgrens 
inställning genom hans auktoritet ledde till att diskussionen om kultiska ortnamn, 
särskilt i Sverige, nästan avstannade. 

De kultiska ortnamnen är ju emellertid inte någon fiktion. De finns där och 
utgör ett oersättligt källmaterial, och nu är de alltså åter i ropet. Vid Ortnamns-
sällskapets i Uppsala 50-årsjubileum 1985 pläderade Lars Hellberg program-
matiskt för en »Ehrenrettung» av de kultiska namnen i en föreläsning om heden-
domens spår i Upplands ortnamn, nu tryckt i OUÅ 1986. 

Detta är som bekant inte det enda tecknet på en nyorientering. Nordiska samar-
betsnämnden för humanistisk forskning (NOS-H) har låtit en kommission utreda 
hur studiet av de förlcristna nordiska religionerna skall kunna främjas (det gäller 
alltså inte bara asatron utan också den finska hedniska religionen), och detta har 
bl.a. lett till ett symposium om religionsmöten i Norden, som anordnades av Don-
nerska institutet i Åbo 1987, och ett symposium om förkristen nordisk religion, 
som arrangerades av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd i Gran på 
Hadeland 1988. Som ett tidens tecken kan det också betraktas att översikter över 
kultiska ortnamn på syd-, väst- och östnordiskt område presenterades av John 
Kousgård SOrensen, Jorn Sandnes resp. uppsatsförfattaren på ett symposium om 
nordiska gudabildsamuletter från folkvandringstiden i Bad Homburg 1988. 

Det är viktigt att ortnamnsforskningen eller namnforskningen överhuvudtaget 
— även personnamn är ju av betydande intresse i sammanhanget — beaktas i det 
fortsatta studiet av den hedniska religionen. För att nå djupare kännedom om 
denna är namnforskningens hjälp oundgänglig. 

Det nyvaknade intresset för kultiska ortnamn är glädjande, samtidigt dock 
något oroande. Det finns nog en påtaglig fara att pendeln efter en lång tid av 
återhållsamhet slår för långt åt det motsatta hållet. Faran är stor att läsa in för 
mycket i ortnamnen, att pressa dem på information som de inte förmår ge. Om vi 
inte visar besinning och sans vid analysen av de kultiska namnen, då har Sahlgrens 
och andras kritiska hållning varit förgäves. Om vi emellertid handskas varligt och 
kritiskt med de kultiska namnen, står otvivelaktigt mycket att vinna. 

Personnamn 
Personnamnsforskningen är för närvarande koncentrerad till förnamn/dopnamn 
— tyvärr saknas en övergripande term — och släktnamn. Binamnen, dvs, andra 
binamn än de som utvecklats till — eller mot — släktnamn, tilldrar sig däremot inte 
särskilt stort intresse. Speciellt beklagligt är det att vi inte har någon genomtänkt, 
systematisk klassificeringsmodell för binamn, vilket naturligtvis hämmar deras 
utforskning. 
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Medan de medeltida danska och västnordiska personnamnen, både förnamn och 
binamn, sedan länge föreligger utgivna, pågår just nu utgivningen av verket Sve-
riges medeltida personnamn. Publiceringen, som nu omhänderhas av Arkivet för 
ordbok över Sveriges medeltida personnamn i Uppsala, har hunnit till namnet 
Gunnur, och ett följande häfte, till Hakon, är nära förestående. Bearbetningen kan 
för förnamnen tänkas sträcka sig något in på nästa sekel, varefter sedan ut-
givningen av binamnen väntar. Ett värdefullt komplement till personnamnsboken, 
som inte behandlar runmaterialet, kommer inom en förhoppningsvis snar framtid 
att föreligga i en av Runverket vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm utgiven 
ordbok över personnamn i runsvenskan, i sin tur kompletterad av ett runords-
register av Lena Peterson (1989b), som vid sidan av det vanliga ordförrådet också 
tar upp personbinamn. Dessa båda arbeten bör kunna verka stimulerande på 
studiet av personnamn i runinskrifterna, som annars sedan länge tilldragit sig 
betydande uppmärksamhet. Det ökade intresse för runologi som vi på sistone har 
kunnat konstatera i Norden kommer med nödvändighet också att gynna person-
namnsforskningen (se t.ex. Jan Ragnar Hagland i SAS 6, 1988, s. 13 if., Williams 
1989). 

Eftersom förnamnen under de tider vi kan överblicka till övervägande del har 
valts ur ett givet namnförråd, inriktar sig huvudintresset dels på hur detta 
namnförråd är uppbyggt, dels på hur namnen fördelar sig geografiskt, krono-
logiskt och socialt. 

Namnförrådet är inte statiskt utan underkastat ständig förändring, främst 
genom lån, i mindre grad genom direkt nybildning. De kristna och de lågtyska 
lånen under medeltiden har sedan länge beaktats av forskningen. På senare tid har 
ibland ställts frågan hur snabbt de kristna namnen vunnit terräng. Det tycks, att 
döma av namnlistor av olika slag, ha gått ganska långsamt, men för närmare 
kunskap om detta skulle det krävas mer ingående undersökningar. 

Den s.k. nordiska namnrenässansen, alltså återupptagandet av gamla nordiska 
namn under 1700-talet och särskilt under nyromantiken i början av 1800-talet, 
tilldrog sig tidigt Roland Otterbjörks intresse. På ett för Otterbjörk karak-
teristiskt sätt kom han att gripa längre och längre tillbaka, tills han hade hunnit till 
de äldsta kyrkböckerna på 1600-talet. Detta ledde så småningom till ett projekt i 
Umeå om svenska förnamn under tiden 1600-1900, ett projekt som fortsatts också 
efter Otterbjörks bortgång 1984. 

Det angloamerikanska inflytandet under 1800- och 1900-talen, som ju också 
gör sig gällande på förnamnsområdet, har under de senaste åren särskilt beaktats 
av Torben Kisbye (i SAS 2, 1984, s. 55 if., dens. 1990). Han fäster, med en uppsjö 
av exempel, uppmärksamhet på hur de engelska namnen i Danmark sjunkit i 
socialt hänseende. Tidigare är det framför allt de högre, idag framför allt de lägre 
samhällsklasserna som visar denna förkärlek för engelska namn, framhåller han, 
med exempel som Hamlet och Ophelia omkring 1850 och Bogart och Shirley 
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(efter Shirley Temple) omkring 1940 (1984 s. 65, 69). De båda här nämnda 
undersökningarna ingår i en doktorsavhandling av sammanläggningstyp (Kisbye 
1988), utförligt recenserad av Gillian Fellows-Jensen (i SAS 7, 1989, s. 155 ff.). 

Belysande för förnamnsforskningen på senare tid är temat på ett NORNA-
symposium i Umeå 1983, Regional och social variation i nordiskt person-
namnsskick. I handlingarna från symposiet och i talrika andra publikationer, bl.a. 
i specialtidskriften SAS, behandlas de populäraste förnamnen i olika landsdelar, i 
stad och på land, under olika tider, gärna i form av listor och diagram, som visar 
den med modet fluktuerande frekvensen för de vanligaste namnen. En doktors-
avhandling om förnamn i KObenhavn 1650-1950 läggs under 1990 fram i samma 
stad (Meldgaard 1990). Särskild uppmärksamhet förtjänar de försök som gjorts 
att konstatera s.k. markörnamn, dvs, namn som är kännetecknande för en viss 
landsdel; det är främst Gulbrand Alhaug (1985, i SAS 3, 1985, s. 73 ff.) som har 
prövat sådana vägar. 

Sammanfattningsvis kan om förnamnsstudierna sägas att en rad viktiga förar-
beten gjorts till en strukturbeskrivning av nordiska förnamn i deras geografiska 
spridning och kronologiska och sociala skiktning. Sammanfattande framställ-
ningar och djupare analyser saknas däremot ännu och framstår därmed som 
viktiga desiderata. 

De nordiska släktnamnens historia är endast känd i grova drag. Det gäller både 
uppkomsten av de tidigaste släktnamnen inom adel och borgerskap och 
övergången från äkta patronymika till ärftliga och därmed som släktnamn 
etablerade patronymika, en övergång som för Sveriges del slagit igenom först på 
1900-talet. 

På sistone har flera arbeten utkommit, som behandlar släktnamnsskickets 
utveckling och släktnamnens struktur i Danmark, Finland och Sverige. För 
Sveriges del är främst att nämna flera arbeten av Gudrun Utterström (1976, 1982, 
1985), nu verksam i Åbo, och en namnbok Släktnamn i Umeå 1622-1820. De 
danska släktnamnens historia har tecknats av Eva Villarsen Meldgaard (i SAS 2, 
1984, s. 39 ff.), och en doktorsavhandling om släktnamn i Österbotten 1780-1930 
framlades 1988 i Helsingfors av Marianne Blomqvist. En namnkategori som 
tilldragit sig särskilt intresse är soldatnamnen, såsom man bl.a. kan se av flera 
uppsatser i SAS. En sammanfattande uppsats av Mats Wahlberg är under 
utgivning (i SAS 8, 1990). 

Ifråga om släktnamn, liksom ifråga om förnamn, rör det sig alltjämt om 
punktuella insatser. Även här saknas sålunda ännu sammanfattande framställning-
ar. Ett angeläget önskemål är bl.a. etymologiska släktnamnslexika för de olika 
nordiska länderna. 

Datorn spelar i personnamnsundersökningar en allt större roll, särskilt som 
namnen i de officiella befolkningsregistren till stor del blivit tillgängliga för 
forskningen. Lättheten att få fram siffror ur datorn tycks ibland nästan leda till att 
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frekvenslistor i viss mån får ersätta djupare analyser. En namnforskare, Bent 
JOrgensen (i SAS 4, 1986, s. 178), har till och med talat om sjukdomen 
»procentitis» inom personnamnsforslcningen, en sjukdom som — om diagnosen är 
riktig — förhoppningsvis skall ses som en barnsjukdom. 

Ett drag inom personnamnsforsIcningen som oroar är att material från gammal 
tid, medeltida namn och äldre, i hög grad har försummats. Förskjutningen mot 
sentida namn, som sannolikt hänger ihop med lättheten att komma åt datorlagrat 
nutidsmaterial, har bedömts som så allvarlig att NORNA planerar att ägna ett 
särskilt symposium åt problem knutna till äldre personnamnsmaterial. 

Namnbildning 
Namnbildningsproblem står, helt naturligt, i centrum för både ortnamns- och 
personnamnsforskningen. Probleme der Namenbildung var det betecknande 
namnet på ett internationellt symposium i Uppsala 1986, vars handlingar utgavs 
1988. I princip försöker vi vid namntolkning alltid avgöra om ett egennamn är 
nybildat som namn eller om ett redan existerande ord, normalt substantiv eller 
adjektiv, har tagits i bruk som namn. Vi försöker, som vi uttrycker det, skilja 
mellan primär och sekundär namnbildning eller, kanske riktigare, ställer alltid 
den frågan men vet att den ingalunda alltid kan besvaras, att fastmer någon strikt 
gräns inte kan dras. Ett välbekant exempel på denna svårighet att säga om ett namn 
har tillkommit på det ena eller andra sättet är landskapsnamnet Sogn i Norge, från 
början ett fjordnamn (Thorsten Andersson i NoB 60, 1972, s. 12 f.). Namnet 
hänger ihop med verbet suga, -n är ett suffix, och namnet syftar på strömdraget i 
yttersta delen av Sognefjorden. Är det fråga om ett nyskapat namn? Det är 
möjligt, men då vi finner ett motsvarande appellativ, sugn, i Dalarna, avseende 
stället ovanför en fors, där »suget» börjar, måste vi allvarligt överväga 
möjligheten av sekundär namnbildning, dvs, att namnet är bildat med ett gammalt 
ord för sugande rörelser i vatten. Går vi nu tillräckligt långt tillbaka i tiden, till en 
tid då -n-suffixet ännu var produktivt, måste vi konstatera att någon strikt gräns 
mellan primär och sekundär namnbildning inte längre kan dras. På den tiden 
kunde man när som helst bilda ett ord sugn eller ett namn Sugn, precis som vi idag 
kan bilda -ing-avledda appellativ och egennamn efter behag, och frågan om 
namnbildningens art får då närmast teoretisk karaktär. 

Varför är då överhuvudtaget en distinktion mellan primär och sekundär namn-
bildning viktig? För enskilda namn är den väl inte så betydelsefull, men för vår 
bedömning av namnförråds struktur är den, självfallet, av central vikt. Det är en 
huvuduppgift för namnforskningen att analysera namnstrukturer och belysa deras 
uppkomst. Frågan om primär och sekundär namnbildning är t.ex. en av de röda 
trådarna i Svante Strandbergs (1990) doktorsavhandling om sörmländska 
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sjönamn, och den kan förväntas komma att inta en central plats i det avslutande 
åttonde bandet av John Kousgård SOrensens Danske so- og ånavne, varav hittills 
sju band utkommit (1968-89). 

Dessutom är distinktionen mellan primär och sekundär namnbildning av av-
görande betydelse för bedömningen av ortnamnens kronologi; det är framför allt 
från den sidan som vi hittills har diskuterat ämnet. Om vi vill datera ett namn ut-
ifrån produktivitetstiden för olika suffix, måste vi ju kunna utgå från att det rör 
sig om primär namnbildning. Sugnet och Storsugnet i Dalarna är uppenbarligen 
inte några urgamla namn utan endast bildade med ett urgammalt ord. Den här 
antydda distinktionen, som egentligen är självklar men som inte alltid till fullo 
beaktats, är av avgörande betydelse för teorin om en s.k. »alteuropäische 
Hydronymie», som jag dock inte skall gå in på här. Den frågan behandlas utförligt 
i ett bidrag i handlingarna från det ovannämnda symposiet 1986 (Andersson 
1988). 

Svårigheten att skilja mellan primär och sekundär namnbildning är notorisk, 
när det gäller gamla suffixbildningar. Ibland kan emellertid säkra slutsatser dras. 
Ett exempel på detta anfördes av Lennart Moberg i ett inlägg på namn-
bildningssymposiet 1986 (nu tryckt i NoB 75, 1987, s. 96 ff.). Det rör sig om 
ånamnsparet Alma och Silma i Skåne, så som namnen har lytt i forndansk form. 
Alma, det gamla namnet på den stora Almaån, kan återföras på ett gammalt 
germanskt adjektiv *alma- 'växande, svällande, översvämmande', formellt 
identiskt med lat. almus 'närande'. Alma får alltså antas ha bildats genom 
sekundär namnbildning. Silma, det gamla namnet på ett kort biflöde till Almaån, 
kan återföras på en stam *si/- i sv. och no. dial. sila 'rinna långsamt', norrl. dial. 
sel, från Mellansverige känt genom Selaön och säkerligen också det väst-
manländska sockennamnet Sevalla (Eva Nyman i NoB 75, 1987, s. 100 ff.). De 
båda ånamnen, som alltså utgår från vattnets rörelse, står därmed semantiskt sett i 
ett motsatsförhållande till varandra. Någon ordstam *si/m-, som kunde ligga till 
grund för Silma, är inte känd. Fastmer bör Alma ha stått mönster för Silma, 
varvid alltså -m-suffixet tagits i bruk för primär namnbildning. Alma och Silma, 
med assonans -lm-, hör genetiskt sett intimt samman. Detta har John Kousgård 
Sorensen (1968-89, del 6 s. 68 f.) förbisett, då han tvekar att hänföra Silma till 
stammen *iii-, med motiveringen att det i germanska språk inte finns någon -m-
avledning till denna stam. 

I de suffixstudier som är nödvändiga för att vi skall kunna komma längre i ana-
lysen av det äldsta ortnamnsförrådet är det viktigt att hålla ögonen på samband av 
detta slag. Vi får visserligen akta oss för att skruva upp förväntningarna, men ett 
och annat liknande exempel bör vi kunna hitta. 

Frågan om primär och sekundär namnbildning har vad gäller personnamnen på 
senare tid främst aktualiserats vid bedömningen av de gamla germanska tvåledade 
eller — som vi numera, efter engelsk förebild, hellre säger — ditematiska namnen. 
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Till grund för variationsnamn av typen Ingemar, Ingeborg eller Heribrant, Hilti-
brant, Hadubrant i Hildebrandslied ligger väl ytterst i första hand namn som upp-
stått ur tvåledade ord (appellativ och adjektiv). Detta ligger emellertid oerhört 
långt tillbaka i tiden. Variationen, som förekommer i flera indoeuropeiska språk, 
måste vara ett arv från indoeuropeisk tid; den har alltså för t.ex. germanskans del 
funnits med »från början». Tvåledade ord har emellertid så att säga under alla 
tider, också i gerrnanskan och i de germanska särspråken, kunnat tas i bruk som 
personnamn, och i så fall har vi då från namnbildningssynpunkt att göra med en-
ledade namn. Detta komplicerar analysen. I ett föredrag på namnbildnings-
symposiet 1986 drog Lena Peterson (1988) ut de yttersta konsekvenserna av vår 
distinktion mellan mono- och ditematiska namn. En slutsats blir uppenbarligen att 
termerna har begränsad användbarhet, när vi rör oss i den tid då variation och 
efterhand uppkallelse dominerar. Påvisandet av den bristen är viktigt framför allt 
därför att det tvingar till en differentierad syn på det gamla germanska namn-
skicket. 

Om man jämför nordisk och tysk forskning, lägger man genast märke till att 
tyska forskare i betydligt större utsträckning räknar med meningsfulla 
sammansättningar i de germanska förnamnen. Så t.ex. återger Wolfgang Krause 
(1971 s. 114) namnet på cheruskernas hövding Segimerus med 'siegberiihme, 
fastän namnet tillsammans med broderns namn, Inguiomerus, uppvisar variation. 
Översättningar av det slaget, också av variationsnamn, möter vi i nordisk 
litteratur knappast annat än i populära namnböcker, skrivna av icke-fackfolk. 

Detta leder nu över till centrala frågeställningar om hur vi skall bedöma det 
germanska personnamnsförrådet (Andersson 1985 s. 40 if.). Otvivelaktigt måste 
vi räkna med en dynamisk struktur i det germanska namnskicket. Variationsnamn 
kan, som vi vet, ännu under kristen tid förnyas med nya element som förled, t.ex. 
Krist- i fsv. Kristmodh och Kristvidh. Vid sidan av de gamla variationsnamnen — 
och allitterationsnamnen som jag här förbigår — uppträder andra namn. Binamn 
fyller hela tiden på förnamnsförrådet, ofta direkt övertagna ur det vanliga 
ordförrådet och alltså från namnbildningssynpunkt enledade, oavsett om de är 
simplicia som Dan 'dansk' eller komposita som Halfdan 'halvdansk'. Genom 
tillfogade binamnselement uppstår nya namn, t.ex. Vi-Finn på Oklundahällen i 
Östergötland, väl namn på en Finn som förestod viet, där Gunnar sökte asyl 
(Arthur Nor&n i Fornvännen 26, 1931, s. 344). Ursprungliga furstebeteckningar 
utökar namnskatten, t.ex. got. Alaricus, ordagrant 'allhärskare', och 
Theodericus, ordagrant 'folkhärskare', och nord. Erik, vare sig det betyder 
'ensamhärskare' eller 'den framför andra mäktige' (Lennart Elmevik i SaoS 1982 
s. 79 f.). Namn som dessa, som vi alltså kan återföra på existerande 
personbeteckningar, är då exempel på sekundär namnbildning. Otvivelaktigt 
måste vi emellertid också räkna med att semantiskt jämförbara namn kan ha 
bildats direkt som namn, varvid vi alltså skulle ha att göra med primär namn- 
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bildning. Frågan om hur t.ex. ett namn som fris. Folcuuard, som består av ord för 
'folk' och 'väktare', skall förstås i detta hänseende (Rudolf Schiitzeichel i 
Gottschald 1982 s. 30 f., Thorsten Andersson i SAS 1, 1983, s. 135 f.), förlorar 
därvid i intresse. Vi kommer här, liksom ifråga om ortnamn, till en punkt, där en 
strikt gränsdragning mellan primär och sekundär namnbildning (här genom 
komposition) inte längre är möjlig. 

Det är, sammanfattningsvis, alltså inte fråga om hur uvida det i det 
germanska förnamnsförrådet förekommer meningsfulla komposita utan i vad 
m ån så är fallet. I den frågan ligger också att vi inte vet i vilken utsträckning vii 
gammal tid har att göra med namn bildning och från vilken tid vi huvudsak-
ligen har att räkna med namn givnin g, ett val ur ett givet förråd av namn. 
Spänningen mellan dessa båda poler är ett karakteristiskt drag just för 
personnamnen, närmare bestämt förnamnen. Binamnen stämmer däremot 
närmare överens med ortnamnen, eftersom de såsom karakteriserande namn 
nybildas från gång till gång. 

Vi får emellertid akta oss för att överdriva skillnaden mellan förnamn och ort-
namn. Inte heller ortnamn bildas utan mönster, och mönstren utgörs i högre grad 
än vi kanske har tänkt oss av likalydande namn. Det är framför allt från finländskt 
håll som detta har framhållits, av Kurt Zilliacus (1966 s. 47, 1976 s. 25 if., 82 if.) 
och Eero Kiviniemi (1971, 1973, 1976). Utifrån den stora likheten i namn-
struktur i olika trakter har de dragit slutsatsen att namnen ingalunda varje gång 
bildas på nytt utan att det i stor utsträckning rör sig om — inte direkt uppkallelse 
utan snarare — efterbildning. Man kan också se det så att vi har ett förråd av — mer 
eller mindre — färdiga ortnamn, som man så att säga kan välja ur. Vi talar därför 
om analogisk eller mönsterbetingad namngivning (inte -bildning). Utifrån sådana 
synpunkter, som spelar en framträdande roll i dagens ortnamnsforskning (se t.ex. 
Andersson 1988 s. 80 ff., Fries 1989), är ortnamnen på sätt och vis att jämföra 
med förnamn, dock givetvis med den väsentliga skillnaden att ortnamnen ifråga i 
princip är sakligt motiverade. 

Skillnaderna i namnbildning/namngivning är givetvis avsevärda för ortnamn 
och personnamn. Emellertid är också likheterna högst påtagliga, och det är därför 
viktigt att då och då betrakta namnbildningsproblematiken ur gemensam syn-
vinkel. 

Denna knappa översikt pekar på några problem som tett sig aktuella inom nordisk 
namnforskning under 1980-talet. Det skulle vara intressant att veta vad som kom-
mer att anses som aktuella problem en bit in på nästa sekel. Frågorna växlar ju 
med tiden, utom vissa frågor som är tidlösa, t.ex. frågan om egennamnens 
semantik, tidlösa frågor där det bara är svaren som växlar. 
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Summary 
Cunrent problems in Scandinavian name-research 

By Thorsten Andersson 

In this article a number of current problems in Scandinavian name-research are being 
presented, partly questions concerning place-names and personal names, partly com-
prehensive questions concerning name-formation in general. 

The place-name section brings into focus certain genetic problems related to settle-
ment, i.a. the question regarding so-called "migratory villages" in prehistoric times, as 
weil as the formation of parishes and place-names reflecting pagan cult. The section 
dealing with personal names is devoted to questions connected with first names and 
surnames. In respect to both categories, the need of comprehensive surveys is pointed 
out. The last section of the article deals with similarities and differences between 
place-names and personal names in regard to name-formation. 



Till frågan om det gamla namnet på 
Västerdalälven 
Av Erik Olof Bergfors 

Det gamla namnet på Västerdalälven, Ljuran Ljöran, har behandlats av Bror 
Lindén i tre artiklar i början av 1930-talet, och frågan om namnets etymologi har 
sedan vid två tillfällen berörts av Harry Ståhl. Avsikten med denna artikel är att i 
starkt sammandrag referera vad som skrivits om älvnamnets etymologi och 
därefter tillföra diskussionen ytterligare något material som bör vara av betydelse 
för namntolkningen. 

Lindén har utförligast diskuterat Västerdalälvens gamla namn i en lång artikel i 
Namn och bygd 20 (1932) s. 159 ff. med titeln Dalälven. Han visar där att 
förleden i det nutida bynamnet Djurås < *Ljuru-os (liurus, liuros 1537 DDal 2 s. 
233 or.) är kompositionsform (genitiv) av det gamla namnet på Västerdalälven, 
*Ljura. I en artikel i Dalarnas hembygdsbok 1933 s. 33 ff. meddelade han att 
namnet Ljurälven jirälya ännu fortlevde i Djurås m. fl. byar i södra Gagnef som 
beteckning på Västerdalälven utan begränsning uppåt. Namnet Ljuran och för-
leden Ljur- i Gagnef motsvaras av varianten Ljöran som upptecknats i Järna och 
Transtrand. Detta är också namnet på den gren av älven som från källan i 
gränstrakterna mellan Särna och Idre rinner genom norskt område (Ljordal) och 
förenas med Fuluälven vid Fulunäs i Transtrands sn. Namnet visar att denna gren 
har betraktats som älvens huvudflöde. Ljuran Ljöran är alltså det namn som 
Västerdalälven haft utefter hela sitt lopp. 

Detta namn tolkar Lindén i första hand som en avledning till ett med 
substantivet ljure m. 'ljusöppning etc.' nära besläktat adjektiv *ljur-, en biform till 
ljus. Betydelsen skulle vara 'den ljusa ån, ån med det ljusa (= klara) vattnet' och 
syfta på vattnets färg (Lindén 1932a s. 182 ff.). Särskilt skulle denna framträda 
vid mötet med andra vatten. Lindén har vissa svårigheter att belägga denna 
färgskillnad vid mötet med Österdalälven men menar att den är märkbar vid 
mötena med Vanån och Fuluälven. 

En alternativ tolkning lämnar Lindén i slutet av sin artikel (s. 194 f.). Den går 
ut på att »ljur- skulle åsyfta en 'ljusning eller öppning i skog' 1. dyl.». Av några 
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olika skäl som han anger är han dock mindre böjd för att anta att den betydelsen 
föreligger. 

En artikel av Linden i Dalarnas hembygdsbok 1932 med titeln Dalälvens namn 
förr och nu utgör en förkortad och populariserad version av artikeln i Namn och 
bygd och tillför inte diskussionen något nytt stoff. Den kan därför förbigås i detta 
sammanhang. I artikeln Ljur-namnen i Dalarna i Dalarnas hembygdsbok 1933 (s. 
32 ff.) säger sig Linden efter att ha »studerat naturförhållandena i älvmötes-
trakten» vara »mer benägen för den alternativa möjligheten att tolka denna 
namngrupps stam såsom ursprungligen syftande på den öppning och ljusning i 
terrängen, som den gamla Ljur-bygden faktiskt bildar. Benämningen måste då 
emellertid antagas vara mycket tidigt överförd på älven och fortplantad uppefter 
densamma» (s. 35). Den betydelse av namnet Ljuran som han nu föreslår är »ån, 
som kommer fram (till stor-Älven) vid Ljur». Bynamnet Djur anser han vara 
»den tidigt stelnade oböjda formen av ordet ljur neutrum i bet. 'ljusning, glänta', 
som faktiskt finnes belagt i nordiska dialekter». 

Redan i artikeln i NoB 20 (1932) s. 179 ff., i vilken tolkningen 'den ljusa ån, ån 
med det ljusa (klara) vattnet' var huvudalternativet, gör Linden en jämförelse 
med ett namn *Ljura för den nuvarande Ljurabäck, som är bevarat i namnet 
Ljura, gård i S:t Johannes sn, Lösings hd, Östg. 1. Han antar (s. 193 f.) att även 
detta ånamn *Ljura syftar på vattnets ljusa färg. Några år senare behandlade Gösta 
Franzén namnet i sin gradualavhandling Vikbolandets by- och gårdnamn (1937). 
Franzén avvisar bestämt Lindens tolkning och visar i stället att bäcken fått sitt 
namn av att den, när den lämnar Ensjön, vars utlopp den utgör, rinner genom en 
djup sänka i en hög skogbeväxt förkastningsbrant. »Att denna ytterst frappanta 
öppning tvärs igenom det mörka bergmassivet varit ljuren, som givit anledning 
till vattendragets namn, framstår enligt min uppfattning som något alldeles 
självfallet», lyder den bestämda slutsats som Franzén drar. Han styrker sin 
tolkning med att hänvisa till de i OGB 1 (s. 156 och 303) anförda Älmhults ljure 
och Jonsereds ljure, som åsyftar trånga bergspass, och till de shetländska 
naturnamnen Stenlora (för Lorasten) 'hOj skxrklippe med en åbning tvxrs 
igennem midten' och Lorafel 'fjx1d, fra hvis top der tidligere gik en lang smal 
åbning ned' (J. Jakobsen i Aallo 1901 s. 129). Ljure är i de bohuslänska namnen 
belagt i äldre handlingar — 1699 resp. 1740 — och har inte upptecknats som 
brukligt i nutiden. Samma tolkning av det ursprungliga bäcknamn som ligger 
bakom gårdnamnet Ljura framförs även vid ett senare tillfälle av Franzén (1982 s. 
77 f.). Där sägs att bäcknamnet »syftar på den ljusa öppning som strömkjusan 
bildar i den höga skogskanten». 

Harry Ståhl har berört frågan om betydelsen av Ljuran Ljäran i två samman-
hang, dels i Ortnamn och ortnamnsforskning s. 118, dels i Ortnamn i Dalarna s. 
74. På båda ställena översätts *Liura med 'den ljusa, klara': på det första hänvisas 
till Lindens artikel i NoB 20 (1932) och på det andra jämförs *Liura 'den ljusa, 



Till frågan om det gamla namnet på Västerdalälven 	 17 

klara' med Fuluälven, Fulan (av *Fala 'den gråbleka, blacka'). Lind&s alter-
nativa tolkning nämns inte, och någon diskussion av namnet förekommer inte hos 
Ståhl. Det är tydligt att han ansluter sig till Lind&s första tolkning. 

Även om Lindén och Franzén är ense om att deras resp. namn *Ljura innehåller 
en stam ljur- som också ingår i subst. ljur(e) m. 'takfönster, takglugg' etc., så 
skiljer de sig åt när det gäller detta ords betydelse som terrängbeteckning. För 
Franzén framstår det som klart att ordet avser en öppning tvärs igenom ett 
bergmassiv, och han finner en direkt motsvarande syftning på trånga bergspass i 
två äldre bohuslänska namn och på (smala) öppningar i klippa och fjäll i två 
shetländska namn. Lindén uttrycker sig inte helt klart. Stammen Ljur- avser 
»naturförhållandena i älvmötestrakten», vilka han har haft tillfälle att studera 
»med egna ögon». Han talar om att stammen syftar »på den öppning och ljusning i 
terrängen, som den gamla Ljur-bygden faktiskt bildar». Vad han menar med 
»Ljur-bygden» framgår inte, men sammanhanget synes ge vid handen att ordet är 
synonymt med »älvmötestrakten», där vi finner tre byar med namn på Ljur(-), 
nutida Djur(-), Djur, Djurås och Djurmo, som ligger på slättlandet vid sam-
manflödet. Jag är emellertid något osäker på vad han egentligen menar med den 
följande namnförklaringen: »ån som kommer fram (till stor-Älven) vid Ljur». Är 
»stor-Älven» Österdalälven och Dalälven efter sammanflödet? Enligt min mening 
verkar detta troligt. Lindén (1932a s. 164) anger också att Österdalälven har kun-
nat benämnas »Storälva». Då skulle »Ljur» vara en oprecis beteckning för 
älvmötesplatsen eller älvmötestrakten. Men fortsättningen krånglar till det: »På 
detta sätt förstås faktiskt byanamnet Djur åtskilligt lättare i språkligt avseende.» 
Det verkar av sammanhanget som om »Ljur» avser byn Djur. Denna ligger 
emellertid ca 4 km uppströms Västerdalälven och inte i direkt anslutning till 
älvmötet. Om det är byn som Lindén tänker på, kan han kanske ha menat med 
»stor-Älven» det breda nedersta partiet av Västerdalälven som vidtar strax 
nedströms Djur. Det sannolika är nog ändå att det är älvsammanflödet som Lindén 
talar om och att han med öppningen och ljusningen i terrängen avser den öppna 
trakten kring älvmötet. Jfr Lindén 1932a s. 195. Han hänvisar till ett nordiskt dia-
lektord ljur som betyder 'ljusning, glänta'. För både Franzén och Lindén är det 
fråga om öppningar i terrängen, men skillnaden är påtaglig: i ena fallet ett bergs-
pass, i det andra ett öppet landskap kring två på detta ställe breda floders samman-
flöde. 

Franzéns tolkning av det östgötska *Ljura är så väl underbyggd att det inte finns 
någon anledning att ifrågasätta den. Däremot har jag prövat om det är möjligt att 
justera LindUs tolkning av det dalska *Ljura. Jag utgår från att Lindén har rätt i 
att *Ljura är en avledning till ett enstavigt substantiv *ljur som betecknar något 
som är karakteristiskt för älven och den terräng som den flyter genom. Det 
naturliga är då att man söker sig till platsen för den by som ännu heter Ljur, fastän 
den nutida stavningen är Djur (j lioor 1381 16/4 Gagnef SRAp or., j hur 1440 
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14/11 Mora perg.-brev i Sollerö kyrkoarkiv or., Liur o. likn. 1539-1825 jb). Byn 
ligger som ovan angivits ca 4 km uppströms älvmötet på norra sidan av Väs-
terdalälven. Denna bildar här den drygt 1,5 km (5500 fot enligt Arosenius 1868 s. 
14) långa Djurforsen, djupt nerskuren i en trång fåra mellan branta stränder. 
Nedanför forsen vidgar sig älven till ett flöde lika brett som Dalälvens efter 
sammanflödet Den uppfattning av terrängens utseende, som redan ett studium av 
den topografiska kartan ger (se fig. 1), har jag fått bekräftad och förstärkt vid ett 
besök på platsen. Det är denna trånga fåra som benämnts *Ljur 'öppning', ett 
namn som sedan förts över på den bebyggelse som anlagts vid den, byn Ljur, vårt 
nutida Djur. Denna djupt nerskurna trånga fors, som möter efter älvens första 
breda lugna parti efter älvmötet och som inleder en rad av forsar — enligt 
Arosenius (ovan a.st.) nio större och mindre forsar upp till Flodagränsen — har 
säkert utgjort ett sådant karakteristiskt drag som kunnat läggas till grund för ett 
namn på älven. Detta namn har kommit att gälla älven i hela dess lopp. Vi finner 
här en motsvarighet till den ljure som enligt Franzén givit anledning till det 
östgötska bäcknamnet *Ljura. 
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Fig 1. Området kring älvmötet med byn Djur och Djurforsen längst till vänster. Detalj från den 
topografiska kartan 13F SV. Allmänt kartmaterial från Lantmäteriet. Medgivande 89.0231. 
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I det svenska appellativa ordförrådet finns stammen *ljur- i subst. ljur m. och 
ljure m. Den senare formen är vanligast. Fsv. liuri förekommer i Äldre och 
Yngre Västgötalagen (VGL s. 23, 119; jfr Schlyter Ordbok s. 400).1  I nysvenskt 
skriftspråk är ordet belagt alltifrån 1730 (liure). Andra slcriftspråkliga former är 
lore, lyre, ljor, reale el. mask., och även ljura, reale el. fem. (SAOB L 965). I 
dialekterna uppträder ljure i Halland med formerna lyre (neutrum i norra 
Halland!) och lure, i Västergötland med formen jyre i nutida uppteckningar och i 
uppgifter från 1700-talet jure (ms UUB Ihre 96:8 s. 4, anonym före 1766), lyrenn 
och jurenn (best. sg.; Hof 1772 s. 197), i dalbymålet i Värmland gr, jr? (= 
ljore; Dalbyordboken) samt i övre Dalarna med sedvanlig rikedom av former (se 
OÖD s. 1401). Det enstaviga ljur m. har funnits i Västergötland. Formen jur, best. 
juren(n) uppges av Hof (ms UUB Ihre 98:21 s. 12, före 1766; Hof 1772 s. 163). 
Från Ätrans dalgång norr om Ulricehamn har P. A. Kjöllerström lämnat 
uppgiften ljur, lyr, jur 'takfönster' (ULMA 28846 s. 96b). Vilken eller vilka av 
dessa former som representerar genuint mål är dock ovisst. Ordet har upptecknats 
med uttalet för i de gamla norskspråkiga områdena Särna—Idre och västra 
Härjedalen (Hede, Tännäs, Ljungdalen) samt i Åre. Betydelsen hos både ljure och 
ljur är genomgående 'taköppning' eller liknande.2  I norska mål finns enligt Aasen 
(s. 453) ljore m. 'taköppning', som har stor spridning, och dessutom ljor n.(!) 
'öppning i molnen; liten uppklarning i luften' etc. Lindén framkastar två förslag 
gällande form och uppkomstsätt för bynamnet Djur: antingen skulle det kunna 
vara »en ursprungligare stark simplexform av Västerdalälvens gamla namn» 
(alltså femininum, min anm.) eller också »härröra från sådana i forn tid vanliga 
beteckningar som 'ljurbyggar', ljurbygge fjärding' och 'sunnanljur(e) skogar' 
med regelrätt ellips eller synkope av andra stavelsens vokal» (Lindén 1932a s. 
173). I sin artikel av år 1933 (s. 35) framför Lindén, som ovan framhållits, 
ytterligare en tolkning av Djur: »den tidigt stelnade oböjda formen av ordet ljur 
neutrum i bet. 'ljusning, glänta'». Att detta ljur ursprungligen skulle avse älvens 
trånga fåra säger han dock inte. Som ovan framhållits anser jag att Ljur ur-
sprungligen betecknat Västerdalälvens trånga, djupt nerskurna passage vid Djur-
forsen. Namnet har sedan förts över på byn. Enligt min mening bör Ljur uppfattas 
som formellt identiskt med det i dialekterna bevarade enstaviga ljur m. 'taköpp-
ning' (se fig. 2). Till detta har också funnits en avledning ljure med samma be-
tydelse, vilken fått en större spridning. Det har för forna tiders människor tett sig 
naturligt att med ordet ljur(e) beteckna både den öppning i taket som släpper ut 
rök och släpper in ljus och luft och den öppning i terrängen som släpper fram en 
älv, å eller bäck. 

10m Ijore (ljure) i medeltida byggnader se KL 10 sp. 650-653. 
2Uppgiftema om ljur(e) och Ijor(e) i andra svenska dialekter än dalmålet har hämtats från Ordbok över 

Sveriges dialekters excerptsamlingar. 
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Fig. 2. Eldhus med för i taket vid Svens-Foskdals fäbodar, Idre sn, Dalarna. Ur Svenska turist-
föreningens årsskrift 1949. Foto: Lena Böklin. 

För fullständighetens skull bör något också sägas om de ovannämnda 
beteckningarna ljurbygge fjärding och sunnanljure skogar, vilka spelat en viss 
roll i Lin&ns diskussion. Båda förekommer i ett brev skrivet i Stora Tuna 1386 
20/11 (DDal suppl. s. 1 f. or.), gällande en uppgörelse i en tvist om skogarna i 
gränsområdet mellan Tuna, Gagnefs och Floda socknar. Den korrekta läsningen 
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av den första beteckningen är liwr bigge fficerdhunge (enligt fotostatkopia i OAU 
av originalet i SRA). Lindén översätter »ljurbyggar» med »de som bygga och bo 
omkring *Ljuran och dess mynning» (Lindén 1932a s. 174, jfr s. 181 och 1932b s. 
64). Denna formulering kan rimligen tolkas som att han menar att förleden utgör 
stamform av älvnamnet *Ljura (ev. *Ljur). Mot Lin&ns uppfattning talar att 
fjärdingar i flera fall namngivits efter den viktigaste byn i resp. fjärding. 
Antingen ingår bynamnet oförändrat i fjärdingsnamnet eller också en inbyg-
garbeteckning på -bygge med bynamnet som förled. Exempel på detta finns i 
samma brev: gyllo 'Gylle', ticernbigge 'Tjämbygge' till Tjärna, forsbygge 'Fors-
bygge' till Forsa och ambulzbergx 'Amsbergs' fjärdingar i Stora Tuna socken 
(Ståhl 1960 s. 82), ceghesterna 'Edstjäma' fjärding i Gagnefs socken. Från nu-
tiden kan nämnas Rönnäs och Härads fjärdingar i Leksands socken, där Härad 
dock sannolikt inte var namn på en by utan på en större bebyggelseenhet, en bygd. 
Min mening är att Ljurbygge fjärding har benämnts efter byn Ljur. Fjärdingen 
omfattade på medeltiden enligt uppgift i SRP 3 Register s. 80 de nuvarande byarna 
Djur, Djurmo och Djurås (jfr Lindén 1932a s. 171). Att märka är dock att i den 
äldsta av 1500-talets jordeböcker, den från 1539, räknas alla då existerande byar 
från Djurmo och Djurås och uppåt Västerdalälven till och med Mockfjärd till 
Lurbygge Tridingh (= treding). Av dem nämns, förutom Djur, följande i medel-
tida dokument: Utby (ingår i nuvarande Djurmo; 1387), By (1440), Nysäl (1384) 
och Säl (1494). Det kan antagas att dessa byar, som täcker i stort sett samma 
område som det som framgår av 1539 års jordebok, redan på 1300- och 1400-
talen räknades till Ljurbygge treding eller fjärding. 

I den tryckta versionen av 1386 års brev i DDal är läsningen j sunnanliwre 
skoghom, och så citeras ordfogningen också av Lindén (1932a s. 174). Hur denna 
form på -e skall fattas är enligt Lindén något ovisst, men han anser det sannolikt 
att det är »ett gammalt ånamn som direkt ligger till grund för såväl denna som 
andra här ifrågavarande beteckningar». En noggrann läsning av en fotostatkopia 
av originalet ger emellertid klart vid handen att formen sunnanliwre är felläst, en 
av ganska många felläsningar i DDal:s version av brevet. I själva verket står det 
sunnanliwrs. Man har läst e för ett s i slutställning, som faktiskt i viss mån liknar 
ett nutida skrivet e. En jämförelse med t.ex. orden ncempdis, ncempnas och 
laurens på följande rad och med flera fall av e i slutställning, t.ex. föregående 
rads (all) flodhe (sokn) '(hela) Floda (socken)', visar dock vad det är fråga om. 
Efterleden -liwrs är alltså genitiv av bynamnet Ljur, som enligt vad jag ovan visat 
är maskulinum. Sunnanliwrs är en konstruktion av samma art som sunnanfjälls 
och nordanskogs, och betydelsen av j sunnanliwrs skoghom är 'i skogarna söder 
om Ljur'. Eftersom det av brevets lydelse framgår att tvisten gäller ett 
skogsområde av betydande utsträckning i gränsområdet mellan Tuna, Gagnefs 
och Floda socknar kan det emellertid inte vara endast byn Ljur som avses med 
-liwrs. Sannolikt betecknas härmed det större område som uppkallats efter Ljur, 



22 	 Erik Olof Bergfors 

med andra ord Ljurbygge treding eller fjärding, vars medeltida omfattning ovan 
diskuterats. 

De tre artiklarna om Dalälvens, särskilt Västerdalälvens, namn tillhör den allra 
första delen av Bror Lindens mycket omfattande ortnamnsvetenskapliga produk-
tion. Det finns oklarheter i dem som visar att det inte är den färdige forskaren 
som hållit i pennan, men bortsett från detta innehåller de värdefulla upplysningar 
och tankegångar. I den första artikeln (1932a) klarlägger Linden att Ljuran 
Ljöran varit det namn som ursprungligen gällt för Västerdalälven i hela dess lopp. 
Hans tolkning är att namnet innehåller ett antaget adj. *ljur- 'ljus' och betyder 'den 
ljusa ån, ån med det ljusa (= klara) vattnet'. Harry Ståhl har senare biträtt denna 
uppfattning. Linden överger emellertid i sin artikel från 1933 denna tolkning och 
framför i stället den åsikten att namnet utgör en femininumbildning till ett 
appellativ *ljur 'ljusning, glänta', som skulle beteckna den öppna terrängen vid 
älvmötet. Uppfattningen att det är ett substantiv *ljur som är utgångspunkt för 
namnbildningen framstår som i princip riktig. I övrigt stämmer dock inte 
tolkningen med den väl underbyggda förklaring som Gösta Franzén givit för det 
motsvarande namnet *Ljura, numera Ljurabäck, i Östergötland, nämligen att 
namngivningsorsaken varit den djupa sänka som bäcken flyter genom och som 
utgör en öppning i ett mörkt bergmassiv. Genom att visa att namnet Ljuran 
Ljöran är bildat till *ljur m., som betecknat den djupt nerskurna, trånga fåra, 
genom vilken älven flyter vid byn Djur (tidigare Ljur), har jag lyckats finna en 
gemensam förklaring för de båda ursprungligen liklydande vattendragsnamnen. 
Denna klara parallell måste naturligtvis betraktas som ett starkt stöd för min 
tolkning av Västerdalälvens gamla namn. 
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Summary 
On the old name of Västerdalälven 

By Erik Olof Bergfors 

In three articles published in 1932 and 1933 Bror Lindén deals with the problem of the 
old name of Västerdalälven: *Ljuran Ljöran. His first explanation of the name is that 
it contains an assumed adjective *ljur- 'light', closely related to the noun ljure (ON 1j6ri) 
m. `opening in roof', and that it means 'the light river, the river with the light (= clear) 
water'. Later he changes his opinion and states instead that the name is derived from a 
noun *ljur 'break in the clouds; glade', referring to the open country round the 
confluence of the rivers Österdalälven and Västerdalälven. This explanation, however, 
differs from Gösta Franzkn's (1937) regarding the name of the rivulet Ljurabäck, earlier 
*Ljura, in Östergötland, namely that the name refers to the light opening (ljur(e)) in a 
dark mountain ridge, through which the rivulet flows in the first part of its course. The 
author of this article finds that a corresponding explanation should be given for the old 
name of Västerdalälven. About 4 kilometres upstream from the confluence the river 
forms a narrow channel with steep banks. On the edge of this channel stands the village 
of Djur, earlier spelt Ljur. This name was originally the name of the narrow channel and 
is formally identical with the noun ljur m. opening in roof', preserved in dialects beside 
ljure. Obviously the same word could be used to denote an opening in the roof, which 
lets out smoke and lets in light and air, and an opening in the terrain, which lets through a 
river or rivulet. The article concludes with an investigation of the denotations ljurbygge 
fjärding and sunnanljurs skogar, which occur in a letter of 1386. The author shows that 
they both contain the name of the village of Djur (Ljur) and not the river-name *Ljura as 
has been previously asserted. 
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Emund Slema 
Av Eva Brylla 

Som ett särdrag för det nordiska persormamnsskicket brukar framhållas den stora 
mängden av binamn. Sådana uttrycker inte alltid goda egenskaper hos sina bärare 
utan tar gärna fram ofördelaktiga sidor hos människan. Ett exempel på ett dylikt 
inte särskilt hedrande binamn, som vi stöter på i historieböckerna, är Slemme, 
vilket har tillägnats kung Emund, Olof Skötkonungs oäkta son. Emund efter-
trädde sin bror, den äktfödde Anund Jakob, på tronen och regerade i Sverige 
omkring 1050-60 (se Lex. Lindkvist & Ågren 1985 Regentlängd). Eftersom 
Emund antages ha varit äldre än brodern, har han också benämnts Gammal (så hos 
Adam av Bremen s. 139) eller (den) Gamle. 

Kung Emund har inte det bästa eftermäle. I de till Västgötalagen fogade Vid-
hemsprästens anteckningar från omkring 1325 beskrivs han som »sliskxr. oc 
eygh got513xr at Ira .i. 1y  mali han wildi ffrxmmix. oc han görShe skixl mllin 
swerikis oc danmark. swa sum sighx landxmxrum» (Schlyter 1 s. 298). I ett 
dokument från slutet av 1200-talet, den i ÄVgL införda s.k. konungsbalken, 
vilken har betraktats som en avskrift av en äldre handling, omtalas en gräns-
läggning mellan Sverige och Danmark. Här nämns de båda kungarna Sven 
Tveskägg och Emund slemce. De har använts för dateringen av händelsen. Men 
dessa personer var inte samtida. Thomas Lindkvist och Kurt Ågren (1985 s. 92) 
antar att binamnen är tillskott i texten av avskrivaren och att kungarna var Sven 
Estridsen och Emund den Gamle. 

Även Adam av Bremen (1984 s. 138 f., 141) skildrar Emund i negativa orda-
lag, »emund pessimus» eller »emund gamul pessimus». Orsaken till detta om-
döme lär ha varit att Emund trotsat ärkebiskopen av Bremen, i det att han stödde 
den biskop som ville lösgöra den svenska kyrkan från den bremenska över-
högheten (se t.ex. SvU 8 sp. 593). 

Kung Emunds dåliga rykte lever alltjämt kvar i den svenska traditionen. På 
1500-talet berättar sålunda Olaus Petri i sin Svenska krönika (s. 53) att han »synes 
haffua fått wedhernampn ther aff at han sleem och oforstondogh war ...». 

De äldre skriftliga beläggen för binamnet Slema är följande: Emundxr slemx 
(nominativ) slutet av 1200-talet Conongsbolkxr i ÄVgL (Schlyter 1 s. 67; ST 1 s. 
46), yEmundcer slemte (nominativ) omkring 1325 Vidhemsprästens anteckning-
ar, YVgL 4, 15:3 (Schlyter 1 s. 298; Småstycken 1 s. 277), emunde slemce 
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(nominativ) efter 1325 SdmL Add. 1:3 (Schlyter 4 s. 186), emundir slemcer 
(nominativ) 1333 Småstycken 1 s. 272 avskr. förra hälften av 1400-talet, 
emundus slema (nominativ) 1344 A 8 fol. 27 v. (Småstycken 1 s. 267), ämundher 
slämmä (nominativ) (slämba annan läsart) --- ämunder slämme (nominativ) ---
Ämunder slämä (nominativ) 1452-57 Småstycken 1 s. 233 (255), 234, 248, 
Anund slemba (nominativ) 1457 RK 1 s. 223 (se Sdw 2:1 s. 428; Odmunder 
Slemma SRS 1:1 s. 257), emunder slämma (nominativ) 1457 Småstycken 1 s. 254, 
Amwnd Slemme (nominativ) 1520-talet RK 1 s. 273. 

Historikernas syn på Emund Slemme, som han kallats, har som framgått ovan 
inte varit nådig. Hur har då språkvetenskapen tolkat binamnet? 

I glossariet till ÄVgL anknyter C. J. Schlyter binamnet till ett adjektiv slemer 
'elak, grym' (Schlyter 1 s. 494; se även Schlyter 1877 s. 580 och 808). Johan Er. 
Rydqvist (1857 s. 266 not) invänder försynt: »Möjligheten af det rätta i denna 
tydning må ej bestridas, ehuru ett dylikt adj (= T. schlimm) icke är mig kändt i den 
rätta F. Sv. eller i F. Isl. [...]». Enligt Rydqvist talar lika mycket för att uppfatta 
slem som ett substantiv slema och han jämför med norska slemba »et 
uskikkeligt Qvindfolk». Rydqvist nämner intet vidare om ordbildningen. Schlyter 
(1877 s. 808) bemöter Rydqvists påpekande på följande sätt: »Då både VG. och 
SM. uppgifva omständigheter som förklara det förklenliga binamn K. Emund 
erhållit, synes ett försök till en annan tydning af detta binamn än det allmänt kända 
ord som själfva namnet utvisar, vara lika öfverflödigt, som att tvifla på betydelsen 
af de ord som blifvit begagnade till binamn åt konungarne Ingiald Illråde, Magnus 
Gode m. fl. Att ordet slem icke är nytt i vårt språk, därom vitnar just detta 
användande; att binamnet slemil. sleme med tiden blifvit ansedt som ett subst., 
och sålunda antagit formen slema? (jfr R-t II. 266), är väl icke omöjligt, men 
också icke mera än blott möjligt, och ordets eg. bem. blefve icke därför 
tvifvelalctig; och om än x i slema vore skrifvet för a, behöfde ordet icke därför 
anses som fem.» 

Den finländske forskaren Ivar Otman (1883 s. 96 ff.) anknyter senare till 
Rydqvists resonemang. Otman anser att binamnet inte kan härledas ur ett adjektiv 
slember (ty. schlimm), eftersom det nysv. ordet slem är ett lån från tyskan. Även 
skrivningarna av namnet strider mot ett sådant antagande, då vii nominativställ-
ning skulle vänta *Sleme. Otman låter i stället Slema ligga till grund och menar 
att det är samma ord som det i Snorres Edda förekommande sleyma (se Fritzner 
4 s. 332; i Lexicon pofticum s. 747 översatt med 'vir ignavus', hos Cleasby & 
Vigfusson s. 568 'a scamp'). Otman menar att formen ursprungligen har varit 
sleima. 

Esaias Tegnér (1891 s. 330) för Slema till den grupp av ord på -a som är 
använda om maskuliner, särskilt som personliga tillnamn. Tegnér anser att 
namnet egentligen betecknat 'oduglighet' (mera härom nedan). Axel Kock (i 
Skandinavisches Archiv 1 s. 5 ff.) menar att sådana binamn är bildade till verbets 
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infinitivform. Kock anknyter Slema till nisl. sleima 'et drog, et unyttigt men-
neske' 

I Sdw (2:1 s. 428) översätts Slema 'odåga' och anknyts till nisl. sleima, sv. dial. 
slema. 

Samma översättning 'odåga' (egentligen 'oduglighet') med hänvisning till sv. 
dial. slema och nisl. sleima ger Emil Olson (1916 s. 419) men han tar upp det som 
ett adjektivabstralctum bildat till adjektivet slember 'ond, dålig'. 

Elof Hellquist (1912 s. 103) ser i sin uppsats om fomsvenska tillnamn Slemer 
och Slema som bildade till det fornsvenska adjektivet slember. Han avvisar här 
också Otmans härledning (not 8). I den äldre upplagan av Svensk etymologisk 
ordbok (1922) tas binamnet ej upp. I andra och tredje upplagan behandlar emel-
lertid Hellquist (1948 s. 987) binamnet under substantivet slem: »Hit hör snarast 
(Emundxr) slemw , öknamn [...] tidigt uppfattat som hörande till s 1 e m 1 [dvs. 
adjektivet]». 

Om jag nu skall försöka sammanfatta diskussionen om binamnet Slem, Slema, 
kan vi urskilja följande tolkningsförslag. Binamnet har äldst ansetts höra sam-
man med adjektivet slember 'elak, grym'. Andra har ansett det vara en motsva-
righet till isl. sleyma med innebörden 'trög, slapp man', 'skojare', 'et drog, et 
unyttigt menneske', 'odåga'.Vidare har det ansetts höra till substantivet slem, fsv. 
slbnber. 

Såsom både Rydqvist och Otman visat, torde inte adjektivet slember komma i 
fråga som grund för binamnet. Det är uppenbarligen ett medeltida tyskt lånord 
(mlty. siim, ty. schlimm) liksom även det danska adjektivet slem (Hellquist 1948 s. 
986 f.; se även Ståhle i NoB 62, 1974, s. 6 f.). Om vi räknar med att binamnet var i 
bruk vid mitten av 1000-talet, är det ett alternativ som vi inte i första hand bör 
räkna med. De tidiga beläggen i Västgötalagen stödjer ej heller antagandet av ett 
inlånat tyskt adjektiv.2  

Av de äldre skrivningarna att döma bör formen ha varit Slema. Namnet skrivs 
genomgående med -e- i stamstavelsen fram till mitten av 1400-talet. Ändelse-
vokalen synes ursprungligen ha varit -a. I ÄVgL står slemce i nominativställning. 
I samma balk skrivs -a med -ce i ett flertal exempel: Ikettce, tindce, ficer&undce, 
westmannx, stence, Dana, PridPiw etc. Svag form på -i(-e) skrivs däremot: 
cakaldi, Gasi, Grimaldi, Tolle, Toti m.fl. exempel (Schlyter 1 s. 67 f.). Även i 
dokumentet i YVgL skrivs -a med -ce: ]erne, hosceby, byrghittce, colbrcennx, at 

'Där anförs under slemba f. 'slamsa?' anund slemba i RK 1 s. 223 såsom tillnamn. Det är dock 
Emund Slema som avses i denna källa. 

2Möjligen är det i Bjurålcersmålet i Hälsingland förekommande Slema f. 'en falsk inställsam qvinna' 
(Wennberg s. 66; OSD) en bildning till det inlånade adjektivet. Jfr även Släma f. lupa, pelex' (OSD), 
som även kan knytas till no. slemba (se nedan). 
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brcennce. -i (-e) skrivs med -i, t.ex. fyrsti, PritYhi (Schlyter 1 s. 298). I 
Södermannalagen, där skrivningen emunde slemce förekommer, skrivs visser-
ligen -a i övrigt med -a: ra5a, öåa, alla etc., men -i (-e) skrivs: Ficer Je, richi, 
sueriki, sitYucene etc. (Schlyter 4 s. 185 f.). I Registrum ecclesie Upsalensis och i 
SRS:s version av Lilla rimkrönikan förekommer de enligt min mening riktiga 
formerna på -a. Formen (emundir) slemar 1333 i avskr. från 1400-talet beror 
uppenbarligen på anslutning till det inlånade adjektivet slember, en tolkning av 
namnet som senare kommit att stå sig. 

Maskulina personbinamn på -a, t.ex. Birgher Brosa, fEmundxr Colbrcenna, 
Haquinus Lama, Paual Skrika, är inte ovanliga i det fornsvenska binamns-
beståndet. Sådana förekommer i SMPs med drygt 200 namn, många med flera 
namnbärare. De allra flesta av denna typ innehåller i fornsvenskan existerande 
appellativ. Det kan röra sig om konkreta appellativ som dyna: iohanni dynu 
(dativ) (1310 26/1 Hjälsta kyrka SRAp or., SD 2 s. 599). Vidare finns binamn 
innehållande rumpa 'svans': petri rumpu (genitiv) (1353 22r7 u.o. SRAp or., SD 6 
s. 440). Även djurbeteckningar är mycket vanliga i binamn på -a. Det finns här 
exempel som Anka, Birna, Duva, Flugha, Gylta, 1-10rul etc. 

En annan vanlig grupp bland personbinamnen på -a är personbetecknande ver-
balsubstantiv, t.ex. Brosa, Colbrcenna. Sådana bildningar har i de nordiska 
språken betydelse av nomina actionis. I binamnen står de emellertid nomina 
agentis nära (se t.ex. Hellquist 1912s. 108 f., Ekbo i NK 7 s. 273, Mo&er 1989 s. 
97). Dylika bildningar torde ha utgått från verbet via verbalabstrakter som 
använts som nomina agentis. Axel Kock (i Skandinavisches Archiv 1 s. 1 ff.) 
menar att dessa varit femininer med abstrakt betydelse. Esaias Tegnér (1891 s. 
329) illustrerar övergången från abstraktum till personbeteckning med ordet 
medelmåtta, som från att ha betytt 'medelmåttighet' har kommit att betyda 
'medelmåttig person'. Elof Hellquist (1912 s. 109) anser t.o.m. att sådana 
benämningar också har kunnat bildas direkt till verbet utan något förmedlande 
abstraktum. Orsaken till att denna typ av bildningar vidmakthållits och kunnat 
bildas på nytt vill han (i ANF 13, 1897, s. 237) se i att de till formen sammanföll 
med infinitiven, ett förhållande som svårligen låter sig bevisas. Att binamn på -a, 
bildade av verb, var relativt vanliga kan förklaras av att just verbalabstrakter på 
-a i äldre fornsvenska inte var helt ovanliga. Sådana har senare ersatts av 
bildningar på -ing, -ning, -an (Olson 1916 s. 414). När binamnen väl fanns som 
typ, kunde man fortsätta att bilda dylika. Hellquist (1912 s. 109) jämför dessa 
bildningar med den yngre typen bladdra, skvallra (så även Olson 1916 s. 59). 
Hellquist (i ANF 13, 1897, s. 234 ff.) hänvisar även till liknande bildningar i 
djurbeteckningar: busk-, stenskvätta till ordet skvätta, gräshoppa till hoppa osv. 

Binamn som Brosa och Colbrcenna har sålunda bildats till verben brosa 'småle' 
och brcenna via ett abstraktum brosa 'smålöje' respektive branna 'brännande'. 
Binamnen kom då att betyda 'han som småler' och 'han som bränner'. Emund 
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Kolbrämm är känd för att ha bränt ned sina motståndares hus. Ett verbal-
abstraktum brxnna är för övrigt belagt i fornsvenskan (Olson 1916 s. 408). 

Det fornsvenska personbinamnsmaterialet uppvisar många exempel på namn 
som kan ha bildats på ovanstående sätt. Närstående dessa verbalabstraktbildningar 
är ett exempel som fvn. Dörgeirr 116fleysa.116fleysa kan enligt Sven Ekbo (i NK 
7 s. 273) vara bildat via ett abstraktum *126fleysa 'omåttlighet', i sin tur bildat av 
adjektivet höflauss 'omåttlig': Med en viss tvekan för Ekbo även yEmundxr 
Slema hit, avlett av adj. slember. Såsom framgått ovan är en sådan tolkning 
mindre trolig. I det fornsvenska personbinamnsmaterialet finns dock tänkbara 
adjektivabstraktbildningar, t. ex. hakon hwro (dativ) (1422 omkr. 11/11 KTb s. 
50), möjligen bildat till en motsvarighet till fisl. !dur 'gråhårig'. 

Ovanstående bildningstyp utgör en betydande grupp av mask. personbinamn på 
-a. Det vore tilltalande att föra binamnet Slema till denna grupp av verbal-
abstraktbildningar. Man har tidigare också anknutit namnet till det fisl. sleyma, 
som förekommer i en ramsa av nedsättande benämningar i Snorre-Eddan (se 
J6nsson 1931 s. 187). Dag Strömbäck (i ANF 51, 1935, s. 110) jämför sleyma 
med det nisl. sleyma f. 'Drog' och sätter det samman med norska dialekters 
sloyma 'lang, tung, grov mat slxngende figur' (Torp 1919 s. 656 f. samt 
densamme 1909 s. 540). Ross ( s. 714 f.; se även J6harmesson s. 923) anför verbet 
sloyma med bl.a. en betydelse 'gaa raskt og slxngende', en bildning till roten 
*siti-m- 'vara slapp'. Till denna grupp förs även svenska dialekters slämsäd 
'sädeskärnor som utvecklats dåligt' (jfr Rietz s. 622). Ett binamn på -a bildat till 
ett verb med denna betydelse skulle passa väl in i binamnsmönstret. Men dessvärre 
får vi här konstatera att allt tyder på att diftongen varit ey (0y), inte ej som Otman 
och Kock (se ovan) menat. Sleyma bör ha bildats till ett verb *slaumian. Den 
svenska motsvarigheten skulle ha blivit *Sloma och inte Slema (jfr slämsäd 
ovan). Ej heller detta alternativ är antagligt. 

Som en parallell till binamnet Slema har också nämnts norska slemba f. 
skjOdeslos, plump, larmende kvinde' (jfr belägget Anund slemba i RK 1457). 
Detta ord synes vara bildat till ett verb slemba 'smxkke, smelde' (sv. dial. 
slämma) av roten *slemb- 'hxnge og slxnge' (Torp 1919 s. 645 och Olson 1916 s. 
554; jfr här även det av Lind Bin. sp. 339 f. anförda personbinamnet Slembir). 
Men vårt Slema visar bara undantagsvis skrivningar med -b-. 

Så återstår att pröva ytterligare ett alternativ vid tolkningen av binamnet 
Slema. Elof Hellquist (1948 s. 987) har som tidigare nämnts fört det till 
substantivet slem, fsv. sl  mber mask. (i nsv. sekundärt neutr. genus). an- och ön-
suffixet har också använts i nordiska språk till att bilda sakliga konkreta med 

'Det av Ekbo anförda fsv. exemplet Johan Gwva (de johanne gceua 1358 13/11 Jönköping SRAp 
or., SD 7:2 h. 3 s. 134 ) torde vara oblik form av ett binamn Cove. 
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samma betydelse som grundordet (Olson 1916 s. 213 f., 217 ff.). Det kan även 
röra sig om parallellbildningar. Emil Olson anför exempel som ara 'åra': ar, 
flata 'jämnt liggande mark': flat, fura, fora 'fur': da. fyr, grava 'grav': graf, 
knula 'knöl, utväxt': no. dial. knul, leva 'kvarleva, lämning': lef. Vissa av dessa 
utvidgningar till svag form är enligt Olson (s. 220) uppvisade sent och synes ha en 
rätt tillfällig karaktär. Ett binamn bildat efter detta mönster är fullt antagligt. Det 
fornsvenska binamnsmaterialet uppvisar dock inte många exempel av detta slag. 
Möjligen skulle binamnet Broka (bero brokce, nominativ, 1347 15/8 u.o. SRAp 
or., SD 5 s. 693; danieli broko, dativ, 1366 u.d. u.o. SRAp or., SD 9 s. 1 m.fl. 
exempel) kunna vara bildat till fsv. brok 'byxa' (Hellquist 1912 s. 95) och 
bildningsmässigt utgöra en parallell till Slema) 

Att personer givits binamn på grund av kroppsliga lyten och svagheter är inte 
ovanligt. Jag kan här erinra om namn som Fingerlos, Halte, Krumber, 
Skicelgh(e), Stamme (se vidare Hellquist 1912 passim). Det är alltid svårt att 
säkert komma åt den konkreta namngivningsgrunden. Kanske Slema 
innehållsmässigt är en forntida motsvarighet till vår tids Snörbusen som 
förekommer i Arnold Lidarängs (1982 s. 91) undersökning av västgötska 
personnamn i muntlig tradition. Även om Slema i den föreslagna betydelsen inte 
direkt kan anses som ett positivt laddat binamn, synes dock ett sådant 
karakteristikum ändå mindre förklenande än slem 'ond, dålig'. Det är dags att 
byta ut Slemme mot Slema i historieböckerna. 
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Summary 

Emund Slema 
By Eva Brylla 

King Emund, the illegitimate son of Olof Skötkonung, has by posterity been given the 
by-name Slemme 'bad, evil'. From early documents, however, it appears that the name-
form would have been Slema. In previous discussions of the by-name various 
interpretations have been made: the adjective 0Sw slember `evil, cruel', an equivalent to 
Icel sleyma 'villain, coward, scoundrel', and finally the noun slem, 0Sw slember 
`phlegm, mucus'. The present paper discusses the different proposals and the author 
finds the last mentioned suggestion preferable. A formation of the same kind as Slema is 
probably the by-name Broka, most likely from 0Sw brok `trousers'. 



Dillö 

Av Lennart Elmevik 

Dillö heter en ö i Vänern och en på denna ö belägen by i Torsö sn, Vadsbo hd, 
Skaraborgs län. Det finns inte skäl anta annat än att namnet ursprungligen 
tillkommit ön. 

Bynamnet är belagt redan i källor från slutet av 1200-talet: Actum dynlu 1294 
SD 2 s. 169 avslcr., jn dynlu 1298 SD 2 s. 248 or. Skrivningar från 1300-talets 
förra hälft som säkert avser det aktuella namnet är följande: in Dynlu 1311 SD 3 s. 
41 avslcr., in Dylle 1312 SD 3 s. 43 or., in dynlw ibid. a tergo, in an) dinlu (3 ggr) 
1312 SD 3 s. 48 or., in dynlu ibid. a tergo, (inter) dynlu (3 ggr) 1315 SD 3 s. 209 
or., de Dynlw ibid. a tergo, Datum et actum curia sua Dynlw 1333 SD 4 s. 340 
avskr. Ortsuttalet har upptecknats som ala (1901), dda, dga (OAU). 

Önamnet är betygat i skrift tidigast från 1600-talet: Dillö 1626, Dillön omkr. 
1650?, Dillöö 1655, Dillön 1689 osv. (beläggen efter SOSk 17, 1970, s. 80). 

Namnets fornvästgötska form har uppenbarligen varit Dynia, oblika kasus 
Dynlu. Dess härledning betecknas av Ivar Lundahl (i SOSk 11:1, 1969, s. 126) och 
Gunnar Linde (1982 s. 133) som »obekant» resp. »oviss». 

En i varje fall formell möjlighet att härleda namnet är att till grund för det 
lägga ett appellativ fsv. *dynia  (urnord. *danilön), en /-avledning av ordet dyna, 
urnord. *aniön (till fvn. diinn m., fsv. dun 'dun, fjäder') med samma betydelse 
som grundordets (ursprungligen kanske diminutiv) eller med betydelsen 
'dynliknande terräng' el. dyl. Se för paralleller t.ex. Olson 1916 s. 248 ff. och 
(från ortnamnens område) förf. i NoB 55 (1967) s. 186 ff. och där anf. litt. Ut-
vecklingen har i så fall varit Dynla> Dynla (förkortning av stamvokalen framför 
konsonantgrupp) > Dylla. För exempel på tidig assimilation n1 > il, bl.a. från 
västra Sverige, se Lidffi 1929 s. 413 ff. 

En liknande /-avledning har Ivar Lundahl (i SOSk 3, 1961, s. 12) laborerat med 
i gårdnamnet Mussla i Börstigs sn, Frökinds hd, Skaraborgs län (Mosla 1545, 
1549, 1551, Musla 1551, 1572 osv.). Enligt Lundahl — under hänvisning till att 
gården ligger »vid en långsträckt och smal utlöpare av den stora Karbomossen» — 
kan namnet »möjligen [vara] oblik form av ett till fsv. mosi, musi 'mosse' bildat 
*mos/i, *mus/i 'liten mosse'». 

I Norge är enligt NSL (s. 94) Dyna ett ganska vanligt namn på skär och holmar, 
och det finns också som fjällnamn. Det karakteriseras som »eit jamforingsnamn» 



34 	 Lennart Elmevik 

och »siktar vel helst tu l at lokalitetane er etter måten jamne og slette». I Sverige är 
Dynan känt som skärnamn (se Hj. Lindroth i SIOD 3, 1922, s. 22), ägonamn (se 
Bruhn 1931 s. 36 f.) och bergnamn (se Pellijeff 1967 s. 78; på toppen av berget i 
fråga finns en »stor kal fläck, som lyser vit och syns vida omkring»). 

Huruvida en tolkning av Dillö, fvästg. Dynla, som 'dynan' eller 'den dynlik-
nande terrängen' låter sig sakligt motiveras är mycket ovisst. Jag ger därför före-
träde åt ett par andra möjligheter till tolkning av namnet. 

En i norska dialekter välbelagd benämning på växten Sonchus arvensis, 
fettistel, är dylla o. lilm. Enligt Aasens och Ross ordböcker (under Dylla f.) finns 
följande former: dyndle, donle (Telemark), dylla (Numedal, Buskerud, Hal-
lingdal, Valdres, Toten), dille (Hallingdal, Gudbrandsdal) och dill (»Innherred», 
dvs, delarna av Nord-Trondelag fylke kring Trondheimsfjorden innanför 
Frosta). Ove Arbo Hoeg (1974 s. 605 ff.) behandlar växtnamnet under samman-
sättningen åkerdylle. Denna karakteriseras som »boknavn», men det konstateras 
också att »dylle er gammelt og stedegent i deler av Ostlandet» (s. 607). Övriga av 
Arbo 1-10eg anförda former är dulle (från flera håll i Hedmark fylke), dill(e), 
dynle, don(d)le, dongle och dingla (den sistnämnda från Sogndal i Rogaland 
fylke). 

Till de norska beläggen på detta växtnamn ansluter sig enligt Torsten Bucht 
(1947 s. 111) dill f. (även om Sonchus oleraceus, mjölktistel) från västra och 
norra Värmland. Intressantare är emellertid de genom spridda belägg från 
Norrland och Västsverige betygade formerna dinnel, dindel. Bucht har, med 30 
års mellanrum (1917 och 1947), i två byar i Stigsjö sn i Ångermanland antecknat 
sammansättningen vattedinnel m. 'Sonchus arvensis' (a.a. s. 110). Från Kållereds 
och Askims snr i Västergötland anför han (s. 111), efter Västgötaordboken i 
ULMA, dindel m. 'Sonchus arvensis' resp. dinnel m. 'Sonchus oleraceus'. 
(Beträffande bevarad nd-förbindelse i dindel jfr Götlind 1944 s. 72.) Ett par av 
Bucht ej observerade belägg finns från Fjäre hd i norra Halland: dinnel 
m.'fettistel och mjölktistel', även 'maskros' Frillesås sn (OSD), 'mjölktistel' 
Vallda sn (Peterson 1935-46 sp. 166; jfr Vide 1966 s. 62). 

Enligt Ivar Lundahl (i SOSk 16, 1965, s. 6) föreligger i gårdnamnet Dillingen i 
Flo sn, Åse hd, Skaraborgs län, möjligen »urspr. en bildning med suffixet -ing 
eller -ung till ett ord motsvarande [...] no. dial. dylla och dilla f. 'fettistel'». 

Växtnamnet i fråga har av allt att döma en direkt motsvarighet på engelskt om-
råde. Britten & Holland (1878-86 s. 151) upptar ett dindle avseende dels Sonchus 
oleraceus och Sonchus arvensis, »also the taller hawkweeds» (östra Norfolk), dels 
Taraxacum (Norfolk, Suffolk). Enligt Geoffrey Grigson (1955 s. 392 f.) hänför 
sig benämningen vad de båda Sonchusarterna beträffar endast till Sonchus 
oleraceus (Norfolk); han anför f.ö. också en form dingle från Lincolnshire. Den 
geografiska utbredningen av detta dindle talar inte emot tanken på lån från 
nordiskt område. 
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Utbredningen av växtnamnet i svenska dialekter tyder på att det av ålder haft en 
västlig orientering i Norden. 

Falk & Torp (s.v. Dild) betraktar dylla som etymologiskt identiskt med den 
sidoform till vårt dill 'Anethum' som föreligger i feng. dyle, ty. dial. Tiille och ä. 
da. dylle (se även Torp s.v. Dylla). Som Torsten Bucht (1947 s. 115) påpekat 
förbjuder inte minst former som dindel, dinnel och dyndle, donle en sådan 
härledning. Själv antyder Bucht (s. 116 if.) möjligheten av ett samband med den 
gotiska bibelns wigadeinom (Matt. 7:17), dat. plur. av en ö- eller ön-stam, 
vanligen översatt med '(väg)tistel'. Han måste dock själv, om än något motvilligt, 
konstatera att de skiftande formerna av det nordiska ordet torde lägga 
oöverstigliga hinder i vägen för tanken på etymologisk samhörighet med det 
gotiska. 

Själv har jag i en uppsats ingående i en våren 1990 utkommande skrift med 
titeln »Om växtnamn. Tio föredrag vid växtnamnssymposiet i Umeå 6-7 
december 1988» hävdat att den rätta men uppenbarligen förbisedda vägen till 
förklaringen av det aktuella växtnamnet anvisats redan 1873 av Sophus Bugge i 
»Forklarende Anmxrkninger» till hans utgåva av Hervarar saga ok Heidreks. I de 
s.k. Heidreksgåtorna i denna saga förekommer ett ord dyndill eller dindill m., 
använt om hästens lem (dii6i d-1; Bugges utgåva s. 258). Bugge kommenterar (s. 
359): »dyndill betyder her ligesom nyislandsk dindill en Gjenstand som hxnger 
og dingler (saaledes i Nyisl. om den korte Hale paa flere Dyr), jfr. isl. dindla 
hxnge og dingle. Jeg har skrevet Ordet med y ikke med i, fordi Planten sonchus 
arvensis i norske Bygdemaal kaldes dyndla, hvis uldagtige Blomster man mulig 
kan have lignet med korte Haletippe, og fordi dyntill i Flat[eyjarbök] [...] 
forekommer som Tilnavn (andre Hskrr. har dyntill).» 

Fritzner liksom Heggstad, Hodneb0 & Simensen uppför formen med i, Lexicon 
poeticum däremot formen med y; jfr att JU Helgason i sin utgåva av Heidreks 
saga (1924 s. 78) har y. Fritzners motivering till valet av i-formen — Heggstad, 
Heidneb0 & Simensen ger ingen kommentar — är knappast värd något beaktande: 
»Denne Form foretrxkkes for dyndill [...] paa Grund af dets antagne Slxgtskab 
med det i hordigull ['snordroppe'] forekommende digull og Verbet digla 
['droppa'] = Folkespr. dingla, da nd og ng ofte vexle med hinanden.» 

Nyisl. dindill m. har som huvudbetydelse 'kort Hale, Stumphale, is. paa et Faar' 
(Blöndal). Synonymt härmed är dindla f., som även betyder 'Havkattens 
»spyrdustxdi»' (Blöndal). Från Färöarna känns en form med inljudande t, dintil 
m. '(kort) hale, fårehale' (Jacobsen & Matras); en form dyntil karakteriseras som 
»etymologisk skrivemåde af dintil». 

Utgångsformen för detta ord för 'kort svans, särskilt fårsvans' bör, som jag ut-
förligt motiverar i den nämnda symposieskriften, vara *duntila- (> fvn. *dyntill, 
får. dintil). Formerna med nd, vad växtnamnet beträffar även i- och u-vokalis-
men, kan förklaras som beroende på särutvecklingar. 
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För att nu återgå till vårt ö- och bynamn, fvästg. Dynla 'Dillö', skulle detta 
kunna tänkas vara en bildning, urnord. *Duntilön (> *Dyntla > Dynla, ev. via 
*Dyndla, genom tidigt bortfall av t eller d i trekonsonantism), till en fornspråklig 
motsvarighet *dyn  till (senare *dyndill) till det från bl.a. Västsverige betygade 
dindel, dinnel 'Sonchus arvensis (oleraceus)'. Ön skulle då ha kännetecknats av 
kraftigt bestånd av växten i fråga. Det inger dock betänkligheter att räkna med en 
benämning på en så förhållandevis oansenlig växt som bas för en gammal 
önamnsbildning av detta slag. Någon tillfredsställande parallell kan jag inte peka 
på. 

Med bibehållande av *Duntilön som urnordisk form för önamnet tar jag i 
stället *duntila- > *dynt il! 'kort svans, fårsvans' som utgångspunkt vid tolk-
ningen. 

Det är väl känt att djursvansar av olika slag, rävsvansar, hundsvansar, katt-
svansar etc., satt talrika spår i vårt ortnamnsförråd. En illustrativ översikt ges av 
Jöran Sahlgren i en uppsats i OUÅ 1941 s. 8 ff., där det genom en dikt av Erik 
Axel Karlfeldt bekanta gårdnamnet Brusala i Aspeboda sn i Dalarna bildar 
utgångspunkt för framställningen. Sahlgren ger ett flertal exempel på att hale 
'svans' i ortnamn betecknar en smal vik, en utskjutande ås, en smal dal el. dyl. och 
tillägger (s. 10 f.) att man »ju också [skulle] kunna vänta sig att korta vikar, små 
trubbiga utsprång, korta dalar osv. kunnat få namn av små korta svansar, 
förnämligast då fårsvansar, som våra förfäder ju ofta hade tillfälle att se». 
Brusala tolkar han som 'baggsvansen' (eller möjligen 'harsvansen'). Ett stöd för 
denna tolkning utgör enligt hans mening bynamnet Fossala i Ekebyborna sn, 
Bobergs hd, Östergötlands län. Byn ligger vid »en trubbig vik av Boren», och 
dess namn, för vilket Sahlgren anger skriftformerna Faasala 1481, Forsalen 
1501 och Fåssala 1667, »kan knappast tolkas på annat sätt än som fårshalen dvs. 
'fårsvansen'» (s. 11). Nu finns det visserligen belägg på namnet som är omkring 
100 år äldre än det äldsta av Sahlgren kända (faasala j Ekby sokn 1384 17/4 
Vadstena SRAp or., fasala i ekby sokn 1386 6/8 Vadstena SRAp or.), men även 
dessa låter sig, av skäl som det skulle föra för långt att utveckla här (jfr Noreen 
1904 § 276 med Anm. 1 och 2 och där anf. litt., 289:3 med Anm. 3), sannolikt 
förena med Sahlgrens härledning. Att Fossala som Staffan Helmfrid (1962 s. 63) 
antagit skulle vara ett kultnamn och innehålla ordet *al 'hednisk helgedom' (got. 
alhs 'tempel') förefaller inte sannolikt. 

Som framgår av kartbilden (se fig. 1 ovan), är ett karakteristiskt inslag i kust-
linjen på sydöstra delen av Dillö tre vikar av just den trubbiga typ som Sahlgren 
räknat med som namngivande i fallet Fossala. Det ter sig därför från saklig 
synpunkt tilltalande att ansätta en betydelse 'ön med »fårsvansvikarna»' för vårt 
önamn. 

Dillö skiljs från den norr därom belägna, avsevärt större Fågelö endast genom 
ett mycket smalt sund. Det kan därför inte uteslutas att den mindre ön betraktats 
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som ett (får)svansformigt appendix till den större och fått sitt namn härav. Till 
jämförelse kan, åtminstone i viss mån, nämnas Assar Janzöns (i NoB 28,1940, s. 
139) säkerligen riktiga tolkning av sjönamnet Vassalen i Torps sn, Valbo hd, 
Älvsborgs län, som ett *Vatshali, åsyftande att sjön »uppfattats som ett svans-
formigt bihang till det större Näsvattnet, med vilket det [3: den] står i förbindelse 
genom ett smalt sund». 

Växtnamnet dylla har, med större eller mindre grad av säkerhet, antagits ingå i 
ett antal norska och svenska ortnamn. Se härom Bucht 1947 s. 112 ff. och min 
uppsats i den ovan nämnda symposieskriften. Huruvida det skulle vara möjligt att i 
något eller några av fallen i stället räkna med *dyntill (eller möjligen *dyntla f., 
jfr nyisl. dindla) 'fårsvans' är ovisst. I varje fall kan jag inte ta upp en diskussion 
härom i detta sammanhang. 
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Summary 
Dillö 

By Lennart Elmevik 

Dillö is the name of an island in Lake Vänern in the parish of Torsö in Västergötland and 
also of a village on this island. Originally, the name most probably referred to the island. 
Its 0Sw form was Dynla, oblique case Dynlu. As a formal possibility, the author first 
mentions that the name might be derived from an appellative 0Sw *dynla `cushion, a 
geographical feature resembling a cushion' etc., an -ilön derivative from ON d5'na,0Sw 
dyna `cushion' 	*(irtniön), but he considers it difficult to find any factual basis for this 
interpretation. The same can be said against connecting the name of the island with the 
name of a plant known from western Sweden, dindel, dinnel Sonchus arvensis 
(oleraceus)', corresponding to the Norwegian dialect word dyn(d)la, don(d)la, dylla etc., 
which he, in another connection, has associated with Icel dindill m. (also dindla f.), 
Fzroese dintil 'short tall, especially tall of a sheep', according to the author from a 
Primitive Norse *duntila- > ON *dyntill (cf. Fxroese dintil), secondarily *dyndill. Re-
ferring to physical features and with the support of good parallels he instead derives the 
name of the island from a Primitive Norse *Duntilön 'the island with inlets resembling 
the talls of sheep', a derivative to the above-mentioned *dynt  111. Conceivably, the reason 
for the name might be that the island was perceived as an appendage, resembling the tall 
of a sheep, to an adjacent larger island, separated from Dillö only by a very narrow 
channel. 
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Bykåka 
Ett gammalt arbetsgille 

Av Gösta Franzén 

Att införandet av arbetsbesparande redskap och metoder under det senaste år-
hundradet bidragit till att omvandla det gamla agrarsamhället är närmast en 
truism. För en äldre forskare, som ger sig i kast med etnografiska eller dialektala 
fältstudier, är det ändock något av en chock att uppleva hur radikalt upplösningen 
gått fram. 

Ett typiskt exempel är bykåka, den östgötska benämningen på ett bykgille, som 
i min ungdom på 20-talet ännu var fullt levande men som nu är försvunnet både 
som term och bruk. Och något annat är ju inte heller att vänta i tvättmaskinernas 
och de högeffektiva tvättmedlens tidevarv. 

Ordet är intressant, inte minst geografiskt. Enligt vad som framgår av 
samlingarna i Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) är området 
begränsat till Östergötland och närliggande härad i Småland: Norra och Södra 
Vedbo, Vista och Norra Tjust.' I norr faller endast ett belägg ovanför landskaps-
gränsen, nämligen ett 1934 upptecknat byk-åka 'byka på, ösa den kokande tuten 
på kläderna i bykkaret' från Ekeby sn i Sköllersta hd i Närke. Betydelsen 'byk-
gille' nämnes ej, och det isolerade läget är påfallande. Kanske härrör uppgiften 
från någon sagesman med östgötsk bakgrund (se fig. 1). 

En annan märklig omständighet i samband med termen är att den nästan 
överallt förlorat sin ursprungliga betydelse 'bykåkning' och kommit att brukas 
om det arbetsgille, som ägde rum på kvällen före transporten till bykplatsen. 
Orsaken till den semantiska förskjutningen torde framgå av en redogörelse för 
bykningsproceduren. 

I äldre tid ägde storbyk rum två gånger om året, höst och vår, och arbetet var i 
huvudsak koncentrerat till två dagar. Kvällen före ägnades åt blötläggning i 
brygghuset.2  När byken följande dag tvättats, placerade man den i ett eller flera 
bykkar, ovanpå en säck med björkaska, som ansågs vara ett effektivt lutmedel. I 
en stor järngryta värmdes sedan vatten, som när det blivit hett östes över kläderna 

1För god hjälp med excerperingsarbetet tackar jag arkivarie Bo Danielsson. 
2Brygghus, tidigare 'hus for ölbrygd', har i mannaminne varit den vanliga benämningen på tvättstuga. 
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NÄRKE 

SMÅLAND 

Fig. 1. Bykåka 0, -åkä * , -åke •. 

och askan i karet och sedan tappades ur och återanvändes. För att hjälpa till med 
ösningen eller påbykningen samlades på kvällen ungdomar från grarmgårdarna, 
varvid man också ägnade sig åt kaffedriclming, historieberättande och allehanda 
upptåg. Det var denna samvaro med dess kombination av arbetshjälp och 
förlustelse, som kallades bykåka f. eller bykåke n. 

Följande dag körde man karen till något vatten, en sjö, å eller bäck, där tvätten 
placerades på en klappbrygga, sköljdes och klappades med klappträ (eller 
böstades med böstel; se L. Fr. Rääf, Samlingar och anteckningar till en 
beslcrifning öfver Ydre härad i Östergöthland 2, 1859, s. 13). Givetvis var det 
denna transport till bylcplatsen, som från början avsågs med termen bykåka. Jfr 
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de av Rääf a.a. s. 103 under åka f. 'hjälp av inbjudna grannar vid körslor' anförda 
köråka, vedåka och dyngåka samt de a.a. s. 4 från Östergötland upptagnaflyttåka 
och timmeråka. 

Den senare betydelseförskjutningen är lätt begriplig. På den nöjesfattiga lands-
bygden var det därmed sammanhängande arbetsgillet bykens intressantaste 
moment, och det är naturligt att ordet så småningom kom att förknippas med 
detta. Jfr definitionen 'lekstuga i gård, där det byktes' (ULMA). 

En annan språklig förändring gäller huvudordets former och genus: åka f. i 
väster gentemot åke n. i mellersta och östra Östergötland. Den formella motsätt-
ningen återspeglar gränserna mellan a- och e-mål, och övergången från feminint 
till neutralt genus beror uppenbarligen på association med målets åke n. 
'(enklare) åkdon'. »Man satte bykkaret på ett åk», uppges t.ex. i en uppteckning 
från Tjärstads sn (ULMA). 

Av kultur- och i synnerhet bygdehistoriskt intresse är slutligen de talrika 
naturnamn, som i likhet med Bykstället upplyser om på vilka platser byk i gångna 
tider ägt rum. För följande östgötska namn, som hämtats från samlingarna i 
Ortnamnsarkivet i Uppsala, anges uttryckligen att de avsett gamla tvättplatser: 
Bykareviken, Bykberget, -bäcken, -dammen, -gölen, -holmen, -hällen, -källan 
(mycket vanligt), -kärret (man bykte vid en bäck, som genomflyter kärret), 
-mossen (efter bykställe vid Axsjön i Ö. Ryds sn), -sjön och -udden. 

Även en rad namn på Klapp(are)- från olika landskap talar om att man klappat 
byk på eller vid platsen, t.ex. Klapparedammen i Askeby sn, Östergötland, 
Klappbacken, Ålands sn, Uppland, Klappberget, Vaksala sn, Uppland, Klapp-
bryggorna, strandparti vid Storsjön, Östersunds stad, Jämtland, Klapphuset, 
Köpings stad, Västmanland, Klappstaden, Hedemora stad, Dalarna, Klappsten, 
Björklinge sn, Uppland, m. fl. 

Istället för klappa byk brukades som nämnt i en del mål bösta, och detta ord 
torde ingå i en del namn på Bäst- och (med omtydning) Böss-. 

Summary 
Bykåka. A gathering for work and pleasure 

By Gösta Franzén 

The now extinct term bykåka f. or bykåke n. was up until the beginning of this century 
used in the province of Östergötland and the neighboring parts of Småland to designate 
various procedures in connection with the biannual big washes in the countryside. Orig-
inally, the word referred to the transport of the wash to a lake or a creek, but later it 
became used about a party for neighbors, assisting in the work. The reasons for the 
semantic change as well as the transition from feminine to neuter gender are explained. 



44xx 

4°1  

ti • 
-5k;j.lt 

fr§. 

t•= 
k 	 q:27; 

..,........,;.::., 	-..,,..,.,,.. 	.?„.... 
:1;,,,,,ri...i',,, ,•,,,;.-,74-:-J' ,497.4.,'''',, ,,,, 	:::,»„,.: 	,•,, -,:‘,'..,'.....i.,',' ,.,..-,,,...., 

4 

, 
""`:›tti4;x=• -:',  

' .., 4.:'..-k-4?,‘-.1:.- 	......k.'',":::: 	'''';`::4!:•,,,' r. ,̀..•••:, 	t;  , -c-c- ,..-4>  , 
'' 	. :::, 	' 	)'.4.;'''' 	'"-•. ,,,,.C.4, .44K' "e 

',. 

:. , 

f.  4 

k 

fr4 4: 

kr 

• 
• 

: c3 

• 

' 

!fr. 

xxx 

4t,• , 

	

,-=•e 	 . 

	

_ 	- 

.t4 

C); 

44 

4. 

1,t 

brj 

xx 

0' 	,Vr‘k 	 ' 
:3, 

, 

• 



Inkongruens av typen Sverige är beredd 
att ... och arkivet är ansvarig 

Av Lennart Hagåsen 

En inkongruenstyp som, såvitt jag vet, tidigare inte har behandlats i svensk gram-
matisk litteratur är fall som Sverige är beredd att ...; arkivet är ansvarig; sjuk-
huset har varit väldigt angelägen om att ...; ska Edsbyn vara säker på en slut-
spelsplats; ska man få näringslivet aktivt engagerad och även USA tar, vis av 
erfarenheter ..., avstånd. Inkongruensen berör adjektivböjda predikativ med 
gramrnatiskt neutrala korrelat och yttrar sig på så sätt att utrum träder i stället för 
neutrum i predikativet. Neutrala beteckningar för levande individer såsom stats-
råd, hembiträde, lejon och sto hör inte till berörda inkongruenstyp. För det fort-
satta resonemanget erinrar jag om svenskans indelning av genus i grammatiskt 
genus (utrum, neutrum) och semantiskt genus (inanimatum, animatum 
(maskulinum, femininum)) (se t.ex. Teleman 1987; termen korrelat används av 
mig i huvudsak enligt Andersson 1980 s. 34). Av min materialsamling nedan 
framgår att inkongruensen påträffas i både tal och skrift. Normerat språk brukar 
tillämpa kongruens här, Sverige är berett att ...; arkivet är ansvarigt; ska man 
få näringslivet aktivt engagerat. Dessutom uppträder ofta ännu en variant med 
inkongruens i fråga om numerus, Sverige är beredda att ...; arkivet är an-
svariga; ska man få näringslivet aktivt engagerade. Denna företeelse är som 
bekant mycket vanlig i såväl talat språk som ledigare skriftspråk. Då mitt 
materialsamlande har varit inriktat på typen Sverige är beredd att ... har jag inte 
gjort några systematiska noteringar om de två andra möjligheterna. Någon mer 
ingående jämförelse mellan de tre typerna kommer därför inte att göras. 

Jag anser mig inte behöva räkna med att materialets många exempel ur Hudiks-
valls Tidning i själva verket skulle återspegla norrländsk frånvaro av pluralmar-
kering, dvs, att exempelvis ska Edsbyn vara säker på en slutspelsplats, taget ur 
denna tidning, egentligen skulle vara en norrländsk motsvarighet till ska Edsbyn 
vara säkra på en slutspelsplats. I vissa fall skulle predikativets utrumform 
kunna bero på attraktion, t.ex. till de uttala substantiven segern, EG-medlem, 
segrare, grundutbildningen och socialismen i nedanstående exempel 11, 17, 18c, 
34 och 38. På grundval av mitt eget talspråk, som kännetecknas av tolerans mot 
den aktuella inkongruenstypen, drar jag slutsatsen att uttal form av predikativet 
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kan användas i sådana fall även om det eventuellt attraherande utrala ordet ersätts 
av ett neutralt eller pluralt ord eller lyfts bort, t. ex. Holland, som kan bli från-
tagen segermålet, riskerar nu ... (jfr 11); Danmark är intresserad av att ... (jfr 
17) och att landet förblir de socialistiska idealen trogen (jfr 38). Vidare 
betraktar jag de tre initialorden ABK, LO och PTK, förkortningar för Hudiks-
valls allmänna bollklubb, Landsorganisationen och Privattjänstemanna-
kartellen, som neutrala trots att de fulla formerna har genus utrum. Enligt 
Åkermalm (1970 s. 69) finns det »en stark benägenhet att behandla de svenska 
initialorden som neutrer, när de har blivit så gängse att grundordet har skjutits i 
bakgrunden». Om LO skriver Åkermalm (s. 70): »Vanligast är att detta initialord 
får neutralt genus, så i dagspressen». Åkermalm ger här även ett exempel på LO 
med enligt honom »realgenus», »LO är inte beredd att tillmäta ...» (citat ur 
skrivelse från LO), men inget hindrar väl att detta, om genus inte klart framgår på 
annat sätt, i stället är ett exempel på den inkongruens jag här skriver om (jfr 
beredd nedan). Då alla initialord i nedanstående korrelatförteckning enligt mitt 
eget språkbruk är neutrala men ändå förenliga med utrumform av hithörande 
predikativ finner jag ej anledning att diskvalificera exempelmeningarna med 
ABK, LO och PTK. 

I det följande presenteras först korrelaten och därpå predikativen och 
exempelmeningarna. Om korrelatet är ett icke-genus- och icke-numerusmarkerat 
relativ- eller reflexivpronomen, dvs. som eller sig, anges i stället korrelatet till 
detta. Siffrorna och bokstäverna vid korrelaten hänvisar till predikativen och 
exemplen. Materialet är insamlat under åren 1986-89. De muntliga beläggen är 
hämtade från radio (förkortat R) och TV eller i fallen 3, 7, 16b och 32a från 
löpande tal hos fyra personer jag har kontakt med i min yrkesverksamhet vid 
OAU. Jag har fått bekräftat av dessa att mina noteringar stämmer med deras 
språkbruk i tal. Exempel 15 är konstruerat av en kollega vid OAU som prov på 
hur hon skulle kunna uttrycka sig. Exemplet knyter an till att jag tidigare från 
löpande tal hos henne noterat inkongruens mellan exemplets korrelat och 
predikativ utan att därvid anteckna resten av utsagan. Jag har fått dessa fem 
personers medgivande att namnge dem i artikeln. De skriftliga beläggen är tagna 
ur i första hand Hudiksvalls Tidning (HT) och Upsala Nya Tidning (UNT), medan 
Bergslagsarkiv (B), Dalajobbet 89. Rekryteringstidning för Dalarnas arbets-
marknad (D), DIK-forum (DIK), Glädjeboken. Weekend och sommarsemester 
1989. Sverige — Danmark — Norge. KSA (G), LO-tidningen (LO), Läddikan (L), 
Nerikes Allehanda. Nerikes-Tidningen (NANT), Svenska Dagbladet (SvD) och 
Tvärsnitt (T) bidrar med ett exempel var. 
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Korrelaten: 
ABK /Hudiksvalls allmänna bollklubb/ (18a), arbetsutskott (5a), arkiv (15), 
band /musikband/ (42), bilföretag (5b), Bofors /företag/ (35a), byggföretag 
(33a), Danmark (17), Diös /företag/ (35b), Edsbyn /bandylag/ (18b, 37a), 
England /fotbollslag/ (27a), fack (32a), Falun (13), Finland (8), FN /Förenta 
nationerna! (24, 28), FN-organ (32b), folk (5c), Folkpartiet (14), förbund 
(39), försvar (27b), Handelsanställdas förbund (4), Holland /fotbollslag/ 
(11), Hudiksvall (6), Iggesund /företag/ (23a, 30), Iggesunds bruk /företag/ 
(5d), Island (21a), Japan (5e), lag (18c, 37b), land (33b, 38), landsting (35c), 
LO /Landsorganisationen/ (20a), LRF /Lantbrukarnas riksförbund! (31), läns-
museum (2), Malmö (43), näringsliv (9), OAU /Ortnamnsarkivet i Uppsala! 
(3), Ornäs (21b), parti (5f, 25), Polen (19), PTK 1Privattjänste-
mannakartellen1 (20b), samhälle (10, 12a), sjukhus (1), S/L /Söderhamn-
Ljusne ishockeylag/ (27c, 32c), Sovjetunionen (40), Sverige (23b, 26, 36), 
Sydafrika (12b), sätt (29), universitetsväsende (34), Upsam /företag/ (22), 
USA (5g, 33c, 41), utskott (33d), Vattenfall /Statens vattenfallsverk/ (16a), 
vägverk (16b), Ämbetet !Riksantikvarieämbetet! (7), Östtyskland (5h). 

Predikativen och exemplen: 
angelägen: »Sjukhuset har tidigare varit väldigt angelägen om att s a s städa 

utanför egen dörr.» (UNT) 
ansluten: »Länsmuseet i Gävleborgs län är ansluten till jord- och skogs-

brukspoolen» (L) 
ansvarig: »I och med att OAU är ansvarig, så skickade arkivchefen remiss» 

(Leif Nilsson, OAU, muntligt) 
belåten: »Handelsanställdas förbund, som är ett typiskt låglöne- och 

kvinnoförbund, är kanske mest belåten» (R) 
beredd: (a) »Men kommunstyrelsens arbetsutskott är inte beredd att ta den 

kostnaden» (HT), (b) »Det är om ett bilföretag är beredd att» (TV), (c) 
»påståendet att det svenska folket är beredd att säga ja» (HT), (d) »Iggesunds 
Bruk har förklarat sig beredd att betala stor helgersättning» (HT), (e) »ty av allt 
att döma var Japan beredd att slåss till det yttersta» (HT), (f) »Jag tror inte att 
något politiskt parti är beredd att ompröva» (TV), (g) »Och vad USA inte är 
beredd att ge upp» (R), (h) »Östtyskland beredd att tala med Västtyskland» 
(rubrik i UNT) 

berömd: »även om Hudiksvall inte blivit berömd för sin fotboll» (HT) 
delaktig: »Det förutsätter jag att Ämbetet är delaktig i.» (Hans Ringstam, 

Lantmäteriverket i Gävle, muntligt) 
dömd: »som Finland blev dömd att betala till Sovjet» (TV) 
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engagerad: »Ska man få näringslivet aktivt engagerad i dom här sakerna» 
(R) 

fokuserad: »Under lång tid har samhället varit fokuserad på föräldrarna.» 
(TV) 

fråntagen: »Holland, som kan bli fråntagen segern, riskerar nu» (TV) 
glad: (a) »Vi lever i ett samhälle som är väldigt glad åt att ha etiketter på 

allting.» (R), (b) »Sydafrika är inte glad över det här.» (R) 
helskinnad: »Falun har klarat sig mer än helskinnad ifrån de nedskärningar 

som» (D) 
het på gröten: »Du tycker inte Folkpartiet är väl het på gröten?» (TV) 
huvudansvarig: »Jag tycker att det måste vara arkivet som är huvudan-

svarig.» (Ulla Cederholm, OAU, muntligt) 
inblandad: (a) »det borde ha angetts att Vattenfall var inblandad i utgiv-

ningen» (UNT), (b) »Jag vill höra i vad mån vägverket är inblandad i det.» 
(Helmer Gustavson, Riksantikvarieämbetet i Stockholm, muntligt) 

intresserad: »Danmark är som EG-medlem intresserad av att» (R) 
klar: (a) »att ABK är klar för ännu en säsong i tvåan» (HT), (b) »Edsbyn är 

klar för SM-slutspelet» (HT), (c) »är laget långt ifrån klar som segrare i all-
svenskan» (HT) 

klämd: »Polen ligger klämd mellan det kommunistiska Sovjetunionen och 
det likaså kommunistiska östtysIdand [!]» (HT) 

kritisk: (a) »Enligt Rune Molin är LO fortfarande kritisk mot regeringens 
åtstramningsåtgärder» (LO), (b) »PTK är även i övrigt kritisk till SAF:s 
avtalsförslag» (HT) 

känd: (a) »Laxen har gjort Island känd över hela världen.» (R), (b) 
»Förutom för Ornässtugan var Ornäs känd för sin sågverksindustri.» (B) 

lyhörd: »att Upsam varit speciellt lyhörd för koncernledningens maningar» 
(UNT) 

medveten: (a) »Har inte Iggesund varit medveten om det globala miljöpro-
blem som» (HT), (b) »att Sverige blir medveten om» (TV) 

missnöjd: »FN missnöjd med ekonomin i Europa» (rubrik i UNT) 
modig: »Hur modig partiet sedan vågar vara i praktiken» (NANT) 
neutral: »och Sverige genast hade förklarat sig vara neutral» (TV) 
nöjd: (a) »Tror du att England är nöjd med att komma hit och spela 0 — 0?» 

(TV), (b) »Om försvaret är nöjd med hans arbetsinsats» (R), (c) »SIL får vara 
nöjd» (rubrik i HT) 

oanmäld: »FN måste när som helst och oanmäld kunna inspektera möjliga 
kemvapenanläggningar.» (HT) 

oemotsagd: »Hans sätt att närma sig texterna stod dock inte alltid 
oemotsagd» (T) 
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opåverkad: »att Iggesund går tämligen opåverkad ur den här sammanlägg-
ningsprocessen» (HT) 

positiv: »LRF är positiv till embryoöverföringen» (HT) 
rädd: (a) »Ibland tycker jag att det känns som att facket är rädd för det här.» 

(Berit Bengtsson, OAU, muntligt), (b) »Var FN-organet rädd för» (TV), (c) 
»Först skall SIL vara rädd om det egna målet» (HT) 

själv: (a) »Ett byggföretag har rätt att själv fördela hälften av de lägenheter» 
(UNT), (b) »då inget land var säkrare på sig själv än Amerikas Förenta Stater» 
(UNT), (c) »USA har bara sig själv att skylla» (UNT), (d) »ska utskottet själv» 
(R) 

skickad: »Eller är det samma universitetsväsende som redan stått för 
grundutbildningen som är bäst skickad?» (DIK) 

skyldig: (a) »att Bofors gjort sig skyldig till smuggling» (UNT), (b) »frågan 
om Diös har gjort sig skyldig till bestickning» (UNT), (c) »att landstinget är 
skyldig till att han tvingades» (UNT) 

solidarisk: »Sverige säger sig ofta vara solidarisk med U-länder [!]» (UNT) 
säker: (a) »Ska Edsbyn vara säker på en slutspelsplats» (HT), (b) »Laget 

hade hyrt Sävstaås för att vara säker på [att] det skulle finnas is.» (HT) 
trogen: »att landet förblir socialismen trogen» (SvD) 
var för sig: »att varje förbund förhandlar var för sig» (R) 
villig: »att Sovjetunionen är villig» (R) 
vis: »Även USA tar, vis av erfarenheter från andra länder, avstånd» (R) 
välkommen: »och önska det här fina bandet välkommen tillbaka en annan 

gång» (R) 
värd: »Annars är ju Malmö självt väl värd en resa.» (G) 

För den fortsatta diskussionen är det nödvändigt att också nämna något om vissa 
andra inkongruenstyper med adjektiviskt predikativ. Vad beträffar kongruens 
och inkongruens och den därmed sammanhängande distinktionen mellan 
grammatiskt och semantiskt i fråga om genus och numerus hänvisar jag till 
Åkermalm (1970 s. 90 ff.), Andersson (1980) och Teleman (1987) liksom till 
litteraturhänvisningarna i nämnda arbeten och hos Holm & Westroth (1987 del 2 
s. 168 ff., signum F8). Ett gemensamt drag för inkongruenstyperna nedan är att 
de har kongruens i fråga om genus och numerus inom korrelatet (vårt nya 
statsråd, det där stoet, allt trevligt folk, det blåvita bortalaget). Vid val av 
anaforiskt pronomen och av predikativform måste man däremot i två av typerna 
ta fasta på att korrelaten semantiskt är animatum resp. kollektiv, vilket medför att 
predikativet och pronomenet blir inkongruenta med korrelatet men kongruenta 
sinsemellan, vårt nya statsråd är sjuk idag men han/hon kommer nog imor-
gon (*vårt nya statsråd är sjukt idag men det kommer nog imorgon); allt trev-
ligt folk var nöjda — de applåderade (*allt trevligt folk var nöjt — det 
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applåderade). I övriga två kan man se korrelaten antingen som animatum resp. 
kollektiv med inkongruens eller som inanimatum resp. singularis med kongruens. 
I båda fallen får man kongruens mellan predikativ och pronomen (det där stoet 
är alldeles vild — hon sparkar bakut eller det där stoet är alldeles vilt — det 
sparkar bakut; det blåvita bortalaget var helt överlägsna — de bjöd på 
högklassigt spel matchen igenom eller det blåvita bortalaget var helt 
överlägset — det bjöd på högklassigt spel matchen igenom). 

Med tanke på att så många korrelat i mitt material utgörs av namn vill jag 
understryka att vår inkongruenstyp inte är något utslag av onomastisk grammatik. 
Onomastisk grammatik präglas åtminstone synkront av kongruens i fråga om 
genus och numerus att döma av följande exempel med tidningsnamnet Dagens 
Nyheter och bebyggelsenamnet Dalarna, som är singulara (den liberala Dagens 
Nyheter, den är spridd; vårt Dalarna, det är vackert) fastän appellativen 
nyheter och dalarna är plurala, boknamnet Fröken Julie, som är inanimatum 
(den är lättläst) fastän det är sekundärt till det animata feminina personnamnet 
(fröken) Julie, och namn på enheter i fastighetsregistret såsom Ängen (1:1), 
Berget (1:1) eller Bodarna (1:I) (här fritt konstruerade), som är utrala (den där 
väldiga Berget (1:1), den är tydlig på kartan) fastän de är sekundära till de 
neutrala bebyggelsenamnen Ängen, Berget och Bodarna. Inkongruensen vid dessa 
fall av onomastisk grammatik uppträder enbart i ett slags historiskt perspektiv, 
medan inkongruensen i mitt material är av synkron art och, för övrigt, berör både 
namn och appellativer. Jag räknar därför inte fall av onomastisk grammatik som 
en inkongruenstyp. 

Som framgått omfattar mitt material 43 adjektiviska predikativ inklusive 
particip och pronomina själv och var för sig. Väl att märka förekommer flera av 
adjektiven oftast eller till och med uteslutande i predikativ funktion (fråntagen, 
het på gröten, själv, skickad m.fl.). Om adjektiven uppträder attributivt i en 
nominalfras inträder alltid kongruens (ett ansvarigt arkiv, ett engagerat 
näringsliv, ett kritiskt LO). Härvidlag skiljer sig vår inkongruenstyp inte från de 
andra nyssnämnda typerna. Namnen bland korrelaten utgörs av toponymer 
(Danmark, Falun), ofta sekundärt betecknande idrottslag (Edsbyn, Holland), och 
namn på företag (Diös, Iggesunds bruk), myndigheter (OAU, Ämbetet) och 
organisationer (Folkpartiet, Handelsanställdas förbund). Flertalet korrelat i 
materialets exempel, såväl namn som appellativer, skulle kunna uppfattas både 
som inanimata (OAU är ansvarigt/ansvarig; svenska folket är berett/beredd att 
säga ja; Ämbetet är delaktigt/delaktig i det) och som kollektiva animata (OAU 
är ansvariga; svenska folket är beredda att säga ja; Ämbetet är delaktiga i 
det). Enbart inanimatum är appellativet sätt och de uteslutande geografiskt 
syftande toponymerna Hudiksvall 'Hudiksvalls stad', Island 'landet Island', 
Malmö 'Malmö stad', Ornäs 'Ornäs samhälle' och Polen 'landet Polen'. Vad 
gäller inanimata med eller utan kongruens i predikativet och kollektiva animata 
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kommer jag — som inledningsvis nämnts — inte närmare att gå in på skillnaderna 
mellan de tre varianterna utan nöjer mig med antagandet att skillnaden i 
predikativ mellan singular och plural form är av semantisk art (Sverige är 
berett/beredd att ... gentemot Sverige är beredda att ...) och att skillnaden i 
singulara predikativ mellan neutral och utral form är av stilistisk art (Sverige är 
berett att ... gentemot Sverige är beredd att ...). 

Vi såg förut av exemplen på de andra inkongruenstyperna att inkongruensen 
där gällde förhållandet mellan korrelat å ena sidan och anaforiskt pronomen eller 
predikativ å den andra. Så är inte fallet med inkongruenstypen Sverige är beredd 
att ... där det råder inkongruens mellan det neutrala korrelatet och predikativet 
men kongruens mellan korrelatet och det anaforiska pronomenet, vilket måste 
vara det, sålunda: Sverige är beredd att hjälpa till, men det saknar vissa 
resurser; OAU är också ansvarig. Det deltar därför i granskningen; Polen har 
legat klämd mellan två stormakter. Det har därigenom haft ett utsatt läge; 
Sjukhuset är angelägen om detta. Ändå måste det avvisa förslaget (så förstås 
också vid kongruens: Sverige är berett att hjälpa till, men det ...; OAU är också 
ansvarigt. Det ...). Huruvida utralt predikativ kan förekomma vid anaforiskt 
pronomen det har jag inte lyckats utröna. Ett sådant språkbruk vore i och för sig 
inte oväntat (?Sverige, det är beredd att ...;?0AU, det är ansvarig; ?Polen, det 
ligger klämd ...; ?sjukhuset, det är angelägen om att ...). 

Jag saknar belägg för att den skulle kunna användas som anaforiskt pronomen 
vid de aktuella utrala predikativen och jag finner ett sådant språkbruk osannolikt, 
t.ex. *Sverige, den är beredd att ...; *Sjukhuset, den är angelägen om detta. 
Inte heller kan predikativets utrumform i exemplen förbindas med de anaforiska 
pronomina han eller hon, vilket ju skulle innebära en personifiering av 
korrelaten, *Sverige, han/hon är beredd att ...; *Sjukhuset, han/hon är ange-
lägen om detta. För frågan huruvida anaforiskt den kan syfta på neutralt korrelat 
vill jag nämna att Tor G. Hultman, Lund, vänligen har låtit mig ta del av ett 
sammandrag av en opublicerad (oktober 1989) artikel av honom, Barnet — han 
eller den? Hultman har kunnat belägga ett visst bruk av anaforiskt den syftande på 
barn. Han anser att denna språkliga företeelse hänger samman med att »den kan 
vara på frammarsch som pronomen för 'animatum oavsett kön'». Jag finner inget 
samband mellan denna företeelse och den inkongruens jag behandlar. 

I de tidigare omnämnda fallen av inkongruens mellan korrelat och predikativ 
var predikativet och det anaforiska pronomenet kongruenta och båda betingade av 
korrelatets semantik, statsråd ((gramm. neutr.) och (sem. anim. > han/hon, 
sjuk)) och folk ((gramm. sing.) och (sem. kollektiv > de, nöjda)). I vår 
inkongruenstyp är predikativet inte kongruent vare sig med korrelatet eller med 
det anaforiska pronomenet. Mellan dessa båda senare råder däremot kongruens, 
(Sverige (gramm. neutr. och sem. inanim. > det) — beredd). Detta visar att 
predikativets utrala form inte styrs av korrelatets semantik såsom är fallet i de 
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andra inkongruenstypema där semantiskt genus eller numerus bestämmer 
predikativets form. 

Materialets 67 förekomster av predikativ är fördelade på 43 adjektivböjda ord. 
Korrelatets huvudord och predikativet skiljs i genomsnitt åt av lite drygt två orto-
grafiska ord räknat på samtliga 67 exempel. I de fall där korrelatet är relativpro-
nomenet som eller reflexivpronomenet sig har jag i stället räknat orden mellan 
dessas korrelat och predikativet. I flera exempel står korrelat och predikativ i 
direkt anslutning till varandra (5h, 21a, 21b, 24, 42 m.fl.). Som mest, exempel 4, 
skiljs de åt av tio ord (med låglöne- räknat som ett eget ord). Avståndet mellan 
korrelat och predikativ kan därför inte gärna rent allmänt ha inverkat på val av 
utrumform i stället för neutrumform i mina exempel. 

Materialet visar stark övervikt för sådana predikativ som är utbyggda med 
framför allt prepositionsfras, infinitiv eller objekt (fokuserad på föräldrarna, 
dömd att betala, angelägen om att städa upp, fråntagen segern, värd en resa). 
Dock innehåller materialet också exempel på predikativ i ställning före paus (3, 
15, 27c, 34). Det är emellertid uppenbart att flera mer eller mindre fasta uttryck 
ingår, t.ex. vara beredd att ..., vara glad åt/över, vara het på gröten, vara 
skyldig till. Vad gäller danska och norska har man framhållit att inkongruens med 
varierande regelbundenhet uppträder i bl.a. fasta uttryck. Danska exempel på 
neutruminkongruens är Landet gik fri for Pesten; dyret gik los; Vesttysk 
Luftvaaben er klar om et Aar; han har hovedet fuld af gode ideer; landet .. var 
fuld af overstrommende heftige farver (Hansen 1967 s. 366 f.), och på 
pluralinkongruens bornene er deres fader hg; Obligationerne for tvangslånet 
er klar; vi har ikke kunnet vcere blind for (s. 369); Vi Orre dem trcet 
(Diderichsen 1971 s. 177). Hansen (s. 366) påpekar att »vcerd bruges i 
normalsprog undret i int[et]k[On] som prxdikativ» (jfr exempel 43). För 
norskans vidkommande har Knudsen (1973) behandlat inkongruens i predikativ 
(liksom kortfattat t.ex. Beito 1970 s. 218 och Lie 1976 s. 83 f.). Jag citerar 
slutorden i Knudsens artikel (s. 41): »S2erlig typisk fant vi tendensen til bOy-
ningslOst predikativ der hvor det er gått inn som ledd i en fast v er bal 
gr uppe. Der åpenbarer seg tydeligere enn i noe annet forhold hvor sterke de 
naturlige muligheter er for at det pr edik ativ e adjektiv får andre funksjo-
nelle orienteringer enn det attributive.» Enligt Knudsen (s. 35 f.) heter det 
vanligen med kongruens de er redde. Säger man däremot de var ikke redd for å 
mote ham är grunden för inkongruens mycket bredare eftersom vxre redd for är 
ett verbuttryck med betydelsen 'frykte'. Knudsen (s. 35) påpekar vidare att 
»adjektiver som praktisk talt bare brukes predikativt, som sjelden eller aldri kan 
stå attributivt — de viser en sterk tendens til å oppgi kongruensboyning», t.ex. vi 
var kjed av dem och de er ikke verd alt det du gjor for dem. Norska exempel på 
utebliven neutrumkongruens är Vårt parti er ... helt och fullt klar over at ... 
(verbgruppen vcere klar over med ungefärlig betydelse 'innse, skjOnne') (a.a. s. 
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33) och Halvt tankelOs fulgte mitt Oye fluene feg hadde kastet ut (Nxs 1965 s. 
312). Jag delar inte Nxs mening att det senare är exempel på constructio ad 
sensum jämförbart med neutrala personbeteckningar som Mennesket blir ikke 
tom og hvit i Oinene av at se på dem utan vill i stället föra exemplet till vår 
speciella inkongruenstyp (se vidare nedan). Intressant är Knudsens (1973 s. 37) 
anmärkning att kongruensböjningen i »(Publicum) kan vcere sikkert paa, at dets 
rigtige Anskuelser ogsaa deles af dets bedste og talentfuldeste Individer», 
skrivet 1835, väl vore otänkbar idag (jfr exemplen 37a, b). Av nyssnämnda 
arbeten får man intrycket att adjektivisk inkongruens överlag är vanligare i 
danska och norska än i svenska. 

Som nu redan påpekats flera gånger uteblir neutrumkongruens gärna i t.ex. 
Sydafrika är inte glatt över det här; frågan om Diös har gjort sig skyldigt till 
bestickning; laget hade hyrt Sävstaås för att vara säkert på att det skulle 
finnas is; även USA tar, vist av erfarenheter från andra länder, avstånd (jfr 
12b, 35b, 37b, 41). Jag tror däremot inte att man vore lika benägen att lämna 
pluralkongruensen obeaktad i Sydafrika och Israel är inte glada över det här; 
frågan om Diös och X-bygg AB har gjort sig skyldiga till bestickning; lagen 
hade hyrt Sävstaås för att vara säkra på att det skulle finnas is; även USA 
och Frankrike tar, visa av erfarenheter från andra länder, avstånd. Plurala 
adjektiviska predikativ tycks nämligen hävda sig väl i svenskan bortsett från 
norrländskt språkbruk. Detta framgår av att medelvärdena av ett antal 
sörmländska informanters procentuella andel pluralböjda varianter av predikativ 
ligger på mellan 98,2 % och 100 % i Fichtelius (1980 s. 2 och 5) undersökning av 
västerbottningars och sörmlänningars pluralkongruens. Man kan tycka att om 
kongruens i predikativet skulle tendera att gå förlorad enbart på grund av att 
predikativet ingår i ett fast uttryck så borde det gälla i lika grad för neutrum och 
pluralis. Till detta kommer att det finns fasta verbgrupper där man väl inte ens i 
talat språk uppger kongruensen mellan predikativ och neutralt korrelat. Jag 
tänker på fall som skeppet gick förlorat, vattnet låg blankt, mörkret låg tätt, 
skåpet stod oanvänt, huset stod tomt, fönstret stod öppet, fordonet stod 
övergivet, loket är färdigt för skroten, slottet är gammalt som gatan (ej 
*skeppet gick förlorad, *mörkret låg tät, *huset stod tom, *slottet är gammal 
som gatan). Jag vill inte förneka att position i fast verbgrupp skulle kunna leda till 
inkongruens (se vidare nedan) men jag tror inte att det är generellt avgörande för 
de fall där utral form av predikativet uppträder med syftning på neutrala korrelat. 
Dessutom uppträder som tidigare påpekats inkongruensen också utanför fasta 
verbgrupper. 

NeuIrtuninkongruensen tycks därför inte i första hand bero på om predikativet 
ingår i fast verbgrupp eller inte. Som ovan påpekats verkar inte heller avståndet i 
satsen mellan korrelat och predikativ spela någon roll i det här sammanhanget. 
Enligt min mening är i stället förklaringen till inkongruensen snarare att finna i 



54 	 Lennart Hagäsen 

de berörda adjektivens semantik. Såsom dessa adjektiv framträder i exemplen 
innehåller de i de flesta fall det semantiska draget (+ animatum) (angelägen, 
delaktig, kritisk, nöjd, positiv, solidarisk osv.). Det är naturligt att sådana 
adjektiv oftast syftar på korrelat som har semantiskt genus animatum varvid 
adjektiven, om det är fråga om singularis och predikativ funktion, måste ha 
utrumform — även vid personbetecknande neutrer som statsråd, fruntimmer, 
modelejon, fyllesvin — (han är angelägen; hon är vis; fruntimret är inblandad; 
fyllesvinet är missnöjd). Om ett adjektiv med draget (+ animatum) utgör 
predikativ till ett grammatiskt neutralt och i sammanhanget semantiskt inanimat 
korrelat väljer språket att antingen låta adjektivet kongruera grammatiskt med 
korrelatet (Sverige är berett att ...; arkivet är ansvarigt) eller också låta 
adjektivets semantik avgöra till förmån för utrumformen (Sverige är beredd 
att ...; arkivet är ansvarig). För flertalet sådana inkongruenser gäller följaktligen 
att utrumformen betingas av det semantiska draget (+ animatum) i adjektivet. 

Det är föga överraskande att tveklöst inanimata ord som de neutrala lok, berg, 
resultat eller de utrala sol, kopp, intensitet sällan utgör korrelat till adjektiviska 
predikativ som beredd, medveten eller villig med det semantiska draget (+ 
animatum). I mitt material finns för sådana predikativ bara exempel på neutrala 
korrelat som skulle kunna uppfattas som singulara inanimata eller kollektiva 
animata. Att en koppling mellan ett substantiv som enbart kan uppfattas som 
inanimat och ett adjektiv som betecknar en mimat egenskap inte är särskilt vanlig 
i språket visas av att det är svårt att åstadkomma ett naturligt exempel med en 
sådan konstellation. Jag har dock konstruerat en mening med otvetydigt inanimat 
neutralt korrelat och bett ett halvdussin personer i min omgivning om synpunkter. 
Meningen lyder: Olyckan är lokförarens fel, för loket måste vara oskyldig(t). 
Det bör sägas att min efterfrågan inte alls har gjorts enligt strikt vetenskapliga 
krav, men jag tycker ändå att en enkel sammanfattning av de tillfrågades 
synpunkter kan ha sitt intresse. Medan alla utan att tveka avvisade inkongruens i 
t.ex. loket är sotig, där varken korrelat eller predikativ har draget (+ animatum), 
var osäkerheten större vad gällde loket måste vara oskyldig(t) med draget (+ 
animatum) i predikativet. Ett par föredrog här kongruens, minst en däremot 
inkongruens, andra åter omskrivning för att slippa ta ställning. De flesta av dem 
som föredrog kongruens eller omskrivning reagerade dock mindre negativt på 
loket måste vara oskyldig än på loket är sotig. Som just påpekats godtogs det 
senare inte av någon av de tillfrågade. Resultatet av denna enkla förfrågan visar 
att den kongruenta neutrumformen oskyldigt inte är självklar i exempelmeningen 
och ger därmed stöd åt tanken att detta beror på det semantiska draget (+ 
animatum) i adjektivet. Det är här Nxs (1965 s. 312) tidigare nämnda exempel 
enligt min uppfattning kommer in i bilden: Halvt tankelos fulgte mitt <bye 
fluene feg hadde kastet ut. Som redan nämnts jämförde Nxs detta exempel 
med fall där korrelatet är grammatiskt neutrum men semantiskt animatum 
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(Mennesket blir ikke tom og hvit ...). Jag anser att kongruensen mellan det 
inanimata neutrala korrelatet oye och predikativet tankelos i stället uteblir på 
grund av att det semantiska draget (+ animatum) finns inherent i adjektivet. Det 
finns följaktligen ingen anledning att för nyssnämnda tankelos och oskyldig och 
ovannämnda angelägen, beredd, kritisk osv, räkna med att inkongruensen 
orsakas av korrelatets semantik. 

Orsaken till att singulara adjektiv med draget (+ animatum) med predikativ 
funktion är benägna att uppge kongruens med inanimata neutrala korrelat torde 
alltså vara att sådana adjektiv mestadels har animat korrelat och därmed utral 
form. Också de pronominella orden själv och var (för sig) är intressanta för 
diskussionen. De kännetecknas visserligen inte av det semantiska draget (+ 
animatum) men åsyftar synnerligen ofta animata korrelat. När de uppträder med 
neutralt inanimat korrelat, vilket gissningsvis sker förhållandevis sällan, är de 
ofta inkongruenta. Jag har därför låtit även dessa två ingå i materialet. 
Neutrutninkongruens vid själv har gammal hävd. SAOB:s (S 3004) äldsta belägg 
på företeelsen är från 1589. Den nämns i vissa grammatikor, t.ex. Enberg (1836 
s. 130): »Sjelf brukas både med och utan t i neutret, t. ex. Det förstås af sig 
sjelf, eller af sig sjelft.», Fryxell (1865 s. 55): »neutr. Sjelft (stundom Sjelf)», 
Beckman (1945 s. 77): »I n[eutrum] blir [själv] ofta oböjt.» 

Med tanke på att flera av materialets adjektiv är polysema bör man observera 
att adjektivet trots predikativ funktion måste ha neutrumform om det är 
semantiskt omarkerat vad gäller animatum/inanimatum. Jämför angelägen 
'intresserad' (+ anim.), 'viktig' (omark.) (sjukhuset är angelägen om att ..., men 
besöket är angeläget), ansluten 'varande medlem av' (+ anim.), 'förbunden 
medelst ledning el. dyl.' (omark.) (länsmuseet är ansluten till jord- och 
skogsbrukspoolen, men kylskåpet är anslutet till väggurtaget), beredd 'redo' 
(+ anim.), 'försedd med beslutsunderlag' (omark.) (svenska folket är beredd att 
säga ja, men ärendet är berett), kritisk 'uppmärksam på fel och brister' (+ 
anim.), 'innebärande en kris' (omark.) (PTK är kritisk till SAF:s avtalsförslag, 
men tillståndet är kritiskt), lyhörd 'som lätt uppfattar och tar hänsyn' (+ anim.), 
'som har sådan akustik att ljud lätt fortplantas' (omark.) (Upsam är lyhörd för 
koncernledningens maningar, men huset är väldigt lyhört) och neutral 'som inte 
tar ställning' (+ anim.), 'varken positiv eller negativ' (omark.) (Sverige har 
förklarat sig vara neutral, men hans ansiktsuttryck är helt neutralt). 

Ett särskilt fall i materialet är rädd som saknar neutrumform och som därför 
egentligen inte skall kunna brukas vid singulart neutralt substantiv över huvud 
taget, vare sig attributivt eller predikativt (utom i statsrådet blev rädd och 
liknande fall). Eftersom rädd innehåller det semantiska draget (+ animatum) kan 
inkongruens dock tillämpas i predikativ ställning även vid inanimata substantiv, 
vilket framgår av 32a—c. Hit hör även andra från grammatisk litteratur kända 
adjektiv utan neutrumform, såsom flat 'snopen; efterlåten', kåt, lat, pryd och 
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vred, de båda senare dock med de enligt SAOL föga brukliga neutrumformema 
prytt och vrett. Här kan också nämnas att det enbart predikativt förekommande 
mån visserligen har neutrumformen månt men att kongruensen ofta uteblir 
(företaget är mån om sitt anseende), något som måste tillskrivas särdraget (+ 
animatum) i detta adjektiv. 

Vad neutruminkongruensen i exemplen med predikativen berömd, klämd, 
känd, oemotsagd och värd kan bero på har jag ingen bestämd uppfattning om. De 
här adjektiven är väl snarast semantiskt omarkerade i fråga om animatum/ 
inanimatum. Om man bortser från att ett annat korrelat än exemplens kan ha 
föresvävat språkbrukaren eller att exemplen kan vara defekta på annat sätt är det 
inte otänkbart att just de här utrumformema skulle kunna bero på ställning i fast 
verbgrupp (bli berömd, göra känd, stå oemotsagd, vara värd). Jag vill därför 
inte förkasta tanken på att ställning i fast verbgrupp i en del fall också kan vara en 
avgörande faktor. För att med säkerhet kunna yttra sig om det behövs fler 
exempel. 

Min förhoppning är att uppsatsen har visat att vändningar som Sverige är 
beredd att ... och arkivet är ansvarig inte skall ses som språkliga lapsusar utan 
som exempel på ännu en inkongruenstyp i svensk grammatik. 
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Summary 
Non-concord of the type Sverige är beredd att ... ̀ Sweden is pre-
pared to ...' and arkivet är ansvarig 'the archives are responsible' 

By Lennart Hagåsen 

Swedish has two grammatical genders, common and neuter, and two semantic, animate 
and inanimate. The predicative adjectives in the examples of the heading, which are in 
the common form, would be expected to have the neuter forms berett and ansvarigt (so 
in standard Swedish) in concord with the neuter nouns they refer to. In other types of 
non-concord in Swedish there is grammatical non-concord but, so to say, semantic 
concord in gender or number between nouns, on the one hand, and anaphoric pronouns 
and predicative adjectives, on the other. In the type of non-concord discussed here, the 
common adjectives do not agree with the anaphoric pronouns which are in concord with 
the neuter nouns. The author therefore assumes that the relevant common forms of the 
adjectives are justified primarily by a semantic feature (+ animate) inherent in these 
adjectives. Consequently, the semantics of the nouns does not influence the forms of the 
predicative adjectives in this type of non-concord. 
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Ösmo — ett vantolkat sockennamn 
Med en avslutande notis om medeltida kronolandbor och 

forntida karlar 

Av Lars Hellberg 

Om det sörmländska sockennamnet Ösmo i Sotholms härad på Södertörn har flera 
författare yttrat sig, alltsedan kyrkoherden Axel Quist år 1930 publicerade en ut-
förlig skildring av sin församlings historia, vari även ingick ett kapitel om ort-
namnen (1930:1 s. 45-56). Någon enighet om namnets egentliga innebörd har 
emellertid inte uppnåtts. Både för- och efterled har tolkats på olika sätt och de 
därvid framförda argumenten har så gott som genomgående varit påfallande illa 
underbyggda. Inte minst saknar man en kritisk granskning av de fornsvenska 
namnbeläggen. Först efter en sådan kan namnets grundform fastställas och en 
slutgiltig tolkning bli möjlig. 

Ösmo nämnes första gången år 1281 i ett av Magnus Ladulås utfärdat brev, 
varmed denne stadfäster en stor godsöverlåtelse till Strängnäs domkyrka, som 
hans yngre broder hertig Erik hade gjort kort före sin död 1275. De skänkta 
jordarna lokaliseras alla till östsönnländska socknar, mestadels på Södertörn. Inte 
mindre än 18 hörde hemma in parochia Ozmo (SD 1 s. 578).1  Några veckor 
senare undertecknade konungen ett fastebrev, vari stadfästelseurkunden noggrant 
återgavs (SD 1 s. 580). En avskrift därav finns i en av konung Birger Magnusson 
år 1317 utgiven vidimation; de många ortnamnen har där som regel helt 
oförändrad stavning men sockennamnet skrivs osmx (SD 3 s. 303). En i Liber 
ecclesie Strengnensis bevarad förteckning över stiftets socknar, sannolikt från 
åren 1314-19 och gällande s.k. sexårstionde, upptar beloppet De Ozmo, due 
marce (SDa 1:1 s. 162); namnformen är här uppenbart förvanskad.2  Närmast i 
tiden följer sedan tre suspekta belägg i brev som bevarats genom avskrifter i Lars 

lAlla här anförda och diskuterade originalbelägg av namnet Ösmo har av mig granskats i fotostatkopior 
i OAU. 

20m urkunden och dess datering se särskilt C. A. Ekbom i NoB 56 (1968) s. 33 ff. Denne gendriver 
bl.a. övertygande en av S. Ljung i NoB 53 (1965) s. 26 if. framförd åsikt au förteckningen skulle vara 
upplagd redan ca år 1280. Ösmo förekommer i urkundens grundtext, skrivet av hand A; jfr härom L. 
Hellberg i NoB 63 (1975) s. 171 f. 
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Sparres kopiebok: in otsmx 1327, parochia ossmo 1351, Parochie ozma 1331 
(SD 4 ss. 16, 218, 236). Dessa skrivningar får upptas med stor försiktighet och 
detta gäller givetvis även de «mu i ett brev från 1339 i samma kopiesamling; t 
torde här stå för tz i originalet (SD 4 s. 691). I viss mån onöjaktig avskrivning kan 
vidare misstänkas föreligga när Registrum ecclesie Strengnensis (trol.) år 1339 i 
en uppräkning av jordegendomar, tillhörande biskopen, nämner ett antal sådana 
som liggande Jn osmx sokn (SD 4 s. 240); märkligt är i alla händelser att ordet 
sokn här kunnat insmyga sig i den latinska texten. En helt trovärdig skrivform har 
vi däremot i ett av strängnäsbiskopen år 1342 utfärdat diplom, bevarat i original, 
där socknen omtalas som parrochie ozmo (SD 5 s. 100). Ungefär samtidiga är två 
belägg i Registrum ecclesie Upsalensis av år 1344, i princip att betrakta som 
avskriftsformer: de ozsmo och de Oztn0 (SD 5 ss. 312 resp. 349). I ett original-
diplom från år 1350, daterat i Ösmo, möter vi så rätt överraskande tre gånger den 
med en senare tids skrivsed överensstämmande formen osmo (SD 6 s. 208 f.). 
Betraktad i ett större sammanhang står den isolerad. 

Under 1300-talets senare hälft förekommer sockennamnet Ösmo nämnt i 19 
diplom, i tiden jämnt fördelade, varav 16 är bevarade i original. I de 20 beläggen 
där har förleden i 12 fall formen Oz-, i de övriga skrivs den Odz-. Härmed 
överensstämmer några tergalbelägg, i allmänhet samtida. Förledsformen Os- är 
inte alls företrädd i detta material. 

Går man vidare till 1400-talsurkundema fmner man där bland sammanlagt 39 
belägg, varav endast tre från avskrifter i egentlig mening, förledsformen Oz- 6 
ggr, Odz- eller Odhs- 24 ggr och den därmed likvärdiga Otz- 4 ggr. Här dyker 
småningom även Os- upp men bara 5 ggr (1446, 1467, 1492 och 1496 i två olika 
brev). 

På 1500-talet blir skrivningar med enbart s i förleden Ös- (Öss-) snart 
dominerande men därjämte finner man inte sällan Ösz- och alltjämt även Ödz-. 
Undantagsvis förekommer nu också Öst-. 

Slutleden skrivs i de många medeltida beläggen normalt -mo eller (sällan) 
-moo. Några undantag härifrån kräver dock uppmärksamhet. Redan 1317 möter 
vi formen osmee och 1331 den därmed jämförbara Ozma, visserligen icke i 
originalurkunder (det rör sig om vidimation resp. sentida avskrift), vilket 
givetvis förringar bevisvärdet (se ovan). Dessa skrivningar kan sammanställas 
med tre på -ma från 1300-talets senare del (1364, 1383, 1387), vartill kommer en 
på -mar från 1397. I alla dessa fall gäller det originalbelägg. Det från 1383 finns i 
ett fastebrev, utfärdat på häradstinget, och där omtalas först en gård j odzmo 
sokin och sedan på följande rad en annan j odzma sokin (läsningen är i båda fallen 
säker). Och bland 1400-talsbeläggen finner vi j Otzma 1467, odzma (2 ggr) 1450 
samt if Odzmaa socken 1440, det sista dock i en sentida avskrift. Även om dessa 
avvikande skrivformer intar en obetydlig plats i den stora mängden medeltids-
belägg tyder de ändå enligt min bestämda mening på att namnet sekundärt kunnat 
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anta en form på -rna (varav -me), sannolikt dock endast sporadiskt nyttjad 
och/eller hänvisad till vissa kretsar av namnbrukare. I sjömansspråk tycks den ha 
hållit sig levande ganska länge; ålderstyrmannen Johan Månsson använder i sin 
»Sjö-Book» av år 1644 formen Össma. 

Såvitt jag kunnat finna betecknar namnet Ösmo i historiskt källmaterial aldrig 
något annat än själva socknen. Någon anledning misstänka att det från början, som 
så många andra sörmländska sockennamn, har tillhört en enstaka bebyggelse, en 
gård som blivit prästgård eller en by som blivit kyrkby, finns inte. Av allt att 
döma skall Ösmo bedömas som ett s.k. kyrkplatsnamn (Öberg 1979). Detta 
innebär att namnet ursprungligen avsett just det terrängavsnitt där kyrkan 
byggdes. 

Genomgången av de talrika fornsvenska beläggen ger klart vid handen att namnets 
förled i allra äldsta tid normalt skrivits Oz-, varvid z står för konsonant-
förbindelsen ts, men därefter allt oftare även Odz- och Odhz-, vilket givetvis bara 
är ortografiska varianter av Oz-, gynnade av tidens skrivsed och möjligen också 
skrivaretymologiskt betingade.' Uttalet bör rätt länge ha varit öts, även om en 
tendens att assimilera ts till ss tidigt gjort sig gällande. 

Quist har i sin sockenbok lagt fram ett förslag till tolkning av förleden, som — 
fastän valhänt formulerat — från rent språklig synpunkt är oantastligt. Han menar 
att den kan innehålla genitivformen på -s av fsv. odher, fisl. auår m. i betydelsen 
'rikedom, (stor) jordegendom', ett ord som ju är särskilt väl känt i förbindelsen 
Uppsala öd, fsv. Upsala odher, fisl. Uppsala au5r, en uppenbarligen urgammal 
benämning på den över hela riket utspridda godsmassa som stod till svea-
konungens disposition i kraft av hans ämbete och som utgjorde det materiella 
underlaget för hans maktutövning. Ljudutvecklingen från 06s- till Ots- och vi-
dare till Oss- och/eller Os- med tendens till förkortning(ar) framför efterledens 
initiala m är ju helt naturlig.2  Quist har också i korthet sökt ge sitt tolkningsförslag 
en saklig motivering. Härtill återkommer jag i det följande med utförligare 
kommentar och bedömning. 

En helt annan tolkning har Bertil Ejder helt kort och — som det verkar — i 
hastigt mod fört fram i artikeln om socknen Ösmo i andra upplagan av Svensk 
uppslagsbok (band 30). Han säger där: »Namnet, 1281 Ozmo, innehåller 
väderstrecksbeteckningen öst och mo, sandig mark.» Han ger inga belägg, som 
skulle kunna styrka denna kategoriskt formulerade förklaring, och heller ingen 

1Jfr härtill Nordberg 1926 s. 176, samt mera utförligt Löfkvist 1976 s. 498 f. (»det väl kända bruket, 
att z betecknar en ljudkombination, som i etyinologiserande skrift skulle kunna återges med ts, ds, ths, 
dhs, ks, ös»). 

2Se t. ex. Noreen 1904 §§ 290,2 och 260,4. 
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saklig motivering. Då hans tolkning lika fullt på något håll tycks ha tagits på allvar 
(Stahre 1986 s. 62 f.), må här en klargörande kommentar inskjutas. 

Vädersuecksadverbet öster är liksom motsvarigheterna väster, norr och söder en 
vanlig ortnamnsförled, som normalt har en kontrastiv innebörd och anger att den 
med slutleden betecknade företeelsen är belägen öster om någonting annat i 
den aktuella natur- eller kulturlandskapsmiljön som vid namngivningen naturligt 
erbjudit sig till jämförelse, ofta en äldre bebyggelse. Mycket frekventa är här 
sammansättningar med by som senare led. På en grundform *Austr-byr återgår 
sålunda mer än 50 namn. Ca 35 av dessa finns i mälarlandskapen, flertalet eller ca 
25 med den nutida skrivformen Ösby, de övriga med Össby (i ett fall Össeby). 
Det är i detta sammanhang av intresse att studera hur förleden i dessa 
centralsvenska namn skrivs i de äldsta bevarade originalurkunderna. Man finner 
då att 5 belägg ( i 4 diplom) från tiden före år 1300 har förledsformen ost-. 
Nordberg (1926 s. 136) som redovisar detta material har följaktligen upp-
slagsformen Ostby-. Jan-Eskil Löflcvist (1976 s. 250), som granskat original-
diplomen från tiden 1300-25, använder däremot 0s(t)by- som uppslagsform och 
förklaringen härtill är att av hans sammanlagt 25 belägg 9 har förleden ost- och 
16 os-. Fortsätter man granskningen i OAU:s register över äldre namnbelägg 
finner man att förledsformen Os- senare under 1300-talet snart blir helt 
dominant, i varje fall i östra Mellansverige varifrån materialet till huvudsaklig del 
härrör. Sent under medeltiden uppträder vid sidan av det allmänna Os- enstaka 
»dekorativa» skrivningar med förledsformerna Osz- och Oz-. 

I sammansättningen runsv. *Austrbyr > ä. fsv. *Ostrbyr har r i den tunga kon-
sonantförbindelsen str-b tidigt fallit bort och inte efterlämnat något spår i de 
skrivna namnbeläggen, av vilka det äldsta är från 1280. Efter år 1300 har så t i 
den kvarstående förbindelsen st-b snart också försvunnit, åtminstone i de trakter 
där namnet har sin tätare förekomst. Samma utveckling har förlederna i namnen 
Väsby och (med visst förbehåll) Norrby och Sörby genomgått.' Den är helt 
naturlig och ingalunda oväntad. 

Konsonantgruppen str-m i den av Ejder förutsatta grundformen (*Austr- >) 
*Ostr-mor skulle utan minsta tvivel ha reducerats på samma sätt och i ungefär 
samma takt som str-b i de med öster sammansatta namnen på -by. I de tidigaste 
beläggen, före år 1300, skulle vi ha väntat oss förleden skriven *Ost-. Samma 

'Många förbiser alltjämt skillnaden (även i semantiskt avseende) mellan sammansättningar med 
väderstrecksadverb och motsvarande adjektiv, t.ex. fsv. (*Austrbyr >) Ostby gentemot (*Oystribyr, 
*Oystraby >) Östraby, nu (vanligen) Ösby gentemot Österby. I fallen Norrby och Sörby (Söderby) kan på 
mänga håll säker åtskillnad göras endast med hjälp av fornsvenska belägg. Se härom Sahlgren 1925 s. 
126 samt Hellberg 1950s. 161, 1967 s. 246 f. med not 98 och 1987 s. 258. 
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förledsform borde ha levat vidare in på 1300-talet men småningom fått ge vika 
för den segrande *Os-. Men detta stämmer inte alls med de faktiskt föreliggande 
skrivningarna i den fylliga beläggserien för namnet Ösmo. Där skrivs förleden 
såsom ovan visats äldst Oz-, senare även Odz- och Odhz-, vilket vittnar om ett 
uttal där vokalen följts av konsonantförbindelsen ts. För tolkningen av förleden 
är detta ett grundläggande faktum. 

Efter ledens tolkning kunde förefalla självklar och har tydligen uppfattats så 
av Ejder. Den kompliceras emellertid av ett par omständigheter som här inte kan 
förbigås. I första hand gäller det de i en rad gamla belägg uppträdande formerna 
på -rna och -me, ovan anförda, vilka på grund av sin relativa talrikhet och jämna 
fördelning över tiden måste anses återge ett alternativt uttal som under lång tid 
existerat och förmått hävda sig vid sidan av det normala. I annat sammanhang har 
jag redan framfört en på språkhistoriska fakta grundad förklaring av denna 
uttalsväxling (Hellberg 1979 s. 140 if., särskilt s. 142). 

Min primära uppgift var då att tolka det småländska sockennamnet Hossmo i 
Södra Möre härad (nu i Kalmar kommun). Hjalmar Lindroth hade i en mycket 
summarisk utredning velat återföra detta namn på ett fornsvenskt *Husamadh och 
som stöd härför åberopat beläggen Husama 1386 och Husema 1422. Han ansåg 
alltså att slutleden kunde innehålla det i götamålen vanliga ordet mad f. 'sankäng', 
som också var slutled i Kumlamad i samma landsända, »namn på ett Olovskapell 
som föregick den senare S:t Sigfrids kyrka och socken». Slutledsformen -mo i 
Hossmo skulle kunna bero på »en lärd uppsnyggning» (Lindroth 1926 s. 17). 

I min kritik av denna bisarra slutledstolkning framhöll jag att det tidiga 
d-bortfall, som Lindroth helt omotiverat antagit, är högst osannolikt. Som senare 
led i skrivformer av bebyggelsenamn, t.ex. det av Lindroth själv nämnda Kumla-
mad, kvarstår mad enligt en av mig utförd och redovisad undersökning allmänt 
intakt ännu i våra dagar, detta trots att d har förstummats i uttalet. Jag påpekade 
vidare att en rad fornsvenska belägg av namnet Hossmo, som Lindroth inte hade 
känt till, klart visade att dess fornsvenska grundform måste ha varit Husamo. 
Genom en ingående bebyggelsehistorisk utredning klargjorde jag slutligen att 
kyrkbyn Hossmo, som gett socknen dess namn, skall betraktas som en utbruten 
östlig del av en ursprunglig storby med namnet *Husa(r). Jag tolkade Hossmo av 
fsv. Husamo som 'från *Husa avsöndrad bydel, som är belägen på mo-mark', 
vilket stämmer förträffligt med terrängförhållandena. Samtidigt konstaterade jag 
emellertid att äldre belägg på namnet Hossmo tydde på att slutleden länge 
fakultativt kunnat uttalas -ma. Ännu 1644 skrev den ovan nämnde Johan Månsson 
Hossma lika väl som Össma. 

I min förklaring av växlingen -mol-ma i slutleden hänvisade jag till det sörm-
ländska sockennamnet Ösmo, som enligt vad jag funnit företedde samma växling 
och dessutom med sin betydligt rikare fornsvenska beläggserie erbjöd bättre 
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förutsättningar för en språklig analys. Resultatet av denna sammanfattade jag på 
följande sätt (1979 s. 142). 

Senare ledens formväxling hänger samman med att namnet i egenskap av 
sockennamn ofta förekom i fast förbindelse med ordet sokn: *Ozmos sokn, 
varvid genitivändelsen i -mos kom att sammanfalla med s i sokn. Detta ledde till 
att ortnamnets genitivform missuppfattades: man kunde tro att den var Ozmo och 
härtill bildade man så i analogi med det vanliga böjningsmönstret nom. kyrkia, 
gen. kyrkio (jfr kyrko-gård osv.) den nya grundformen Ozma (-we). Den riktiga 
grundformen på -mo levde emellertid kvar och trängde med tiden tillbaka sin 
konkurrent men dessförinnan kunde skrivformer med -mo och -rna blanda sig 
med varandra på ett förvirrande sätt. 

Att Ösmo liksom Hossmo är en sammansättning med ordet mo, fsv. mor m. 
(gen. mos), stod för mig helt klart och jag framhöll uttryckligen detta. Enligt 
dialekternas och inte minst ortnamnens vittnesbörd har mo i centrala svenska 
landsdelar av ålder betecknat 'slät mark av större eller mindre utsträckning, 
bestående av fin sand och ofta utgörande ett parti av en rullstensås'. Eftersom 
dylik terräng nästan alltid är beväxt med skog, där tallen dominerar, har mo i stor 
utsträckning också blivit liktydigt med 'tallskog på sandig mark'. 

Egendomligt nog hävdade emellertid kyrkoherden Axel Quist i sin här inled-
ningsvis näinnda sockenbok att senare leden i namnet Ösmo är det feminina ordet 
mor, som visserligen också betecknar terräng och skogväxt men av helt annat slag 
än mo (Quist 1930:1 s. 46). Med mor har man i östra Mellansverige och Norrland, 
där ordet har gammal hemortsrätt, menat (ursprungligen) sank eller rentav 
vattensjuk mark, där av barrträd endast gran kunnat växa. Härav den sekundära 
innebörden '(sumpig) granskog'. 

Den som tagit del av min redogörelse här ovan för namnet Ösmo och dess 
talrika äldre belägg torde utan vidare inse att den av Quist framförda 
uppfattningen om slutledens härledning är orimlig. Ingenting tyder på att -mo 
skulle kunna komma av -mor, som helt regellöst har förlorat sitt slutljudande 
dentala r. Märkligt nog tycks emellertid denna slutledstolkning inte enbart vara en 
lelcmans självrådiga påfund. När Quist säger att »sista bokstaven och ljudet 
bortfallit, kanske genom anknytning till det bekantare mo», tillfogar han nämligen 
i en not: »Tydningen av namnet Ösmo är ett kort sammandrag av en vetenskaplig 
längre utredning, som professor Hj. Lindroth godhetsfullt stått till tjänst med.» 
Man måste härav dra slutsatsen att en utveckling från *-mor till -mo i slutleden, 
åtminstone som förslag, härstammar från Lindroth och man kan därvid knappast 
undgå att jämföra med dennes tidigare spekulation om senare leden i namnet 
Hossmo (se ovan). 

Ett stöd för sin (och Lindroths) mening att senare leden i Ösmo från början varit 
ett av beläggen icke styrkt *-mor, »vars sista bokstav r avlägsnats (i uttal eller 
skrift)», ansåg sig Quist ha funnit i ett försvunnet Morsunda, som enligt hans utan 
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någon som helst godtagbar motivering framförda åsikt är »det gamla namnet på 
kyrkoherdebostället Muskösund» (a.a. s. 46, jfr s. 51: »Kyrkoherdebostället 
Muskösund skrevs 1281 Morsunda ...»). Huruvida Lindroth även här haft ett 
finger med i spelet måste tydligen förbli ovisst. Antagandet har emellertid nyligen 
kritiklöst anammats och upphöjts till obestridd sanning av Nils-Gustaf Stahre i en 
översikt över vad olika författare hittills sagt om namnet Ösmo och jag kan därför 
inte underlåta att här kommentera även denna detalj. På tal om den supponerade 
slutleden *-mor säger sålunda Stahre (1986 s. 62): »Denna tolkning anknyter till 
det äldsta kända namnet på prästgården i Ösmo, på vars ägor kyrkan är byggd. År 
1281 skrevs prästgårdens namn Morsundum. Namnet har senare ombildats i 
anslutning till sjönamnet Muskan och skrevs 1638 Muskesundh och slutligen 
Muskösund.>>1  

Morsunda är ett av de 18 hemman som ingick i hertig Eriks testamentariska 
överlåtelse av jordagods i östra Södermanland till domkyrkan i Strängnäs. Det 
nämnes först i konung Magnus Ladulås stadfästelsebrev från början av år 1281 
med orden »in parochia Ozmo, in [...] Morsundum 1111°r  solidi cum dimidio» och 
detta upprepas i det endast några veckor senare utfärdade fastebrevet liksom även 
i den 1317 utgivna vidimationen (se härom ovan). I princip rör det sig emellertid 
här om ett enda namnbelägg i original och avskrifter. I senare medeltida urkunder 
har namnet inte kunnat påvisas och i kamerala akter från nyare tid förekommer 
det inte heller. Det tycks vara spårlöst försvunnet. Anmärkningsvärt är att 
Morsunda saknas i förteckningarna över domkyrkans godsmassa ca år 1340 i 
Registrum ecclesie Strengnensis (se ovan). En rimlig slutsats är att Morsunda 
efter överlåtelsen snart nog upphört att existera som självständig bebyggelseenhet 
i samband med någon förändring i förvaltningen av de många jordar, flera ganska 
små, som domkyrkan hade emottagit. De brukades alla av landbor och 
rationaliserande åtgärder kunde därför lätt vidtagas. 

Enligt Quist var Morsunda kyrkoherdeboställe i Ösmo socken, då hemmanet på 
1270-talet skänktes till Strängnäs domkyrka, »troligen även någon tid förut, ty 
präst fanns här nog under 1100-talet» (a.a. s. 311). Något sådant kan emellertid 
inte utläsas ur texten i den enda urkund som nämner namnet. Morsunda uppträder 
där som ett av många med hänsyn till sin egendomsrättsliga ställning likartade och 
i princip ofria hemman under central förvaltning (mera härom nedan). Att ett av 
dessa vid sidan härav skulle ha haft den speciella funktionen som prästgård får 
anses uteslutet. 

Prästgården i Ösmo socken heter, såsom av det föregående redan framgått, 
Muskösund. Enligt jordeboksutdrag i OAU är namnet äldst belagt 1685 som 

'Stahre upplyser inte om varifrån han fått belägget Muskesundh av år 1638. I jordeböckema tycks 
namnet inte förekomma förrän 1685 (se nedan). 
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Musksund prästbordh. På 1700-talet skrivs förleden Muske-, vilket senare 
omtolkas till Muskö-. Enligt flera upptecknare uttalas namnet med slut-
ledsbetoning och tvåstavig förled. Dess fornsvenska grundform var säkerligen 
*Muska-sund, vilket betyder 'sundet i sjön Muskan (fsv. *Muski m.)'. 

Denna tolkning förutsätter att Muskan, nu på en nivå av 25,5 m över havet (T 
91 Nynäshamn NV), tidigare utbrett sig längre söderut och även täckt lågmarken 
väster om den höjdsträckning på vilken prästgården ligger. Ännu på våra tryckta 
kartor markeras denna terräng som mycket sank (se t.ex. ek 91 8e Ösmo). Här har 
då funnits en liten fjärd eller »partialsjö», som avskilts från den stora sjöytan 
genom en förträngning just där numera Nynäshamn passerar området. Mitt i 
denna förträngning ligger — i våra dagar som en udde i sjöns södra ände — en höjd 
som på den nya ekonomiska kartan kallas Storholmen. Förträngningen har 
säkerligen uppfattats som ett sund och med särskiljande förled kunnat benämnas 
*Muskasund 'sundet i sjön Muskan'. Detta namn överfördes senare på en strax 
söder om sundet anlagd bebyggelse som i samband med sockenbildningen blev 
prästgård. Ett medelstort järnåldersgravfält strax intill prästgården tyder på att 
bebyggelsen är förhistorisk. Kyrkan har byggts längre söderut på för ändamålet 
tjänlig mark (se nedan). Avståndet mellan prästgård och kyrka är ca 500 meter.' 

Att man utan vidare kunnat bedöma Muskösund som en omstöpt form av det 
1281 nämnda Morsunda är egentligen mycket förvånande. Båda namnen börjar 
visserligen på M- och har slutleder som innehåller ordet sund. Men strukturellt är 
de helt olikartade. Morsunda har enligt det enda belägget på -um varit pluralt och 
det har säkerligen uttalats med grav accent, sålunda med huvudtryck på förleden 
och bitryck på efterleden. Muskösund däremot är singulart och uttalas med slut-
ledsbetoning. Dess språkliga struktur är mera speciell men vanlig i sammansätt-
ningar med egennamn som genitivisk förled; jfr t.ex. Hjälmarsund och Oxelö-
sund. Om man vill sammanställa Muskösund med det försvunna Morsunda måste 
man sålunda antaga att namnet undergått djupgående förändringar, inte bara bytt 
ut förleden. Rimliga skäl för ett sådant antagande saknas. 

'Ca 1,5 km ÖNÖ om kyrkan har legat ett litet frälsehemman (1/2 mtl) med namnet Åttinge (Ottinge); 
det är sedan mer än ett sekel avhyst och inlagt under Ogesta. Carl Ivar Ståhle har inte kunnat undgå att 
sammanställa detta namn med en rad andra Åttinge i Södermanland och Närke (= Strängnäs stift), vilka 
betecknar gamla prästgårdar och enligt en av mig framlagd utredning skall förklaras med ledning av 
Södermannalagens bestämmelse i Kyrkobalken flock 2: »Ny scal bool tu l kirkiu beggi, Da scal kirki 
attung hawa halffemto örtugh vm by allan» (Ståhle 1946 s. 192 f., Hellberg 1942 s.93 f.). För frågan om 
var Ösmo sockens äldsta prästgård varit belägen utgör detta Åttinge självfallet en komplikation; en av 
Ståhle framförd tanke att namnet i detta fall skulle kunna ha tillhört en utjord till prästgården innebär 
knappast någon tillfredsställande lösning på problemet. Stahre tycks inte ha uppmärksammat det. För 
frågan om sockennamnets etymologi är dock namnet Åttinge knappast relevant. 
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Det kan nu vara på tiden att återvända till huvudämnet för denna artikel, 
tolkningen av namnet Ösmo. Att dess senar e led verkligen är ordet mo — och 
inte såsom också hävdats mor — kan redan efter de ovan framlagda språkliga 
utredningarna anses till fullo klarlagt. Men detta stämmer också utmärkt väl 
överens med de reala förhållandena. 

Den höjdsträckning som kyrkan står på är nämligen en sydlig utlöpare av den 
s.k. Tungelstaåsen, som är en av Södertörns mindre naturformationer av detta 
slag. Dess förlopp har för mer än hundra år sedan av geologisk sakkunskap 
beskrivits på följande sätt: »Den har sin början något norr om Skarp Ekeby, går 
fram vid nämnda gård, har sin största utbredning och vackraste form vid och 
söder om Tungelsta, fortsätter till Ekeby, men träffas sedan blott såsom enstaka 
kullar vid Nora, Sjelf, Banksta, Fors och Ösmo kyrka» (Palmgren 1874 s. 19). 

Enligt det geologiska kartbladet »Årsta» (1874) består visserligen denna ås med 
alla sina friliggande partier enbart av »rullstensgrus» men de lösa jordlagren är 
här som på andra tidigt utgivna geologiska kartblad ganska grovt tecknade. I 
detaljer kan karteringen därför bli missvisande. Att så är fallet just vid Ösmo 
kyrka och i dess närmaste omgivning har jag själv förvissat mig om. Marken 
består nämligen här genomgående av mycket fin sand och terrängtypen motsvarar 
otvivelaktigt vad som enligt genuint språkbruk och ortnamnens vittnesbörd av 
ålder kallats mo. Därmed verifieras den slutsats som redan dragits på grund av 
beläggmaterialets beskaffenhet, att Ösmo är namn på den plats där kyrkan byggts, 
ett kyrkplatsnamn. Moartad terräng tycks i övrigt inte vara vanlig inom socknens 
område. 

Till den förklaring av för leden Ös- som Quist, säkerligen inspirerad av 
Lindroth, fört fram har jag redan i det föregående liksom i ett tidigare 
sammanhang (Hellberg 1979 s. 142) anslutit mig. Min granskning av de äldre 
beläggen har ytterligare underbyggt denna tolkning. Efter det uddljudande ö har 
följt en konsonantförbindelse som återgetts med z, senare även dhz o. likn., 
motsvarande ts, som kan ha uppstått genom assimilation av ås (ks). Rent formellt 
finns således inget att invända mot förslaget att uppfatta förleden som genitiv av 
fsv. odher m. '(stor) egendom, rikedom', fvn. au& m. 'd:o'. Detta tolknings-
förslag måste tas på fullt allvar, inte minst därför att språkligt godtagbara 
alternativ uppenbarligen saknas. Särskilt bör framhållas att de tidiga beläggen 
klart ger vid handen att en tvåstavig förledsform fsv. *Odhes-, genitiv av fsv. 
Odhe n. 'öde tillstånd, ödesmål', fvn. eyåi n. 'd:o', inte kan komma i fråga. 

Enligt Quist (a.a. s. 46) syftar förleden i Ösmo på Uppsala öd, det forntida 
riksgodset: »Ödh var benämningen på de gårdar, som konungen ägde i de olika 
landskapen. I Ösmo flums många sådana kungsgårdar, och 1281 överlätos 17 st. 
åt biskopen i Strängnäs.» Den sakliga motivering som detta summariska uttalande 
avser att ge skall här närmare skärskådas och utbyggas. 
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Vid sin bortgång år 1275 hade hertig Erik Birgersson överlåtit ett stort antal 
jordagods till biskop Anund i Strängnäs och domkyrkan därstädes. Själva 
donationsurkunden har gått förlorad men dess innehåll redovisas utförligt i det 
stadfästelsebrev som den äldre brodern Magnus Ladulås i egenskap av regent år 
1281 utfärdade och vari sockennamnet Ösmo nämnes för första gången (SD 1 s. 
578 f., jfr ovan). I detta brev uppräknas samtliga donerade hemman, lokaliserade 
till socknar och taxerade i markland, öresland, örtugland och penningland. Först 
nämnes inte mindre än 18 gårdar i Ösmo, inalles taxerade till något mer än tre 
markland, därefter nio gårdar i grannsocknen Sorunda med ett sammanlagt 
taxeringsvärde av drygt två markland. Härtill kommer så i Toresund fyra och i 
Taxinge två gårdar, medan socknarna Ytterenhörna, Östertälje och den 
uppländska Skå »in fxringix Oium» bidrar med en vardera. Alla 36 gårdarna 
brukades av landbor (lat. coloni) under huvudgården Husby-Enhörna (numera 
Ekensberg) i Överenhörna socken (mansionem Hosaby in Enhorne), som med 
två markland också ingick i överlåtelsen. I sin helhet omfattade denna nästan 9 
markland. 

Vid flera tillfällen har denna stora godstransaktion uppmärksammats av våra 
medeltidshistoriker. Senast har Thomas Lindkvist (1979, särskilt s. 51) i ett större 
sammanhang kommenterat driften av hela storgodset genom landbor. Anmärk-
ningsvärt är att det stora flertalet landbogårdar har legat på stort avstånd från hu-
vudgården och dessutom i ett helt annat judiciellt distrikt (hundare) än denna. I 
sitt viktiga arbete Kronoavsöndringar under äldre medeltid har Jerker Rosén 
(1949 s. 149 f. med not 40) gentemot Henrik Schiick framhållit att det donerade 
egendomskomplexet vid tiden för avyttringen »betraktats som hertig Eriks 
arvegods». Sin karaktär av patrimonium kan dock såväl husabyn som de under 
denna lagda enheterna ha förvärvat på ett relativt sent stadium, sedan avsöndring 
av gammalt kronogods till medlemmar av den kungliga dynastin, liksom till 
aristokratin och kyrkliga institutioner, blivit en mera vanlig företeelse. Att 
husabyarna från början överlag ingått i Uppsala öd och varit centra för 
förvaltningen av detta riksomfattande lcronogodskomplex står alltjämt kvar som 
en allmän mening; se t.ex. Rosén i KL 7 sp. 94 if. (art. Husaby) och dens. i KL 9 
sp. 434 ff. (art. Krongods). 

Landbohemmanen har nästan genomgående varit lågt taxerade. Alldeles 
särskilt gäller detta de aderton i Ösmo, vilkas medelstorlek uppgår till endast 
något över fyra örtugland. De finns fördelade över nästan hela sockenytan men 
med viss koncentration till den centrala kyrkbygden. I flertalet fall har de 
uppenbarligen utgjort mindre delar av större habitationer, de kan ha varit 
småhemman i byar eller t.o.m. utjordar. Att en enskild person i något syfte skulle 
ha samlat på sig dessa småjordar förefaller ganska osannolikt och ingenting tyder 
på att de ingått i Bjälbosläktens, den nya kungadynastins, gamla godsbestånd. 
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Deras förekomst i det här givna sammanhanget bör ha en mera speciell för-
klaring. 

För landborna som social grupp, så som de under medeltiden framträder i vårt 
magra urkundsmaterial, har man föreställt sig ett ursprung efter i huvudsak två 
utvecklingslinjer, varvid påverkan från socialhistorisk och -ekonomisk forskning 
på kontinenten gör sig tydligt märkbar (Lindkvist 1979, jfr t.ex. Duby 1973). Till 
en del har de ansetts efterträda en äldre epoks slavar och halvfria tjänare, vilka 
såsom brukare av andras jord fått möjlighet att successivt förbättra sin sociala 
ställning. Men man har också tänkt sig att fria bönder under trycket av en för dem 
ogynnsam ekonomisk utveckling, inte minst en alltmera tyngande skattebörda, 
funnit det förmånligt att överlåta sin jord åt en godsherre, som kunde ge dem 
beskydd och ansvara för deras välfärd. 

Våra medeltida kr onolandbor är dock säkerligen i stor utsträckning 
arvtagare till de karlar, som enligt ortnamnens vittnesbörd måste ha spelat en 
framträdande roll i det forntida samhället som konungstjänare med en rad viktiga 
funktioner, inte enbart militära.' Av Karlaby-namnen, varav Uppland har nio och 
Södermanland fem, framgår direkt att karlar varit fast förlagda till administrativa 
centra och andra huvudorter och där brukat jord. Att så varit fallet även i central-
ortssammanhang, där detta ortnamn som speciellt argument saknas, framgår 
mångenstädes av andra ortnamn med förleden fsv. Karla-. 1 vattnet utanför den 
här aktuella husabyn i Överenhörna ligger sålunda Karlholmen, förmodligen 
liksom samma namn på andra håll erinrande om en samlingsplats för distriktets 
karlar. Var dessa varit bosatta får vii sådana fall inte veta men ett nära till hands 
liggande antagande, som ibland kan särskilt motiveras, är att många av dem har 
haft sig jord tilldelad i själva husabyn eller dess motsvarighet med annat namn. 

Nu ger ortnamnsmaterialet många anvisningar om att karlar haft uppgifter som 
de knappast kunnat effektivt fullgöra, om de inte haft fast hemvist utanför och 
stundom på långt avstånd från centralorten. Det är bl.a. tydligt att karlar har 
spelat en stor roll för samfärdseln till lands och sjöss och även för tryggandet av 
anläggningar i samband därmed. Utefter östkustens viktigare sjöleder finner man 
sålunda namn på gamla hamnlägen med förleder som utgår från fsv. Karla-: 
Karl-, Kallhamn, Karlvik m.m. Och den ännu i äldre medeltid mycket tunnsådda 
skärgårdsbefolkningen kan inte ensam ha burit hela ansvaret för den vård och 
vaka, varom de talrika böte-namnen avger vittnesbörd. Här måste förstärkning 
ha kunnat hämtas från fastlandet och eftersom de där bosatta fria böndernas 
främsta åliggande inom ledungens ram var att hålla skeppen i gott skick och att 
bemanna dem med roddare, kan man mycket väl tänka sig att den ständiga vakt- 

10m fomtidssamhällets karlar har jag uttalat mig något mera utförligt i artikeln De finländska 
karlabyarna och deras svenska bakgrund (Hellberg 1984), i huvudsak på grundval av ortnamnsmaterial. 
Mycket finns dock att tillägga och jag har för avsikt att återkomma till ämnet i flera sammanhang. 
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och signaltjänsten utefter skärgårdslederna till stor del sköttes av karlar i egen-
skap av konungstjänare, för vilkas underhåll smärre jordar ur kronodomänen 
Uppsala öd avdelats. 

1 en historisk kontext av denna art skulle jag vilja inplacera de här aktuella 
landborna i Ösmo. De har då som föregångare haft karlar med uppgifter främst 
inom rikets försvar eller den sjömilitära ledungen i vid bemärkelse. Hypotesen 
kan faktiskt styrkas med onomastiska argument av stort intresse men dessa måste 
tyvärr av utrymmesskäl stå över till ett annat tillfälle. Den ger oss emellertid 
också en bättre möjlighet att förstå sockennamnet Ösmo i enlighet med den 
språkliga uttolkningen '»Ödens» (= Uppsala öds) mo'. Namnet kan naturligtvis 
vara mycket äldre än sockenbildningen. Från början har det rimligtvis åsyftat en 
samlingsplats för här och i omgivande småbygder bosatta karlar, vilka i det 
forntida samhället bildade en från de fria bönderna avskild grupp, som genom sitt 
jordinnehav och därmed förenade tjänsteplikter företrädde konungen och dennes 
stora domän Uppsala öd. För allmogen i denna centrala landsända var givetvis 
Uppsala öd som institution väl bekant och det kan därför inte förvåna att den i 
vardagligt språkbruk — sålunda även vid namnbildning — omtalades enbart som 
»Öden», runsv. *Auår, fsv. *Odher, *Odhrin. Bestämningsleden Up(p)sala var 
då onödig och den skulle ha gjort ett namn otympligt. 

Vid »Ödens», rättare sagt dess karlars, mötesplats byggdes efter kristendomens 
införande en kyrka, vars namn därpå övertogs av den därtill hörande socknen. 
Man kan väl undra om inte platsen redan i hednisk tid haft också en religiös 
funktion men något mera bestämt kan tydligen inte sägas därom. Att karlar 
annorstädes haft särskilda kultplatser är dock obestridligt. Särskilt klart framgår 
detta av bynamnet Karlevi 'karlarnas helgedom' i Torslunda socken på Öland. 
Ännu ett par ortnamn med förleden fsv. Karla- förekommer där i en namnmiljö 
som vittnar om att orten av ålder varit ett viktigt centrum. Kyrkbyn Torslunda 
bevarar uppenbarligen namnet på dess allmänna kultplats, där Tor dyrkades. Man 
kan förmoda att karlarna haft en annan favorit i gudavärlden (jfr här Hellberg 
1984 s. 94 och dens. 1986 s. 25 f.). 

Den sakliga bakgrund till namnet Ösmo som jag här sökt teckna får enligt min 
mening ett gott stöd i det sörmländska gårdnamnet Karlemo i Ärla sn i 
Österrekarne hd (nu i Eskilstuna kommun). Namnet utpekar rimligtvis en på 
momark belägen mötesplats för forntida karlar. Bebyggelsen ligger strax 
nedanför och öster om den kända fornborgen 0 gaklev, som ingår i en stor 
befästningskedja utmed en forntida vattenled mellan Hjälmarens avlopp 
Hyndevadsström och Gripsholmsviken i Mälaren. Läget är strategiskt, särskilt 
som vattenleden alldeles här intill korsas av en viktig åsväg. Men till denna 
knutpunkt ansluter sig också säterinamnet Rinkesta två km norr om Karlemo. 
Förleden i detta namn (if rinkastom 1379 o.s.v.) är gen. plur. av ett ord, motsva- 
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rande fisl. rekkr, feng. rinc, flty. rink och fhty. rinch, som är en urgermansk 
beteckning på yrkeskrigare av hög rang. Förleden Rinka- finns för övrigt också i 
18 svenska Rinkeby (Rickeby, Rinkaby), av vilka inte mindre än 11 är uppländska 
(Hellberg 1984 s. 92 f.). Sammansättningen Rinkesta är däremot unik. Men det-
samma gäller Karlemo 'karlarnas mo' och det faktum att dessa båda namn 
uppträder tillsammans i en från kulturhistorisk synpunkt signifikativ miljö för-
tjänar naturligtvis stor uppmärksamhet. I själva verket kan mycket mera sägas 
därom och jag hoppas få tillfälle återkomma till ämnet. Här nöjer jag mig med att 
framhålla att mo som slutled i namnen Karlemo och Ösmo säkerligen har en och 
samma sakliga bakgrund. Ordet åsyftar i båda fallen moterräng som av praktiska 
skäl nyttjats som samlings- och övningsplats. På samma sätt har ju också i vår tid 
exercisplatser som Backamo och Sånga mo fått namn. 
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Summary 
Ösmo — a misinterpreted parish name 

By Lars Hellberg 

A few miles south of Stockholm, on the large island of Södertörn, there is a parish called 
Ösmo, a name which so far has not been satisfactorily explained. Contrary to linguistic 
and physical conditions, the first element has been interpreted as the adverb öster 
(OWScand austr) 'east' and the second part as Sw dial. mor f. (= OE mör), which in 
Swedish place-names denotes `(spruce) forest on damp ground' etc. However, the old 
Swedish forms, Ozmo, Odhzmo, etc., indicate that the name contains the word mo, 0Sw 
mör m., which denotes sandy g-round, often covered with pine and connected with 
boulder-ridges (eskers). The parish church is situated on a sandy part of a boulder-
ridge. As far as can be judged, the first element of the name is the genitive form of 0Sw 
pdher m. large wealth' with reference to Uppsala öd, the ancient royal demesne or 
crown-lands. In the article reasons are given for this interpretation and new points of 
view are discussed and evaluated. 



Tornsvala eller tornseglare? 
Ansatsen till en ornitologisk beteckningsreform 

Av Lars-Gunnar Larsson 

1. Bakgrund 
Sveriges ornitologiska förening, SOF, är en rikstäckande ideell förening som 
samlar landets fågelintresserade. Föreningen skall enligt sina stadgar verka »för 
utforskandet och skyddet av landets fågelfauna» och dess verksamhetsformer är 
därvidlag olikartade: man medverkar i fågelskyddsprojekt, sprider på olika sätt 
information och deltar i naturvårdsdebatten. Tidskriften Vår fågelvärd (VF) är 
föreningens viktigaste forum och där publiceras ornitologiska artiklar, oftare 
med strikt vetenskaplig prägel än med populär. Betydelsefull är även Sveriges 
fåglar (SF), en aktuell översikt över fåglar i Sverige. SOF:s arbete utförs bl.a. 
inom ett antal olika kommittéer; bland dessa fanns intill nyligen en s.k. fågel-
namnskommitt6 För drygt 10 år sedan kom från denna kommitté ett förslag som 
orsakade livlig diskussion men ändå kom att ligga till grund för SOF:s beslut att 
»rekommendera tornseglare som officiellt svenskt namn» i stället för tornsvala 
(VF 1978:270). 

2. Fågeln 
Den fågel som förslaget gällde torde vara en av de allra mest välkända i den 
svenska fågelfaunan. Tornsvalan är oupplösligt förknippad med svenska 
sommarkvällar då man inte kan undgå att se och höra den. »Med orörda styfva 
vingar genomskär hon luften med pilens fart, och det torde knappt gifvas någon 
fogel, som i jemförelse med dess storlek, flyger snabbare än denna. Ofta flyger 
hon i större eller mindre sällskap och låter under flygten höra sitt hvassa 
genomträngande skrik» (Nilsson 1980 1:251). Fågelns latinska beteckning, Apus 
apus 'den fotlösa', syftar på tornsvalans veka tarser. Den kan knappast stå upprätt 
på sina ben utan klänger sig fast på väggar eller träd när den inte befinner sig i sitt 
naturliga element, luften. Tornsvalan samlar sin föda och parar sig i luften, den 
kan t.o.m. övernatta sovande i luften. Lika suveränt som den behärskar luften, 
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lika tafatt är den om den, »den fotlösa», råkar hamna på marken (jfr t.ex. 
Rosenberg 1953:151; Nilsson 1980 1:250 if.; BWP:661 if.). 

3. Förslaget tornseglare 
3.1. Motiv till beteckningsändringar 

Förslaget till ändring från tornsvala till tornseglare baserades framför allt på att 
tornsvalan, Apus apus, inte är någon svala utan i stället hör till ordningen seglar-
fåglar, Apodiformes, vars enda svenska företrädare den är; först i medelhavs-
länderna möter man andra seglarfåglar, såsom alpseglare, blek tornseglare etc. 
(beteckningar efter Bruun & Singer 1983). Motsägelsen mellan den traditionella 
beteckningen tornsvala och dess taxonomiska hemmahörighet var ingen nyhet 
1978, då förslaget tornseglare framfördes. Redan i första upplagan av 
Rosenbergs (1953:151) klassiska fälthandbok heter det t.ex.: »På hur långt håll 
som helst skiljer hon [tornsvalan] sig från svalorna på flygsättet». Ändå var 
släktskapsförhållandena det viktigaste motivet till ändringsförslaget. Den nya 
beteckningen skulle överensstämma med andra seglarfåglars och klart markera att 
Apus apus inte är någon svala (VF 1978:270). I fågelnamnskommittUs 
presentation av förslaget (VF 1978:270) diskuterades huruvida bytet från 
tornsvala till tornseglare skulle bli prejudicerande, så att t.ex. spillkråka blir 
spillspett och talgoxe talgmes. Just tornseglaren ansågs emellertid av 
fågelnamnskommittM vara ett särskilt viktigt fall, »eftersom det knappast 
föreligger några större risker att ta spillkråkan för en kråkfågel eller talgoxen för 
ett kreatur. Tornseglaren uppfattas däremot ofta även av naturintresserade 
människor som en äkta svala.» 

Det finns emellertid också en annan orsak (jfr VF 1978:270) än taxonomiska 
förhållanden att förändra eller snarare systematisera fågelbeteckningar. Under 
senare år har fågelskådandet internationaliserats och man företar långväga resor 
till berömda utländska fågellokaler. De problem med fågelbeteckningar som 
sådana resor i fjärran länder medför kan exemplifieras med ett utdrag ur en 
presentation av en resa till Venezuela som SOF organiserar 1990: »Rovfåglar är 
vanliga, och vi har chans att se Snail och Pearl Kite, Black-collared, Savanna och 
Great Black Hawk, Yellowheaded och Crested Caracaras och King Vulture m.m. 
Därtill övervintrande nordamerikanska vadare, sumphöns, kungsfiskare, 
jacamarer, diverse småfåglar, samt Sunbittem, Scarlet Macaw och Hoatzin» (VF 
1989:238). Kungsfiskare i utdraget betecknar inte en art utan en familj, 
Alcedinidae, och den enda av dessa fågelbeteckningar som jag själv stött på i en 
svensk kontext tidigare är hoatzin (se Lindblad 1975:74 f.). Latinet tycks inte 
längre vara ornitologins internationellt gångbara språk. 
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I artikeln där förslaget till ny beteckning för tornsvalan framförs, särskiljs de 
vanliga inhemska arterna från exotiska arter. Framtida beteckningsförändringar 
skall framför allt gälla »utländska arter med vacklande eller oklar svensk 
namngivning». Det framlagda förslaget tornseglare som ny beteckning för 
tornsvalan ligger dock fast och SOF:s namnkommitté hoppas att det skall komma 
att accepteras av Sveriges ornitologer (VF 1978:270). 

3.2. Debatten om tornseglaren 

Förslaget tornseglare fick emellertid inte länge stå oemotsagt. Av utrymmesskäl 
begränsar jag mig här till en redogörelse för debatten i VF. Under 1978 och 1979 
publicerades i VF fyra inlägg i debatten om tornsvalans beteckning, tre mot för-
ändringen och ett för. Utförligast och klarast formulerades kritiken av C.-G. Ce-
derlund (i VF 1978:375), som framhöll att förslaget var ett ärende som inte endast 
berörde fackornitologerna utan svenska folket i gemen. Denna uppfattning 
delades för övrigt även av Hans Swegen (i VF 1979:146) som påpekar att SAOB:s 
äldsta belägg för tornsvala är från 1836. Upprepade gånger i sitt inlägg ställer 
Cederlund (i VF 1978:375) fackornitologerna mot lekmännen. »De flesta 
fågelintresserade i landet vet att tornsvalan ej är släkt med svalorna och övriga 
torde ge allt som seglar och far i vilket. Däremot känner allmogen ifrågavarande 
fågel under namnet tornsvala.» Medan SOF överväger hur »Sveriges ornito-
loger» skall ställa sig till förslaget, tänker Cederlund på »svenska folket», 
»allmogen» och »massorna». I det internationella fågelskådandet är latinska och 
engelska beteckningar gångbara, menar Cederlund, men den svenska beteck-
ningen tornsvala skall bibehållas »som det inarbetade namn det är» och inte 
ändras »i opåkallat taxonomiskt nit». Den språkliga hävden och en realistisk syn 
på lekmannens fågelkontakter kommer till uttryck då Cederlund drar sin gräns 
mellan beteckningar för svenska och exotiska fåglar: »Säg gärna alpseglare och 
taggstjärtseglare, det är fåglar som den breda allmänheten aldrig kommer att 
bekanta sig med.» I polemiskt syfte nämner han några fåglar som i konsekvens 
med den föreslagna ändringen från tornsvala till tornseglare borde få nya 
beteckningar, bl.a. stormsvala och vadarsvala. Ingendera är nämligen någon 
svala. Stormsvalan hör till ordningen Procellariiformes, stormfåglar, och vadar-
svalan hör till den stora ordningen Charadriiformes dit bl.a. vadarna hör. I dessa 
utmärkta exempel faller dock Cederlund på eget grepp, eftersom de båda fåglarna 
säkerligen är okända av gemene man i Sverige. Vadarsvalan häckar i sydligaste 
Europa och stormsvalan hör hemma på Atlanten. I samband med höststormar har 
den senare arten påträffats sammanlagt 29 gånger i Sverige mellan åren 1825 och 
1978 (SF:39). En eventuell diskussion om en beteckningsändring av vadarsvala 
och stormsvala skulle därför stanna inom fackornitologernas krets. 
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Den ende i debatten som stöder förslaget tornseglare är Hans Ryttman (i VF 
1979:146) från institutionen för allmän genetik (sic!) vid Uppsala universitet. Han 
vill emellertid fortsätta på den vägen och föreslår »att pilfinken nog borde heta 
pilsparv», eftersom den är nära släkt med gråsparven. 

3.3. Principer för lämpliga fågelbeteckningar 

Förslaget tornseglare väckte debatt bland fågelskådarna och även uppmärksamhet 
bland folk i gemen. I debatten stod två uppfattningar mot varandra: det fanns de. 
som ansåg att vedertagna beteckningar inte borde ändras och de som, i likhet med 
SOF och dess namnkommitté, menade att så kunde ske i vissa fall. Däremot insåg 
båda parter att utländska exotiska fåglars beteckningar borde systematiseras. 

I VF (1982:42-45) lade Lars Svensson fram sin syn på beteckningsändringar. 
Eftersom han var en av männen bakom fågelnamnskommittMs förslag och hans 
uppsats är den enda presentation av de principer som enligt fackornitologerna i 
SOF bör styra valet av beteckningar, skall hans principer här tas upp till gransk-
ning. Oppositionen mot förslaget kan vara skälet till att Svensson påpekar namn-
kommitténs begränsade makt; SOF:s årsmöte kan avsätta »en inkompetent eller 
otillbörligt självsvåldig namnkommitté». Men i fallet med tornseglaren hade »en 
förkrossande majoritet» vid SOF:s årsmöte tagit ställning för beteckningen torn-
seglare, vilket han ser som »en fingervisning om, att ändringen till tornseglare 
accepteras av de flesta fågelintresserade». Svensson har således inte uppfattat att 
en fågelbeteckning i svenska språket är en angelägenhet för en vidare krets än 
SOF:s årsmöte. 

Bland namnkommitténs uppgifter urskiljer Svensson (i VF 1982:42) bl.a. »att 
bilda nya namn åt arter, som tidigare saknat svenska namn» och »att ändra på 
uppenbart olämpliga svenska namn». Systematiseringen av artbeteckningar som 
fluktuerat eller införandet av beteckningar för arter som hittills saknat svensk 
beteckning är ingen stridsfråga. Däremot kan man fråga sig vad som menas med 
»ett uppenbart olämpligt namn». Om en vedertagen beteckning fullgör sin 
kommunikativa funktion i språket, på vilka grunder kan den då sägas vara 
uppenbart olämplig? Därför att den inte ger någon ledtråd ifråga om fågelns 
utseende, som t.ex. alförrädare, kungsfågel, domherre eller morkulla? Eller 
därför att den invaggar vanligt folk i vanföreställningar vad gäller fågelns 
släktskapsförhållanden, som t.ex. strandskata, törnskata och snöskata eller 
svartkråka, spillkråka, blåkråka och ålkråka? 

Om det är oklart vad som skall betraktas som »uppenbart olämpliga namn», är 
klarheten dessvärre inte mycket större i de kriterier Svensson urskiljer för »ett 
bra fågelnamn». En del av hans kriterier har sin utgångspunkt i språkliga 
förhållanden, andra åter i biologiska. Ett av Svenssons krav som kan tyckas 
välmotiverat är att en beteckning skall beskriva alla raser av en fågelart. 1 Sverige 
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företräds emellertid endast ett fåtal arter av två raser och de folkliga 
beteckningarna karaktäriserar sålunda en ras. Skulle kriteriet tillämpas, så 
innebure det dessutom att både den folkligt välkända rasen kråka (Corvus corone 
comix) och den i vårt land sällsynta rasen svartkråka (Corvus corone c.) skulle ha 
en enda beteckning. I detta fall använder dock ornitologerna själva olika 
beteckningar för de till sitt yttre olika raserna. Här har nog Svensson andra arter i 
tankarna och anlägger väl taxonomens palearktiska eller holarktiska perspektiv. 
Likartade svårigheter möter kravet att fågelbeteckningarna skall vara logiska, 
något som Svensson exemplifierar med rostgumpsvala; det är (över)gumpen på 
Hirundo daurica som är rostfärgad och därför bör den inte kallas *rostsvala, 
menar Svensson. Men vore det då skäl att i konsekvensens namn ändra t.ex. 
blåmes, svartmes och gråsparv? De är inga enfärgade fåglar, om det nu är det 
Svensson menar att färgadjektivet i förleden betyder. Bra fågelbeteckningar 
kännetecknas vidare av att de är »karakteriserande», dvs, de skall »tala om hur 
arten i fråga skiljer sig från närbesläktade eller sådana med snarlikt utseende». 
Det kriteriet kan visserligen några fågelbeteckningar sägas motsvara, t.ex. 
Tringa-snäpporna rödbena, grönbena och svartsnäppa, men flera strider mot det. 
Så är t.ex. skillnaden i totallängd mellan större korsnäbb och mindre korsnäbb en 
(1) centimeter! Men det finns ett långt värre problem: de mest kända fågelbeteck-
ningarna klarar inte sådana krav. Endast etymologen kan möjligen se korp, kråka, 
skata, råka, kaja, orre, tjäder, järpe, gök, trana och häger som beskrivande och 
karaktäriserande. Det är ju också de tvåledade fågelbeteckningarna som utsatts för 
SOF:s ändringsförslag. Lättare att tillämpa, i synnerhet för den ornitologiska ex-
pertisen i SOF:s namnkommitté, är kriteriet att beteckningarna skall betona släkt-
skapsförhållandena och vara konsekvent utformade. I fråga om det sistnämnda 
kriteriet måste naturligtvis konstateras att folkspråkliga beteckningar och taxono-
miska förhållanden strider mot varandra, vilket också är anledningen till förslaget 
tornseglare och den därpå följande debatten i VF. Endast ett totalt nytt 
beteckningssystem skulle kunna bli konsekvent; de delar av systemet som utgörs 
av folkliga beteckningar är i hög grad inkonsekventa. 

De språkliga kriterier Svensson (i VF 1982:43) uppställer lider mestadels brist 
på konkretion. I alldeles särskilt hög grad gäller detta kravet på »språklig 
korrekthet», för övrigt det enda krav Svensson ser som tvingande men samtidigt 
ett av de få krav han inte alls definierar eller exemplifierar. Lika approximativt är 
kravet att beteckningarna skall vara lätta att uttala, ett krav som för övrigt även 
Cederlund (i VF 1978:375) omfattar då han föredrar tornsvala framför 
tornseglare. Både detta kriterium och kriteriet att beteckningarna skall skilja sig 
från andra namn torde emellertid kunna anses tillgodosedda om beteckningarna, 
orden, fungerar i den dagliga kommunikationen. Svensson har emellertid också 
några precist formulerade kriterier. Beteckningarna skall vara korta, något som 
han definierar i typrum: »övre toleransgränsen kan sägas gå vid 23 typrum — 
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klykstjärtad stormsvala — men redan 20 är långt nog». Även om det förekommer 
att namns längd definieras i positioner, är det väl inte så lätt att uppfatta 
klykstjärtad stormsvala som en kort beteckning. Vidare bör enligt Svensson 
fågelbeteckningarna hellre utgöras av sammansättningar än av attributiva 
konstruktioner, »hellre svartkråka än svart kråka således, men knappast 
gråflugsnappare eller grönbiätare». I detta kriterium finns motstridiga tendenser. 
En sammansättning har ofta en specialiserad betydelse (Lyons 1977:535); varje 
gul sparv är inte en gulsparv och en storlom är inte vilken stor lom som helst. Å 
andra sidan kan man finna exempel på att en sammansättning skulle bli mer 
approximativ än den attributiva konstruktionen. I Sverige häckar både blå 
kärrhök och brun kärrhök. Den förstnämnda kallas ofta av fågelskådare för 
blåhök vilket onekligen är både kort och karaktäriserande och dessutom ett 
sammansatt ord. Om man i analogi med detta införde beteckningen *brunhök för 
den bruna kärrhöken skulle man emellertid inte få en tillräckligt karaktäriserande 
beteckning. Det folkliga beteckningssättet för dagrovfåglar i allmänhet är just hök 
och de allra flesta av dem har helt eller delvis brun dräkt. Svensson vill heller inte 
se beteckningar som *grönbiätare eller *gråflugsnappare, men detta torde bero 
på att han intuitivt känt att konstruktionen blir tvetydig: är det en flugsnappare 
som är grå eller en fågel som snappar grå flugor (jfr t.ex. Trampe & Viberg 
1972:118 if.)? Att överväga tvåledade beteckningar har han tydligen sett som 
olämpligt eller alltför drastiskt, vilket är förståeligt i fråga om *grönätare, som 
låter som något slags beteckning för en vegetarian, och kanske också i fråga om 
*gråsnappare. Mycket konkret är Svenssons krav att liten och stor inte får 
användas som attribut i fågelbeteckningar, det är bättre att använda mindre och 
större. Det är pluralformer som små hackspettar för att beteckna flera individer 
av Dendrocopos minor som stör Svensson. En invariabel förled som i mindre 
hackspettar blir entydigare, liksom sammansättningar blir entydigare än 
attributiva konstruktioner. Ju mindre variation i beteckningens form, desto större 
entydighet i dess betydelse, skulle regeln kunna formuleras. Vidare uppställer 
Svensson principen att beteckningarna skall vara »bildade i överensstämmelse 
med andra länders namnbruk». Detta är säkert en åtgärd som fågelnamns-
kommittén kan genomföra men det bör noteras att SOF, liksom gemene man, 
kallar ord som tornsvala för fågelnamn. Termen namn bör begränsas till 
individnivå och användas t.ex. för en burfågel som kallas Vackra Klara. Att ord 
som tornsvala är appellativer är också förutsättningen för att de skall kunna 
jämföras med fågelbeteckningar i andra språk. 

Om man nagelfar Svenssons principer och överväger vilka möjligheter SOF:s 
namnkommitté har att tillämpa dem, är det klart att endast tre kan tillämpas utan 
större svårigheter, nämligen släktskapskriteriet och kraven att beteckningarna 
skall överensstämma med bruket i andra språk samt att de inte skall innehålla 
elementen liten och stor som attribut. Övriga principer är flytande, vaga och 
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dåligt genomtänkta. I förslaget tornseglare är det ju också släktskapskriteriet som 
dominerat totalt. Förslaget byggde säkert på »taxonomiskt nit», som Cederlund (i 
VF 1978:375) formulerade det. 

Den livliga debatten om förslaget och den kritik det mötte tycks ha överraskat 
SOF och dess namnkommitté. Kanske är detta orsaken till att Svensson (i VF 
1982:43 ff.) manar till försiktighet med nya namnförslag; ett alltför ivrigt 
omdöpande skulle kunna leda till att t.ex. de i Sverige förekommande rallarna och 
sumphönsen skulle döpas om till — förslagsvis — vattenrall, *visselrall, *hundrall, 
* grodrall och *karolinarall i enlighet med släktskapskriteriet och så får man inte 
»rumstera om». Mot detta kan emellertid invändas att vattenrallen och de olika 
sumphönsen knappast är välkända av gemene man i vårt land och även en så 
radikal beteckningsreform som den Svensson leker med skulle gå tämligen 
oförmärkt förbi. Men Svensson manar till stor försiktighet och understryker 
t.o.m. att släktskapsförhållandena uttrycks med »de vetenskapliga namnen» och 
därför inte behöver framgå av de svenska beteckningarna. 

Att skapa nya fågelbeteckningar kräver stor ornitologisk kunskap men i minst 
lika hög grad också språklig. Det är förvånande att SOF inte sett sig föranlåten att 
konsultera den språkliga sakkunskapen, t.ex. Svenska språknämnden, för att få 
hjälp med språkliga problem. Införandet av nya fågelbeteckningar, som av SOF:s 
experter uppfattas som lämpligare, är en språkvårdande åtgärd (jfr S. Fries i 
Språkvård 1977:1:16) och fågelnamnskommitt&H arbete möter därmed samma 
huvudsakliga svårighet som andra språkvårdares: man är tvåa. Det finns redan ett 
etablerat språkligt element som man skall försöka få utbytt. 

3.4. Dagsläget och framtiden 

Den livliga diskussionen om SOF:s namnkommittés förslag till ny beteckning för 
Apus apus har uppenbarligen lett till att SOF i fortsättningen kommer att bli 
ytterst restriktiv vad gäller att ändra beteckning på välkända arter. Det framgår 
redan av Lars Svenssons (i VF 1982:42 ff.) ordval då han bl.a. påpekar att de 
svenska beteckningarna är välkända och bär på folkliga traditioner. Om samma 
försiktighet vittnar också SOF:s nya organisation för fågelbeteckningar, med 
förslag om remisstid och en princip om »så få ändringar som möjligt av 
vedertagna namn» (Bilaga 1 till protokoll från SOF:s styrelsesammanträde 
1988-08-27--28). 

De fågelbeteckningar som SOF rekommenderar har möjlighet att spridas till 
folkspråket. Som av SOF rekommenderade, officiella(?) beteckningar sprids de i 
olika artförteckningar, t.ex. SF, och därifrån vidare till handböcker och facklit-
teratur. I BWP (s. 657) som publicerades 1985 anges sålunda tornseglare som den 
svenska beteckningen för Apus apus och Lars Jonsson (1977:92) anger som rubrik 
för Apus apus »Tornseglare (tornsvala)» men inleder texten med en presentation 
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av vissa drag som skiljer seglarfågeln tomsvala från svalorna, dvs, på samma sätt 
som hos Rosenberg 1953. Den som i framtiden intresserar sig för fåglar och ökar 
sin ornitologiska kunskap med hjälp av handböcker kommer att lära sig beteck-
ningen tornseglare. 

4. Nya och gamla fågelbeteckningar 
4.1. Principer vid skapandet av nya beteckningar 

arbetet med fågelbeteckningar måste en tudelning av arterna göras, så att arter 
som är allmänt kända av människor i gemen hålls isär från övriga inhemska och 
exotiska arter. I SOF har tendensen varit att indela i exotiska fåglar och fåglar 
som påträffats — eller möjligen är vanligt förekommande häckfåglar — i Sverige. 
Att de svenska beteckningarna för exotiska arter behöver systematiseras är klart. 
Problemen gäller de svenska arterna, men då de allmänt bekanta. Svensson (i VF 
1982:45) diskuterar bl.a. Hippolais-släktet, en grupp sångare. Hippolais caligata 
är en art som tidigare kallats mindre härmsångare men av namnkommittén 
föreslogs kallas gråsångare. Förslaget väckte inga protester eftersom fågeln i 
fråga fram till 1978 påträffats en enda gång i Sverige. I Hippolais-släktet är det en 
enda art, Hippolais icterina, som regelbundet häckar i Sverige. T.o.m. den fågeln 
är nog okänd av gemene man; Hortling (1944:60 f.) anger t.ex. inga dialektala 
beteckningar för arten. Utseendemässigt är den oansenlig, liksom andra s.k. 
sångare. Dessa särskiljs framför allt av sin sång — men hos Hippolais icterina är 
det härmningar av andra fåglars sång som karaktäriserar sången. Det är därför 
helt begripligt att artens beteckning fluktuerar — bastardnäktergal, gulsångare 
eller härmsångare — och att SOF:s namnkommitté kunde föreslå härmsångare 
som artens officiella beteckning utan att någon folkstorm uppstod. För välkända 
inhemska arter, som tomsvalan, är förhållandet emellertid helt annorlunda. 

4.2. Folkliga beteckningar för fåglar 

Det förefaller som om vissa fåglar — och då inte nödvändigtvis särskilda arter utan 
grupper av fåglar — tidigt fått folkliga beteckningar, t.ex. skata, korp, ärla och 
svala. Detta förhållande gäller inte endast svenska språket. Finskans harakka 
'skata' lånades från något baltiskt språk in i urfinskan före Kristi födelse; kaarne 
'korp' samt västäräkki 'ärla' och pääskynen 'svala' är ännu äldre och går tillbaka 
till det uraliska resp. finsk-ugriska urspråket (se t.ex. Larsson 1981:28 if.). Det är 
kanske av särskilt intresse att orden för ärla och svala är så uråldriga. Man brukar 
ju framhålla att människors centrala intresse för fåglar i s.k. primitiva 
jägarsamhällen låg vid sådana arter som var matnyttiga. Gamla beteckningar av 
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detta slag har sedan utnyttjats i sammansättningar och dessa har uppenbarligen 
mestadels framhållit någon yttre egenskap hos den art som skall betecknas. 
Svenskans skata är en beteckning som bygger på skatans långa stjärt (Hellquist 
1948 s.v.). I törnskata är det med största sannolikhet artens framträdande stjärt 
som ligger till grund för beteckningen (jfr Rosenberg 1953:98), men i 
strandskata är det väl den vita och svarta, skatlika dräkten. Däremot spelar 
släktskapsförhållandena naturligtvis ingen som helst roll i det folkliga 
beteckningssystemet. Bland ugglorna särskiljer vetenskapen två familjer, 
Tytonidae, i Sverige endast företrädd av tornugglan, och Strigidae, bl.a. övriga 
svenska ugglor. De två svenska osammansatta beteckningarna uv och dess av-
ledning uggla (Hellquist 1948 s.v. uggla) har inget som helst samband med 
familjegrupperingen. Alla våra uvar återfinns inom Strigidae-familjen, både 
berguven, dvärguven och »skogsuven» (Nilsson 1980 1:115 ff.), som numera 
kallas hornuggla. 

De icke sammansatta fågelbeteckningar som hör hemma i folkets språk 
användes — eller används — inte endast för att klassificera naturen. De kunde också 
tjäna som tecken för något, vilket framgår av ordspråk, t.ex. En svala gör ingen 
sommar, av tydor, t.ex. Svalorna flyger lågt, det blir regn, eller som helt vanliga 
appellativ i olika kontexter, t.ex. kineserna äter svalbosoppa. De folkliga 
beteckningarna har således ett vidare betydelseinnehåll än vetenskapens anemiska 
klassificeringstermer. Skulle SOF:s taxonomiskt grundade beteckningssystem 
tillämpas generellt i svenska språket, så finge man se egendomliga försök till 
förändringar i språket i övrigt. Vad det är för svala som ensam inte gör någon 
sommar är väl oklart. Eftersom det bör vara en av de tidigaste vårfåglarna, 
kanske ladusvalan är mest sannolik (jfr Rosenberg 1953:148). Tornseglaren kan 
emellertid mycket väl vara den fågel som förebådar regnväder — vihmapääsuke 
och eslifecske som är dialektala beteckningar för tornsvalan i estniskan resp. 
ungerskan betyder 'regnsvala' (jfr BWP:657, 660; Hortling 1944:79; Mäger 
1967:108). Folket borde därmed överväga att säga »Seglarna flyger lågt, det blir 
regn», för att nu inte tala om att vi tveklöst borde lära oss att tala om kinesisk 
seglarbosoppa (DV:111; jag tackar min fågelskådande vän Per Grenabo för detta 
påpekande). 

I många språk har Apus apus en folklig beteckning vars efterled utgörs av mot-
svarigheten till -svala. Det beteckningssättet dominerar i svenskan: av Hortlings 
(1944:78 if.) sammanlagt 24 beteckningar för 'tornsvala' utgår solsvärta som 
enligt beläggen i Arkiv för Ordbok över Sveriges dialekter betecknar koltrasten. 
Av återstående 23 tomsvalebeteckningar slutar 15 på -svala. Samma förhållande 
råder i estniskan där 17 av Mägers (1967:107 f.) 20 förtecknade ord för 
'tornsvala' slutar på -pääsuke 'svala', liksom också i ungerskan där Kiss 
(1984:210 if.) anför sammanlagt 26 beteckningar för tornsvalan men endast en 
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saknar slutleden fecske 'svala', nämligen tallos labu som härrör från Szikszai 
Fabricius Nomenclatura från 1590! 

5. Att skapa nya fågelbeteckningar 
Det är emellertid inte så enkelt som att varje förändring av beteckning automatiskt 
måste betecknas som ofog. Den fågel som idag kallas dvärgbeckasin kallades 
tidigare halvenkel beckasin (Nilsson 1980 2:273) och ingen torde beklaga den 
förändringen. Här är det dock att märka att substantivet beckasin kvarstår 
oförändrat och det klumpiga uttrycket halvenkel ersatts av ett enklare dvärg-. För 
t.ex. en jägare torde emellertid dessa fåglars språkliga attribut spela mindre roll, 
han jagar beckasiner helt enkelt, det må sedan vara den allmänt förekommande 
enkelbeckasinen eller någon av de sällsynta arterna dubbelbeckasin och 
dvärgbeckasin. Även en del andra förändringar, t.ex. från gråärla till forsärla, 
berör endast beteckningens förled och intresserar därmed knappast den breda 
allmänhet som sammanfattar Sveriges tre Motacilla-arter under beteckningen 
ärla. 

Om nu SOF ändå nödvändigtvis vill ändra på etablerade beteckningar för kända 
svenska fåglar på grund av att de är olämpliga, finns det ett material som inte ut-
nyttjats men som säkert skulle kunna göra föreslagna beteclmingsändringar lättare 
att acceptera, nämligen dialekterna. Talgoxen figurerade redan i den artikel (VF 
1978:270) där förslaget tornseglare först framfördes. Det är uppenbart att dess 
gängse beteckning inte är taxonomiskt oklanderlig, men likväl ansågs någon 
ändring till talgmes inte vara påkallad. Nu är emellertid just talgmes den vanliga 
beteckningen för talgoxen i finlandssvenska dialekter. Ett förslag om införande av 
den beteckningen för Parus major skulle därmed inte ha väckt den minsta anstöt 
utan fastmer glädje hos en betydande grupp svensktalande. På likartat sätt hade 
man kunnat byta ut tornsvala mot någon svensk dialektal beteckning utan 
elementet svala, t.ex. skrikfågel, sotare eller kanske helst det i norra Sverige 
vanliga regnspira. Det folkliga sättet att beteckna arten Apus apus är emellertid, 
som framgått ovan, att jämställa den med svalorna. Om fackornitologerna vill 
ändra på sådana fall, måste förslagen utarbetas i samarbete med språkvetare. 
Fåglarnas beteckningar är inte ornitologernas privata egendom. 
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Summary 
Swift in Swedish 

By Lars-Gunnar Larsson 

In 1978, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), the ornithological association of 
Sweden, proposed the exchange of tornsvala, the old word denoting the swift (Apus 
apus), for tornseglare. The reason for this was that the swift is not a swallow as the old 
denotation suggests. The proposal was very much discussed. The article examines the 
principles for good bird denotations as presented by SOF. It turns out that taxonomic 
relations have played a decisive röle, although some other criteria are also mentioned by 
SOF. In making bird denotations systematic, omithologists must necessarily co-operate 
with linguists, since such denotations are, after all, part of the Swedish language and 
must heed the laws of language. 





Kyndelsmässknax och Matsmässgrav 
Av Helge Lindberg 

Då jag en sommar för många år sedan (1935) färdades i byarna kring Nässjön i 
sydöstra delen av Älvdalens socken i Övre Dalarna i syfte att uppteckna ortnamn, 
hänvisade man mig snart till »Kas Anders» i byn Liden. Jag fann i honom en 
kunnig meddelare, en god traditionsbärare. Anders Johan Tiger — så stod Kas 
Anders skriven i kyrkboken — var född 1881 i gården Kas i Liden (död där 1960). 
Han hade övertagit gården efter fadern Anders Olsson Tiger, som varit soldat vid 
Orsa kompani. 

Vid ett av mina besök uppe i Liden pekade Kas Anders ute på gårdsplatsen bort 
mot den nästan milsvida höga horisonten på västra sidan av Österdalälven. Han 
visade mig på ett par terrängformationer som han gav namn av en typ som jag inte 
tidigare mött i Älvdalen. 

Kynd(els)mässknax jj,Condritasknåks var en (då kal) mindre bergstopp i 
sydväst. När man i byn Liden i gammal tid såg solen gå ned strax intill vänstra 
sluttningen av bergstoppen, så visste man att nu var tiden inne för »kyndmäss», 
kyndelsmässan 'missa candelarum', även kallad Jungfru Marie kyrkogång, den 2 
februari — den dagen var ju helgdag t.o.m. år 1772. Bergshöjden i fråga visade sig 
vara vad byborna i Kåtilla på västra sidan av älven kallar »Sviduåsen» (Sveduåsen 
T 14D NO) nordost om Rämmasjön. 

Namnelementet knax m. är i Älvdalsmålet ett av flera appellativer för olika 
bergsformationer; det betyder 'kal (mindre) bergstopp' (se äv. OÖD art. knax 
m.). Det är ganska vanligt bland Älvdalsnamnen: Gässelknaxen, Knaxen (flera 
simplicia), Knästknaxen, Kykysknax, Skinnarbodsknax m.fl. 

Matsmässgrav måsme,sgniv utpekades av min sagesman som en sänka litet 
längre (omkr. 1,5 km) norrut (åt höger) in mot södra delen av Månstasberg (T 
14E NV). När mani Liden i gammal tid såg solen gå ned i Matsmässgrav, så visste 
man att då var man framme vid »masmäss», matsmässan, dvs. Mattiasdagen 
(aposteln Mattias dag) den 24 februari. 

Senare leden i Matsmässgrav är appellativet grav f. i en särskild betydelse i 
Älvdalsmålet utöver den vanliga 'grävd grop', nämligen 'naturlig, ofta djup sänka 
i terrängen, ravin, dal' (se äv. OÖD art. grav f.). Det är ett vanligt förekommande 
namnelement i Älvdalsnamnen. Låt mig här nämna Älvgraven åv grizvg, där grav 
framträder i sin mest påfallande betydelse, åsyftande den väldiga djupa dalgång 
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med höga skogklädda bergssidor, i vilken Österdalälven genomlöper terrängen, 
en så markant dalgång att socknen blivit kallad just Älvdalen.1  

Enligt den nya tideräkningen (införd 1753) stämmer inte de båda gamla rikt-
punkterna längre med solens ställning nämnda dagar. Den gamla tideräkningen 
(»gamla stilen») bibehölls emellertid i almanackan parallellt med den nya t.o.m 
1869. Det blev väl på sitt sätt en hjälp för den folkliga traderingen av de båda na-
turnamnen och deras innebörd, allt nu bortglömt (se nedan), som jag kunde upp-
teckna i Liden ännu 1935. 

Fig. 1. K = Kyndelsmässknax, M = Matsmässgrav (f.n. störd av kalhyggen). Foto: Damber 
Anders Olsson 1989 (efter anvisn. av förf.). 

Kyndmässlaiax har i gammal tid utgjort ett känt terrängmärke även för by-
borna i Rot (och Holen), enligt vad en min sagesman Anders Södersten (f. 1911) 
uppe på Kitt-Perbacken i byn Holen uppger för mig. Han har fått namnet traderat 
från Rot genom sin fader Lars (f. 1876), som i sin tur hört det av sin farmor Säl 
Anna Persdotter, f. 1817 i Rot. Sett från Rot (och även från Kitt-Perbacken) gick 

'Mina uppteckningar 1935 av Kyndelsmässknax och Matsmässgrav är redovisade i OAU. Namnen är 
i förbigående omnämnda av mig i publikationen Skansvakten 1957 s. 9. 
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solen ned, hette det, intill knaxen i fråga vid kyndelsmässotid 2 februari, enligt 
gamla tideräkningen. Och Anders S. minns att fadern brukat återge vad man av 
gammalt sagt: »Kyndmäss-tö ger frusen säd och ruttet hö» (jfr nedan).' 

Några närmare kommentarer till själva märkesdagarna kyndelsmässan och 
matsmässan kom Kas Anders ej att göra. Han nämnde sålunda inget om huruvida 
man ansett sig kunna nämnda dagar göra vissa iakttagelser om stundande 
väderleksombyten eller om kommande förändringar eller förhållanden av annat 
slag under året. OÖD uppger i art. kyndels-mässa från Malung, att (om jag 
tillåter mig återge uttalsuppgiften mycket förenklad): »Kyndelsmäss len är allom 
till men», dvs. 'tö vid kyndelsmässan är alla till skada'. Och i oktavsaml. till OÖD 
heter det från Älvdalen (översatt): »Kyndelsmäss-tö, fruset korn och ruttet hö» 
(jfr ovan). I art. mats-mässa uppger OÖD från Älvdalen, med hänvisning till 
Mats i bet. 2 'personifikation av ( allm. förmodat) väderleksombyte på aposteln 
Mattias dag', att (översatt) »Mats kastar ... den varma stenen i vattnet (dvs. vattnet 
börjar tära på isarna underifrån)» — inga isar är längre säkra. Mattias betraktades 
i Älvdalen som första vårdagen: (översatt) »Vid Matsmässan bör det vara så ljust, 
att man kan mjölka vid dagsljus» (oktavsaml. till OÖD). 

Jag går ej närmare in på den ganska omfattande litteraturen om märkesdagar. 
Dock kan jag inte underlåta att nämna Sigfrid Svenssons (1972) instruktiva skrift 
Bondens år med dess litteraturöversikt. Författaren framhåller (s. 90) hurusom 
till märkesdagarna i gammal tid knutits minnesregler, som givit tidsbestämningar 
rörande arbetslivet, växt- och djurvärlden, som spått väder och som förutsagt hur 
den kommande äringen skulle bli. Se även art. märkelse-dag (Älvd.) i OÖD. 
Märkesdagarna har varit av stor betydelse i allmogens liv. 

Inte heller har jag avsett att för denna min med avsikt kortfattade framställning 
söka efter namnparalleller i facklitteratur och i arkivmaterial. Det skulle föra för 
långt. 

Jag har här endast velat ge två konkreta exempel på hur terrängföremål kunnat 
få namn genom att man i äldre tid använt dem som riktpunkter för solens ställning 
och därmed kunnat få angivet tidpunkten för år ets gamla märkesdagar. 

Att ortnamn bildats genom att märkesdagsnamn knutits till platser i terrängen 
på det sätt som mina båda exempel visar, tycks — vågar jag påstå — inte ha varit så 
vanligt. Att lokaliteter fått namn genom att de använts som solmärken för att be-
stämma vissa av dagens tider är ju däremot välkänt och omskrivet (typexem-
pel Middagsberget). 

II Skansvakten 1975 s. 34 har en äldre broder till min sagesman A. Södersten, nämligen Sixten 
Södersten (f. 1905), omnämnt »Kyndmessknaxen» sedd frän Rot. I samma publikation 1976 s. 32 sätter 
amatörastronomen Per-Erik Heden i Rot (f. 1939) in »Kynmessknax» närmare i dess tidssammanhang. 
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Till slut vill jag notera en intressant iakttagelse som min kunnige sagesman An-
ders Södersten säger sig tidigt ha gjort. Han har funnit att fortifikationsofficeren 
0. Schallrooth på sin kartskiss över Älvdalen (fotokopia i EHF:s bildarkiv av or. i 
ICrA, återgiven i Skansvakten 1944 s. 4), upprättad 1676 på uppdrag av konung 
Karl XI som förberedelse för anläggandet av Rots skans nyåret 1677, upptar ett 
Kynnasberghia som namn på ett berg västerut från byn Rot. Detta berg har 
Södersten, uppenbarligen med rätta, identifierat med vårt Kynd(els)mässknax. 

Att Schallrooth alltså i sitt hastverk med dess brister (jfr den till kartkopian i 
Skansvakten 1944 s. 5 f. bifogade osignerade kommentaren, av Gunnar Hans-
back?) uppfångat och på sitt sätt försökt återge den i byn Rot brukade säregna 
benämningen på bergstoppen i sydväst, tyder enligt min mening på att han haft 
god kontakt med åtminstone byborna därstädes. Jag förmodar att Schallrooth var 
inkvarterad i Rot, byn där skansen skulle anläggas. Samtidigt bör man också 
kunna draga slutsatsen att namnet Kyndmässknax i gammal tid var allmänt brukat 
i byn Rot, för att i dag vara helt okänt där för gemene man — lika okänt som 
Kyndmässknax och även Matsmässgrav nu är för byborna i Liden. 
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Summary 
Kyndelsmässknax and Matsmässgrav 

By Helge Lindberg 

In former times the villagers of Liden in the parish of Älvdalen, Dalecarlia, used to call a 
certain mountain peak Kynd(els)mässknax (knax 'peak'), because they observed that the 
sun set behind it at the time of kyndelsmässan (Candlemass, February 2nd). When sunset 
occurred behind a valley somewhat farther north, they knew that matsmässan (St. 
Matthew's Day, February 24th) was at hand, and accordingly the place was named 
Matsmässgrav (grav 'hollow'). With the introduction of the Gregorian calendar in 1753 
those names began to fall out of use, but once they related to calendar days which were 
believed to augur weather, harvest, etcetera. 



Fasma 
Av Lennart Moberg 

Fasma är en by i Tensta sn, Norunda hd, Uppsala län (T 12H Söderfors SO, 121 
Östhammar SV), ca två mil norr om Uppsala. Byn ligger i socknens norra del, 
intill gränsen mot Viksta sn. Den äldre bebyggelsen är i dessa delar av Tensta och 
Viksta knuten till den breda dalgången kring Sävastabäcken, ett numera obetydligt 
vattendrag, som från Långsjöns nordända rinner österut och strax söder om 
Viksta kyrka når Vendelån. Fasma ligger söder om Sävastabäcken. Byns ägor når 
fram till bäcken i dennas övre och mellersta lopp. I sitt nedre lopp rinner bäcken 
genom Sävasta by i Viksta sn. 

Fasma är en av de största byarna i Sävastabäckens dalgång. Enligt de tidigaste 
jordeböckerna på 1500-talet bestod byn av 7 hemman, varav 3 taxerade till sam-
manlagt ca 3 markland, de 4 övriga frälse utan angivet jordatal (DMS 1:3, s. 171). 
Trakten är rik på fornlämningar. I Fasma har registrerats skärvstenshögar och 
stensättningar, några med mittblock, sannolikt från äldre järnålder. Ett gravfält 
av yngre järnålderskaraktär markerar en senare epok i bebyggelsen.' Ett par 
hundra meter sydväst om huvudbyggnaden, vid vägen mot Sätuna, står en runsten 
(U 1040), vars ristning anses ha tillkommit mot slutet av 1000-talet. Bosättningen 
vid Fasma tycks alltså kunna ledas tillbaka till yngre bronsålder — äldsta järnålder, 
och det finns väl inget hinder för att den har varit kontinuerlig. Det saknas sålunda 
inte arkeologiska förutsättningar för att Fasma är ett mycket gammalt namn. 

Fasma omtalas i källorna alltifrån 1300-talets andra årtionde: in fasmu 1316 
13/9 Uppsala SD 3, s. 268 or., j fasmo 1370 15/2 Uppsala UUBp or., ij fasmo 
1378 16/10 Skokloster SRAp or., jnnan fasma 1432 13/6 Uppsala Skoklosterp or., 
i fasm2e 1472 21/10 Uppsala SRAp or., i fasma ibid., j ffasmaa ... j ffasmx 1473 
4/2 u.o. (Norunda hds ting) SRAp or., j fasma 1473 20/3 Älvkarleby SRAp or., 
ffasma (nom.) 1478 26/6 Penningby SRAp or., in ffasma 1482 25/5 Uppsala 
SRAp or., i fasma 1492 6/3 Uppl. lagmansdb, s. 57, i fasmx 1493 29/10 
Staxhanunar SRAp or., j Fasmo 1519 6/6 Stockholms tb, s. 226, wid Fassma 
1548 GFR 19, s. 262, i Fassma 1638 Per Larssons db, s. 100. — Jb (excerpter i 
OAU): fasmå 1540, 1541, 1542, Fasmo 1558, Fassmo 1545, 1549, 1572, Fassme 

IFör hjälp med det arkeologiska materialet tackar jag professor Bo Gräslund, Uppsala. 
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1549, fassma 1589, 1642, Fasma o.d. 1613, 1680 etc. — Fasmoo qvarn 1558 
Almquist 1917, s. 214 or. 

Fastna återgår tydligen på ett fsv. Fastna, -u (-o), svagt femininum. En tendens 
till standardisering av formen på -a framträder redan på 1400-talet, men den 
gamla oblilca formen på -o anträffas i källorna ännu under 1500-talets andra hälft. 
Namnet uttalas numera vanligen »Fassma», men det äldre genuina dialektuttalet 
hade långt a, få srna (OAU). 

Namnet Fastna (fsv. Fasma, -u) ger intryck av hög ålder: det är osammansatt, 
troligen naturbetecknande, ogenomskinligt redan i medeltida gestalt. Bland de 
äldre bebyggelsenamnen i Sävastabäckens dalgång dominerar namnen på -sta: 
Rångsta (in rangastum 1369 25/5 Uppsala SRAp or.), Viksta (wixstathum 1299 
SD 2, s. 304 or.), Sävasta (siguualstadh 1324 SD 3, s. 661 or., sigwalstadum, 2 
ggr, 1326 SD 3, s. 746 f. or.), Vansta (?waneste 1328 SD 4, s. 55 avskr. 1344). 
Två gamla naturbeteckningar av den sammansatta typen kan nämnas: Källmyra (i 
kerlinge myre 1492 6/3 Uppl. lagmansdb, s. 58) och Sommaränge (in sumarengi 
1291, in somarengium 1299 SD 2, s. 103 f. or. resp. s. 304 or.). Fasma står som 
enda representant för den enledade typen. Från typologisk synpunkt framstår 
Fastna som det äldsta namnet i sin omgivning. 

Fsv. Fasma böjs tidigast som svagt femininum och ansluter sig därmed 
formellt till en stor och viktig grupp bland ånamnen. Det är frestande att i Fasma 
se ett ursprungligt namn på Sävastabäcken (eller ett parti av bäcken). Den 
omgivande ängsmarken kan ha spelat en roll vid namngivningen. Jfr att det i 
Alskog på södra Gotland finns en å Fita med ängsmarken Fitu (Olsson 1984, s. 
107). Något ånamn Fasma är inte känt från annat håll. Namnet är över huvud 
taget unikt, inte bara i Sverige utan så vitt jag kunnat finna i hela Norden.I Det 
saknas också underrättelser om ett icke onomastisktfasm- i de nordiska språken. 
Under sådana förhållanden kan det tänkas, att suffixet -m- (eller -sm-) i detta fall 
är primärt namnbildande. De nämnda suffixens förekomst i svenska ortnamn är 
emellertid otillräckligt undersökt, och frågan om primär eller sekundär 
namnbildning får därför lämnas öppen.2  

Den moderna ortnamnsforskningen har inte ägnat Fasma någon upp-
märksamhet. Ortsborna har som ofta sin egen förklaring. Den är, att Fasma 
betyder 'fastmark' (uppteckning 1953 i OAU). Tolkningen är ur formell 
synpunkt fullt rimlig: i ett ursprungligt *Fastma kan t tidigt ha fallit bort. 
Invändningen att adj. fast inte passar särskilt bra i ett ånamn, väger lätt, eftersom 
vi inte säkert vet, om Fastna är ett gammalt ånamn. Viktigare som motinstans är 
det förhållandet, att adj. fast tycks vara svårt att belägga som ortnamnselement (i 

I Vi undantar då Fasmarbo, IM ä Vattholma i grannsocknen Lena. Namnet är sekundärt till Fasma och 
betyder 'Fasmabomas bodar' (*fasmare 'fasmabo'). 

2Jfr Hellquist 1905-06, s. 33 f. och L. Moberg i NoB 75 (1987), s. 96 ff., särsk. s. 98 f. 
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de allra flesta svenska ortnamn på Fast- rör det sig säkerligen om mansnamnet 
Faste). 

Ett ånamn Fasma kunde tänkas vara besläktat med de västdanska å- och bäck-
namnen Fasa (abstraherat ur bebyggelsenamnet Farsdal) och Fasbwk, som anses 
vara bildade till ä. nyda., da. dial. (Jy11.)fase 'fare, styrte afsted; springe, stOde, 
gyse', fda. fas 'angreb, stormlob' (DSÅ 2, s. 78); de danska orden torde ha en 
släkting i sv. fasa substantiv o. verb (se t.ex. Hellquist 1948 och de Vries). I det 
hela har Sävastabäcken ett mycket stillsamt lopp. När bäcken passerar Fasma (de 
västra delarna av byns mark), rinner den emellertid genom ett mindre, ganska 
stenigt terrängparti. Här fanns förr en kvarn, som omtalas i landskaps-
handlingarna alltifrån 1540-talet.' Den har givit namn åt lägenheten Lundkvarn. 
Fallet eller forsen, som drev kvarnen, måste ha haft blygsamma proportioner. 
Från en punkt 1 km ovanför den gamla kvarnplatsen till en punkt ca 300 meter 
nedanför den är lutningen idag inte mer än 1 meter (från 25 till 24 meter ö.h.).2  
Långsjön sänktes 1870 och 1930 sammanlagt knappt 1 meter till nuv. 25,7 meter 
ö.h., och i samband därmed rensades ett parti av bäcken ovanför och fram till 
Lundkvarn.3  Dessa åtgärder kan inte i någon högre grad ha påverkat nivå-
förhållandena i bäcken. Det var inte några häftigt framstormande vattenmassor, 
som drev kvarnen. Tanken på ett samband mellan Fasma och ettfas- 'angrepp, 
stormlopp' e.d. kan väl inte avvisas som helt omöjlig. Men sannolik ter den sig 
inte. 

En annan anknytningsmöjlighet erbjuder germ. *fas- med den sammanhållande 
betydelsen 'im Winde wehender Faden': fhty. faso m., fasa f. 'tråd, frans' (ty. 
Faser), feng. fces(n) n. 'frans', fvn. Mull m. 'band(?)' (Pokorny s. 823 f.). 
Sävastabäcken flyter genom vidsträckta ängsmarker, delvis sidlänta. Gräsvege-
tationen har säkerligen i alla tider varit yppig längs bäcken, och det är en rimlig 
tanke, att namnet Fasma har samband med detta förhållande. Såvitt man kan se, 
har emellertid germ. *fas- 'im Winde wehender Faden' lämnat få och därtill 
osäkra spår i nordiskt ord- och namnmateria1.4  

Det finns andra möjligheter att härleda ett fsv. Fasma. Därbalcom kan ligga ett 
urnord. *Fahsmön eller *Fan,  det förra en m-avledning till germ. *fahs-
'man (på häst), huvudhår', det senare en sm-avledning till germ. *fal"- 'stängsel' i 
got. fajoa f. m.fl. I förbindelsen hs + annan konsonant än 1 och n faller h redan i 
samnordisk tid, t.ex. i sv. och no. dial. brasma 'braxen' < *brahsmön med 

'Se ovan Fasmoo qvarn 1558 och DMS 1:3,s. 171. 
2Enl. ek Uppsala län 12H Söderfors 2j Sätuna och 121 Östhammar 2a Viksta. 
3Vatten i Uppsala län 1982, s. 229. 
4Ett med no. dial. fassa 'ludd, skägg' (Torp s. 95) samhörande bohuslänskt -fasse i fillefasse 'trasig 

person', ullfasse 'får som har tjock ull' förklarar enl. OGB 9, s. 147 förleden i * F assemyre n i 
Långelanda sn, Orusts ö. hd: »Trol. åsyftas luddig växtlighet.» Jfr Fasseröd, som enl. OGB 12:1, s. 12 
innehåller ett familje-, soldat- el. mansbinamn Fasse, förmodligen bildat till det nämnda dialektordet. 
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avljudsvarianten fvn. brosma < *bruhsmön (se t.ex. BrOndum-Nielsen 1932, s. 
65). Beträffande Fasm- < *Falism- kan hänvisas till fvn. rosmhvalr 'valross' < 
*ru6sm-, varom Elmevik 1967, s. 146 o. där anf. litt. 

Som m-avledning till *fahs- har germ. *Fahs-mön måhända en motsvarighet i 
fmd. paks-man- n. 'Augenwimpern, Haar', nypers. pasm 'Wolle' — utan att därför 
direkt samband behöver förutsättas; se Pokorny s. 797: 2. pek-. En tänkbar bas 
för nord. *Fahs-mön är också ett adj. *ga-fahs-, en f.ö. okänd nordisk motsva-
righet till fhty. gifahs, feng. gefeaxe 'hårig'. Övergången från adjektivabstrak-
tum till konlcretum (lokalbeteckning) har välkända paralleller som gotl. blutmi 
'blöthet' > 'blöt mark', flatmi 'flackt fält' m.fl. (Gustavson 1948, s. 118), önam-
nen Runmarö och Rådmansö < fsv. *Rubmi, -ma, eg. 'rodnad'. 

Ordet fax 'man (på häst)' förekommer i överförd betydelse — bl.a. som ort-
namnselement — på skilda håll i och utanför Norden (här bortses från mansnamnet 
Faxe). I norska namn på bl.a. älvar och grund anses fax anspela på det vita 
böljeskummet. Ett gott stöd för denna uppfattning har man hämtat från ordets ap-
pellativa användning i Shetlandsnorn om »lange og skarpryggede Niger med 
skummende toppe, oprOrt s0 med sådanne bOlger» (Jakobsen s. 145). Samma 
överförda betydelse möter hos det av fax avledda isländska verbet fexa i uttrycket 
brimi6 fexir »der viser sig hvide Skumtoppe, Breendingen fraader» (Blöndal), ett 
uttryck som också är belagt i det gamla isländska skaldespråket (Brennu-Njåll). 
Efter samma linjer har man förklarat det svenska (ångermanländska) älvnamnet 
Faxälven och några andra ångermanländska Fax-namn (T. Bucht i NoB 54, 1966, 
s. 141 f., Mattisson 1986, s. 101). I det skånska Faxebäck (Össjö sn, N. Åsbo hd) 
är det enl. DSÅ 2, s. 67 »snarest tankt på bOlgesprOjtet». 

Ett ortnamnsbildande fax kan också syfta på vegetation av olika slag. En skog-
klädd åsrygg framkallar lätt bilden av manen på en häst. Danska namn som Falcse, 
Favsing m.fl. har vanligen antagits åsyfta »skovbevoksning». Se DSÅ 2, s. 67 och 
där anf. litt. Man erinrar sig den fornnordiska myten om världens skapelse, enligt 
vilken det blev skog av den dräpte jätten Ymers hår. Eddadikten Alvfssmål, en 
lärodikt i mytologisk lexikografi, meddelar bl.a. gudarnas ord för skog, som var 
vallar fax. 

Vida spritt är germ. *fahs- som beteckning för 'gräs'. Sv. och no. dial. faxe 
(fakse) m. och fäxe m., fäxa f. används om råglosta, Bromus secalinus, i viss ut-
sträckning också om andra gräsarter (Rietz s. 132b, Aasen s. 141, Torp s. 92, 
Hellquist 1948, s. 204, SAOB F 412 f.).1  Svensk-isländsk ordbok upptar s. 397 
den nyisl. sms. faxgras 'losta, Bromus'. Enligt Blöndal s. 231 förstås med isl. 
föxur f. pl. 'Kar bevokset med Stargras'. I två medeltida isländska skaldedikter 
(1300-talets mitt) omskrivs 'gräset' dels med foldar fax, dels med iar åar fpx (se 

1Se vidare t.e. Lyttkens 1912-15, s. 1468 och Hoeg 1974, s. 255, 315, 383. 
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Lex. poet.). Jfr hniga i hadd iaråar 'segna till jorden' Bjarkamål 3 (haddr m. 
'kvinnans huvudhår') och det med fvn. haddr identiska svenska växtnamnet hadd 
(Hellquist 1948), som tycks ingå i skånska och danska ortnamn (DS 16 s. 4 f.). 

Den nordiska gräsbeteckningen fax(e) har en motsvarighet i vissa sydtyska 
dialekters Fachs m. Enl. Marzell 2:1, sp. 23 och 3:2, sp. 294 används Fachs om 
olika slags gräs (Dactylis glom., Nardus stricta, Carex curvula, Festuca varia), 
ibland allmänt om 'schlechtes Gras'. 

Sammanfattningsvis kan om den nordiska och sydtyska gräsbeteckningen 
*fahs- sägas, att den är knuten till mer el. mindre högväxta, grova, havrelilaiande 
vippgräs. Som foderväxter står de inte särskilt högt i kurs. Det skall tilläggas, att 
engelska ortnamn anses kunna innehålla feng. feax 'hair' i betydelsen 'rough, 
coarse grass'; se Smith 1956, s. 166. 

Av tidigare angivna skäl kan ett ev. *fahs- i det uppländska Fasma svårligen 
syfta på vitskummande bäckvatten. Det förefaller inte heller sannolikt, att en 
skogklädd höjdrygg i detta fall har varit namngivande. Bättre passar ett *fahs-, 
syftande på gräsväxt. Några svenska, i första hand uppländska Fax-namn påkallar 
uppmärksamhet. 

Faxarna el. Faxen, fåksa, fasan, Åsle sn, Vartofta hd, Skaraborgs län. 
Namnet avser dels mossar, dels äldre åkertegar. Enligt en sockenbeskrivning från 
år 1811 är Faxen en av Åsle sockens sidlänta ängar vid ån Slafsan. Uppgifterna är 
hämtade från SOSk 17, där det s. 139 f. också heter: »Namnets härledning är 
oviss. Sammanhang med sv. dial., även västg.-dial., faxe m. 'råglosta' (Bromus 
secalinus) är väl på grund av markbeskaffenheten utesluten, såvida icke ordet 
kunnat användas om en annan närstående eller till utseendet om råglostan 
påminnande växt, på vilken lokalen kunde passa in.» 

Faxan, fåksa, fasan (OAU), vidsträckt ängsmark i Bälinge sn o. hd i det 
centrala Uppland (G 84, T 111 Uppsala NV, ek 111 9a ). Ängen ligger i en krök av 
Fyrisån och är uppdelad på en rad byar i Bälinge och Gamla Uppsala. 1540-talets 
jordeböcker för Bälinge talar om »en eng(e)fiell i Faxen» ab-utdrag i OAU). 
»Faxen» är säkerligen den oblika formen *Faxon- med försvagning av o till e.1  
Troligen är det Fann som avses med uttrycket »(j) fiällalandum» 1490 i Uppl. 
lagmansdb, s. 33; se DMS 1:3, S. 460. s. 76. Fyrisån har här ett lugnt lopp. Rim-
ligtvis syftar namnet Faxan på gräsväxten. Om dess karaktär med hänsyn till 
markens beskaffenhet gäller vad som anförs i kommentaren till föregående namn. 

Ytterligare några uppländska Fax-namn kunde tas upp i detta sammanhang, 
t.ex. Faxan, fåksa, åker i Bosarby, Dannemora sn, °lands hd, och Faxmyren, 
»ägomark», Prästgården, Västlands sn, Örbyhus hd (ek, ej upptecknat i OAU). 

1Beträffande sveamålens utbyte av äldre -o (-e) mot -a i de långstaviga svaga femininema se Fries 
1988, s. 55 ff. 
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Det anförda torde räcka för att göra sannolikt, att ett fax avseende gräsväxt kan 
spåras i svenska ägonamn, däribland ett uppländskt av betydande ålder. 

Som nämnt kan Fasma alternativt återföras på ett äldre *FaPsmön, en 
sm-avledning till germ. *fab- 'stängsel'. Se om detta suffix Kluge 1926, § 155 och 
Krahe & Meid 1967, § 108. Suffixets förekomst i nordiskan är inte närmare 
undersökt. Det anses föreligga i det tidigare nämnda fvn. rosm-hvalr m. 'valross'. 
Fiskbeteckningarna brasma och brosma 'braxen' kan alternativt uppfattas som 
sm-avledningar (jfr Elmevik 1967, s. 142). Det förefaller, som om sm-suffixet 
skulle vara tämligen sparsamt företrätt i nordiskt ord- och namnmaterial. 

Ett fvn. *f95 f., fda. *fath, fsv. *fak, svarande mot got. falla, mhty. vade 
'stängsel', synes ingå i norska, danska och svenska ortnamn, huvudsakligen 
ånamn. Se M. Olsen i ANF 23 (1907), s. 90 if., P. Hovda i NoB 59 (1971), s. 134 
f., S. Aakjmr i Ti Afhandlinger, s. 47 ff. Av störst intresse är i detta sammanhang 
det enda svenska exemplet, Fada, fåda, namn på en gård i Tuna sn, Jönåkers hd, 
Södermanlands län, med Fada kvarn, skrivet fade quern 1480 12/10 Lunda 
kyrkogård Sjöholmp or. Namnet Fada har säkerligen äldst burits av Fadabäcken; 
gården ligger nära bäckens utlopp i Kilaån (G 56, T 9H Nyköping SV). Man har 
tänkt sig, att Falf- i vattendragsnamn kunde vara en beteckning för 'gräns'. I fallet 
Fada är en sådan tolkning utesluten. Inte heller Sävastabäcken (*Fab-smön?) sy-
nes ha haft någon viktigare gränsfunktion, även om ett kort stycke av bäcken 
bildar gräns mellan Tensta och Viksta socknar. Enligt Hovda syftar det norska 
älvnamnet *F96 snarast på fasta inrättningar ('stängsel') för fiskfångst. Samma 
tolkning bör övervägas för det sörmländska Fada. Gården ligger vid ett stritt 
parti av Fadabäcken (jfr Fada kvarn). Fasma har ett likartat läge (jfr Fasma 
kvarn). 

De här diskuterade möjligheterna att härleda det gåtfulla Fasma kan samman-
fattas så: Fasma kan vara ett ursprungligt ånamn (ev. ägonamn) med betydelsen 
'(ån omgiven av) högväxt gräsvall' eller 'ån med fasta anordningar för fisk-
fångst'. Det förefaller svårt att ge bestämt företräde åt något av alternativen. Vi 
har f.ö. inga garantier för att något av dem träffar rätt. 
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Summary 
Fasma 

By Lennart Moberg 

Fasma is a village in the parish of Tensta, about twelve miles north of Uppsala. In 
original medieval documents, the name is writtenfasmu in 1316 and fasmo in 1370 and 
1378. From the typological point of view, Fasma appears to be the oldest name in the 
region. Possibly, it is the original name of Sävastabäcken, a creek which in its course 
from Långsjön to Vendelän flows past Fasma. However, the name might also have 
denoted the meadow-land through which the creek flows. According to this author, 
primarily two original forms can be considered: *Fahsmön or *Faksmön, the former 
one being an m-derivation from Germanic *fahs- `mane', the latter one an sm-derivation 
from Germanic *faja- `fence. The original meaning of the name could be `(the creek 
surrounded by) tall pasture (fax)' or 'the creek with fixed arrangements for fishing'. 
However, the origin of the name must still be considered uncertain. 



Har vi fått en »ny» ortnamnsvård? 
Av Leif Nilsson 

I budgetpropositionen 1985 redovisade regeringen sina överväganden med anled-
ning av betänkandet Ortnamns värde och vård (SOU 1982:45), och riksdagen be-
slöt i enlighet med propositionen. Följden blev bl.a. att ett ortnamnsråd samma år 
inrättades vid lantmäteriverket (LMV).' Dessutom gavs LMV en allmänt sam-
ordnande uppgift för att åstadkomma en bättre enhetlighet i ortnamnsverksam-
heten. Det ansågs också lämpligt att LMV skulle svara för samordningen i 
enskilda ortnamnsärenden, dock utan att frånta olika berörda myndigheter deras 
beslutsbefogenheter. Dessa åtgärder låg i linje med FN:s rekommendationer om 
inrättande av nationella namnmyndigheter. Enligt FN bör sådana myndigheter 
bl.a. lägga fast landets ortnamnspolitik och informera om detta på olika sätt. Upp-
giften som nationell ortnamnsmyndighet skulle fyllas av LMV med ortnamnsrådet 
som stödjande organ. LMV fick således ett övergripande ansvar inom ortnamns-
vården. 

Hur har då detta märkts under de fyra år som gått? Eftersom jag anställdes vid 
lantmäteriverket just 1985, har jag haft möjlighet att följa utvecklingen på nära 
håll, bl.a. som sekreterare i ortnamnsrådet. Jag vill därför kortfattat kommentera 
en del av den aktuella periodens arbete utifrån de riktlinjer som gavs av regering 
och riksdag. 

Man kan konstatera att rollfördelningen mellan LMV och ortnamnsrådet hela 
tiden har varit något oklar. Rådet blev ingen självständig myndighet utan har en 
rådgivande ställning gentemot verket, men det vill ändå uppträda utåt i eget namn. 

lOrtnamnsrådets uppgifter anges i lantmäteriinstruktionen (SFS 1988:1232), vars 9 § lyder: 
»Ortnamnsrådet har till uppgift att främja ett ändamålsenligt och vårdat ortnamnsskick. Innan mera 
betydelsefulla frågor om ortnamn avgörs, skall verket inhämta rådets synpunkter. Ortnamnsrådet 
sammanträder när ordföranden bestämmer det.» 

Rådets sammansättning framgår av instruktionens 10 §: 
»I ortnamnsrådet ingår som ledamöter dels en företrädare för var och en av följande myndigheter och 

organisationer, nämligen postverket, vägverket, riksantikvarieämbetet och statens historiska museer, 
lantmäteriverket, dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv (DOVA), svenska språknämnden, 
Riksförbundet för hembygdsvård och Svenska kommunförbundet, dels en företrädare gemensamt för 
universiteten och en gemensamt för de svenska sameorganisationerna. Rådet får i särskilt fall tillkalla 
ytterligare ledamöter.» 

Vägverket blev representerat i ortnamnsrådet 1989, men i övrigt har sammansättningen varit 
oförändrad från det att rådet inrättades 1985. 
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Detta sker bl.a. genom skrivelser från ortnamnsrådet. Även härvidlag finns 
emellertid en del problem. På grund av de skiftande intressen som är företrädda i 
rådet kan åsikterna ibland gå starkt isär. Vid det första större ärende som ort-
namnsrådet behandlade — rapporten Postens ortnamnspolicy (1986) — blev detta 
snart uppenbart. Efter livliga diskussioner vid flera sammanträden enades rådet 
om ett yttrande över rapporten. Själva yttrandet fick karaktären av en kompro-
miss för att alla representanter i rådet (inklusive postverkets!) skulle kunna stå 
bakom det. Från flera håll pläderades bl.a. för återinförande av ortnamn i orts-
adressen, men i ortnamnsrådets yttrande ställdes inga krav på detta och från 
postverkets sida bedömdes det som omöjligt. När postverket nu — 1989 — ändå 
beslutat om återinförande för ett tiotal orter om året, vill man gärna tro att dis-
kussionerna i ortnamnsrådet bidragit till denna framgång för ortnamnsvården. 

Det ämne som kom att dominera verksamheten 1987 var kopplat till att fastig-
hetsbeteckningsreformen nådde Norrbottens län. Därmed aktualiserades frågan 
om tvåspråkiga ortnamn i Tornedalen och deras ställning i fastighetsregistret. Ett 
förslag om att i registret införa både ett svenskt och ett finskt namn tillstyrktes av 
ortnamnsrådet. Det innebar dock inte att LMV som beslutsmyndighet följde 
rådets rekommendationer. Länsstyrelsen i Norrbottens län och samtliga berörda 
kommuner' avvisade nämligen enhälligt förslaget, och med ett sådant kompakt 
lokalt motstånd mot dubbla ortnamn valde LMV att avstå från detta alternativ. 
Verket framhöll samtidigt att man i kartsammanhang planerade dubbel namn-
redovisning här, vilket för övrigt blev verklighet redan året därpå. 

Ärendet illustrerar något av LMV:s dilemma som beslutsfattare: att ofta behöva 
välja en av två sidor, i detta fall att värdera språkliga minoriteter och språkvård 
kontra lokal opinion och administration men också rent praktiska hanterings-
mässiga aspekter vad gäller fastighetsregistrering. 

1988 var det framför allt samarbetet med Svenska kommunförbundet som satte 
sin prägel på rådets och LMV:s aktiviteter inom ortnamnsvården. Efter ett par års 
gemensamma förberedelser genomfördes på försök av verket och förbundet till-
sammans två kurser/konferenser med rubriken Ortnamn, namngivning och 
namnvård. De var i första hand avsedda för förtroendevalda och tjänstemän som 
arbetar med ortnamnsfrågor i kommunerna. Som studiematerial användes bl.a. 
delar av en planerad handbok i ämnet, där flera av ortnamnsrådets ledamöter 
medverkar. 

Ett annat samarbete som bidragit till en handbok med inslag av ortnamnsvård 
är de kontakter mellan vägverket och LMV som inleddes 1987 och som främst 
handlat om ortnamnens skrivning på vägmärken. Av vägverkets 1989 utkomna 
Handbok i trafikantinformation m.m. framgår bl.a. att dessa ortnamn i fortsätt- 

1Kommunema i fråga var Gällivare, Haparanda, Kalix, Kiruna, Pajala, Överkalix och Övertomeå. 
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ningen skall stavas som på de allmänna kartorna (utgivna av LMV), som är språk-
ligt granskade vid våra ortnamnsarkiv. I handboken finns även en utförlig sam-
manställning över beslutsbefogenheter beträffande landets ortnamn. Också dessa 
frågor har ventilerats i ortnamnsrådet. 

I statsmakternas riktlinjer från 1985 framhölls bl.a. att LMV med stöd av ort-
namnsrådet borde kunna meddela allmänna råd om ortnamnsvård vid fastighets-
bildning och fastighetsregistrering, men någon särskild skyddsregel för ort-
namnen ansågs inte behövas. Under hela perioden har man inom LMV arbetat 
med denna komplicerade fråga, men det är först under 1989 som projektet tagit 
en sådan form att ortnamnsrådet kopplats in. Diskussionerna i rådet blev en ny 
bekräftelse på att dess sammansättning är tämligen heterogen och att intressena 
kan gå vitt isär. Det rådde t.ex. olika uppfattningar om huruvida ortnamnen kan 
räknas till sådana kulturvärden som aktualiseras i plan- och bygglagen och i 
naturresurslagen och om i så fall fastighetsbildningslagen delvis kan sättas ur spel. 
Det får bli en uppgift att lösa i det fortsatta projektarbetet. 

Ytterligare två samarbetsprojekt bör nämnas i sammanhanget. Visserligen på-
börjades de strax före den aktuella perioden, men verksamheten har pågått från 
1985 och framåt. Det handlar om två slags ortnamnsförteckningar, vilket också 
var ett ämne som togs upp i den inledningsvis nämnda budgetpropositionen. I det 
ena fallet har LMV tillsammans med försvaret och SOS Alarmering AB byggt 
upp ett ADB-baserat ortnamnsregister till den topografiska kartan, som inne-
håller ca 450 000 ortnamn i deras officiella form och stavning. I det andra fallet 
gäller det en uttalslista över ortnamn, som är under utgivning av LMV och Svens-
ka språknämnden. Den kommer att innehålla uppgifter om stavning och uttal av 
drygt 3 000 svenska ortnamn. 

Slutligen kan beträffande lantmäteriverkets samordnande uppgifter påpekas det 
förhållandet att man efter överenskommelse med kammarkollegiet — som från 
1989 beslutar om församlingsnamn — i ortnamnsrådet numera remissbehandlar 
principiellt viktiga frågor om församlingsnamn. 

Att lämna råd i enskilda ortnamnsfrågor av principiell betydelse var en av de 
uppgifter rådet skulle ha. Den kanske allra främsta var att utforma principerna 
och målen för en god ortnamnspolitik. Ett viktigt stöd för ortnamnsvårdare i 
olika sammanhang har varit den bekanta kungörelsen från 1927 om ortnamns 
stavning i officiella handlingar. När den 1987 upphävdes var det enligt mångas 
förmenande snarare en försvagning av möjligheterna till en god ortnamnspolitik. 
Jag tror dock att alla de former av samordning och samarbete som något redo-
visats ovan i sig uppväger den eventuella svagheten. De leder åtminstone till en 
viss enhetlighet och konsekvens inom ortnamnsvården, och det är en grundför-
utsättning för en god ortnamnspolitik. 1 en viss bemärkelse kan man enligt min 
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mening därför tala om en »ny» ortnamnsvård. Till den hör emellertid att också 
sprida information om allt detta, och det bör vi snarast ta itu med! 

Summary 
Is there a new policy in the care and preservation of Swedish 

place-names? 
By Leif Nilsson 

As a consequence of a parliamentary resolution, the Place-Name Advisory Board (Sw 
Ortnamnsrådet) was established in 1985. The work of the board is administered by the 
National Land Survey (Sw Lantmäteriverket), which was given a co-ordinating respon-
sibility for dealing with place-names. The article is a brief report on the activities in 
question during the past years. The main purpose of the paper is to account for different 
forms of co-operation between authorities and organizations concemed with place-name 
matters. 



Det västgötska sockennamnet Undenäs 
Av Eva Nyman 

Sockennamnen i Västergötland återgår så gott som genomgående på by- eller 
gårdnamn (Lundahl 1961 s. 28). Endast två säkra undantag från denna regel har 
påvisats, nämligen Upphärad i Flundre härad, Älvsborgs län, och Amnehärad i 
Vadsbo härad, Skaraborgs län, som klart återgår på gamla bygdenamn' (Lundahl 
a.st., Linde 1982 s. 26, Andersson 1984 s. 4) med härad i betydelsen 'bygd'. 
Upphärad kan förklaras som 'den högt upp belägna bygden' och Amnehärad som 
'bygden vid ån Am(p)n'; i namnets förled ingår Gullspångsälvens gamla namn 
Am(p)n (Andersson 1984 s. 4 m. hänv.). 

Amnehärad avser alltså bygden vid Gullspångsälvens nedre lopp, mellan 
Skagern och Vänern. I det angränsande Värmland är det förhållandet att 
sockennamn återgår på gamla bygdenamn inte ovanligt (se SOV 1 s. 31 ff.). Det 
dåliga källäget gör det dock svårt att klassificera namnen, och de osäkra fallen blir 
många. 

De två värmländska härad som ligger närmast Vadsbo är Visnums härad och 
det enligt SOV 1 (s. 28, 31) vid 1400-talets slut nybildade Ölme härad. Här finns 
flera sockennamn vilkas ursprung är omdiskuterat. Som ett säkert gammalt 
bygdenamn klassificeras i SOV 1 ( s. 47 m. hänv.) Rudskoga, ett namn som 
uppträder både som skognamn an silua que rudhaskoghx dicitur 1366 22/7 
Stockholm SRAp or., SD 4 s. 509) och som sockennamn (ii rudskogh sokn 1405 
11/8 Näs SRApp or., SDns 1 s. 476). Ett annat sockennamn, som enligt SOV 1 (s. 
52 m. hänv.) troligen återgår på ett gammalt bygdenamn, är Ölme (0Imehxredh 
1386 12/4 u.o. Skoklp or.); Ölme socken är belägen i det, som nämnt, förmod-
ligen relativt unga Ölme här a d. Enligt SOV 1 (s. 52) har sockennamnets efter-
led hwradh troligen betydelsen 'bygd', och förleden förklaras som genitiv av 
ånanmet fsv. Y/ma, nu Ölman (i(?)2  ylmu a 1360 10/3 Tingvalla Sävstahp or., SD 
7:2 h. 5 s. 298; jfr SOV 1 s. 52). Ölmehärad, fsv. *Ylmohceradh, betyder enligt 
SOV 1 (s. 52) troligen 'bygden vid Ylma'; med denna förklaring blir namnet en 
god parallell till det västgötska Amnehärad, 'bygden vid Am(p)n'. 

1Till undantagen hör kanske också socken- och häradsnamnet Bollebygd, som dock kräver närmare 
granskning (Lundahl 1961 s. 60 f., Andersson 1965 s. 136 ff., Linde 1982 s. 23, 26). 

2Prepositionen synes snarast vara i, så SOV 1 s. 52; SD läser docka. 
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Fig. 1. Undenäs sockens centrala delar samt Undens, Vikens och Bottensjöns vattensystem. 
Sockengränser enligt G. (Gränsen mellan Undenäs och Tiveds socknar dock ej inlagd.) Karta av 
Maria Nyman-Nilsson. 
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Ett av de västgötska sockennamn som enligt Ivar Lundahl skulle återgå på 
bebyggelsenamn är Undenäs, vilket liksom Amnehärad avser en socken i Vadsbo 
härad i nordligaste Västergötland. Undenäs (se fig. 1) är en av Västergötlands till 
ytan största socknar, och dess omfång har förr varit betydligt större. På 
1800-talet utbröts Tiveds socken på sjön Undens östra strand, och smärre 
gränsjusteringar har skett i söder till förmån för socknarna Beateberg och 
Karlsborg (SOSk 11:2 s. 151, Carshult 1941 s. 25). Den lilla Halna socken har 
varit annex till Undenäs (SOSk 11:2 s. 71). När det i fortsättningen talas om 
Undenäs, avses, om intet annat sägs, socknen i dess medeltida utsträckning. 

Socknen Undenäs består till största delen av mer eller mindre oländig 
skogsmark med strödda ensamgårdar. Flera stora sjöar hör — åtminstone delvis — 
till socknen; Undens, Vikens och Bottensjöns vattensystem, som mynnar i Vättern 
vid nuvarande Karlsborg, faller till största delen inom området, och en sträcka av 
vätterstranden hör också hit. Öppna bygder finns i huvudsak i socknens södra 
delar, i anslutning till sjöarna Viken och Bottensjön, och här ligger de flesta av de 
gårdar som är kända från medeltiden. Kring Undenäs kyrka och söderut finns en 
efter socknens förhållanden betydande gammal bygd. 

Inom vad som nu är Undenäs socken har under medeltiden ännu en kyrka 
funnits, nämligen Skaga stavkyrka vid gården Skagen på den breda landtungan 
mellan Edsån och Undens huvuddel. Enligt Lundahl (i SOSk 11:2 s. 161, 171) var 
under reformationstiden Skagen annex till Undenäs, men han anser det mer 
sannolikt att det var fråga om en kapellförsamling än om en socken. 1540 
betecknas kyrkan i Skagen enligt Lundahl som »avlagd». I diskussionen av namnet 
Undenäs torde dessa förhållanden inte utgöra någon komplikation. 

Den nutida namnformen Undenäs avviker starkt från det genuina dialektuttalet 
av namnet, som är Lina, gen. Linas (SOSk 11:2 s. 161). Formen Undenäs är enligt 
Lundahl (i SOSk 11:2 s. 161) resultatet av en gradvis skeende slcrivaretymologisk 
ombildning. I detta sammanhang finns ingen anledning att gå in på dessa frågor, 
då endast de tidigaste formerna av ortnamnet här är av intresse. Namnet skrivs 
äldst: de wndede 1346 u.d. Årås SD 5 s. 587 avslcr. 1500-talets början; jn 
parrochia vndedhe 1386 u.d. u.o. SRAp or. (SRP 2285); i vndxclhe sokn 1387 
25/3 Vadstena SRAp or. (SRP 2312); i vndxdhe, vndxdhis kyrkio, apud 
ecc/esiam vndxdhe 1388 17/5 Undenäs kyrka SRAp or. (SRP 2362) o.s.v. Den 
fornsvenska formen är alltså Undedhe. 

Ett första aktningsvärt försök att härleda namnet Undenäs görs av prosten 
Fridr. Ådahl 1786 i dennes sockenbeskrivning (Ådahl 1950 s. 42 f.). Han har bara 
sena namnformer som Undanöö, Unhede och Undenhede att utgå från, och han 
inser, att han inte kan ge en säker härledning men tillägger: »dock som Hed i 
gamla Språket betyder Vild Skog, så lärer sannolikt Unhede och Undenehed 
beteckna en vild och stor Skogsmark vid el. omkring Unden, och således Socknen 
med Kyrkan, såsom innom denna Skogsmark belägen, deraf blifvit nämnd». 
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Även om Ådahls förklaring stämmer mindre väl med namnets äldsta 
skrivformer såsom vi nu känner dem, så gör den i sin enkla realism intryck av att 
Ådahl som ortnamnstolkare var klart före sin tid. 

Namnet Undenäs berörs i förbigående av Jöran Sahlgren (i SvLm 1912 s. 61) i 
samband med hans diskussion av Vänersedet, namn på edet mellan Skagem och 
Kolstrandsviken i Vänern. Undenäs sägs vara bildat på samma sätt, och 
anledningen till namnet skulle vara läget »mellan Viken och den stör r e sjön 
linden». Sahlgren (i SB s. 61) utvecklar sin syn på namnet något utförligare 1953 
då han säger, att förleden är ett ursprungligt Unda, genitiv av sjönamnet Unden, 
medan efterleden »är ett till ordet ed 'mark mellan sjöar' med samma betydelse 
bildat neutralt ord ede». 

Sahlgrens uppfattning om namnet Undenäs språkliga härledning tycks i stort ha 
blivit allmänt godtagen, och Ivar Lundahl fastslår 1967 (i SOSk 11:2 s. 161), att 
namnet återgår på ett fsv. *Undaedhe, en sammansättning av genitiven *Unda av 
Undens fornsvenska namn *Unde och en senare led *edhe n., bildad till fsv. edh 
och med samma betydelse som detta. Lundahl anger dock för ed betydelsen 
'passage mellan eller utmed vatten'. 

Den förklaring som Sahlgren givit av namnet Undenäs sakliga bakgrund möter 
hos Bertil Ejder 1954 (i SvU 30 sp. 411). Betydelsen hos ed(e) sägs vara 'mark 
utmed el. mellan vatten', och namnet förklaras som »givet efter läget mellan 
sjöarna Unden och Viken». Sahlgrens uppfattning återkommer även hos Harry 
Ståhl (1976 s. 107): »Slutleden i sockennamnet är ordet ed 'land mellan två vatten' 
syftande på läget mellan de två [...] sjöarna.» 

Det framgår inte — väl på grund av framställningarnas korthet — hur Sahlgren, 
Ejder och Ståhl närmare tänker sig att socknen fått sitt namn. Ivar Lundahl (1961 
s. 216, i SOSk 11:2 s. 161) har däremot sökt förklara hur detta gått till. Han ser 
det som sannolikt att namnet tidigare avsett prästgården i Undenäs, Prästebolet, 
och att det har sin bakgrund i denna gårds läge mellan de bägge sjöarna Viken och 
Unden. Till Lundahls uppfattning ansluter sig Lennart Elmevik (i MASO 15, 
1978, s. 55). 

Namnet Prästebolet är känt sedan 1663 (SOSk 11:2 s. 170), och år 1540 avses 
gården med namnet Vndenes stomps (genitiv). Något äldre namn är inte känt. 
Tanken att det är det gamla namnet på Prästebolet som övergått till sockennamn 
är i förstone tilltalande. Frågan inställer sig dock hur ett namn Undedhe på 
Prästebolet skulle kunna motiveras. 

Först krävs dock några ord om betydelsen hos ordet ed. Detta är besläktat med 
latinets ire 'gå', och som grundbetydelse kan ansättas 'gående, gång' (Hellquist 
1948 s. 173, Lennart Elmevik i OUÅ 1974 s. 30 n. 17). Svante Strandberg (i Larv 
s. 164) jämför edh(e) 'gång; gångsträcka; väg' med just det nusvenska ordet gång, 
som dels betyder 'gående', dels 'plats där man går, gångsträcka'. 
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Utifrån sin grundbetydelse 'gående, gång' har ed fått flera, i dialekter och ort-
namn bevarade, rätt skilda betydelser, något som behandlats utförligt av Ivar Mo-
d&r (1936 s. 90 ff.). Det karakteristiska har enligt hans mening varit »att män-
niskan varit tvungen att eller kunnat gå» (a.st.). Vanligast hos de svenska (och 
norska) ortnamnen på -ed(e) är enligt Mod&r (s. 90), att de syftar på »gång-
ställen mellan två vatten, t.ex. två sjöar, eller mellan älven nedanför en fors och 
älvdelen ovanför samma fors». Man torde kunna säga, att ed(e) i svenska ortnamn 
bäst är känt i betydelserna 'gångställe mellan två farbara vatten' respektive 'näs, 
landtunga'. 

I gruppen av ortnamn på -ed(e) kan man urskilja flera undergrupper och häri-
bland en, där förleden liksom i Undedhe utgörs av ett sjönamn. Att ta upp ett nå-
gorlunda fullständigt material skulle här föra för långt, men några i litteraturen 
behandlade mellansvenska exempel torde kunna kasta ljus över Undedhe. Ett 
exempel utgör enligt Gösta Franzén (i SOÖg 17 s. 81; jfr Gunnar Pellijeff i Studia 
onomastica s. 282 m. hänv.) Ristskeda (Ristessedhe 1535 ghj), gård i Yxnerums 
socken, Skärkinds härad i Östergötland. Enligt Franzén syftar namnet troligen på 
en passage, en »kommunikationsled» mellan de båda sjöarna Såken och Risten. 
Sträckan mellan sjöarna i fråga är inte fullt en kilometer. 

Ett värmländskt exempel är Ränkesed (i Rinkishede 1419 25/2 Stockholm 
SDns 3 s. 419 avskr. Sparre, Rynckis0d, Rynckiseder 1503 skattelängd tryckt i 
NoH 2 s. 81; för senare former se SOV 6 s. 71), en gård i Älgå socken i Jösse 
härad. Gården ligger nära sjön Ränken på landtungan mellan denna sjö och 
Glafsfjorden.I Här har funnits en passage över land, ett ed, på den »urgamla 
norsk-svenska färdleden» (Rosell 1984 s. 92). I Diarium Gyllenianum (s. 51) 
beskrivs en båtresa från Karlstad till Köla 1640, varvid bl.a. »Ränckess edet» 
passeras till fots. 

Ett tredje exempel utgör det ovan nämnda Vänersedet i Rudskoga, Visnums 
och Södra Råda socknar i Visnums härad i sydöstligaste Värmland, enligt SOV 12 
(s. 72) ett försvunnet namn. Namnet skrivs: a silua 	veeneseedh 1249 u.d. 
Amnehärad i vid. 1348 30/6 u.o. SRAp or.; a silua 	vxnizeed 1249 u.d. 
Ainnehärad i vid. 1355 19/6 Varnhem SRAp or., jfr SD 1 s. 338; a vrenised 1346 
u.d. Årås SD 5 s. 587 avskr. 1500-talets början; in vxnizedh 1346 22r7 Stockholm 
SRAp or. (SD 5 s. 588); wr weeniseedh 1469 13/12 Skara SRAp or.; vr wxniseedh 
1469 20/12 Skara SRAp or.; wr wxniseedh 1469 23/12 Skara i vid. u.å. [1493-
1503] u.d. Skara? SRAp or.; i Wänersedet på Kålstranden 1505 rågångs- 

1Detta exempel talar emot att det i regel skulle vara den s törr e sjöns namn, som utgör förled i de 
med sjönamn sammansatta -ed(e)-namnen (jfr Sahlgren ovan om Vänersedet). Glafsfjorden är betydligt 
större än Ränken. Det synes i stället vara så, att sjönamnet anger vart passagen, edet, ledde frän de 
namngivandes synpunkt. 
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beskrivning Sahlgren 1912-35 s. H 4 avslcr. efter 1650 (se vidare ibid. s. H 2, H 5, 
H6). 

Namnet erbjuder inga etymologiska problem. Jöran Sahlgren (i SvLm 1912 s. 
61) har lokaliserat namnet och förklarat det som en sammansättning, där förleden 
är gen. Vcenis av Vcenir 'Vänern' och efterleden är edh. Emellertid har ett 
resonemang om syftningen hos namnet Vänersedet intresse för diskussionen av 
Undedhe. Enligt Jöran Sahlgren (a.st.) och framför allt enligt SOV 12 (s. 72) 
avser Vänersedet landtungan mellan Skagern och Vänern (se fig. 2 för detta och 
följande resonemang). Sahlgrens förklaring stämmer gott med att Vänersedet i 
det första brevet, 1249, sägs avse en skog (silva). Det stämmer sämre med att 
Vänersedet i alla ovan uppräknade brev och andra handlingar avser att utpeka en 
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gräns. I breven 1249-1469 gäller det gränsmärken för fiskevatten i Skagern och 
Vänern i anslutning till det givande fisket i Am(p)n, Gullspångsälven. I belägget 
från 1505 utgör Vänersedet alldeles klart en gränspunkt på Kolstranden. 
Kolstranden (SOV 12 s. 75 f., 56) avser en brant strandremsa utmed Vänern i 
både Södra Råda och Visnums socknar, som har givit namn åt Kolstrandsviken i 
Vänern. 

Vänersedet på Kolstranden var ett av råmärkena för Vadsbo härad i Västergöt-
land, vartill Södra Råda socken i gammal tid hörde (Jörn Sahlgren i SvLm 1912 
s. 61 f., Lundahl 1961 s. 213).1  Södra Råda var då gränssocken mot Visnums 
härad i Värmland. Sockengränsen, förr alltså landskapsgränsen, sammanfaller 
med en gammal vägsträckning tvärs över den ca två kilometer breda landtungan 
mellan Edsviken i Skagern och Kolstrandsviken i Vänern. Vägsträckan kan i 
huvudsak ännu ses på T (se fig. 2). Strax norr om vägen ligger byn Edet (Edhith 
1403 22/2 Visnum SRAp or., SDns 1 s. 217) i Rudskoga socken, och strax söder 
om vägen byn Edsgården (Edzhult 1621, Edezgårdenn 1633 jb-utdrag OAU). 
Båda byarna ligger rätt nära stranden av Edsviken i Skagern. Vägen identifieras i 
SOV 12 (s. 72, 79) säkert helt riktigt med Edsvägen, ett försvunnet namn. I ett hos 
Sahlgren (1912-35 s. H 31) tryckt utdrag ur en dombok för Visnums härad från 
1666 sägs, att »Edzwägen, vthur Skagern j Wenner» bildar gräns mellan Södra 
Råda och Rudskoga socknar. 

Då nu Vadsbo härad hade ett råmärke i Vänersedet på Kolstranden och då 
sedermera Södra Råda socken, förr nordligast i Vadsbo, i norr begränsas av 
Edsvägen, som mynnar på Kolstranden, talar allt för att Vänersedet på 
Kolstranden avsett den punkt där Edsvägen mynnar. Om man tänker sig att 
Vänersedet primärt avsett en passage mellan Skagern och Vänern och sekundärt 
landtungan över vilken passagen lett, får man en rimlig förklaring såväl till 
gränsmärket Vänersedet som till skogen Vänersedet. J. L. Silfving (1914 s. 10 f.) 
som beskrivit Södra Råda socken, har här intressanta uppgifter. Det framgår att 
Silfving ej endast läst om Vänersedet i skriftliga källor utan även hört namnet 
brukas; det är för honom självklart och ej värt någon kommentar att namnet 
syftar på en lokal med linjär utsträckning, och när han möter det i källorna 
uppfattar han det — säkert med rätta — som avseende att ange en gr än sl in j e, 
nämligen den som ännu går »över det två km. breda edet mellan Kolstranden och 
Edsviken i Skagern, (ännu i dag hör man någon gång edet häröfver kallas 
Vänerseet af ortsbefolkningen)». 

Detta stödjer tanken på att Vänersedet primärt syftat på en passage över land 
från Skagern till Vänern. Denna passage har haft en bestämd sträckning och 

'Södra Råda har därefter hört till Visnums härad och Värmlands län. Ar 1971 överfördes socknen till 
Skaraborgs län. 
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därför kunnat nyttjas som gränslinje. Den sträckning man rent konkret följde har 
kunnat kallas Edsvägen. Vänersedet och Edsvägen har varit mer eller mindre 
synonyma begrepp.' Men ed 'passage mellan vatten' bör mycket lätt gå över till 
'landtunga över vilken man passerar vid färd mellan vatten' — märk Silfvings 
användning av ed i citatet ovan — och det är därför inte förvånande, att Väners-
edet tidigt har kunnat syfta på ett område vid eller kring passagen, det ursprung-
liga Vänersedet, 'edet till Vänern'. 

Det ed som namnet Undedhe avsett måste givetvis ha haft geografisk anknyt-
ning till Unden. Det kan ej ha åsyftat ett ed i betydelsen 'näs, landtunga', då de 
geografiska förutsättningarna härför inte finns. Sahlgren, Ejder och Ståhl kan inte 
gärna ha menat att namnets efterled -edh(e) med betydelsen 'mark mellan vatten' 
o.d., pr imär t skulle ha avsett hela det breda landet mellan Viken och Undens 
huvuddel. 

Lundahl förklarar efterleden i Undedhe som 'passage mellan vatten', och han 
menar tydligen att denna passage haft en sådan sträckning att den passerat gården 
Prästebolet så nära att den givit anledning att kalla gården Undedhe. Det före-
faller emellertid otroligt att ett ed, en passage upp till Unden skulle leda förbi 
Undenäs kyrka och den strax norr därom belägna prästgården. Den gamla bygden 
kring kyrkan är orienterad åt sjön Viken. Däremot finns inga naturliga förut-
sättningar för en led norrut härifrån mot sjön Unden. Sträckan till lands mellan 
Viken och Unden över Prästebolet är fågelvägen sex kilometer lång, men den 
sträcka som vandraren fmge gå bleve betydligt längre, då trakten norr om kyrkan 
upp mot Undens sydspets upptas av ganska oländig skogsmark med nedskurna 
bäckar och många moras. Någon gammal led här är heller inte känd.2  

I de svårgenomträngliga skogstrakter som utgjorde huvuddelen av Undenäs 
medeltidssocken måste vattenvägarna ha varit mycket viktiga, och det förefaller 
rimligt att tänka sig, att det är sjöarna som bundit den stora socknen samman (se 
fig. 1). Från Vättern, Bottensjön, Viken och Unden når man de flesta småbyg-
dema i socknen. Vägbyggande av någon omfattning synes enligt Carshult (1941 s. 
63 f.) ha börjat först under 1800-talet. 

Det måste för båtburna resande ha varit en fördel att utnyttja korta och 
bekväma landpassager, även om detta innebure en längre sträcka att ro (eller 
segla). Det främsta skälet mot antagandet av ett ed via Undenäs kyrka och 
prästgård är, att ett kortare och bekvämare ed upp till Unden finns. Det ställe där 
Vikens och Undens farbara vatten befinner sig närmast varandra är i den dalgång 
där Edsån, Undens utloppså, rinner. Till yttermera visso finns här en gård Edet 

lFör ett mycket likartat exempel se Hugo Karlssons utredning om Stora Edet och Edsvägen i Studia 
onomastica s. 186 if. 

2Förbi Prästebolet rinner Lummån (T), snarast en större bäck, som faktiskt för en obetydlig del av 
Undens vatten till Viken. Någon kommunikationsmässig betydelse kan detta vattendrag ej ha haft. 
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(edh [2 ggr] 1447 8-13/10 Vadstena SRAp or.), belägen vid den nordligaste 
forsen i ån, Edsforsen. Namnen Edsån och Edsforsen (OAU) torde vara 
sekundära till bebyggelsenamnet Edet. Edsån, som vanligen kallas Ån, dina (egen 
uppteckning), har klar sjökaraktär ned till gården Edet, där den trängs ihop 
mellan höga, delvis bergiga stränder, och bildar en kort men kraftig fors med 
ungefär åtta meters fallhöjd. Ån återtar strax nedom Edet sin sjökaraktär under 
ungefär två kilometer. Därefter har ån vid nuvarande Sättra brukssamhälle bildat 
en eller flera forsar. Det är svårt att numera skaffa sig en uppfattning om 
vattendragets ursprungliga utseende just här, eftersom århundradens bruksdrift 
på platsen helt förändrat landskapet. I Sättra finns numera ingen industri kvar 
utan endast ett kraftverk. Namnet Nolkvarn, avseende en gård i norra delen av 
samhället, bär vittne om tidigare utnyttjande av vattenkraften. Söder om Sättra 
har ån förmodligen strömmat ganska hastigt för att vid Sörkvarn bilda sin sista 
fors. Numera leds dock huvuddelen av vattenmängden via en kanal till ett 
kraftverk invid den gamla kvarnen. Ett par hundra meter nedom Sörkvarn har ån 
mynnat i Viken. Den sammanlagda fallhöjden från Nolkvarn till Vikens nivå strax 
nedanför Sörkvarn är cirka 17 meter. 

Ehuru ån och dess närmaste omgivningar från Edet och söderut i ganska hög 
grad är präglade av mänskliga ingripanden, som avsatt resultat i form av 
järnvägsbankar, fördämningar m.m., blir huvudintrycket dock, att här från 
början måste ha funnits goda naturliga förutsättningar för en färdled upp till 
Unden. Utmed ån är det från Viken till Sättra relativt jämn och torr terräng. Norr 
om Nolkvam har båt kunnat nyttjas till Edet, där en kort ofarbar sträcka vidtagit. 
Därefter har den båtfarande haft hela Unden öppen för sig. 

Huruvida man uppfattat sträckan från Viken till Edet som ett enda ed eller som 
två är inte omedelbart klart. Om man förde båt med sig vore det naturligt att 
nyttja denna från Nolkvarn och upp till Edet, så som våra dagars kanotister gör — 
de enda som numera utnyttjar vattenleden i hela dess längd. En annan möjlighet 
vore att lämna båten vid åns mynning i Viken, färdas till lands till Edet och 
fortsätta med en annan båt. Valet bör ha berott av båtarnas storlek. Sett i ett större 
kommunikationssammanhang är det i varje fall naturligt att betrakta hela den 
problematiska sträckan mellan sjön Viken och Edet som en enda passage mellan 
två farbara vatten — även för dem som förde båt med sig och kunde utnyttja vattnet 
mellan Nolkvarn och Edet. Bytte man båt som ovan skisserats, saknade det lilla 
vattnet egentligt intresse. 

Utmed Edsån har enligt min mening den passage, det ed lett som först avsetts 
med namnet Undedhe. Namnet torde snarast ha syftat på hela sträckan från Viken 
upp till edets slut ovanför forsen vid gården Edet. Detta färdvägsnamn, som avsåg 
en icke oviktig led för handel och samfärdsel i gammal tid, har, menar jag, efter 
hand fått vidgad användning och kommit att beteckna området — i ganska vid 
mening — utmed leden och på så sätt utvecklats till ett bygdenamn. Exempel på att 
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ett vägnamn utvecklas till ett bygdenamn lämnar bl.a. det västgötska härads-
namnet Redväg, som avsett den gamla stråkvägen längs Ätran (SOÄ 10 s. 1, 
Andersson 1965 s. 128 m. hänv.). Ett exempel på liknande namnöverföring är 
Österlen <Österleden som namn på ett område i sydöstra Skåne; enligt Harry 
Ståhl (i NoB 52, 1964, s. 4) betyder namnet 'leden, vägen, österut'. 

Hur stort område som har kunnat kallas Undedhe är givetvis osäkert, men det 
förefaller rimligt att tänka sig, att landområdet mellan sjöarna Viken och Unden 
efter hand har kunnat omfattas av detta namn. När man så bygger kyrka inom 
detta område, får socknen överta bygdenamnet. Till de västgötska sockennamn 
som har ett förflutet som bygdenamn kan alltså av allt att döma Undedhe läggas. 
Det är inte överraskande att här, i Vadsbo härads skogsmarker, ett bygdenamn 
blivit sockennamn. Området ligger mycket perifert i förhållande till det centrala 
Västergötland, och det utgör på flera sätt ett övergångsområde. Att Vadsbo visar 
upp två sockennamn med bygdenamnsbalcgnmd, Amnehärad och Undenäs, är 
inte ägnat att förvåna, då denna typ av sockennamn är väl företrädd på andra sidan 
värmlandsgränsen. 
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Summary 
Undenäs. A parish-name in Västergötland 

By Eva Nyman 

In this paper the author cies to give an explanation of the origin of the place-name Un-
denäs, 0Sw *Undaedhe, which refers to a parish in the northem part of Västergötland 
in Sweden. *Undaedhe has been interpreted as a compound of the lake-name *Unde and 
edh(e) 'passage between two waters, neck of land, isthmus'. In the author's opinion, the 
name originally referred to a passage along the rapids of Edsån, the watercourse 
connecting the lakes Unden and Viken. Being the name of an important route of 
communication, *Undaedhe gradually came to be used about the entire area between the 
two lakes. When a church was built here, the parish took over the name of the region. 
*Undaedhe Undenäs would thus belong to the very small group of parish-names in 
Västergötland that have not been adopted from fanns or villages. 
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Personbinamn i ortnamnsbelysning 
Av Svante Strandberg 

Personbinamn och ortnamn har mycket gemensamt. Utmärkande för båda kate-
gorierna är bl.a. det starka sambandet mellan ord och sak. Alltför ofta måste dock 
studiet av äldre tiders personbinamn bedrivas med onöjaktig kännedom om det 
sakliga stödet för den ena eller andra tolkningen; det blir främst språkligt material 
forskaren får utgå från. 

Bland personbinamn är olika semantiska mönster eller typer skönjbara. Välbe-
kanta sådana typer bildas t.ex. av namn som tar fasta på kroppskonstitution eller 
andra fysiska kännetecken (se bl.a. Moder 1989 s. 100 ff.) och namn som 
innehåller ljudbetecknande ord (se t.ex. L.-E. Edlund i NNN s. 110 ff.). För 
persormamnsforslmingen är det en angelägen uppgift att med exempel från skilda 
håll kartlägga existerande binamnstyper och visa vilka som är vanligast. En säker 
identifiering av det eller de ord som ingår i ett personbinamn innebär ju inte alltid 
att namnets djupbetydelse är klarlagd — redan möjligheten av ironisk mening hos 
vanligen positivt laddade ord är en komplikation — men en lexikalisk gruppering 
av större mängder binamn förbättrar självfallet möjligheterna till semantisk typ-
indelning. Kännedom om generella strukturella tendenser kan i sin tur bli avgör-
ande vid tolkningen av enskilda personbinamn. 

Ortnamnen lämnar ett viktigt material till studiet av binamn och andra antro-
ponymer. De kan innehålla ovanliga eller ej direkt belagda personnamn. Man vå-
gar anta att negativt karaktäriserande binamn i vissa fall lättare kunnat komma till 
användning i ortnamn än i skriftliga dokument. Rekonstruktion av personnamn ur 
toponymer kräver stor försiktighet. Goda förutsättningar för rekonstruktion 
finns dock, när ordet i den undersökta ortnamnsleden morfologiskt och seman-
tiskt kan inordnas i en välbestyrkt antroponymisk typgrupp och samtidigt uppträ-
der i ett flertal toponymer med efterleder som ofta är förenade med just person-
namn. Utgående från ortnamn skall jag här dra fram och belysa vissa per-
sonbinamn. Särskilt viktiga är därvid två strukturfrågor: frekvensen av antro-
ponymer i förledema hos vissa ortnamnstyper och förekomsten av semantiska 
personbinamnstyper som kan åberopas vid tolkningen. 

Oppunda är Mälarlandskapens största härad. Vid nya tidens början inneslöt det 
också en del av det vidsträckta Björkvilc, som nu helt tillhör Jönåkers hd. Oppunda 
och Björkvik äger många bebyggelsenamn på -bol. Åtminstone tills vidare räknar 
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jag med betydelsen 'bostad, hemman (nybygge)' e.d. hos efterleden i alla de nedan 
behandlade -boltoponymema. Se om -bo/-namn bl.a. SOÄ 1:1 s. 38 f., K. Hald i 
KL 2 sp. 64 if. och Pamp 1988 s. 53 f. I det nu undersökta området finns det ort-
namn som förenar äldre belägg på -bol med sådana på -bo(da); jfr Görseboda, 
Laggarbo, Luskebol och Älskebol nedan och vidare bl.a. SOÄ 1:1 s. 36, 38, Ståhle 
1954 s. 18, 120, S. Strandberg i JHÅ 1985 s. 34 f. Jag måste göra reservationen att 
vissa här som -bo/-namn anförda toponymer genom nu icke tillgängligt belägg-
material kan visa sig ha innehållit ursprungligt -bo eller -boda. 

Lerbo sn bildar tillsammans med Björkvik, St. Malm och närmast angränsande 
del av Bettna ett större sammanhängande område kännetecknat av många 
-bol-namn. En påfallande anhopning av sådana namn, måhända resultatet av en 
nyodlingsverksamhet styrd från Ökna (Gotthardsberg), föreligger i södra delen 
av Lerbo (T 9GNO). Därifrån upptar bek tio namn på -bol, till en del avseende nu 
försvunna bebyggelser (se betr. de senare LMV C 13:35 från 1677, glk Aa 22 från 
1867 och ek 1904). Längre norrut i socknen påträffas Flinsbol. De elva -bol-
namnen kan alla antas ha uppkommit under medeltiden. En stor del av namnbä-
rarna hade gemensam ägare både vid 1300-talets slut och vid nya tidens början. 
Jösse Magnusson ägde 1394 Ökna i Lerbo samt Öknaborum (0knabo rwm); nio 
landbor omtalas som hörande till hans gods (29/3 Marieborg SRAp or., SRP 
2709). Samme man avyttrade 1403 Ökna med bl.a. thorpom oc thorpastadhom 
till Strängnäs domkyrka (25/3 Strängnäs SRAp or., SDns 1 s. 226 f.). I omedelbar 
anslutning till Ökna redovisar A 15 (Liber ecclesie Strengnensis) tio hemman (år 
1435?), av vilka sannolikt alla de första åtta och som det synes även det nionde 
hört hemma i Lerbo (f. 52 r., v.). För sju av de sistnämnda nio bebyggelserna an-
vänder källan -bo/-namn: baggaboll (Baggebol), bisboll (Biltsbol; bilzbol 1424 
30/9 Oppunda hdstg SRAp or.), karaboll (Kårbol), kopparaboll, jngaboll, kranz-
boll (el. kramzboll; nu Skramsbol) och endhaboll (Ändebol). De övriga två är 
Byringe och ett icke namngivet hemman. Som landbohemman i Lerbo under 
Strängnäs domkyrka redovisas i SH 1551:11 Ökna, Byringe och åtta -bol-
bebyggelser: baggebola, bisbola, bröttiebola, kårebola, lindebola (Lindebol), 
krangxbola (Skramsbol), sundzbola och ändebola (ordslutets -a är en egenhet för 
just SH 1551:11). Det är naturligt att överväga förledsbyte i två fall. 

Personbetecknande förleder har en stark ställning i Lerbo sockens -bo/-namn. 
Biltsbol innehåller det som tillnamn belagda fsv. Bilder (jfr Ståhle 1954 s. 104 om 
Billsbro i V. Vingåkers sn), Kårbol är sammansatt med Kåre, och förleden i 
Bröttjebol är genitiv av fsv. bryti m. 'bryte, förvaltare, gårdsfogde', kanske an-
vänt som tillnamn men måhända i stället som appellativ i en en- eller tvåledad to-
ponym åsyftande en eller flera brytar vid Öknagodset (jfr Ödeen 1927 s. 380 f., 
Lindkvist 1979 s. 46 ff.). För Kämbol (j Kembole 1511 STb 4 s. 219) är fsv. 
Kcempe en närliggande möjlighet. Personnamnsaltemativet är tilltalande också 
för Flinsbol (fflinxbool 1514 C 21 f. 7 v.) och för Skramsbol (Skrangzboll SH 
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1580:18 s. 116, Skrambzbol 1591 OAUjb; se tidigare belägg ovan). Något säkert 
exempel från Oppunda på husdjursbeteckning som förled i ett gammalt -bol-namn 
känner jag inte till; med jämförande av bl.a. Baggetorp i V. Vingåker (Ståhle 1954 
s. 57) föredrar jag att tolka förleden i Bag gebol antroponymiskt. App. bagge 
föreslås av Knut Hellberg (1935 s. 128); jfr L.-E. Edlund i NoB 77 (1989) s. 170 
beträffande möjligheten av ett enledat *baggabol 'baggäng'. Brebol (bredeboll 
1535 ghj) kan innehålla adj. bred (Hellberg 1935 s. 128) men också tillnamnet 
Bredhe. Namnet Älskebol behandlar jag nedan. 

Från Björkvik upptar bek tretton mantalssatta hemman med namn på -bol (i ett 
av fallen skrivet -bord). Att beakta är också Görseboda (giordzbooll 1535 ghj) 
och Laggarbo (Laggaraboll 1535 ghj); det senare innehåller yrkesbeteckningen 
lag gare (Vall 1957 s. 66), kanske brukad som binamn, det förra mansnamnet 
Giordh. Av de tretton -bol-namnen i bek kan alla utom Smedjebol vara samman-
satta med ett personnamn. Vid tolkningen av Askarbol (Askareboll 1599 OAUjb), 
Bergsmansbol (berssmans booll 1535 ghj), Kopparbol (Koppqrbol 1642 KA ml) 
och Smedsbol (Smidzbol 1413 25/5 Skolesta SDns 2 s. 649 or.) står man inför va-
let mellan ett yrkes- eller verksamhetsbetecknande appellativ och ett motsvarande 
tillnamn; jfr bl.a. S. Fries i NoB 49 (1961) s. 111 f. med hänv. om  Askar(e)- i 
ortnamn och SOSk 11:1 s. 36 om ett västgötskt Kopparbolet (om Kopparbol, 
Smedsbol i Björkvik se Vall 1957 s. 64, 82). Tegnebol (thiceghnabool 1379 20/11 
u.o. SRAp or., SRP 1459) innehåller mansnamnet Th(i)ceghne (LB s. 261, 278) 
eller den fsv. personbeteckningen thceghn(e) m. (Vall 1957 s. 88). Förleden i 
Mörtbol (i mortobole 1470 17/2 Oppunda hdstg SRApp or., BSH 3 s. 283) är sna-
rare ett fsv. mansnamn *Myrte (jfr SOSk 11:1 s. 14 och även Vall 1957 s. 73) än 
app. mört eller ett vattennamn (den närliggande delen av Nyköpingsån har förr 
kallats Blakka). Krafsbol (krafsabol 1563 brskl KA) kan innehålla personnamnet 
Krafse (jfr HH 31 s. 56, 90, 251, Lind Bin. sp. 217, DGP 2 sp. 605 f.). Tänkbart 
är annars att Krafsa- är genitiv av en enstavig antroponym; jfr bl.a. Sueno Kraps 
1358 SD 7:2 h. 3 s. 128 avskr. vid. 1687 (brevet berör bl.a. Danby i Björkvik). 
Förleden i Simonsbol kräver här ingen kommentar. Antroponymisk förled kan 
föreligga i Harpebol (harpebool 1535 ghj); jfr bl.a. harpa gregerse (gen.) 1491 
ATb 2 s. 382 (och även Vall 1957 s. 55 f.). Järnbol (hierneboll 1535 ghj) har 
antagits innehålla ett personnamn (Vall 1957 s. 61 f.); fsv. Hicerne är väl styrkt 
som tillnamn (SMPs). Inte heller för Bossbol (Boskaffzbol 1413 25/5 Skolesta 
SDns 2 s. 649 or., boskapsboll 1468 u.d. u.o. UUBp or.) kan binamnsmöjligheten 
uteslutas; jfr gummene booskaap (ablativ) 1328 SD 4 s. 77 Reg. eccl. Aboensis, 
Olauus Boskaper 1353 SD 6 s. 436 or. och, i andra hand, trots uttalet av Boss-
med o, det i DGP 2 sp. 114 anförda Bot hskap. I fallet Svartbol betraktar jag tills 
vidare personnamnsalternativet som möjligt men osäkert. 

Bland de i bek upptagna sex namnen på -bol från St. Malm är antroponymisk 
förled tänkbar i tre fall: Bjälkbol (bielkeboll 1535 ghj), Luskebol (se nedan) och 
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Skuggebol (skoggeboll 1535 ghj). Det 1361 belagda Skugge (birghe skugge SD 8 
s. 62 or.) kan föreligga i Skuggebol (Hul&n 1986 s. 88 f., jfr Ståhl 1960 s. 65 f.), 
och Bjälkbol kan innehålla personnamnet Bicelke. Lundsbol i St. Malm (se nedan) 
motsvaras i bek av Lundsjätorp eller Lundsebo. Bebyggelsenamn på -bol med 
personbetecknande förleder kan lätt beläggas även från återstoden av Oppunda 
hd; se Ståhle 1954 s. 138, 142 beträffande V. Vingåkers sn och S. Strandberg i 
JHÅ 1985 s. 34 f. om -bol i Julita sn. 

Med nu anförda förhållanden rörande -bo/-namn i Oppunda och Björkvik som 
bakgrund skall jag närmast granska Älskebol i Lerbo och Luskebol i St. Malm. 

Äldre belägg för Älskebol är: elskogaboll 1535 ghj, älskogxboda SH 1551:11, 
Elskogsbooll SH 1554:11, Elskebool 1557 Ejb och elskebool 1559 OAUjb. Förle-
den kan innehålla ett fsv. *celeskogher m. med betydelsen 'alskog(en)' eller 
'skogen med inslag av äle (albestånd)' (se Hellberg 1935 s. 127 f.). Den kan vara 
toponymisk; jfr Ekskogen (i ekeskogenom 1469 21/8 u.o. SRAp or.) i grann-
socknen Vadsbro. Något säkert exempel på vegetationsbetecknande förled bland 
de gamla -bo/-namnen från Oppunda hd i bek tycks inte föreligga. Lindebol 
(linnebool 1535 ghj) i Lerbo, ej långt från Älskebol, kan innehålla ett fsv. *linde 
n. 'lindbestånd' eller trädapp. lind f.; ett alternativ erbjuder dock lind(a) f. 
'(gräs)linda' (Hellberg 1935 s. 127). 

Ett brev från 1406 använder det sedermera försvunna namnet celskoghathorp 
om en torp stadh som synes ha legat i Vårdsbergs sn, Bankekinds hd, Östg. 1. (10/7 
Linköping LSBp or.; SDns 1 s. 572); se Jan Paul Strid i Linköpingsbygden s. 64 
om detta namn, tilltalande tolkat som sammansatt med ett fsv. *celeskogher 
'alskog'. 

Från just Oppunda är ett "Elskoghe belagt som fsv. tillnamn (efter vad det synes 
snarast binamn). År 1438 omtalas en man kallad karl celskoghe (nominativ) som 
sockenbo i Vingåker (18/5 Vingåker SRApp or., Karl Älskog (Karl iElskoghe) 
SMR 740). Brevets ortografi ger inte anledning att misstänkliggöra nominativ-
formen fElskoghe. 

Bokeskogh är känt som fsv. tillnamn (Hellquist 1912 s. 98); jfr DGP 2 sp. 13 
(Alskogh), 179 (Bogheskogh), 180 (BOO och 244 (Eke). Jag vill dock, av for-
mella skäl, inte i första hand tolka kiskoghe som bildat av *celeskogher (el. *cele 
n. och skogher). Binamnet låter sig enklare förklaras som fsv. telskoghe m. (fvn. 
elskhugi m.) 'kärlek, älskog' i personnamnsfunktion. DGP 2 (sp. 247) upptar ett 
danskt Elskugh 'kärlek'. I ATb 1 (s. 281) påträffas namnet Kärlek (ion kierlek 
1468); se Hellquist 1912 s. 102 och jfr i övrigt Lind Bin. s.v. 'ilska, Ofsi, S. Ekbo 
i NK 7 s. 273 (fvn. Häfleysa) och Mo&er 1989 s. 104, 110 (fsv. Odygdh). Allra 
naturligast är väl att i yElskoghe räkna med den från motsvarande appellativ 
kända betydelsen 'älskad person, älskling' eller 'älskare'. Ett ./Elskoghe med in-
nebörden 'kärlek' eller 'älskare' kan ha föranletts av någon enstaka händelse, 
måhända bara ett yttrande, eller en kortvarig kärlekshandel, men det förefaller 
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minst lika troligt att namnet åsyftar läggning eller levnadsvanor. Hur hövisk eller 
ohövisk älskog det varit fråga om är ovisst; man kan knappast utesluta möjligheten 
att vårt iElskoghe tillhör samma semantiska sfär som ä. nsv. Hvingalen (se om det 
senare C.-E. Thors i Personnamn från medeltid och 1500-tal s. 75 f., Mo&er 
1989 s. 107). 

Eftersom svenska -torp-namn liksom -bo/-namnen i Lerbotrakten ofta inne-
håller antroponymer och tillnamnet iElskoghe är belagt från det till Östergötland 
gränsande Oppunda, framstår genitiv av personnamnet i fråga som ett mycket 
rimligt alternativ för både "Elskoghathorp och Älskebol. Att förleden i Lerbo-
namnet (elskoga- 1535, Elske- 1557) slutar på -s i beläggen från SH 1551:11 och 
SH 1554:11 kan bero på inverkan från den singulara genitiven av ordet älskog m., 
fsv. wlskogher 'kärlek' (måhända som personnamn) eller från det vanliga ordet 
skog med dess segrande -s-genitiv. 

Ett från rekonstruktionssynpunkt belysande namn är Luskebol. Det tillkommer 
en gård i den del av St. Malm som under 1900-talet införlivats med Katrineholm. 
Äldre belägg är bl.a.: Luskabol 1455 10/12 [Gäddeholm] SRApp or., Loschebool 
1534 4/1  Djulö vid. 1573 3/8 Stockholm Khlmp or., löskaboll 1535 ghj, luskaboda 
SH 1551:11 f. 119 v., luskabol SH 1553:2 hjälpfjäderregister, luskabol SH 1554:9 
hjälphamperegister, Luskabodha 1557 Ejb. Detta ortnamn ger anledning att med 
olika exempel belysa en markerad semantisk kategori bland personbinamn och 
appellativi ska personbetecknade ord. 

I diskussionen kring Lundsbol nedan kommer jag att åberopa de personbeteck-
nande appellativen luns(er) m. och lunsa f. De hör samman med verbet lunsa 
'löpa tungt och med möda', av Rietz (s. 415) anfört från Götaland och Svealand. 

Verbet lunsa är enligt SAOB (L 1204) avlett av app. luns. Även i andra fall 
föreligger på ett eller annat sätt uppkomna samband mellan personbeteckningar 
och ord för 'lunka', 'lufsa', 'gå söligt', 'vara trög' o.d. Substantiven i fråga kan 
uttrycka t.ex. stor kroppsvolym, ovighet och långsamhet. Här kan nämnas sv. dial. 
bumsa 'gå drumligt' och bumsa f. 'grov, ohyfsad kvinna' (SAOB B 4584; jfr DSÅ 
1 s. 187), no. drumsa 'vara senfärdig' och drumsa f. 'senfärdig kvinna' (OGB 
20:1 s. 116); vidare sv. dial. lafsa 'gå illa så att skosulorna släpar mot golvet eller 
marken' och lafser m., lafsa f. (OSD, jfr Rietz s. 387), sv. dial. lubba 'vara lång-
sam' och lubber m., lubba f. (Rietz s. 412), sv. dial. luffa, lufsa 'springa tungt och 
klumpigt' och luffer m., lufser m. (Rietz s. 413), da. lunte, no. lunta 'gå makligt' 
och sv. dial. lunta f. (Torp 1919, Hellquist 1948 s. 596, Nielsen 1976), sv. dial. 
lurka 'långsamt göra något' och lurka f. (Rietz s. 412). Till dessa konstellationer 
av verb och substantiv hör också sv. luska 'röra sig framåt på smygande sätt; 
lunka; stryka omkring' (SAOB L 1225), närk. luska 'gå och lura, smyga, snoka; 
småspringa', sörml. luska 'snoka; springa långsamt' (OSD) och sv. lusker m. 
'landstrykare, luffare' (SAOB L 1226), närk. luska f. 'orenligt, sluskigt kvinn-
folk', smål. lusker m. 'den som går och drar fötterna efter sig' (OSD). Från det 
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till V. Vingåker gränsande Asker i Askers hd, Ör. 1., anför Marcus Borgström 
(1913 s. 15) verbet luska i väg 'lunka i väg'. Jfr no. luska 'gå sakta för att se sig 
om' (Torp 1919) och da. luske 'röra sig, gå listigt och lurande, smyga; gå lång-
samt och slokörat' (ODS, Nielsen 1976). I fallet luska (vb) : lusker m. är verbet 
enligt SAOB (L 1225 f.) den primära komponenten. Efter mönstret av sådana 
parförhållanden som här anförts — hur dessa än må ha uppkommit — kan man en-
ligt reguladetriprincipen ha skapat inte bara nya verb eller personbetecknande 
appellativ utan också nya personbinamn; ordbildaren behöver därvid givetvis inte 
ha haft klart för sig om verbet eller substantivet (-en) är det primära i de äldre 
konstellationerna. 

Det är typologiskt tilltalande att förklara förleden i fsv. Luskabol som genitiv 
av ett mansnamn *Luske, bildat till personbeteckningen lusker m. (luska f.) eller 
till verbet luska i betydelsen 'smyga, gå och lura', 'lunka, lufsa', 'stryka omkring' 
e.d. I litteraturen påträffas en mängd ortnamn som innehåller eller kan innehålla 
en antroponym samhörig med ett verb betecknande gång eller löpande av något 
slag. 

Pampetorp i V. Vingåker innehåller det av Elof Hellquist (1912 s. 110) med 
pampa 'gå tungt' förslagsvis sammanställda binamnet Pampe (Ståhle 1954 s. 120). 
Dampetorp, Naums sn, Barm hd, Skar. 1., och Dampe gården, Mölltorps sn, 
Vadsbo hd, samma län, antas innehålla ett personnamn *Dampe, sammanhäng-
ande med no. dampa 'gå tungt och vårdslöst; söla' (jfr no. dampe m. 'en som 
dampar', fda. Dampi DGP 2, fvn. Dampr Lind Bin.); se SOSk 2 s. 43, SOSk 11:2 
s. 107 med hänvisning till Harry Ståhl beträffande ett närkiskt Dampetorp. För 
gårdnamnet Lunkebo, Marka sn, Vilske hd, Skar. 1., överväger Ivar Lundahl (i 
SOSk 14 s. 42) ett till verbet lunka bildat mansbinamn *Lunke. Ett till samma 
verb skapat binamn, Lunka, anför Arnold Lidaräng (1982 s. 75) från Västergöt-
land; jfr vidare OGB 8 s. 324 (Lunken) och OGB 20:2 s. 2 (Lunkentus). 

Flera svenska bebyggelsenamn, däribland två Skumpagården i Skar. 1., synes 
innehålla binamnet (släktnamnet?) Skumpe, som i sin tur sammanhänger med 
verbet skumpa 'springa sakta och tungt'. Se om sådana ortnamn Ödeen 1927 s. 
235 f., OGB 18 s. 226 f., SOSk 9 s. 22, SOSk 10 s. 35; jfr OGB 12:1 s. 321. Be-
träffande Skumpagården i Jungs sn, Skånings hd, Skar. 1. (SOSk 10), kan tillfogas 
att tillnamnet Skumpe redan på 1500-talet uppträder i samband med Jungs sn 
(algud skumpe VH 1539:2 f. 21 r.). Ett Skåmpa har använts som västgötskt bi-
namn (Lidaräng 1982 s. 41). 

Enligt Evald LifMn (i OGB 1 s. 76) kan det från fomvästnordiskan kända bi-
namnet Slampi — detta har sammanställts med no. slampa 'trampa, gå tungt' — ingå 
i Slamby, Landvetters sn, Sävedals hd, Göteb. 1.; namnartikeln i OGB anför app. 
slampa f. 'slarvig, oordentlig kvinna' och det halländska ordparet slampa 'gå 
tungt och klumpigt' och slampa f. Förleden i Slumpetorp, Vänersnäs sn, Åse hd, 
Skar. 1., antas i SOSk 16 (s. 43) kunna innehålla ett mansnamn *Slumpe, bildat till 
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östsv.  . slump 'slusk' eller ett verb motsvarande no. slumpa 'gå tungt (släpande och 
larmande)'; jfr OGB 20:1 s. 69 (Slumpen el. Slumpe-Hans : slumpa). Att beakta i 
vårt sammanhang är vidare vissa ortnamn som förknippats med det fsv. mans-
namnet Labbe (se bl.a. Ödeen 1927 s. 164 f.; jfr Lind s.v. Labbi) samt förlederna 
i Lubbagården (SOSk 13 s. 25) och Lubberud (OGB 12:1 s. 244) och i Lafstorp, 
Lapserum och Laxtorp (SOÖg 11 s. 22 med hänv., SOÖg 22 s. 19). 

Min exempelsamling i anslutning till personbinamnet *Luske gör ingalunda 
anspråk på fullständighet men torde ändå fylla sitt syfte: ett binamn *Luske som 
beskriver namnbärarens sätt att förflytta sig till fots (lurande, smygande, lunk-
ande e.d.) kan inte avfärdas såsom strukturellt påfallande eller osannolikt. 

Den substantiverade svaga formen av fsv. lusogher 'lusig', ett *Lus(o)ghe m., 
är fullt tänkbart i Luskebol. En annan utgångspunkt erbjuder luska 'löska' (SAOB 
L 1950). Ett rörelsebeskrivande *Luske är dock — åtminstone med nu kända be- 
lägg för Luskebol — en rimlig möjlighet. Av semantisk-kronologisk vikt i 
sammanhanget är att sv. luska 'röra sig framåt på smygande sätt; lunka; stryka 
omkring', da. luske 'smyga' etc., no. luska 'lura efter något; gå sakta för att se sig 
om' antagits härröra från mlty. luschen 'uppspåra; fördolt lura på villebråd' (se 
bl.a. Torp 1919, SAOB, Nielsen 1976). Detta förhållande och dokumenteringen 
av Luskabol från 1400-talet omöjliggör inte ett rörelsebeslcrivande *Luske i ort- 
namnet, men en viss försiktighet är befogad. Alf Torp (1919 s. 399) samman-
ställer sv. luska 'gå sakta' med lus och erinrar därvid om sv. lusa; se även ODS 13 
(sp. 127) om da. luske 'smyga' etc. Ett inlånat fsv. *luska 'lura' e.d. kan tänkas 
tidigt ha påverkats till betydelsen av lus, *lusa och lusogher. Namnet *Luske kan 
betyda 'han som går och lurar', 'den smygande', 'han som lufsar, lunkar' e.d.; en 
innebörd att överväga är möjligtvis också 'landstrykare, luffare' (jfr Vafre, Hell-
quist 1912 s. 110). 

Gårdnamnet Lundsbol i St. Malm förtjänar uppmärksamhet vid tolkningen av 
Luskebol. Det är visserligen allt annat än säkert att efterleden ursprungligen varit 
-bol, men förleden kan innehålla ett binamn av en semantisk typ närbesläktad med 
den som representeras av *Luske. 

Äldre belägg avseende den bebyggelse som nu heter Lundsbol är bl.a.: Lunsa-
boo SH 1607:9, lundsiötorp SH 1609:12 hjonelagslängd, Lunseboo SH 1611:7, 
Lunseboda 1614 ÄL vol. 69:1Ib, Lundsiötorp SH 1614:20, Lundhssiötorph SH 
1615:20, Lunsabo 1615 ÄL vol. 69:IV, Lunseboda 1620 KA boskapslängd Karl 
Filips hertigdöme 1:1, Lunsiötorp SH 1620:3, Lunsiobodha, Lunsiöbodha 1626 
KA boskapslängd Söd. 1:6, Lunsseboo 1628 8/10 SRA dombok Söd. 1. vol. 3 f. 
866 r., Lundsiööboo, Lunsiöboo (hägnatt) 1637 30/10 SRA dombok Ör. och Söd. 
1. vol. 5 f. 276 v. Ett bland flera upptecknade uttal med -bol är lånsbok (OAU). 

De nu anförda beläggen kan lätt ge intrycket att Lundsbol innehåller ett äldre 
Lundsiö-. Gården ligger vid Lundsbolssjön (T 9GNO); möjligheten att detta vat-
ten kallats *Lundsiön under Vasatiden bör förvisso inte avfärdas. Flera omstän- 
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digheter kan dock tala för att Lundsiö- är resultatet av missförstånd eller med-
veten strävan att »förbättra» Lunse- eller Lunsa-. Jag måste här av utrymmesskäl 
hänvisa till en kommande, redan skriven utredning i ämnet och inskränka min 
granskning till att gälla det antroponymiska förledsaltemativet. Kända belägg 
låter förmoda att efterledens -bo(da) är ursprungligare än -bol. Helt uteslutet är 
dock inte att talspråket redan i begynnelsen använt -bol (jfr ovan). 

Lundsbol kan innehålla ett *Luns m. (med genitiv på -a) eller *Lunse m. som 
blivit antroponymiskt genom sekundär namnbildning eller, i fallet *Lunse, 
genom avledning. En närbelägen utgångspunkt erbjuder sörml. luns m. 'klump, 
om djur, människor m.m. med kubbig, rundad form' (OSD; även lunser m., 
lunsa f.); jfr Rietz s. 415, SAOB L 1203 f. Av lexikaliska skäl är jag mer benägen 
att räkna med *Luns(er) än med *Lunse. 

Ett *Luns(e) 'storväxt karl', 'rundhyllt karl' e.d. kan insättas i ett välbekant 
lexikaliskt-semantiskt mönster. App. luns har som nyss framhållits betydelsen 
'klump'. Många nordiska personnamn eller appellativiska personbeteckningar har 
eller utgår från innebörden 'klump', 'kloss', 'stump', 'träbit' e.d.; se von Friesen 
1897 s. 3, 24, 27 f., 54, 57 if., Hellquist 1912 s. 88, 90 f., E. Lida' i MASO 2 
(1939) s. 126 if., Elmevik 1967 s. 134, Ma:Mer 1989 s. 103. Tillnamn för vilka 
man i DGP 2 antar eller överväger sådan betydelse är bl.a. Kabbi, Klamp, Knose, 
Knub(be) och Kub; Lind Bin, upptar namn som Bösi, Bulsi, Bungi, Drambr, 
Kabbi, Kafli och Kölpr med likartade semantiska ställningstaganden eller över-
väganden. Som exempel på att ord för 'klump', 'kloss', 'träbit' e.d. kan ha 
personbetecknande funktion också som appellativ anför jag här explicit no. bose 
m. 'stump, kloss; fyllig, kraftig karl' och nisl. drumbur m. 'kloss; tvär person' 
(Lind Bin. s.v. Bösi, Drumbr). 

Ett bebyggelsebetecknande Lunsens i Göteborgstrakten erinrar enligt OGB 1 
(s. 27) om en inbyggare kallad Lunsen på grund av sin kroppsbyggnad; jfr SOV 
11 s. 42 f. om ett värmländskt Klunserud. En man kallad Klampen har enligt 
OGB 18 (s. 16 f.; jfr s. 139) bott på torpet Klamperöd i norra Bohuslän. Ivar 
Lundahl (i SOSk 5 s. 26) är böjd att räkna med en motsvarighet till det fvn. bi-
namnet Bulsi i ett västgötskt Bulsebodarna; Lind Bin. sammanställer Bulsi med 
no. buls m. 'valk; klumpig kropp'. Det personbetecknande, om mäktig stofthydda 
erinrande fl uns m. (Torp 1919 s. 125, OGB 2 s. 105) ingår troligen som 
antroponym i Flunstorp (Flunstorp 1642 KA ml) i Bettna sn. Förleden i gård-
namnet Kubbetorp, V. Vingåkers sn, tolkar Carl Ivar Ståhle (1954 s. 121 f.) i 
första hand som ett till kubb(e) bildat personnamn. Uppräkningen av ortnamn 
med mer eller mindre likartade personnamn i förleden kunde vid behov fort-
sättas. 

Det är nu tid att sammanfatta framställningen. De många -bo/-namnen i Oppunda 
och Björkvik erinrar om att svenska ortnamnsförleder är en överdådigt rik ant- 
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roponymisk skattkammare. Personbetecknande förleder har en mycket stark ställ-
ning i områdets -bo/-namn. Detta strukturförhållande gör det tilltalande att över-
väga det från just Oppunda kända tillnamnet "Elskoghe i Älskebol. Appellati-
visk-lexikaliska faktorer (det tycks inte vara lätt att finna ett slagkraftigt icke 
personbetecknande alternativ), -bo/-namnens förledsstruktur och de goda möjlig-
heterna att inordna *Luske i en klart markerad semantisk personnamnskategori 
eller på annat sätt ge en semantiskt rimlig tolkning, detta tillsammantaget talar för 
att Luskebol innehåller ett antroponymiskt *Luske. I föreliggande undersökning 
är namnet Luskebol av särskilt principiellt intresse; det visar att en enda toponym 
under gynnsamma omständigheter kan vara tillräcklig för en ganska säker re-
konstruktion av ett icke belagt personnamn. Förekomsten av en i sammanhanget 
relevant, klart skönjbar semantisk typ bland personnamnen är ett stöd också för 
tanken på ett antroponymiskt *Luns(e) i Lundsbol. 
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Summary 
Personal by-names illustrated by place-names 

By Svante Strandberg 

An important task facing the onomastic scholar is to identify and account for various se-
mantic types of personal by-names. In the present article the author discusses by-names 
connected for instance with verbs meaning 'to walk slowly or clumsily', `to jog' and the 
like. Also discussed is the structure of the first elements of habitation names ending in 
-bol ('farm'), found in an area in Södermanland. Frequently, the first element here is a 
personal name. The article illustrates the importance of place-names as a source for the 
study of personal names. 



Om ordet spjäll i svenska ägonamn 
Av Mats Wahlberg 

Den bild av det svenska bondelandskapet som framträder i våra äldre lantmäteri-
akter är som bekant en helt annan än våra dagars. Skiftesreformer, sjösänkningar, 
täckdikning och en rad andra ingrepp har på många håll så kraftigt omdanat land-
skapet, att vi idag har svårt att föreställa oss, hur det såg ut bara för hundra år 
sedan. Mängder av mindre åkrar och tegar har slagits samman till större enheter, 
varvid också ett stort antal ägonamn har försvunnit. Många av dessa var konkreta 
och träffande jämförelsenamn, innehållande ord från bondevardagen, t.ex. Sel-
knäet, Hundskinnet och Halsklädet. Ofta ingår nu okända ord eller ovanliga 
betydelser av ord, vilkas funktion i namnen ibland kan vara svår att fastställa. Ett 
sådant ord är spjäll, som förr var ganska vanligt i namn på mindre åkrar, åker-
och ängstegar i södra och mellersta Sverige, t.ex. Spjället, Spjällen, Stenspjället 
och Storspjällen. De flesta av dessa namn, som enligt samlingarna i OAU är 
spridda från Skåne upp till Ångermanland, har emellertid numera kommit ur 
bruk, allteftersom gårdagens många små åkrar och åkertegar slagits samman till 
större enheter. Innebörden av det i dessa namn ingående ordet spjäll anges i ort-
namnslitteraturen oftast vara '(liten) hörnig åker'. En sådan betydelse för ordet, 
jämte 'liten del av åker', anförs t.ex. av Rietz (s. 657a) från Halland, Östergötland 
och Uppland (se vidare t.ex. OGB 1 s. 284, E. Bruhn 1931 s. XX, B. Falck-Kjäll-
quist 1973 s. 76 f., dens. i SOV 1 s. 128, G. Harling-Kranck 1987 s. 290 f., L. 
Hellberg 1960 s. 157, N. Lindqvist 1926 s. 302 f., I. Lundahl i SOSk 1 s. 39, B. 
Pamp 1988 s. 91, H. Ståhl i SOH 3 s. 171, B. Svensson o. S. Benson i Sk0 A:18 s. 
50). Emellertid är '(liten) hörnig åker' en specialbetydelse. Numera torde ordet 
vanligen användas som beteckning för den skiva i en eldstads rökkanal varmed 
man reglerar draget. I SAOB (S 9861 if.) redovisas härutöver bl.a. betydelserna 
'bräde, skiva (för olika ändamål); bakplåt; rektangulär 1. kilformig isättning vid 
hals 1. ärmhål (på skjortor m.m.)'. Dessa och liknande betydelser fmns enligt OSD 
också i svenska dialekter. Ordet motsvaras i fornvästnordiskan av spjald, speld 
'tavla, fyrkantig platta (att stänga med eller skriva på)' (Fritzner) och i norska 
dialekter av spjeld 'bräde, skiva' m.m. (Aasen 1873). Det går tillbaka på urg. 
*spel a , i avljudsförhållande till urg. *spallfan 'klyva', och betyder alltså 
egentligen 'kluvet (trä)stycke' (Hellquist 1948 s. 1046, Lindqvist 1926 s. 302 f.). 
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Syftet med denna framställning är inte att ge en heltäckande bild av ägonamns-
elementet spjäll och dettas spridning i Sverige. Den avser endast att peka på att en 
annan, mer specialiserad, innebörd än 'hörnig åker' o.d. synes föreligga i många 
hithörande namn. 

Namnelementet spjäll har utförligast kommenterats av Natan Lindqvist (1926 
s. 302 f.), Birgit Falck-Kjällquist (1973 s. 76 f.) och, för Finlands del, Gunilla 
Harling-Kranck (1987 s. 290 f.). Enligt Lindqvist ingår i ett av honom behandlat 
åkernamn Spjällen i Vists sn, Östg. 1., best. form plur. av ordet spjäll i den i 
fornsvenskan och svenska dialekter förekommande betydelsen 'hörnig åker'. De 
ifrågavarande två åkrarna uppges vara fyrkantiga och nästan kvadratiska. 
Lindqvist anser denna betydelse vara överförd från den vanliga, nämligen 
»fyrkantig lapp af trä, järn 1. sten». Han hänvisar i sammanhanget till en handbok i 
åkermätning av P. N. Raam från 1670. I ett kapitel om olika slags åkerfigurer sägs 
där om fyrhörningar: »Somblige (åkrar) hafwa fyra lijka långa sijdor och lijka 
Hörn. Och kallas Quadrata xquilatera, på Swensko Spiäld» (citerat efter SAOB S 
9863). 

Enligt Birgit Falck-Kjällquist (1973 s. 76 f.) är de av henne behandlade värm-
ländska ägonamnen innehållande spjäll att betrakta som jämförelsenamn. Loka-
lerna har jämförts med något av de fyrkantiga eller rektangulära föremål som 
spjäll betecknar i svenska och norska dialekter. Hon anser vidare att elementet är 
rent ägobetecknande, och att den angivna innebörden går tillbaka på den forn-
svenska betydelsen 'hörnig åker'. 

I Finlands svenskbygder är enligt Gunilla Harling-Kranck (1987 s. 290 f.) 
namnelementet spjäll vanligast på Åland; några exempel finns också i Nyland. I 
finlandssvenska dialekter finns inte något belägg för att appellativet spjäll använts 
i topografisk betydelse (Vendell 1907 s. 917 och Wessman 1925-32 s. 301 upptar 
betydelserna 'spjäll; byxklaff; mösskärm; dammlucka; borrskaftsknopp'). Enligt 
Harling-Kranck (1987 s. 290 f.) torde innebörden i ortnamn vara 'liten åker; 
åkerhörn'. I ett fall, Spjällsåkern i Karis sn i Nyland, åsyftas en åker med utpräg-
lat fyrkantig form. 

På Ormsö i Estland har enligt Edvin Lagman (1964 s. 84 ff.) namn innehål-
lande ordet spjäll varit mycket vanliga. De betecknade små åkerstycken. För 
appellativet spjäll redovisar Gideon Danell (1951) betydelsen 'ugnslucka', vidare 
anförs armspjäll (under armen på Ormsökvinnomas livkjol), kerisspjäll 'spjäll 
(järndörr) i ugn och keris (valv över ugnen)' och ugnsspjäll. 

Sdw Suppl. upptar under spiäld dels betydelserna 'skiva (till att stänga med)' 
och 'spjäll (till eldstad el. skorsten)', dels 'hörnig åker', varvid jämförs med bety-
delsen 'liten hörnig åker; liten del av åker' i svenska dialekter. För betydelsen 
'hömig åker' anges endast ett exempel, hämtat ur ett diplom från 1486 (anfört 
även av Rietz s. 657a), vilket är känt enbart från en tryckt regest (LBH 1 s. 240). 
Häri omtalas »III akra i Haffslykkyo mz II Spiel». Betydelseangivelsen 'hörnig 
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åker' i Sdw Suppl. grundar sig uppenbarligen på dialektordet — av det fsv. beläg-
get kan inte någon slutsats dras om formen på de två »spjällen». Inte heller fram-
går innebörden särskilt klart i det enda belägget för ordet skogs spiäld, som i Sdw 
Suppl. (s. 740) med betydelsen 'hörnig skogsåker' anförs ur ett finländskt diplom 
från 1410 (SDns 2 s. 244 avslcr. 1662 av äldre kopia): »thet skogz spieldh emillan 
strömen och måsan, innan fijre råår liggiandes». Tydligen är det dock fråga om 
ett rektangulärt skogsparti. Det är uppenbart att de fornsvenska beläggen för vårt 
ord spjäll i den här aktuella betydelsen inte kan ge några upplysningar om den 
exakta innebörden. 

Ett närmare studium av de ortnamn som innehåller elementet spjäll samt av 
hithörande dialektords betydelser visar enligt min mening, att spjäll i ortnamn 
inte sällan måste ha en mer specialiserad innebörd än 'hörnig åker'. De ifråga-
varande åkrarna är visserligen oftast »hörniga» eller fyrkantiga, men detta är 
knappast något speciellt särskiljande för en åkerteg utan snarast det normala. När 
jag under mitt arbete med bearbetningen av Våla härad för SOVm 5:1 gjorde 
ortnamnsuppteckningar och gick igenom äldre lantmäterikartor, upptäckte jag, 
att de åkrar som hade namn innehållande spjäll var små åkerpartier med ett spe-
ciellt läge, ofta i kanten av en tegindelad åker. För några sådana exempel se fig. 1-
3. Det gemensamma för dessa är att åkertegarna i fråga ligger i ena ändan av en 
åker. Ett liknande läge har en åker Spjället i Leksands sn i Dalarna (fig. 4). I de 
här anförda fallen synes det alltså vara åkertegarnas läge, inte primärt deras form, 
som är den gemensamma nämnaren. Detta demonstreras klart av exemplet Trind-
spjället (fig. 5), som avser en närmast rund åkerteg. Kanske har man jämfört 
några av de här lokalerna med ett spisspjäll, alltså en skiva eller lucka med vars 
hjälp man täpper till övre delen av rökgången i en eldstad. I andra fall har 
lokalerna ett läge och ett utseende som närmast för tankarna till de spjäll som 
används vid tillskärning av olika slags klädesplagg. På t.ex. skjortor används 
ibland tygbitar, oftast kilformiga, som isättning vid hals och ärmhål. Fig. 6 och 7 
visar två åkrar Spjället, som närmast ser ut att ha liknats vid sådana spjäll. Hit hör 
kanske också följande exempel på användning av appellativet spjäll, hämtat från 
Växjö domkapitels akter 1752: »Så kallade spjäll emillan hwart åker skiffte» 
(SAOB S 9863). Möjligheten att denna senare betydelse föreligger i förleden i ett 
nu okänt namn Spjällåkern i Bohuslän antyds i OGB 1 s. 284 not 2. 

Gemensamt för många spjäll-lokaler är vidare att de små skiften som de ofta 
indelas i går i annan riktning än åkerns övriga skiften. Detta förhållande har även 
uppmärksammats av Karin Calissendorff (1986 s. 94). Tegarna på en åker 
Stormyran i Harbo sn i Uppland går sålunda i östvästlig riktning, medan de på dess 
södra del, kallad Stormyrspjällen, går i nordsydlig riktning. 

För majoriteten av de belägg för ägonamnselementet spjäll som finns i OAU:s 
samlingar saknas närmare uppgifter om läge och form, varför det normalt inte är 
möjligt att avgöra, hur namnen skall uppfattas. Oftast uppges de ifrågavarande 
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Fig. 1. Spjällen, förr namn på ängs- 	 Fig. 2. Spjället spdla, åker, 
teg, Gransätra, Harbo sn, Västm. 1. 	 Skogbo, Östervåla sn, Västm. 1. 
Skiss efter LMV T15-18:2 (1846). 	 (Mats Wahlberg 1981, OAU). 

hx/r 
Fig. 3. Storspjället, förr namn på 

	
Fig. 4. Spjället, åkerteg, Almberg, 

åkerteg, Ön, Harbo sn, Västm. 1. 	 Leksands sn, Kopp. 1. 
Skiss efter LMV T15-57:1 (1872). 	 (Erik M. Carlsson 1935, OAU). 
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Fig. 5. Trindspjället, förr namn på 
	

Fig. 6. Spjället, förr namn på ängs- 
åkerteg, Ön, Harbo sn, Västm. 1. 	 teg, Björsbo, Harbo sn, Västm. 1. 
Skiss efter LMV T15-57:1 (1872). 	 Skiss efter LMV T15-5:1 (1880). 

Fig. 7. Spjället, förr namn på ängs- 
teg, Björsbo, Harbo sn, Västm. 1. 
Skiss efter LMV T15-5:1 (1880). 
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lokalerna vara små åkrar, åkertegar eller åkerlappar, ibland långsmala eller 
fyrkantiga. Som syftande på läge i förhållande till andra åkrar kan anföras föl-
jande betydelseuppgifter för dialektordet spjäll (OSD): 'den del av en åker som 
begränsas av ett dike' (Mörlunda sn, Kalm. 1.), 'avskuren del av en åker el. äng, 
åstadkommen av en slingrande bäck' (Valstads sn, Skar. 1.), 'kort åker vid sidan av 
långa' (V. Tollstads sn, Östg. 1.), 'ett litet ifrån den övriga åkern avdelat åker-
stycke' (mitten av 1700-talet, Östg. 1.). Andra mer allmänna betydelseangivelser 
är t.ex. 'åkerlapp' (Vena sn, Kalm. 1.), 'teg i mosse' (Kråksmåla sn, Kalm. 1.), 
'liten åkerremsa' (Gränna landsförsamling, Jönk. 1.). Många av dessa betydelser 
är sannolikt abstraherade ur ortnamn. Härmed kan jämföras ett avsnitt ur en 
lantmäteriförordning från 1749: » ... at jorden genom Tegeskiften är mycket 
sönderdelad tu l smala rimsor och spiäll» (SAOB S 9863); jämför dock OGB 1 s. 
284 not 2. 

Ett med vårt spjäll homonymt ord med grundbetydelsen 'skada; förspillning' 
m.m. finns belagt från Småland (OSD; jfr fvn. spel!, spjall 'skada som tillfogas 
något', fsv. spiäl 'fördärv; skada'). Det kan t.ex. användas om små tygstycken som 
blivit över vid tillklippning av en väv. Möjligheten att detta ord kunde ingå i några 
av de här diskuterade ägonamnen kan inte uteslutas. De båda ordens betydelser 
kan säkert också ha påverkat varandra. 

Något skall avslutningsvis också sägas om de olika former som appellativet och 
ortnamnselementet spjäll uppvisar. Som framgår av ovan anförda ägonamns-
exempel förekommer formerna Spjället och Spjällen jämsides. Appellativet 
spjäll har neutralt genus, varför Spjällen kan tolkas som best. form plur. Så för-
klarar t.ex. Natan Lindqvist (1926 s. 302 f.) ett Spjällen, uttalat spickla, i Öster-
götland. Lars Hellberg (1960 s. 157) menar emellertid att vi för sådana fall också 
måste räkna med möjligheten att namnet är en moverad feminin singularform. 
Namnet på en åkerteg i Östervåla sn i Uppland (fig. 2) uppvisar spjäll i en j-lös 
form, spdja; för sådana former av appellativet från andra håll se Sdw Suppl. s. 
788 (s.v. spiäld) och E. Lidh i ANF 41(1925) s. 321 f. J-lösa former finns även 
på Åland (Harling-Kranck 1987 s. 290) och i Estland (Lagman 1964 s. 84 if.). 

Denna undersökning av ägonamn innehållande elementet spjäll grundar sig i 
första hand på dialektmaterial och detaljstudier av uppländska namn och kan där-
för inte göra anspråk på att ge en heltäckande bild av alla hithörande svenska 
namn. Den antyder dock, att det i många, kanske i majoriteten fall, är jämförelse-
namn som åsyftar olika typer av spjäll, snarast spisspjäll eller spjäll i klädesplagg. 
Denna jämförelse synes dock inte, såsom vanligen antagits, i första hand grunda 
sig på likhet i form utan i stället på att namnlokalerna, oftast en mindre del av en 
åker, har ett läge som fört tankarna till sådana spjäll. De ligger ofta i ena kanten 
av en åker, kanske avskurna av en bäck eller ett dike, och har ibland en tegindel- 
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ning »på tvärs» mot resten av åkern. De kan också bilda inskjutna kilar eller dylikt 
i en åkers tegmönster eller mellan olika åkrar. 
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Summary 
The word spjäll in Swedish field-names 

By Mats Wahlberg 

The numerous small strips of arable land and pasture, which before the redistribution of 
land during the 19th century constituted such a characteristic feature in the Swedish 
agrarian landscape, usually had special names, often of a comparative nature. A rather 
common appellative in such names is spjäll, which in place-name literature usually is 
rendered 'small (angular) piece of arable land'. As an appellative, the word is nowadays 
as a rule used to designate the damper in the chimney by which the draught is regulated, 
but also the rectangular or wedge-shaped insertions at the neck or in the ann-holes of 
garments (ståts etc.). Among other meanings 'board' and `baking-sheee might be men-
tioned. 

According to the author, the present investigation shows that the names in question are 
comparative designations, referring to different kinds of spjäll, most likely to chim-
ney-dampers or insertions in garments. However, this comparison does not seem to be 
based primarily on similarity in shape, as is usually assumed, but in location, i.e. the 
name might designate a small strip of land "inserted" into a larger field. 



Några kristna konstnamn 
Av Anders Öberg 

I en tidigare publicerad framställning om sockennamnstyper i Sverige har jag lagt 
fram ett förslag till typindelning av de medeltida, svenska sockennamnen (Öberg 
1979 s. 32 ff.). Jag skiljer där på två överordnade typer, nämligen sekundära och 
primära sockennamn. De sekundära namnen delar jag in i tre typer, bygdenamn 
och liknande, by- och gårdnamn samt kyrkplatsnamn. De primära sockennamnen 
får bilda två typer, namn på -kirkia samt namn som jag kallar kristna konstnamn. 

Dessa kristna konstnamn utgör en speciell, föga behandlad grupp, men jag hade 
när jag skrev det nu nämnda inte möjlighet att gå närmare in på ämnet. Namnen 
består i normalfallet av en bestämningsled med uttalat kristet innehåll och av en 
huvudled bildad av ett »vanligt» ord. Jag kallar dem konstnamn därför att de är 
tillkomna på »konstgjord» väg — man har genom en medveten skapelseakt åstad-
kommit namn avsedda att tjäna ett speciellt syfte (nämligen att ge kristen färg åt 
platserna). Gruppen innehåller även klosternamn, men det sammanlagda antalet 
svenska kristna konstnamn är inte stort. I föreliggande uppsats tar jag upp fyra 
namn till behandling, tre sockennamn och ett klosternamn, och jag hoppas därmed 
något kunna belysa typen. Tre av namnen, Gudsberga, Kristdala och Vårfruhem, 
är säkra exempel på kristna konstnamn. Vad gäller det fjärde, Kristvalla, grumlas 
bilden något av en härledningsuppgift i en äldre källa. Det senare namnet är i 
motsats till Gudsberga och Kristdala inte medeltida utan från nyare tid. Vår-
fruhem är problematiskt i fråga om åldern. 

Jag redovisar i beläggserierna minst tre av de äldsta för mig kända beläggen. 
Vad beträffar forskningshistorikerna har jag ibland gått förbi smärre bidrag som 
enbart innehåller resultat och uppfattningar emanerande från andra än för-
fattarna. 

Gudsberga, på 1400- och 1500-talen kloster i Husby sn, Hedemora tg, Koppar-
bergs län. — Gudzberg 1486 8/3 Julita kloster MSRA 3 s. 302 sentida regest, Thil 
thet nyia closther gudzbcergh, i gudzbcerg, gudzbxrgx Closter 1493 4/9 Näs 
kungsgård SRAp or., i Gudz berg 1506 15/12 Hedemora DHFT 1 (1921) s. 90 or. 
— Som synes är namnet ursprungligen singulart. Plural form finns belagd i ett 
par källor från början av 1500-talet, och Gudsberga är också den namnform som 
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vanligtvis brukas i topografisk och vetenskaplig litteratur. Namnet finns inte 
upptecknat i OAU, och man bekräftar på orten att det inte lever kvar i talet. 

Ett annat namn på klostret är Husby kloster. Detta används tidigt parallellt med 
Gudsberg(a) och blir ett stycke in på 1500-talet allenarådande i källorna. Den be-
byggelse som nu ligger på platsen heter Kloster. Lämningar av klosterkyrkan 
finns, men man har inte påträffat några spår efter andra klosterbyggnader 
(Swartling 1962 s. 104 if.). 

Gudsberga var ett cistercienskloster. Man kan betrakta 1486 som dess till-
komstår, se t.ex. Ortved 1933 s. 124, 316 f. Av ovan anförda regest i MSRA 3 
framgår att det på platsen tidigare fanns en gård Riddarhyttan och att man i sam-
band med klostrets tillkomst valde namnet Gudsbcergh. Bakom namngivningen 
tycks ha legat föreståndarna för två andra cistercienskloster, abboten i Alvastra 
och abboten i Julita, se Ljung 1959 s. 156.1  Enligt Johannes Messenius (1700 s. 44) 
var det enbart abboten i Alvastra som var den drivande kraften bakom namngiv-
ningen, en uppfattning som sedan möter på många håll i litteraturen. 

Hur det än förhåller sig med denna upphovsfråga är det tydligt att man genom 
namnvalet velat sätta Guds prägel på det nya klostret. I Tyskland och Frankrike 
finns klosternamn som innehåller Gott resp. Dieu. Jag hänvisar till Sahlgren 1954 
s. 4. Utan att ta ställning till frågan nämner jag att Jöran Sahlgren i denna uppsats 
argumenterar för att Gud- i det västgötska klosternamnet Gudhem och i det ur-
sprungligen identiska jylländska klosternamnet Gudum syftar på den kristna 
guden. De andra identiska nordiska ortnamnen skulle enligt Sahlgren vara resultat 
av uppkallelse efter klostren, dock icke det själländska Gudum, som är namn på en 
by som haft klosteranknytning (det är tillika sockennamn). John Kousgård 
SOrensen (1985 s. 133 f.) har anfört argument mot Sahlgrens uppfattningar. 

Gudsberga kloster låg på svagt sluttande mark längst uppe i en dalgång, se T 
12GNV. Dalbottnen höjer sig enligt kartan upp mot platsen, som därför ligger 
ganska högt, men detta tycks mig inte motivera valet av efterleden -bcergh. Jag vill 
snarast se den som en schablon. 

Kristdala, sn, Tunaläns hd, Kalmar län. — parochie kristdal 1353 25/4 u.o. 
DRAp or. (SD 6 s. 422), j krist dal sokn, Scriptum in lcristdal 1354 23/3 Kristdala 
DRAp or. (SD 6 s. 485, 486), in parrochia crisdalx 1357 lon Kalmar DRAp or. 
(SD 7:1 h. 2 s. 210). — Beläggen visar att namnet ursprungligen är singulart. 

Någon gård eller by som heter Kristdala finns inte. Den gamla sockenkyrkan, 
som revs 1790, låg där prästgården Stensös marker möter Klockaregårdens, se 

'Det bör nämnas att Ljung i sin uppsats söker visa att namnet Tröggö kloster, som återfinns i två s.k. 
delaktighetsbrev, avser Gudsberga. Jag har inte anledning att gå in på detta problem. 



Några kristna konstnamn 	 133 

Bankeström 1982 s. 15 f. och jfr ek 6G2e. Klockaregården tycks, vad gäller den 
aktuella delen, vara avsöndrad från byn Systertorp. 

Namnet Kristdala har tidigt ansetts ha kristen bakgrund. Sålunda skriver 
Magnus Gabriel Crxlius (1774 s. 220 f.) att de kristna kan ha samlats på platsen 
för att hålla gudstjänst, därav »de Christnas dal eller Christdalar». Tolkningen är 
emellertid som synes inte språkligt godtagbar, och saksidan övertygar ju inte hel-
ler. Förleden återgår uppenbarligen på fsv. Krister (runsv. Kristr) 'Kristus'. Så 
har den tolkats av Elias WesAn (1949 s. 593). Han framhåller att birgittinerna 
senare gav upphov till liknande bildningar när de skapade klosternamn inne-
hållande Maria, t.ex. de danska Maribo och Manager. 

Krist(e)r tycks ha varit vanligt under kristendomens äldre skeden. Att döma av 
beläggen i verket Sveriges runinskrifter brukades i runsv. vanligen inte Kristus 
utan Kristr. För fsv. tid finns ingen sammanställning av belägg på Krister 
'Kristus' från olika källor (namnet är inte excerperat för SMPs), men lagarnas 
exempel är åtkomliga genom de namnindex som finns hos C. J. Schlyter (1827-77 
band 1-12). Se index till Västgötalagen, Upplandslagen, Södermannalagen, 
Västmannalagen och Smålandslagen (närmare bestämt dess »kristnubalk»; något 
annat är inte bevarat av Smålandslagen).' Genom dessa lagar är det belagt att 
Krister har tillhört fsv. språkbruk. 

I socknens centrala del finns ett lågt liggande område, som på platsen för den 
gamla kyrkan är hopträngt (T 6GSV), varför den gamla efterleden -dal har viss 
täckning i de topografiska förhållandena. 

Som väntat saknar Kristdala fog-s. Ljudet har inte kunnat försvara sin plats i 
konsonantanhopningen. (Stamkomposition kan uteslutas, jfr t.ex. Thorsten 
Andersson i NoB 67,1979, s. 131 if.) 

Fridolf Jönsson (1982 s. 311) har fört Kristdala till typen kristna konstnamn, 
låt vara att han inte använder termen. Han skriver att namnet »är bildat på samma 
sätt som Kristberg, Nydala, Hälleberga, Herråkra m.fl.» samt att mönstret ytterst 
är det franska klosternamnet Clairvaux, lat. Clara vallis. (Av OAU:s samlingar 
framgår att Hälle- i namnet Hälleberga återgår på fsv. Hcelgha-.) Jönsson kom-
menterar inte de fyra namn han anför som paralleller till Kristdala. Jag kan här 
inte ta ställning till om alla är av den typ jag behandlar. Vad beträffar det som sägs 
om mönstret vill jag nämna att Al. Mitterwieser (1937 s. 93) i en uppsats om 
bayerska klosternamn av hithörande slag har skrivit att bildningstypen hade en 
förebild i namnet Clairvaux. 

1Tre belägg (ur Hälsingelagen) som Schlyter av någon anledning inte tagit med i index återfinns i band 
6 s. 5. 
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Kristvalla, sn, Norra Möre hd, Kalmar län. — Christvalla Capell 1656 14/10 
kungl. brev (belägget återgivet efter Löfgren 1839 s. 323), i Christwalla lilla 
skougbygd 1667 FFI 2 s. 82, Christwalla Sochn 1680 jb (i KA). 

Socknen är ung. Den bildades 1657 genom sammanslagning av delar av sock-
narna Dörby och Förlösa (DMS 4:1 s. 224). Tidigare fanns på platsen ett kapell, 
kallat Gunnaboda kapell (Löfgren 1839 s. 323). Bakom detta namn ligger by-
namnet Gunnabo. 

Kristvalla finns inte som by- eller gårdnamn. Kyrkan ligger på byn Duvetorps 
marker och prästgården är en del av Gunnabo. 

N. I. Löfgren (1839 s. 323) skriver att drottning Kristina år 1647 i en resolu-
tion gav sin bekräftelse på kapellpredikantens innehav av hemmanet Norra 
Gunnabo, som strax innan hade tilldelats honom. Till minne härav skulle kyrkan 
och socknen enligt Löfgren ha fått namnet Kristvalla. Hjalmar Lindroth (1926 s. 
19) har kort behandlat namnet. Han hänvisar till Löfgren och har inga invänd-
ningar mot att Krist- skulle syfta på drottningen. 

Ett på så sätt uppkommet namn bör ge associationer till den aktuella personen. 
Så är knappast fallet här, och det är därför motiverat att ifrågasätta härledningen. 
(Jfr stadsnamnet Kristinehamn, vars förled med säkerhet syftar på drottning 
Kristina.) Förleden i Kristvalla för snarare tankarna till Kristus och bör ha gjort 
det i ännu högre grad under 1600-talet. 

Som framkommit vid behandlingen av Kristdala är Krist(e)r 'Kristus' täm-
ligen väl belagt från runsv. och fsv. tid. Nedgången i frekvens har väl börjat 
redan under fsv. tid och fortsatt under tiden därefter. SAOB (K 2839) tar dock 
upp Kris:. Av vad som där anförs går det emellertid inte att dra några slutsatser 
om frekvensen under ä. nysv. tid. SAOB (K 2840 f.) redovisar också ett antal 
kompositabelägg, många uppenbarligen tillkomna efter tyskt mönster. Exempel 
på bildningar som där anförs är krist barn, kris: bild, kristman 'kristen man', 
kristmånad 'julmånad', kristsalig 'salig i Kristus, saligen insomnad'. Dessutom 
fanns under den aktuella tiden ett från tyskan lånat ord krist 'kristen människa' 
med sammansättningar som t.ex. kristbörlig 'som anstår en kristen' och kristlovlig 
'värd att bland kristna lovas eller prisas' (SAOB K 2817 f.). 

Det tycks mig sannolikt att det vid mitten av 1600-talet fanns språkligt underlag 
för att skapa ett kristet konstnamn Kristvalla. Förleden behöver inte enbart syfta 
på Kristus, utan man kan vid namngivningen också ha tänkt på den allmänt kristna 
karaktär som Kris:- kunde ge åt namnet. En förebild har funnits i Kristdala. Av-
ståndet mellan de två socknarna är bara sex mil fågelvägen. 

Löfgren uttrycker sig kategoriskt när han knyter förleden i Kristvalla till 
drottning Kristina, men detta hindrar inte att härledningen kan vara ett antagande. 
Så länge den inte kan bekräftas genom något dokument, ligger det närmast till 
hands att uppfatta namnet som ett kristet konstnamn. 
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Enligt vad man uppger på orten utgörs terrängen vid kyrkplatsen av ganska 
jämn, fast mark, som närmast kyrkan är odlad. Växtligheten har på 1600-talet 
kanske varit sådan, att marken kunde betraktas som vall 'jämn, gräsbevuxen 
mark'. Efterleden -valla skulle då vid namnets tillkomst ha haft saklig täckning, 
men det är ovisst om namngivaren eller namngivarna över huvud taget har be-
aktat innebörden av ordet vall. Kanske har man valt -valla enbart på grund av 
anknytningen till kyrkvall. 

Vårfruhem, tidigare alternativt namn på socknen Våmb, Kåkinds hd, Skaraborgs 
län. — Wårfrushem (2 ggr) Forssenius 1736 s. 42 (beläggen avser kyrkan), ... 
och Wårfruhems Socknar, Wårfruhems eller Wårns Socken Tuneld 1833 s. 304, 
308, Wårfruhems socken Liunggrens karta 1856, Våmbs el. Vårfruhems Socken 
1874 jb (excerpt i OAU). — I ortens tal används enligt OAU:s samlingar inte 
Vårfruhem utan Våmb. Dagens kartor har endast det senare namnet, och försam-
lingsnamnet är också enbart Våmb. Det är tydligt att Vårfruhem nu kommit ur 
bruk. 

Våmb är lånat från kyrkbyn, och denna går i källorna normalt under detta 
namn. Följande två belägg på Vårfruhem avser dock byn: Wårfruhem 1790 in-
skriftstavla i Våmbs kyrka (belägget återgivet efter Hallbäck 1983 s. 10), Wår-
fruhems bys egor Liunggrens karta 1856. Liksom för socknen brukas för byn i 
ortens tal enligt uppgift i OAU inte Vårfruhem utan Våmb. 

Några fler belägg på Vårfruhem med syftning på byn har jag inte kunnat firma. 
Denna syftning är uppenbarligen sekundär. Vårfruhem 'Jungfru Marias hem' är 
ju en benämning som man inte i första hand vill knyta till den världsliga enheten 
byn. En överföring till byn är dock förklarlig, ty denna omfattar en stor del av 
socknen (bek redovisar för socknen sammanlagt 13 mantal, och av dessa faller 
10 i på byn Våmb). 

Namnet Våmb, fsv. Vam, är enligt Gunnar Linde (i NoB 35, 1947, s. 161 ff.) 
och enligt SOSk 7 (s. 108 f.) bildat av motsvarigheten till fvn. vt 'vrå, hörn' och 
av hem 'gård, by'. Det är belagt sedan 1270-talet och är det genom tiderna i käl-
lorna vanligen använda namnet på socknen och på byn. Det används således även 
under den tid Vårfruhem är belagt. 

Beläggen hos Andreas Forssenius (1736) avser som jag anmärkt kyrkan. Det är 
emellertid inte de samtida förhållandena som åsyftas, och dessutom är källvärdet 
begränsat. Forssenius uppger nämligen att det berättas (»Traditur») att kyrkan 
fordom varit helgad åt Jungfru Maria och att den därför har kallats Wårfrushem 
men att den nu kallas Wåm. (Uttryckssättet är elliptiskt; i stället för Wåm får vi 
tänka oss Wåms kyrka.) Det som Forssenius återger kan, trots att det är osäkert 
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grundat, peka rätt vad gäller den ursprungliga denotationen, ty Vårfruhem torde 
från början ha syftat på kyrkan, jfr det vanliga Vårfrukyrka(n).1  

Enligt Forssenius berättas det också att Wåm skulle vara en förkortad form av 
Wårfrushem, vilket ju inte har fog för sig. Forssenius uppgifter har tydligen gått 
vidare i litteraturen. De återkommer t.ex. hos Magnus Höjer (1881 s. 1283), här 
framställda utan reservation för sanningshalten. 

Som jag antytt i uppsatsens inledning är det ovisst när Vårfruhem har bildats. 
Ingen har publicerat någon utredning, men frågan har vid flera tillfällen berörts i 
förbigående, och redan det som Forssenius skriver utgör ju ett inlägg. Till dem 
som uppmärksammat problemet hör Karl Sidenbladh (1873 s. 115). I hans artikel 
återfinns samma uppgifter som Forssenius har lämnat, men han hänvisar inte till 
denne utan till »unga beskrifningar». Antagligen är det Forssenius arbete som 
ligger bakom dessa källor. Sidenbladh tar avstånd från de nämnda uppgifterna. 
Han hävdar i stället att Vårfruhem är ett »påhitt i något yngre tider» och menar att 
Våmb ändrats till Vårfruhem därför att man tyckt att detta sistnämnda namn varit 
finare än Våmb, som kunde betyda 'mage'. 

Uppfattningen att Vårfruhem är ett ungt namn har också framförts av Jöran 
Sahlgren (i NoB 14, 1926, s. 177) och av Gunnar Linde (i NoB 35, 1947, s. 161 
f.). Linde (1952 s. 22) har emellertid också antytt möjligheten att vi har att göra 
med en medeltida bildning. Förleden Vårfru- skulle då enligt honom syfta snarare 
på Sankta Helena av Skövde än på Jungfru Maria. Dock har han senare (1956 s. 
44) ifrågasatt om namnet är »av någon högre ålder». I oktober 1989 har Linde 
muntligt meddelat mig att han anser det vara svårt att avgöra frågan. 

Lindes antagande att förleden syftar på Sankta Helena torde inte ha fog för sig. 
Jag har inte kunnat finna något stöd för att Vår Fru skulle kunna avse någon annan 
än Jungfru Maria. 

Det är inte möjligt att med hjälp av beläggens ålder avgöra om Vårfruhem är en 
sen bildning eller om det går tillbaka till den katolska tiden. Beläggserien börjar 
visserligen först 1736, men det är ju tänkbart att namnet har levt sedan medeltiden 
utan att ha bevarats på pergament eller papper. Frågan kan inte heller avgöras på 
språkhistorisk väg. Vad som då blir intressant är det kyrkliga »klimatet» i Sverige 
under den lutherska lärans två första århundraden. Var det under denna tid 
möjligt att skapa ett namn innehållande en benämning på Jungfru Maria? Jag 
måste nöja mig med att ställa frågan, ty en utredning skulle bli omfattande och 
föra in på för mig okända kyrkohistoriska marker. 

1Det bör kanske anmärkas att det därmed inte fmns skäl att anta att Vdrfruhem har tillhört typen namn 
på -kirkia, dvs, att det ursprungligen har haft en efterled -kirkia (eller -kyrka, jfr vad som i det följande 
sägs om åldern). Om man har tänkt sig kyrkan som »Vår Frus hem», har -kirkia (-kyrka) varit 
överflödigt 
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Andra kristna konstnamn är klosternamnen Vårfruberga och Mariefred i Sörm-
land samt Nådendal i Finland. De två sistnämnda, som nu är stadsnamn, visar att 
tyska namn har haft betydelse för de svenska kristna konstnamnen, ty enligt vad 
man funnit har både Mariefred och Nådendal tillkommit under inflytande av 
liknande tyska bildningar (vad beträffar Nådendal, som innehåller ordet nåd, 
visar ju redan sammansättningstypen på tyskt inflytande).' 

Klosternamn av detta slag är tydligen vanliga på tysk botten. Hos Al. Mitter-
wieser (1937) finns en redogörelse för förekomsten av dylika namn i Bayern. Ur 
hans sammanställning må några exempel anföras: Christgarten, Engelberg, Gna-
denthal, Gottest hal, Heiligenthal, Himmelspforten, Marienberg, Unserer 
Lieben Frauen Saal. Mitterwieser (s. 93) framhåller att namnen har samband 
med medeltidens klostermystik, och han använder termen mystische Namen. 
Även Ernst Schwarz (1950 s. 176) och Adolf Bach (1954 s. 237 f.) har pekat på 
sambandet med mystiken, men endast Schwarz använder den nämnda termen 
(Bach har ingen särskild benämning på de hithörande namnen). Enhetlig termi-
nologi är visserligen något önskvärt, men jag har funnit det olämpligt att på 
svenska tala om »mystiska namn». 
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Summary 
Some Christian artificial names 

By Anders Öberg 

In a previous work dealing with various categories of Swedish parish-names, this writer 
has drawn attention to one group which he has designated as Christian artificial names 
and which also includes some names of monasteries. The purpose of the present article is 
to discuss some characteristic examples of this category. In the introduction it is stated 
that a Christian artificial name normally is composed of a qualifier with an expressively 
Christian content and a main element consisting of a "common" word. The examples 
which are being discussed are the monastery name Gudsberg(a) 'The Lord's Mountain' 
and the three parish-names Kristdal(a) `Christ's Valley', Kristvalla `Christ's Fields' 
(probably so) and Vårfruhem 'The Home of Our Lady (i.e. Virgin Mary)'. The 
last-mentioned name is first recorded in 1736, but it's age is uncertain. Gudsberga and 
Kristdala are medieval names, whereas Kristvalla dates back to the 17th century. 
Previously, Krist- in the latter name has been connected with Queen Kristina. 
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APhS 
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DAG 

DAL 
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DD 
DDal 
DGP 
DI 
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DRAp 
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FMU 
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GFR 

glk 
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namn från medeltiden (1892-
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NK 	= Nordisk kultur 
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NoB 	= Namn och bygd 
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SDa 

SDns 

skg 
Sk0 
SMP 

SMPs 

SMR 

sn 
SNF 
SOB 

SOH 

SOJA 

S 0Jö 

SOSk 

SOV 

SOVm 

SOVn 

SOÅ 

Förkortningar 

=Diplomatarium Svecanum. 
Appendix. Acta pontificum 
Svecica 
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SRA 	=Riksarkivet, Stockholm 
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SRP 	= Svenska riks-archivets 
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tg 	= tingslag 
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