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namnet *Mealir — i Mälsjön (GS 4 0 33)1  : Mälsäter Gåsinge sn, 
Daga hd Sdml., samt säkert i åtskilliga no. gårdnamn såsom 
fno. Melrinn (af Meelinum2), Melsnes 3  m. fl. Namnet Ma3lir 
är bildat af me31- på samma sätt som fsv. *Galmir af galm (se 
Galmaren), fsv. *NEesir af neas (se Näsnaren), fno. Aspir af esp, 
Laufir af lauf o. s. v.; se vidare öfversikten öfver ordbildningen, 
där äfven öfvergången -jr -> -aren behandlas. I fråga om be-
varandet •af nominativens r kan t. ex. sjönamnet Vänern jäm-
föras. Af en afljudsform mal- komma sjönamnen Malen, *Ma-
ling(en), Maljen, Malmen, Malsnan, Malsnaren m. fl. I fråga 
om betydelsen erinras om sjönamnen Grindeln, Sännen, ören, 
Sandsjön. Slutligen må nämnas, att å medeltida kartor äfven 
namnet Stokol lacus förekommer'. Detta är naturligtvis att 
tolka som Stockholmssjön. 

Nälmingen märmigen2, stundom mal3migen2  (Malmin-
gen GS 4 Ö 35) Eds o. Ukna s:nar, N. Tjusts hd Klm. : Mä-
lingsbo, hvilket (enligt uppgift) i gamla handlingar stundom 
skrifves Mälmingsbo. Namnet synes förutsätta en bildning 
på -ing; jfr sjönamnet Malmingen, där antingen en växelform 
på -ung eller yngre anslutning till malm föreligger. Detta 
senare är i alla händelser fallet med det ofvan såsom bi-
form till Mälmingen anförda Malmingen. Om härledningen se 
under Malmen. Hemmansnamnet Mälingsbo kan tyda på ett 
äldre sjönamn *Ma3linger (: mal 1. isl. melr 'sandbank', se Ma-
len, Mälaren), hvilket ombildats till Mälmingen, på samma sätt 
som det ofvan behandlade *Maling(en) ombildats till Malm-
sjön. Om några andra fall, där ortnamn af stammen mal- på 
liknande sätt anslutits till malm, se under Malen. Jfr Märlingen. 
*MEelinger : fno. fjordnamnet Malangr = Mälmingen : fno. Malm-
angr = Vällingen : Vallangr. I fråga om bildning ock bety-
delse erinras om sjönamnen Grytingen, Hällingen, Skärfaingen, 
Steningen, Sänningen. 

Märlingen (Grau s. 67 [1754]), gränssjö mellan Vstml. ock 
Dalarna. Skrifningen märlingen återger möjligen ett uttal mä3- 

Tham Nyk. s. 262 : Melsjön. 
Rygh NG 1: 322. 	 3) Rygh NG 3: 284. 

4) Dahlgren hos Egli Nom. geogr. s. 565 (1893). 
Sv. landsm. XX.!. 	 27 
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kigen2, i hvilket fall sjönamnet vore identiskt med det under 
Möhningen postulerade fsv. *Mtelinger; jfr Marlingen, *Naling(en) 
(: fsv. "Malunger). Emellertid har det funnits ett fno. sjönamn 
Meringr, hvilket Rygh NG VI. 1: 83 härleder ur ett älfnamn Mara: 
marr 'häst'. Man kunde då i Märlingen se en växelform på 
-ung till detta namn; jfr Mysslingen : Mysingen. 

I detta sammanhang må nämnas, att fsv. gårdnamnet Mom-
lingteby (1321 enl. SD 3: 505), Lyhundra hd Uppl., innehåller 
ett patronymicum *Meerlinger, se Hellqu. Sv. ortn. på -inge 
s. 102. 

MärrSprängaren mär3spräB2Raren (metrsprc'egar9 (enl. skrift-
lig uppgift), tjärn i Lungsunds sn, Filipstads bärgsl. Vrml. Sjön 
skall ha fått sitt namn däraf, att ett sto omkommit i densamma; 
jfr med afseende på namnets bildning ock tillfälliga ursprung 
Silfköparen samt äfven Bolbrännaren, Slaktaren. Säkerligen till-
kommer emellertid namnet ursprungligen den af Kallstenius Nord. 
stud. s. 127 omtalade Märrsprängbacken, som jag antager ligga 
i närheten af sjön, ehuru det ej angifves i den citerade upp-
satsen. Namnet Märrsprängaren är i så fall ett fullt säkert 
exempel på ett slag af ellipser, som ofta förekommer i våra 
sjönamn; se t. ex. under Addaren, Aplungen. Ordet märr ingår 
äfven i Märrtjärnl, Märrgöl (GS 1 V 31), kanske också i Mär-
sjön (GS 3 Ö 31). 

Näseln mäseln 2  eller enligt annan uppgift3  Nässeln mäs4-
seln (Mäseln Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1828], Tham 
Link. s. 35; Meseln GS 3 Ö 34) Risinge sn, Finspånga läns 
hd Og. : Mässelköp, dock ett ganska gott stycke från sjön; väl 
af samma grundord som no. älfnamet Mesna, uttalat mcesssna 4, 
ock det likalydande no. sjönamnet, hvilket i äldre tid sanno-
likt haft en af samma stam bildad mask. form (Rygh NG 3: 42), 
samt vidare no. älfnamnet Messa, uttalat nuesssa (Rygh Elven. 
s. 158). Betydelsen af denna stam är mig obekant. Äfvenledes 
erinras om lgt. flodnamnet Mese (Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 
154). Jfr Näsen. 

Näsen mähen2 5  (i mese. Or mese VGL IV. 10; Mesern 
General Landkort öfv.Vg. o. 1688; )läsern Hermelin 1808; Mäseren. 

GS 1 V 32, 1 V31 2 ggr, 2 ö 31, 3 ö 31. 
Akeentuppgift är ej lemnad. 	3) Från Vånga. 

4) Rygh NG 3: 29. 	 5) Enligt två uppgifter. 
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Bexell 1: 522; Mäsen GS 1 V 38) Karl Gustafs sn, Marks hd 
Vg., ock Skällinge o. Nösslinge s:nar, Himble hd Hall. : Mäshult. 
Den fsv. nominativformen synes ha varit *Mesir, alltså väl af 
ett äldre meis-. Möjligt är ju, att namnet är besläktat med 
sjönamnet Meslången. Jfr äfven Mäseln. 

Mäskaren mäs8karen2  (Tham Nyk. s. 281, GS 4 Ö 33) 
Halls sn, Jönåkers hd, ock Vrena sn, Oppunda hd Sdml.; egent-
ligen en vik af Yngaren. Namnet innehåller sv. (dial.) mäsk 
m. 'blandning, röra, hop' Nkel = mht. meisch m. 'tranben-
meisehe; met, mit honig gemisehtes getränk' : ags. miscian, f ht. 
miskan (ty. misehen), hvilket icke får betraktas som lånord ur 
lat.; jfr uttrycket »snön är mäskiger», d. v. s. betäckt med half-
smält snö. Betydelsen är ungefär densamma som i sjönamnen 
Mangen, Mången, fno. älfnamnen *Mylska, nu Molska2, Blanda 
(se Mangel)) o. s. v. 

Mässeln, se llläseln. 
Möckeln. • 

mök4keln (Moeuklen. Blaeu 2: 36 [1663]; Möklen Tuneld 
s. 132 [1741]; Möcklen Lotter c. 1750, Rogberg o. Ruda ss. 364, 
377 [1770]; Möckeln Hermelin 1809, GS 2 Ö 39), stor sjö på 
gränsen mellan Sunnerbo ock Allbo h:der Smål. : Möckelfmäs 1. 
Möcklanäs i Stenbrohults sn, Möeklehult i Pjätteryds sn. 

mök4keln 1. mök3ke12n3  (Möklen Rogberg o. Ruda s. 249 
[1770]; Möckeln GS 3 Ö 38) Lenhofda sn, Uppvidinge hd Smål. : 
Möcklahult; nära den mindre Lillesjön. 

mök3kel2n (GS 4 Ö 37), ganska stor sjö i Tuna sn, Tuna-
läns hd Klm. 

mök3kel2n I. myk3kel2n (Myckelen Lotter e. 1750; Möo-
kelen Hermelin 1818; Möckeln GS 3 Ö 36) Tirserums sn, Ydre 
hd Og. 

mök4keln 1. mök3kel2n (m4i_carg 1  (Mökeln Tuneld s. 197 
[1741]; Möckern Lotter e. 1750; Myekeln Dahl Carlssk. soehn 

Rz s. 456. Rspr. mäsk har som bekant en mera specialiserad 
betydelse. 

Om detta namn se Rygh NG 2: 115. 
Den senare uppgiften härleder sig från Älghults so, Uppvi-

dinge hd. 
En meddelare anger akc. 1; jag har dock hört akc. 2 af en 

allmogeman från orten. 



422 	 FIELD/111ST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

17791; Mökelen Hermelin 1808, Möekeln GS 2 Ö 32), stor sjö 
i Karlskoga sn, Karlskoga bärgsl. Vrml. Vid sjön har det under 
medeltiden ock äfven senare omtalade Möckelsbodar varit be-
läget, skrifvet Mukrisbother (1268 SD 1: 443), Mykrisbodher 
(1336 SD 4: 530), Mokirsbotha (1403 SD NS I), Myklebode 
(1566)2, Myklesboda 3. Som Johansson Norask. ark. 2: 418 f. 
visat, räknades till dessa gårdar bl. a. Backa, Brickegården, 
Sandviken ock Stolpetorp, hvilka äro belägna å stränderna af 
sjön Möckeln4. Det är sålunda högst sannolikt, att detta sjö-
namn ingår som första led i nyss anförda namn, ock att så-
lunda sjön i fsv. tid hetat *Mukrir, *Mykrir, hvarom närmare 
här nedan. 

Det är tydligt, att åtminstone de fyra första sjönamnen 
innehålla fsv. mykil, is!. mykill 'stor'. Med detta ord har för 
öfrigt redan Wieselgren 2: 918 sammanställt namnet. Adjektivet 
är nu så gott som utdött i de svea- ock götaländska dialek-
terna5. Formen med -ö- beror på samma, i de flästa dial., men 
icke i rspr. gällande ljudlag, enligt hvilken formerna löcka 
'lycka', nöckel 'nyckel' o. s. v. uppkommit. Den stundom upp-
trädande enstafvighetsakcenten har uppstått genom analogisk 
ombildning. Ordet ingår äfven i sjönamnen Möcklaflon, Möckle-
sjö Kråksmåla sn Små!. samt en hel mängd gårdnamn, anförda 
i Sv. postortlex. ss. 330, 335 (1895). Från Norge erinras om 
Myklevandet Buskerud samt Mökern, stor sjö i Hedemarkens 
amt, ock från Tyskland om flodnamnet (fht.) Mihilbah (Förstem. 
2: 1025). Hvad Möckeln 5 beträffar har, som ofvan nämnts, denna 
sjö i fsv. tid sannolikt hetat Mykrir eller Mukrir; men formen 
Myklebode visar, att i alla händelser anslutning till mykil ägt 
rum. Detta *Mykrir är helt visst en bildning medelst det van-
liga sjönamnssufflxet -jr af en stam mukr-, hvilket jag fattar 
som en r-afledning af den rot muk-, som ingår i ags. mycel, i 
afljudsförhållande till fsv. mykil, mykin6. Detta adj., mot-
svarande ett got. *mukrs, är till sin bildning analogt med isl. 

1) Norask. ark. 2: 401. 	 2) Norask. ark. 2: 421., 
Norask. ark. 2: 422. 
Om fsv. Mykrisbodher se äfven Sty.lie Un.2  s. 239. 
Det uppgifves af Bz s. 449 såsom sällan brukligt i Västbo, 

dessutom förekommer det i Dalarna ock på Gottl. 
1 dessa senare ord bar y uppstått genom u-omljud af i. 
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digr, got. abrs, baitrs, fagrs, hlfitrs 0. s. V. För öfrigt på-
minner jag om fsv. *Ra3llir (se Mulen) ock i fråga om formen 
äfven om fsv. sjönamnet Ocrer. Att sjön varit uppkallad efter sin 
storlek, synes mig högst sannolikt. 

Nöckern mök4kern (Fernow s. 9 [1773], GS 1 V 31), 
mycket liten vattensamling i Bogens sn, Jösse hd Vrml. Sjön 
är åtminstone numera så obetydlig (88,3 m. lång ock 59,3 m. 
bred)1, att man kan förena namnet med under Möckeln be-
handlade sjönamn endast under den förutsättning — en förut-
sättning som för öfrigt alls icke är orimlig — att namnet är 
ironiskt; jfr Nåtvin. 

Nöcklatlon mök3lafl02n (Myklaflon Lotter c. 1750; Myekle-
fton Hermelin 1809; Myeklaflon GS 3 Ö 37; Möckla- eller 
Myoklafloden[!] Allvin Mo s. 48) Edshults o. Bällö s:nar, S. 
Vedbo hd Små!. Sjön är ganska stor ock mycket grund 2  ock 
gör sålunda allt skäl för sitt namn, om hvilket se Nöckeln 
ock Flon. 

Nögrefven mö3gre2ven (mikrbm) (Miögrefwen 1691 3; 
Mögrefwen [-v-] 16953, GS 2 Ö 31) Gåsborns sn, Filipstads bärgsl. 
Vrml. Om första leden mög-, mjög- 'smal' se Aligtvängen; jfr 
(den närbelägna) Bredrefven. Om senare leden se Refven. Sjön 
kallas äfven Mögsjön, år 1667 skrifvet Miögessiöen3. 

Nörken. 
Stora ock Lilla, mör4ken 4  (Hermelin 1810, GS 3 Ö 35) 

Vists sn, Hanekinds hd, ock Vårdnäs sn, Kinds hd Og. : Mörke-
torp. Sjön är en skogssjö ock har enligt uppgift »antagligen» 
mörkt vatten. 

(Tuneld [II] 5: 104 [1790]) Vrml.; mig för öfrigt obekant. 
Namnet innehåller adj. mörk, fsv. myrker, is!. myrkr. 

Samma ord ingår i vattendragsnamnen Mörklängen, Mörkvatten, 
Mörkasjö(n)5, Mörkesjöarna (GS 2 V 34), Mörksjön6, Mörk-
vatten', Mörktjärns, Mörkgöl (GS 3 040), is!. Myrkå, fsv. gård-
namnet Morkovik (SRP nr 2030 fr. 1384) Små!. Samma eller 

Se Cederström Vrml. fiskev. nr  1341. 
Jfr Allvin Mo s. 48. 
Kallstenius Sv. lm. XXI. 1:134. 
Enligt två uppgifter. 
GS 3 Ö 40 2 ggr, 1 V36. 	6 ) GS 3 Ö 40, 1 V 36. 

7) GS 2 V 36, 2' V 35. 	8) GS 2 V 33, 1 V 32. 
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snarlik betydelse förekommer i sjönamnen Dimblingen, Dunkern, 
Hummeln, Kolsnaren, Muskan, Svarten m. fl. 

Den fsv. formen har trots den nuvarande akeenten sanno-
likt varit *Myrke; jfr nämligen gårdnamnet Mörketorp "Myrka-
porp), ej Mörkstorp såsom Lungstorp, Mangstorp o. s. v. 

Nörklången mör3k1oB2gen (enl. uppgift) Åsbo sn, Göstrings 
hd Og. Sjön har mörkt vatten på dyig botten samt dystra 
stränder. Se för öfrigt Mörken ock Längan. 

Nörkmalen mör8kma2len (Lilla Mörkemalen GS 1 Ö 37) 
Sjötofta sn, Kinds hd Vg., ock Båraryds sn, Västbo hd Små!. 
Se Mörken ock Malen. 

liÖrlitrel11  (GS 3 Ö 31), liten sjö i Karbännings sn, Nor-
bärgs bärgsl. Vstml. Jag förmodar, att rl är tecken för kaku-
minalt Z^ (jfr Märlingen, Närlen). Namnet kan då utgå från ett 
fsv. *myrpir, aflett af mor p 'skog', om nämligen icke detta är 
en omljuds-, utan en afljudsform till snart (se närmare månen, 
slutet). Betydelsen vore då 'skogssjön', om hvilken äfvenledes 
handlas i art. Mållen. 

Mörtsjön o. d., se Asplången. 
Nöskern (Tham Nyk. s. 10) anser jag åsyfta den ofvan 

behandlade sjön Myssjaren (se d. o.). 

Nacketjärn, se under Njurhulten. 
Nadden, Öfre ock Nedre, nad3den2, äfven nadiden (Nadden 

Oran s. 399 [1754], GS 3 Ö 31; Naddan Lex. 5: 411 är sanno-
likt tryckfel) Ramnäs sn, Snätkinge hd Vstml. Namnet är aflett 
af ett ord motsvarande no. nadd m. 'liten spets 1. kil', is!. naddr 
ds. 	Med afseende å betydelsen jfr Kilen, Spiken, Spjuten. Sanno- 
likt har sjön fått namn af det breda näs, som skiljer sjön i 
de två hälfter, som kallas Öfre ock Nedre Nadden. 

Nar- såsom ingående i namn på svenska vattendrag, se 
Näfvergården. 

Nain eller Najen na4in (Naijen Lex. 2: 208; Najen Her-
melin 1808, Flöjers karta; Nain Cederström Vrml. fiskev. nr  621) 
Ekshärads ock Gustaf Adolfs s:uar, N. Älfdals hd Vrml., enligt 
uppgift af allmogen utom nagn äfven benämnd »Nasolisjön», 

1) Förfrågning rörande uttalet har blifvit obesvarad. 
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hvarom se under Naren. I saknad af äldre former synes mig 
lönlöst att yttra sig om namnets härledning; möjligen äger 
sammanhang rum med de under Näjen behandlade sjönamnen. 
Se följ. namn. 

Naren (Lotter c. 1750, Hermelin 1808) Ekshärads sn, Alf-
dals hd Vrml., är ett annat namn på Najen (se ofvan), som det 
synes af stammen i fsax. naru, ags. nearu, eng. narrow 'trång', 
is!. Nerfasund 'Gibraltar' o. s. v.; se utförligare under Njärfven, 
Noren, Närdingen (Nälingen) ock jfr Narfveten. Det under Najen 
omtalade »Naschsjön» kan vara ett af Naren utvidgat Narsjön. 

Narfven, se Njärfven. 
Narfveten (Närfweten Lotter c. 1750; Narweten. Crmlius 

s. 391 [17.32? 1774]; Narfvelen Hermelin 1818 är tryckfel för 
Narfveten') Virserums o. Järeda s:nar, Aspelands hd Kim., ock 
Skirö sn, Östra hd Smål.; nu kallad Narfvetesjön (GS 3 Ö 37). 
På grund af namnet å den närbelägna Skär(f)vetesjön (: Skär[f]-
vete) har man rätt att antaga, det -veten är en andra samman-
sättningsled ock att första leden utgöres af stammen Ner- i sjö-
namnet Njärfven eller Nar- i Naren ock Skär- i Skären; jfr 
den närbelägna Skärösjön ock sockennamnet Skirö, i hvilken 
socken större delen af Skär(f)vetesjön är belägen. Hvad Narf-
vetesjön beträffar, är den trång ock smal, en betydelse till hvilken 
man kommer, vare sig man utgår från formen med -ä- eller 
från den med -a-. 

Nasen (SGU Aa 18: 14) eller Nassen (Tham Nyk. s. 9), 
den sjö i Barfva ock Kjula s:nar, Ö.-Rekarnas hd Sdml., som 
att dömma af GS 4 Ö 32 — nu kallas Nässjön. Denna om-
bildning är att jämföra med öfvergången Bjärken -› Björken, 
hvarom se öfvan. Betydelsen hos Nasen, Nassen ock Nässjön 
är nämligen densamma. Grundordet i de förra namnen är det 
i no. gårdnamn såsom Naas, Nos, Nos ingående is!. n2s f., 
gen. nasar 'näsa; framskjutande brant; fjäll' (Rygh NG Indl. 
s. 69), hvartill det i sjönamnen Näsnaren, Nässjön 0. S. v. in-
gående sv. näs är en i-omljudd form. Om både Nasen ock 
Nassen varit talade former, förhålla de sig till hvarandra som 
sjönamnen Alen till Alsen ock Nyen till Nysen. 

1) Enahanda är förhållandet med formen Narfveln Lex. 7: 379. , 
Samma arb. har 6: 165 Narfvetesjön. 
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Naten na3ten2  (nick) eller enligt annan, dock osäkrare upp-
gift na4teni (Tham Nyk. s. 267, GS 4 Ö 33) Gryts an, Daga hd 
Sdml. : Natängen. Namnet innehåller samma stam som det 
mytiska is!. älfnamnet N9t2  ock som sskr. nadi 'flod'; jfr Nätaren. 
Ett fno. älfnamn Nata bildar sannolikt första leden i no. Nutu-
dalen3. De af Jellinghaus Westfäl. ortsn. s. 154 anförda lgt. 
flodnamnen Nette böra kanske äfven förbindas med denna rot, 
jfr Lohmeyer Herrigs Arch. 70: 408 f. Fsv. *Nati förhåller sig 
till fsv. adj. *nater4, fsax. nat, fht. nom, ty. nasa liksom fsv. 
sjönamnet "Diupe, nu Djupen, till fsv. diuper o. s. v. Namnets 
betydelse har helt enkelt varit 'vattnet, sjön'; jfr Vättern ock där-
under anförda paralleller. I detta sammanhang må äfven erinras 
om vätsjön Knista an Nke. Om här betydelsen 'våt, fuktig' 
ingår, finnes en motsvarighet i fht. Fuhtebah, som väl är sam-
mansatt med adj. fiuht (Förstem. 2: 504, jfr sv. lånordet fuktig). 

I etymologiskt samband med detta sjönamn står enligt min 
mening det fsv. gårdnamnet Ntetutorp (SRP nr 1639 från 1381) 
i Gryts sn, alltså samma socken, inom hvilken sjön Naten är 
belägen. Namnet återfinnes numera ej bland socknens gårdar. 
Emellertid är det ganska intressant såsom tydligen förutsättande 
ett älfnamn *Meta af den sjö- ock älfnamnsstam not-, som upp-
träder i sv. sjönamnen Nätaren, Nätterhöfden, fno. Nitja, gr. 
nbc 0. 5. v.; se Nätaren ock Nätterhöfden. Detta namn Meta 
har säkerligen burits af någon af de åar, som stå i förbindelse 
med sjön Naten, hvarom mera nedan. Det är märkvärdigt 
därför, att det uppvisar a flj u d sväx lin g i förhållande till namnet 
å den sjö Naten, med hvilken ån är eller varit förenad — ett 
förhållande som tyder på att vi här stå inför namn af ur-
åldriga, snarast indoeuropeiska anor (se närmare under afd. 
V). Ett analogt fall är fno. sjönamnet Aurr : älfnamnet Yrja 
(Rygh NG 1: 196). Stundom inträffar, att namn å vattendrag, 
som stå i förbindelse med hvarandra, formellt likna hvarandra, 

Akc. 2 har uppgifvits af två pålitliga meddelare. 
Detta namn öfversättes dock af Jönsson Sn. Edda e. 229 med 

'den rystende'. 
Detta *Nata föres af Rygh Elven. s. 175 till not 'nöt'; märk 

dock vokal-växlingen! 
Häraf kommer växtnamnet nate (Rz e. 464, Nor. Sv. etym. 

s. 56). 
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utan att det etymologiska förhållandet dem emellan är fullt 
klart. I en liten sjö, som nu kallas Igeltjärn, men i NG 2: 488 
(c. 1273) bär namnet piodatiorn, utfaller en å, hvilken anf. arb. 
s. 487 benämnes pi6a (pidu. oos). Vidare erinras om fno. sjön 
når, som står i förbindelse med älfven Mors (Rygh NG 1: 395). 

Den å, som betecknats med namnet Natta, har sannolikt 
varit den, som öfver Naten förbinder Kyrksjön ock Båfven. Ett 
nära besläktat ånamn, fsv. *Ntetla, tycks för öfrigt dölja sig i 
namnet å den helt nära Naten belägna gården Nässelsta (qvarn), 
år 1381 skrifvet Neatlastom (SRP nr 1639)1. Senare leden är 
-stapom; om ljudutvecklingen i dylika ortnamn se Kock Ark. 
10: 335. Emellertid kan ju här första leden äfven innehålla fsv. 
neetla 'nässla'•

7 
 jfr fht. Nezzilapach, Nezzeltal o. s. v. (Förstem. 

2: 1075 f.). A.1. 1625 (karta) förekommer jämte Neselsta namnet 
Neselquarn. Här ingår snarast ånamnet Ncetla direkt, alltså 
ett fsv. Neatlo queern. De gårdnamn på -stad, som bildats af 
vattendragsnamn, äro få ock mer eller mindre osäkra (se afd. IV). 
Här må som en parallell till Ntetlastom anföras fno. a Glama-
stadum (af älfnamnet *Gbim[a], se Rygh Personn. s. 91). 

Neden, se Neten. 
Nedingen ne3digen2  (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Lilla 

Malma o. Flens s:nar, Villåttinge hd Sdml. : Nedingsnä,s. Nam-
net är med afseende på bildning ock betydelse närmast att 
jämföra med öfvingen. Det innehåller stammen i fsv. nipor, 

niär adv., sv. ned, fsv. nipan, sv. nedan; jfr t. ex. Nedsjön 
(GS 1 V 36 Vg.), Nedanbäck Glimåkra sn Skå. 2, knappast dock 
fno. älfnamnet Ni53. 

Sjön skall enligt uppgift äfven ha kallats Nidingen, hvilket 
namn berott på anslutning till eller uppfattats som innehållande 
sv. niding. På samma sätt har den närbelägna Båfven äfven 
benämnts Bofven på grund af sin farlighet. Sannolikt stå dessa 
folketymologiska eller skämtsamma ombildningar i något in-
bördes sammanhang. 

titan tvifvel åsyftas samma gård äfven med det i SD NS 3: 466 
omtalade Ncethlistum (1419), där före -stum en i dylika namn ganska 
vanlig i-vokal uppträder, hvilken icke alltid synes vara ursprunglig. 

Falkm. s. 247. 
Rygh NG 2: 95. Jfr fht. flodnamnsstammen Nid- (Nida) Förstem. 

2: 1078. 
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Nejen, Nej ern, se Näjen, nem. 
Nerlången (Tham Nyk. s. 198), se under Norrlången. 
Nerten, se Närten. 
Nesten, se Nästen. 
Neten, Lilla ock Stora, ne4ten 1. Neden ne4den (Neden GS 

1 V 38, SGU Ab 13: 7) Nösslinge ock Skällinge s:nar, Himble 
hd Hall. Enligt uppgift säger den äldre generationen Neden, 
den yngre Neten. Den förra formen är väl alltså att bedömma 
som halländska äda för äta, lida för lita o. s. v.; man kunde 
dock tänka på falsk ljudsubstitution. Tyvärr känner jag ej, 
huruvida målets ljudlagar tillåta att återföra ordet på en fda. 
stam ne3t-; härför kunde emellertid den stundom förekommande 
formen Nätsjön 1  tala. I så fall vore namnet säkerligen att 
ställa till de under Nätaren behandlade sjönamnen. Ett fda. 
nät 	neit- kan jag ej förklara; jfr dock Nitten. 

Nimmern nim4mern 1. enligt annan uppgift nim3mer2n 1. 
Nimmaren nim3mar2n (Nimmern Broocman 2: 36 [1760], Her-
melin 1810, Tham Link. s. 26, GS 3 Ö 35) Hägerstads ock 
Oppeby s:nar, Kinds hd Og. Sjön är enligt uppgift grund 2  samt 
har lätt ock rörligt vatten. Namnet hör säkerligen till sv. dial. 
nimm bl. a. 'bekväm, lämplig till, åtkomlig för". Därest just 
denna betydelse ingår i ordet, vore sjönamnen Fängen, Sym-
men, Köln närmast jämförliga. Motsatt betydelse ha t. ex. 
Båfven, Trätten. Då adjektivet emellertid ursprungligen be-
tyder 'som (lätt) tager', kunde man äfven tänka sig, att sjö-
namnet har afseende på sjöns nyss nämnda egenskap att hastigt 
uppröras. Jfr för öfrigt inimmen. 

Nissan, se Gnin. 
Nistelen (Smål. beskr. under Väekelsång), Nisten (GS 3 

Ö 39), Nistingen (Hermelin 1809, Wieselgren 2: 7134) uppgifvas 
som namn på en numera urtappad sjö i Väckelsångs sn, Konga 
hd Smål. Till formen Nistingen sluter sig det vid den forna 
sjöstranden belägna Nistingsö. Formen Nisteln har å sin sida 
en direkt motsvarighet i no. bäcknamnet Nistil(1)en, anfört af 

Bexell 1: 522, Lex. 5: 314. 
Så äfven enligt Tham Link. s. 953. 
Om detta adj: se utförligt Rz s. 467. 
Hylffli-Cavallius Vår. o. vird. 1: 66 har genom tryckfel formen 

Nislingen; jfr anf. arb. s. III. 
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Rygh NG 3: 312, Elven. s. 173. Detta hör enligt BUGGE möj-
ligen till nistill 'liten nål', jfr no. älfnamnet Naaia (se Nålen). 
Ordet kan väl emellertid äfven utgå från den hos id. nist upp-
trädande betydelsen 'krok, häkta'. 

Mindre troligt, trots att analogier i fråga om betydelsen ej 
saknas, är, att namnet afletts af ett ord motsvarande fsv. mest, 
is]. nest n. 'föda, lifsmedel, särskilt reskost', hvaraf lön-afled- 
ningen sv. dial. nista dalm. ock la-afl. sv. dial. neste 	*niste), 
da. niste o. s. v.; jfr t. ex. Fatburen, Iladkroken (Matkroken). 

Om det jämtländska sjönamnet Nästein bör föras hit, är 
osäkert. 

Nittenl (Nitten Tuneld [1] 3: 9 [1786], GS 2 Ö 31; Nytten 
Tuneld anf. st. jämte -i-) Ljusnarsbärgs sn, N. Kopparbärgs 
bärgsl. Vstml. : Nittkvarn, Nitt- 1. Nittelälfven. Namnet bör 
sammanhållas med no. älfnamnet Nitja 1. Nitälfven, uttalat 
nit3ta2  1. net3ta2, fno. Nitja (se Rygh NG 2: 268, Elven. s. 173 f.). 
Detta anser BUGGE komma af net n. 'fisknät', hvars omljuds-
vokal genom nytt omljud blifvit i; jfr fht. Nezzaha. Kanske 
böra dock namnen hällre fattas som i-afledningar af den älf- 
namnsstam, som ingår i de gr. flodnamnen 	Ni3cov 2. 

Formen med -y- är för klent bestyrkt, för att man kunde ha 
skäl att lägga denna till grund; jfr dock Nyttingen. 

Njuren, Stora ock Lilla, njuiren (Niuren Grau s. 67 [1754]; 
Njuren Tham Vest. s. 106, GS 4 0 30) Möklinta sn, Öfver-
Tjurbo hd Vstml., på gränsen till Dalarna. På grund af en-
stafvighetsakcenten torde man knappast böra ställa ordet till 
sv. njure, hvaraf faktiskt sjönamnet Njurhulten ock därunder 
anförda sjönamn äro bildade. Någon annan lämplig härledning 
har jag emellertid icke att föreslå. 

Nj urhulten nju8rhul2ten (GS 4 Ö 36) Hallingebärgs sn, 
S. Tjusts hd Klm. : Hult. Sjöns form visar, att första leden är 
sv. njure, fsv. niure. På liknande sätt formad är äfven Njur-
sjön (GS 2 Ö 37 Smål.); jfr sockennamnet Njurunda, år 1472 
skrifvet Niurunda3  : Unden. I fråga om sjönamn bildade af 
benämningar på kroppsdelar erinras bland många om Deger- 

Uttalsuppgift har ej lemnats. 
Om dessa namn se Fick Bezz. Beitr. 22: 51. 

2) Styffe Un.2  s. 315. 
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lofven, Halen, Knon, Hjärta-, Hjässa-, Klöf-, Magsjön, Nacke-
tjärnl, Rumpen o. s. v. Om senare leden se Viholten samt Hult-
bren (: sv. hult 'mindre löfskog'). 

Det synes mig för djärft att föra detta ock föregående 
namn till gr. vsöpov (: Njuren = lat. nervus, germ. *ner4az 
Njärfven), hvarmed bör jämföras Persson Wz. s. 144, Upps.-
stud. s. 192. 

Njärfven njär8ven2  1. Närfven när3ven2  (Njärfven Herme-
lin 1810, Widegren 1: 389 [1817], Hermelin 1818; Narfven GS 
3 Ö 36) Norra Vi sn, Ydre hd, ock Tirserums sn, Kinds hd Og. 
: Njärfvehult, Njärfvefall. Det förra namnet skrefs år 1596 
Nerfu.ahult 2, 1600 Nerffuehuultt ock Närffuehwitt3, 1620 Nierf-
uahult, Nierfuehult 4. Gårdnamnet ock den lemnade uttalsupp-
giften visa alltså hän på ett fsv. *Nearve ock "Nicerve : germ. 
adj. *neruaz 'sammanprässad, trång' = lat. nervus 'sena, rem 
o. d.', af ieu. V ner, om hvilken rot se utförligare Persson Wz. 
s. 64. Formen Narfven är alltså af yngre datum; den före-
kommer för öfrigt icke i det talade språket ock beror sannolikt 
helt enkelt på tryckfel å GS 3 Ö 36. Etymologiskt identiskt 
med vårt sjönamn är no. gårdnamnet Njerve, på det smala näset 
Spangareid5, hvarjämte stammen nert2.- äfven uppträder i nisl. 
nfrfill 'gnidare", Nyrvi, en smal ö i Sondmore6, Njorfasund7. 
Af afljudsformen nar- förekommer en analog bildning i första 
leden af Narfwewijk (1642) Varnums (Kroppa) sn8, fisl. N2rfa-
sund9; se vidare Naren, Narfveten. Hit bör väl äfven föras fin!. 
namnet å Närpesän i Närpes an, i sitt öfre lopp kallad Närvijoki7°. 
Jfr för öfrigt de besläktade Nälingen, Nitren, Närten (af samma 

GS 1 V 33, vid er. gård Nacken. Det är alltså möjligt, att 
sjön uppkallats efter denna; i motsatt fall har sjön i äldre tid haft ett 
osammansatt namn. 

Skr. utg. af  Kyrkohist. fören. IV. 1: 90; i en handling. 
Rääf 1: 356; i en handling. 	4) Rääf 1: 367; i en handling. 
Nor. Sv. etym. s. 23. 
Nor. anf. st. samt närmare Bugge Ark. 20: 349. 
Bugge Den eeldste skaldedigtn. s. 40 n., Stud. 2: 97. 
Enligt handling, aftryckt i Norask. ark. 2: 765. 
Fsv. Narvabro (SEP nr 865), nu Narebro Skönbärga sn Ög., 

innehåller däremot mansnamnet Narve; jfr t. ex. Kulsbro, Kolsbro ög., 
som uppkallats efter biskop Kol i Linköping (Lundgr. Sv. lm. X. 6: 152). 

10) Se närmare Saxån Finn.-ugr. forsch. 2: 199. 
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rotstadium) ock Noren samt i fråga om betydelsen äfven äljög-
tvängen. 

Fsv. Nödh(a), ånamn, se Noen. 
Noen no4en (GS 2 Ö 36), betydlig, långsträckt sjö i Lin-

derås o. Adelöfs s:nar, N. Vedbo hd Små!. : Nostorp. 
Här som i fråga om så många andra sjönamn är det be-

nämningen på en i förbindelse med sjön stående å som lemnar 
oss säker vägledning vid bestämmandet af den fsv. formen. Vid 
den å, som förenar sjöarna Noen ock Ralången ock som nu 
kallas Degelaån, ligga i Lommaryds sn gårdarna Noby ock No-
bynäs, hvilka namn naturligtvis måste ses i samband med Noen. 
Men ett af detta Noby bildat gårdnamn (såvida ej rent af här 
samma gård åsyftas) finns år 1416 under formen Nodhabymala 
(SD NS 3: 193). Detta utgår sannolikt från ett *Nodharbymala, 
sammansatt med ånamnet *Nödh, gen. *Nödhar. Möjligt är 
emellertid äfven att antaga ett äldre *Nodhoby (: ett ånamn 
*Nödha) med en öfvergång o 	a i obetonad ställning, hvarpå 
vi i detta arbete sett flera exempel, en öfvergång af samma art 
som i de hos Nor. Aschw. gr. § 148 anförda fallen (Håkanson: 
Häkon o. s. v.). Namnet på den vid sjön liggande gården Nos-
torp kan härledas ur antingen Nodhsthorp eller Nodhisthorp. 
I förra fallet har sjön hetat *Nödher, hvilket stämmer med nu-
varande enstafvighetsakcent, i det senare *Nödhir (utan omljud 
som i Men; fno. Aspir o. s. v.), då uttalet no4en beror på 
senare ombildning. Under alla omständigheter föreligger här 
en stam Nödh-. 

I detta sammanhang erinras om namnet å den norska älf, 
som nu kallas Noda1selven ock som på grund af äldre ortnamns-
former måste innehålla en stam Nå-. Enligt Rygh NG 15: 259 
är denna stam annars icke uppvisad i norska ortnamn. Det 
norska ordet är jag böjd att ställa till ieu. 	nå 'flyta o. d.' i 
gr. vi-gac 'vätska, källa', Nzcåq, Nodc"c; 'källrå', vjcpC; 'flytande' 
o. s. v., ock det vore sålunda efter vanligt antagande — åtmin-
stone formellt sett — att sammanställa med sv. dial. no 'ho', 
fno. nå1 m. 'litet kärl', lat. nåvisi. Till en afljudsform af samma 
rot hör kanske fht. älfnamnet Nava, Nawa (8:de årh.), nu Nahe 2. 

Om "denna stam se Persson Wz. s. 142, Prellwitz under voi,o). 
Se närmare Lohmeyer DF s. 90. 
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Flvad lat. navis, sv. no beträffar, är det emellertid icke fullt 
säkert, att dessa ord värkligen höra till 1/ nä 'flyta o. d.' Lik-
som så många andra benämningar på skepp ock båtar kan 
lat. 'Avis utgå från en betydelse af 'urhålkad trädstam', hvil-
ken för öfrigt ännu lefver kvar i no. nol. Det synes mig icke 
omöjligt, att den norska stammen nå- helt enkelt direkt utgår 
från detta ord i en dylik betydelse ock sålunda är ett jäm-
förelsenamn af samma art som Bjälken, Sparren, Staf-, Stoe-
karen ock många andra. Så synes också Rygh NG 15: 259, 
Elven. s. 174 snarast vara böjd att förklara namnet i fråga. 

För att nu återgå till vår svenska stam Nödh-, kan ju 
denna vara en dentalutvidgning af den nämnda ieu. roten nä; 
jfr t. ex. sskr. snuta- 'flytande' ock (med ieu. d) germ. nata-
'våt', hvilket senare uppträder i Naten. Naten kunde ju för-
hålla sig till Nödh- Som Flaten till Floden. Jfr i fråga om 
betydelsen Juttern, /filten, Vättern o. s. v. Namnet hade i så 
fall lika uråldriga anor som vissa andra i trakten förekom-
mande vattendragsnamn synas äga. 

Noren. 
no4ren (GS 3 Ö 36) S. Vi sn, Sevedes hd Blm. 
(Tham Nyk. s. 12) Hölö o. Vagnshärads s:nar, Hölebo 

hd Sdml. : Nora, år 1416 skrifvet i Norum (SD NS 3:142). 
Sjön kallas nu Norbosjön (Tham anf. st. s. 222, GS 5 Ö 33). 

Stora ock Lilla, no3ren2  (ne2an)2  1. no4rn (non)3  (GS 2 
32) Knista sn, Edsbärgs hd Nke, på gränsen till Karlskoga 
bärgsl. : Nordändan, säkerligen för Norändan. 

Stora ock Lilla, no3ren2, enligt annan uppgift »n6årn (med 
supradental)» (Öfra o. Västra Noren Gran s. 527 [1754]; St. o. L. 
Noren GS 3 0 31) på gränsen mellan Gunnilbo sn, Skinnskatte-
bärgs bärgsl., ock Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. 

no4rn (ff) (Noren Gran s. 62 [1754], Hermelin 1801, 
GS 3 Ö 30) Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml.; belägen vid 
kyrkan. Efter sjön har byn ock socknen Norbärg fått namn: 
år 1416 Norabergh, 1432 Noorbergh4, 1504 Noraberg3. 

i sammansättningarna Halvars-, Vällnoren. 

Jfr Schrader Reallex. s. 711 ock där citerad litteratur. 
Karlskoga sn. 	 3) Kuista en. 
Styffe Un.2  s. 259. 
Dipl. dalek. 1: 282; öfriga former anf. arb. 3: 58. 
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För 3-5 har man att ansätta ett fsv. sjönamn 'Nöre. Detta 
framgår dels af uttalet med akc. 2 (i 3-4) ock dels af ortnam-
nen Nor(a)bärg (ej Norsbärg) ock Nor(d)ändan (ej Norsändan. 
såsom Fryksände, Lorsända) 	fsv. "Nöracende; jfr gårdnam- 
net Sjöände. Noren 1 har att dömma af uttalet med akc. 1 i 
fsv. haft formen Nör; dock kan här yngre ombildning före-
ligga. 

Samma sjönamn (fsv. *Nöre 1. *iför) föreligger äfven i jtl. 
Norenl (n "Qrn); jfr Nor Dalarna (Tuneld s. 101 [1741]), Noran, 
Lilla o. Stora (GS 3 Ö 30) Silfbärgs sn Dalarna, Nortjärn (GS-
3 Ö 31) Vstml. samt de många gårdnamnen o. d. på Nor-, t. ex. 
sockennamnet Nora (1420) Nke2, vidare Klennoret3  o. a.; äfven 
i Norge är ordet vanligt i ortnamn, t. ex. älfnamnet Nore4. Det 
kommer af samma stam som appellativet sv. dial. nor n. 'sund 
mellan tvänne sjöar, å eller flod som förenar tvänne sjöar' Rz, 
fsv. 'sund' HL, da. dial. 'ett vatten som går in i landet ock 
står i förening med hafvet genom en smal ränna'. Namnet 
Noren 3-5 är enligt min mening en n-stamsutbildning just af 
detta ord i den för de svenska dial. nämnda betydelsen. Samt-
liga dessa sjöar äro nämligen med hvarandra förenade dubbel-
sjöar. Det fsv. *Nore skulle alltså i nsv. kunna öfversättas med 
Norsjön, Sundsjön 1. dyl. Då Noten 1 företer samma egenhet, 
är det högst antagligt, att anledningen till detta namn är den-
samma. Slutligen må nämnas, att Norbosjön (Noren 2) genom 
en å är förenad med en vik af Mälaren, den s. k. Tullgarns-
viken. Nord. nör n. är en afljudsform till de under Naren, 
Njärfven, Nälingen ock Nären behandlade stammarna, motsvarande 
lett. närs 'klammer' 5. För öfrigt må iakttagas, att sjöarna Noren 
icke äro i anmärkningsvärd grad trånga eller smala; vissa, t. ex. 

1) Höjer 3: 190. 	 2) Stylle Dn.., s. 246. 
I gårdnamnet har naturligtvis ordet bibehållit sitt neutrala kön. 

Däremot skall ett af detsamma utan afledning bildat sjönamn regelrätt 
blifva maskulinum: därför Noren 1 (jfr öfversikten). 

Se Rygh NG Indl. s. 69, 1: 328, Stud. ss. 74, 75, Elven. 
s. 175. 

Samma afljudsstadium förekommer äfven i ty. ortnamn, t. ex. 
Närnberg = an dem nnorin berge 'an dem schmalen berge': Gebhardt 
Fränk. Kurier 1898, 13 o. 14 april. Säkerligen felaktigt förbindes detta 
namn af Förstem. 12: 1168 o. a. med personnamnet Noro. 
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Noren 2, tvärtom jämnbreda : det är också ej på grund af sin 
egen form som de uppkallats — hvilket däremot är fallet med 
de ofvan anförda sjönamnen Naren 0. S. v. — utan efter det 
nor, som förenar dem med bredvidliggande sjöar. Om ordet 
nor i västmanländska ortnamn hänvisar jag i öfrigt till en 
mycket grundlig utredning hos Bellander s. 101 f. 

Samtliga dessa ortnamn ha gammalt r i roten. Det torde 
därför knappast vara riktigt, att — såsom Wimmer Da. Runem. 
2: 349 gör — med sv. Nora sammanställa det å den danska 
Helmesstenen förekommande nuRa kupi (= Nåra-go5i)'. 

N orlången, se Norrlången. 
Norrgryten nor3gry2ten (nergrpk) (SGU Aa 54: .6) Knista 

sn, Edsbärgs hd Nke; se Gryten 10. -Med väderstrecksbenämnin-
gen norr, fsv. nordher, isl. nor5r äro äfven sammansatta: sjö-
namnen Norrlången, -mogen, -älgen, Norrsjön2, Norrtjärn (GS 
3 Ö 31), Norra sjön (GS 2 Ö 37), Norra-, Norregöl 3, Norra tjärn 
(GS 1 V 31), Nordsjön4, Nordvattnet (GS 1 V 32). 

Norrlången, Norlången. 
(Norrlången Hermelin 1804; Nolångssjön Tham Nyk. s. 

16; St. Norlången GS 4 Ö 33) Dunkers sn, Villåttinge hd Sdml. 
: Norrlången. 

(Norlången Tham Nyk. ss. 7, 198; Norlångssjön GS 4 
Ö 32) Ädla sn, Ö.-Rekarnes hd Sdml. Men äfven vid denna 
sjö ligger enligt kartan en gård Norrlången, hvilket gör det 
sannolikt, att också här ett sjönamn Norrlången föreligger. 

De båda sjöarna äro förenade medelst en å, hvadan det 
andra namnet, Norlången, har goda skäl för sig. Om emeller-
tid det af Tham s. 198 anförda Nerlången — hvarmed tydligen 
Norrlången 1 åsyftas — icke är .ett blott tryckfel, synes det 
vara de båda sjöarnas läge — dock, som det tyckes, icke i för-
hållande till hvarandra — som gifvit anledning till namnen. For-
men Nor- är alltså att uppfatta som dialektform till norr; jfr 
t. ex. Norrilljen ock &Mången. 

1) Jfr Nor. Sv. etym. s. 22. 
' 	2) GS 3 ö 40 4 ggr, 3 Ö 39, 1 Ö 38 2 ggr, 3 Ö 38 2 ggr, 

2 Ö 37, 2 Ö 34, 3 Ö 34 : Norrsjötorp, 4 Ö 32, 2 Ö 31, 3 Ö 31, 
5 ö 31 5 ggr, 6 ö 31 3 ggr, 6 ö 30. 

GS 2 Ö 40, 3 Ö 40, 2 Ö 38. 
4) GS 1 ö 38, 1 V 37 2 ggr, 1 ö 37, 1 V 31, 2 V 31. 
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Norrmogen, se Mogen. 
Norräljen nor3räl2jen, dial. nor- (ne~yan) (N. Helgen 

Lotter c. 1750; Norrelgen Nora berssl. s. 58 [1791]; Norr elgen 
Hermelin 1803; Norr Elgen GS 2 Ö 31), stor sjö i Hällefors sn, 
Grythytte bärgsl. Vstml. Om första leden se Norrgryten, Norr-
lången; jfr Söräljen. Senare leden har i äldre tid säkerligen 
börjat med h (jfr formen hos Lotter), hvilket försvunnit i in-
ljud'. Jag erinrar för öfrigt om fsv. xffl1gyarsaas2, nu Algerås 
Vadsho hd Vg. En motsatt utveckling har ägt rum i fsv. Ud 
dunge, nu Huddinge, fsv. Udnungaby, nu Håningby (SD IV 
Reg.). On/ ordets etymologi se Häljen. 

Nossen nos4sen (Näsa Sjöen CrsaliUS s. 391 [1736? 1774]; 
Nomen Hermelin 1818, GS 3 Ö 36) Vimmerby sn, Sevedes hd 
Kim. : Nosshult; nära sjön Nyen; jfr Flåren 	Furen o. s. v., 
om allittererande sjönamn se dessutom öfversikten. Namnet 
uttalas med ett å-ljud, som har dragning åt ö, alltså fsv. -ö-. 
Det bör antagligen sammanställas med fsv. älfnamnet Noss8, 
nu Nossan, som utfaller i Dättern, samt den älfnamnsstam Nosa-, 
som enligt Rygh Elven. .s. 175 möjligen förekommer i Norge. 
Man är frestad att föra namnen till isl. hnoss f. 'smycke', i 
hvilket fall de till betydelsen vore att jämföra med de under 
Gullringen, Gullungen anförda »berömmande» namnen. Dock är 
denna härledning att betrakta som en blott lös gissning. 

Nyckeln (Tham Nyk. ss. 13, 260, 261) Gåsinge sn, Daga 
hd Sdml.; å GS 4 Ö 33 kallad Nyokelsjön. Detta senare namn 
förekommer äfven GS 3 Ö 36 i Norra Vi sn Og. samt 4 Ö 33 
Gryts sn ock St. Malms sn Sdml., jfr Nyckelvattnet GS 1 V 34 i 
Färgelanda sn Dalsl. ock no. Noklevandet, hvilket enligt Rygh NG 
2: 111 har stor likhet med en gammaldags kroknycke14. Af de 
svenska sjöarna är det isynnerhet den i Gryts sn belägna som 
har en sådan form. Samtliga namnen kunna tänkas hafva ut-
gått från ett enkelt *Lykil, resp. fno. *Lykill; dock behöfver 
detta naturligtvis icke ha varit fallet. Med afseende på sjö- 

Jfr Nor. Aschw. gr. § 312 anm. 1. 
VOL IV. 15: 17 (Schlyt. s. 303). 
VOL IV. 11: 4. 
Jfr äfven Rygh Elven. s. 177. 

Sv. landsm. IX. 1. 28 
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namn, däri husgeråds- ock redskapsbenämningar ingå, erinras 
t. ex. om  Kammen, Spiken, Tyreln. 

Nyen ny3e& i 1. MyLL4 2  (Nyen Cnelius s. 391 [1736? 1774], 
GS 3 Ö 36; Nysen Hermelin 1818) Frödinge sn, Sevedes hd 
Blm. : Nyshult, Nyserum. Då namnet uttalas med alic. 2, har 
man möjligen att i gårdnamnen Nyshult ock Nyserum se fsv. 
*Nyishult ock *Nyisrum, af ett tvåstafvigt sjönamn *Nyir. Ny-
serum med e i andra stafvelsen kunde bedömmas som Långse-
rum af fsv. Langxrwm (se Lången 16), Tryserum af fsv. Trys-
rwmma Sokn (SD NS 3: 309). Men Nyserum bör snarare för-
klaras ur den af HERMELIN anförda formen Nysen,' af "Nysion, 
alldeles som Alserum bevisligen utgår från ett Alsiorum ock 
Alsen sålunda från ett *Alsion. Men liksom Alsen äfven har 
det °sammansatta namnet Alen, kallas Nysen också Nyen. 
Nysen 	*Nysion) med Nyserum 	*Nysiorum) förhåller sig 
alltså till Nyen (med akc. 2, 	*Nyir) med Nyshult 	*Nyis- 
hult) som iixen (<— *Aghission) till Äjen (med akc. 2, *.ghir) 
med Äxtorp 	*/Eghisporp). 

Ett Nys(s)jö ingår för öfrigt i fsv. Nyssyosbodha (SD NS 
2: 654 fr. 1413) Skällviks sn Og. 

Liksom så många andra sjönamn på -ii kan Nyir vara 
bildat af ett älfnamn Ny eller Nya. Ett ånamn Nya ingår i 
fsv. gårdnamnet Nyobek (SD 5: 562 fr. 1346), ock en älfnamns-
stam Ni--  uppträder enl. Rygh NG 3: 281 i gårdnamnet Nyen; 
jfr no. älfnamnet Nya Rygh Elven. s. 176. 

Formellt sett ligger det närmast till hands att härleda denna 
stam från ett sv. ny, fsv. adj. ny(r), isl. nYr. Men RYGH vill 
icke föra det norska namnet till dessa ord. Emellertid saknas icke 
analogier för ett sådant ursprung. Mindre vikt vill jag lägga 
vid det mytiska isl. älfnamnet G2mul (Grimnismal), som hör till 
isl. gamal, samt sjönamnet Ungen. Men en direkt motsvarighet 
finna vi i det keltiska flodnamnet Novios vid Englands västkust, 
nu Nith (hos Ptolemus Noouiou noTcp.di izpo)act), i hvilket Holder 
Altcelt. sprachsch. 2: 793 ser det fornkelt. adj. novios af äldre 

hvilket är identiskt med nord. adj. ny-. Med tvekan 
antager här HOLDER, antagligen riktigt, en betydelse 'frisch' 
(jfr Frisk!). 

1) Uppgift från Frödinge sn. 	2) Från Vimmerby en (nyn). 
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Högst ogärna vill man skilja de keltiska ock germanska 
namnen. Som en blott svag möjlighet betraktar jag därför den 
ju alltid tänkbara härledningen ur ett urgerm. adj. *nia« = ieu. 
*nei-uo-, hvartill gr. vetocro;, vivre; 'den nedersta', veL60.sv  'ned- 
ifrån', vet.in f. 'fält o. d.', fslav. niva 	*neivri) f. 'åker"- : sskr. 
ni-, fsv. nipor-, hvaraf sjönamnet Nedingen. 

Kanske ännu mera aflägsen, trots de synnerligen många 
betydelseanalogier, som erbjöde sig, vore en härledning från 
roten i sskr. nåvate 'ljuder, jublar', lett. nauju 'skriker', jr. 
nå.all 'skrik, larm'. Jfr Galmaren, °minen, Skrikegallen o. s. v. 

Nylingen, Stora o. Lilla, väl ny3ligen2  (Tham Link. s. 43, 
GS 3 Ö 33) Skedvi sn, Finspånga läns hd Og. : Nylings-
torp. Sammanhang äger sannolikt ruin med sjönamnet Nyen. 
(med afseende på afledningen kan t. ex. Dimlingen jämföras). 
Formellt möjligt vore dock naturligtvis äfven att i namnet se 
en afledning af ett ord motsvarande isl. njål 'natt 1. mörker', 
hvilket enligt Nor. Urgerm. lautl. s. 14 utgår från ett *nibul-
(= f ht. nebul 'dimma')2. Emellertid är ordet nj61 alls icke 
känt i de östnordiska språken. Däremot kan man väl icke 
ställa namnet direkt till ags. neowol bl. a. 'djup', ty detta hör 
icke, som PRELLWITZ antager, till gr. vscC (se Nyen), utan synes 
förutsätta ett äldre *ni-heaid3. 

Nyttigen, stora ock Lilla, nyt3tigen2 4  1. Nyttingen (Nyt-
tingarna Grau 8. 553 [1754], Nyttingen o. L. Nyttingen Kihl-
man Kumla sn s. 37; St. Nyttigen GS 4 Ö 30) Enåkers sn, 
Simtuna hd Vstml. Namnet hör säkerligen till fsv. nyter, isl. 
nktr 'brukbar, nyttig' (som sannolikt äfven ingår i sjönamnen 
Nytten, Nitten), en i-stamsbildning till fsv. niuta, isl. njåta, 
hvilken äfven förekommer i hvardagligt rspr. i betydelsen 'för-
nöjd, glad, treflig' ock i sv. dial. i betydelsen 'begärlig' (Rz s. 
469). Namnet styrker i sin mån en af Rygh NG 3: 162 fram- 

Om dessa ord se Fick, 1: 500, Prellwitz under ve4 Brugmann 
IF 11: 274. 

En helt annan, mindre sannolik härledning af nj61 har Detter 
ZfdA 31: 208 f. 

5) Jfr dock Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. s. 147. 
4) Min meddelare från orten, som ej närmare känner sjön, har 

möjligen hämtat den af honom angifna formen från GS; men denna 
torde bero på tryckfel (se nedan). 



438 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

kastad hypotes, att det no. gårdnamnet Nosle (fno. i Nytle) 
utgår från ett insjönamn Nytill, hvilket kunde betyda 'den (det) 
nyttiga' ock hafva afseende på fiskrikedorn. Ett likbetydande 
*N3rti, gen. *Nytia synes ligga till grund för fsv. Nyttiafors 
(SD 5: 133 fr. 1342), ström i Gällaryds sn Smål.; jfr med af-
seende på bildningen Bcellafors (se Men). Nära besläktat är 
äfven det mytiska älfnamnet Nyt (Gylfaginning kap. 38), hvil-
ket af Jönsson Sn. Edda s. 229 tolkas som 'den nyttige (fiske-
rige)'. Samma tankegång ligger i öfrigt till grund för sjönam-
nen Fatburen, Matkroken (se Madkroken), Matlången; jfr äfven 
Matbyttan, Nistingen ock se under Misteln. — Att dömma af de 
äldre formerna är Nyttigen å GS felaktigt; jfr noten vid uttals-
uppgiften. 

Natvin nft4tvin 1  (GS 3 0 35), mycket liten sjö i Grebo sn, 
Bankekinds hd Og. : Nåtsbo. Gårdnamnet tyder på att -vin är 
ett senare tillägg till ett äldre sjönamn2  *Någen) : fsv. *Nöt- 1. 
*Nät-. Det är icke omöjligt, att det är fsv. not (nu.t) f. 'nöt' 
som här ingår : namnet kan ha afseende på sjöns form eller 
litenhet; jfr Nötsjön (GS 2 V 34 Bob.), som dock är tvetydigt. 
Senare leden är säkerligen att identifiera med namnet å den 
närbelägna, stora sjön Vinn (:vid, fsv. viper 'vid, vidsträckt'), 
alltså ett tillägg af ironisk innebörd; jfr Möekern. 

Näckkalfven (Thani Link. s. 888) Risinge sn, Finspånga 
läns hd Og., vid Näfsjön (GS 3 Ö 34) : Näfstorp, har säker-
ligen som första led haft det osammansatta sjönamn "Näfven, 
fsv. Ncev-, som man på grund af gårdnamnet Näfstorp kan 
ansätta för nämnda sjö, ock har alltså kallats Näfkalfven; jfr 
Radkalfven : Rasjön, Utterkalfven : Uttran ock en mängd andra 
analoga fall, anförda under Kalfven. Stammen Näf- synes — 
att dömma af sjöns utseende — innehålla sv. dial. nä!, fsv. ncef, 
isl. nef n. 'näbb', i no. ortnamn använt om framspringande fjäll-
partier (Rygh NG Indl. s. 68). Namnet Näfsjön (GS 4 Ö 34) 
förekommer äfven som benämning på en sjö i Tunabärgs sn 
Sdml. ock Kvarsebo sn Og. Detta utgår emellertid utan allt 
tvifvel närmast från ett älfnamn *Ncev(a), nu Näfveån. Häraf 

Uppgiften om uttalet förefaller emellertid misstänkt; sannolikt 
uttalas namnet med ake. 2. 

Jfr Enehagen (: Enebo), Tostholmen (: Tussered). 
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har bildats namnen Näfvekvarn, ett vid ån beläget bruk, hvil-
ket redan år 1571 omnämnes under formen Näfvebrukl, samt 
Nteffwabergh (1417)2. Det torde vara försiktigast att samman-
hålla detta namn med föregående. Samma stam ingår i sjö-
namnet Näfden (GS 3 Ö 30) : Näfde, äldre Neafde (t. ex. 1385)3  
Grytnäs sn Dalarna, liksom Näfsjön (GS 3 Ö 34) synnerligen rik 
på uddar ock näs. Detta senare namn är bildat med samma 
afledning som sjönamnen Ygden, Öfden. Jfr i fråga om be-
tydelsen Näsnaren. 

Näckungen, Norra ock Södra, näk3kag2gen (GS 3 Ö 36; 
Rääf 5: 10 genom tryckfel Näskungen) Asby o. Sunds s:nar, Ydre 
hd Og. Namnet är säkerligen en afledning af sv. näck, jfr isl. 
nykr o. s. v. Af samma ord äro bildade Näektjärn (GS 3 Ö 
30), fsv. Nwekeström Sthlm 4; jfr gården Näcksjön (GS 3 Ö 
31 Vstml.) vid en nu försvunnen sjö samt no. Nykrelm, som 
Bugge-Rygh Elven. s. 328 anser kunna vara sammansatt med nykr 
m. 'näck', möjligen genom ett däraf bildat älfnamn. Af Nord-
lander Heden tro o. kult i norr!. ortn. anföras s. 6 f. flera sjö-
ock andra ortnamn, som äro sammansatta med eller afledda 
af sarbma ord. För öfrigt må nämnas sjön Puklingen Häls. : 
puke 'ond ande' 5, hvilket sjönamn äfven till bildningen erinrar 
om det föreliggande, det med samma ord sammansatta Pukagöl 
flera gånger i Ydre hd Ög.6, Puktjärn7, Ledemansiön (1565) 
Ångm.8  (jfr den lede om djäfvulen), Flaxsjön (GS 1 V 36 Vg.), 
Tomtetjärn (1 V 33 Dalsl.) : sv. tomte% Tramsjön (3 Ö 34 
Og.) : is!. tramr m. 'troll o. d.' (jfr Trolltram Arvidsson Sv. 
forns. 10), Trollsjönll, Trolltjärn", isi. F1ag5S : flag6 'troll'. 

Se närmare Tham Nyk. s. 292. 
SD NS 3: 243; jfr Lifven StyfEe Un.., s. 223. 
SRP nr 2094, Dipl. dalek. Reg. 58. 
Styffe Un.2  s. 272. 	 5) Nordl. Heden tro s. 16. 
Rääf 5 flerstädes. 
GS 2 ö 32 Vstml., 1 ö 32 Vrml. 
Nordl. Ångerm. fiskev. s. 24. 

2) Ej att förväxla med det af gårdnamnet Tomta bildade Tomta-
sjön, hvarom se under Toften. För både Tomta ock tomte ligga na-
turligtvis sv. tomt till grund. 

Se närmare Rz s. 748. 
GS 1 ö 38 (Truna-), 1 ö 37, 1 V 36, 4Ö 36,2 ö 34. 
GS 1 V 33, 3 ö 31. 
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Näfden, sjönamn från Dalarna, se under Näekkalfven ock jfr 
afd. II (afiedningen d). 

Näfkalfven, se Näekalfven. 
Näfvergården nä5vergå2r(de)n (ngtvargein) (OS 5 Ö 30) 

Björklinge an, Norunda hd Uppl.; nära sjön Järngården. Om-
kring 1/2  mil norr om sjön ligger gården Näfverbo, ock det är — 
att dömma af kartan — sannolikt, att sjön i äldre tider sträckt 
sig ditupp; jfr om dess forntida storlek Mårsaren. Det är väl 
troligast, att första leden är sv. näfver, fsv. neaver, isi. neSfr 
f., hvilket säkerligen ingår i Näfrasjön (GS 3 Ö 40 Blek. : 
Näfrasjö, 1 V 37 Vg.), Näfversjön Rödön Jämtl., Näfvertjärn 
(1 V 32 Vrml. : Näfver) ock Näft`wersvvijken (1588)1, gårdnamn i 
Vrml., samt möjligen också i de af Rygh Elven. s. 176 anförda 
no. älfnamnen, för hvilka dock äfven en annan tolkning ifråga-
sättes; jfr äfven Näfverlösen. Emellertid må nämnas, att man 
kan vänta sig att i Sverge finna någon motsvarighet till det 
fao. älfnamn N2f, no. Nåva (alm 1), som ingår i Naaver-
dalen, hvaraf genom folketymologi Noeverdalen (Rygh NG 
3: 432) uppstått. På samma sätt kan Näfvergärden vara upp-
kommet af ett äldre *Nava(r)garper, af ett ånamn *Nav, gen. 
Nava(r). Den senare sammansättningsleden — om hvilken för 
öfrigt se under -gården -- kan sålunda ha ungefär samma funk-
tion som -höfden i sjönamnen Nätterhöfden (o. s. v.), hvars 
första led säkerligen är genitivus af ett ånamn. Emellertid må 
påpekas, att skäl finnes för det antagandet, att namnet icke är 
synnerligen gammalt; se Järngården ock särskilt mårsaren. Möj-
ligen kunde man tänka sig, att den nämnda älfnaninsstammen 
Nav- ingår i sjönamnet Nafversjön (GS 20 38) Asa sn Smål. 
ock i Nafver- eller Näfvergölen Ydre hd Ög..(Rääf 5: 12), där 
en liknande ombildning då skulle ha ägt rum. Alfnamnsstammen 
Nav- innehåller enligt Bugge-Rygh Elven. s. 170 fno. n2f, sv. 
naf (i hjulnaf) ock syftar väl närmast på den vinkel, som älf-
namnet bildar. Samma ord ingår säkerligen i Nafsjön (GS 1 
V 37) Surteby sn Vg.2  Med dessa få ej förblandas Nafvars-
tjärn (GS 2 V 31) Järnskogs sn, Nordmarks hd Vrml., ock 
gårdnamnet Nafuarswijk (SD NS 1: 423 fr. 1405), nu Näfvels- 

I en handling, aftryekt i Norask. ark. 2: 667. 
Om detta ord i no. ortnamn se Rygh NG Indl. s. 69. 
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vik Kim., sammansatta med fsv. ock sv. dial. navar 'nafborr, 
nafvar' ock sålunda jämförelsenamn af samma art som sjönam-
nen Spiken, Spjuten 0. 8. V. 

Det ofvan omtalade fno. älfnamnet N2f, som sålunda möj-
ligen har motsvarighet i Sverge, kunde emellertid äfven iden-
tifieras med fht. fiodnamnet Naba, biflod till Donau, hvilket 
ord sannolikt är af keltiskt ursprung. Med mindre skäl kunde 
man tänka på gr. våm) f. 'skogssänka, dal'; jfr i fråga om be-
tydelsen .det fsv. bäcknamnet Diupudal (se Djupen), sjönamnen 
Dyfveln (: fht. tobal 'waldschlucht'), Dänningen, Dalsjön 0. s. v. 

Slutligen må nämnas, att sjönamnet Näfvelsjön, som ingår 
i sockennamnet Nafiissyo (SD 4: 680 fr. 1347), Na3viisyo (1401)2, 
nu Ntifvelsjö Smål., icke bör föras hit. Den senare formen 
kunde tyda på en annars icke uppvisad fsv. motsvarighet till isl. 

nifi-, fsax. nöbal, fht. nöbul, ty. nobel 0. s. v. 'dimma' 
(jfr ofvan s. 108); men den första gör det sannolikt, att här en 
utvidgning af ett fsv. •Nallir föreligger. 

*Näfverlösen har varit namnet på den lilla sjö i Billing-
fors sn, Vedbo hd Dalsl., som å GS 1 V 33 kallas Näfver-
löstjärn. Om första leden se Näfvergården, om senare -lösen. 

Näjen näj3jen2  1. Näjern näj3jer2n 3  (Nejen °mäns s. 129 
[1774], Hermelin 1818; Nejern GS 4 Ö 37) Kristdala sn, Tuna-
läns hd Kim. Samma stam ingår äfven i Näjsjön (GS 1 Ö 38 
skrifvet Nejsjön, men uttalat med ä-ljud) Västbo hd Smål. 
Namnet kan förutsätta ett fsv. *Någhe, isl. *(H)negi 1. *(H)nregi. 
Emellertid är det väl sannolikast, att namnet bör direkt sam-
manställas med första leden i (fno.) Neigar sio, som anföres i 
en gränsbestämmelse mellan Sverge ock Norge från omkr. 1273 
ock hvarmed enligt NGL V. 5: 816 Negasjön i Ångermanland 
åsyftas. Jag antager, att ordet är bildat af en stam (h)neig-, 
som ingår i isl. hneigja, fsax. hnägian 0. s. v., ock att sjö-
namnet kanske snarast bör förklaras ur ett adj. *(h)neigr 'låg 
1. dyl.', motsvarande got. hnaiws 	niedrig'; jfr Lägern, 

Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 327. Om detta ock besläktade namn se 
utförligare Förstem. 2: 1067 ock Much ZfdA 41: 135. Den sistnämnde 
för den ifrågavarande flodnamnsstammen till sskr. nabhanu. 'källa'. 

Styffe Un.2  s. 169. 
Den senare uppgiften är dock något osäker; Näjen (med akc. 

2) torde böra betraktas som den enda pålitliga formen. 
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Sidlången. Om en annan möjlighet att förklara namnet se 
under Näken. 

Näken nä3ken2  I. Näknen 1  (Näken Broocman 2: 479 [1760], 
Widegren 2: 175 [1828], Ill. Sv. 1: 204 [1882]; Neknen Lotter c. 
1750; Näknen Tham Link. s. 37, GS 4 0 34), lång ock smal sjö i 
Bvillinge sn, Bråbo hd Og. : Näkna. Detta gårdnarnn är bildat 
liksom t. ex. Multna : Multen, Rägna : Rägnaren, Veckla : Vee-
keln. Det erinrar om fsv. Nikna (1401), Nyknom (1413), nu 
Nökna, Mörkö sn Sdml., men detta kallas ännu tidigare Nykno 
(SD 4: 218 fr. 1331), som utgår från ett *Nykn. I alla händelser 
tycks det första n i sjönamnet vara af gammalt datum. Sjön, 
som ligger inklämd mellan höga bärg, utmärker sig för en egen-
domligt vild ock trolsk skönhet. Det är bekant, att sjöar med 
dylika utseenden stundom fått namn af mytisk innebörd, efter 
onda andeväsen o. d. Särskilt erinras om att flera sjöar i Tysk-
land (t. ex. i Mark Brandenburg ock Böhmerwald) med vilda 
skogiga ock bärgiga omgifningar benämnas Teufelsee; jfr äfven 
Odensjön i Skåne, bekant för sitt dystra ock egendomliga utseende, 
ock se mina anmärkningar om sjön Jättarnas badkar Ark. 
21: 139. Det ligger alltså nära till hands att föra vårt sjönamn 
till sv. näck, hvaraf — såsom visats under Näckungen — åtskilliga 
svenska sjönamn äro bildade; jfr äfven de där omnämnda sjö-
namnen Puklingen, Hän-, Ledemans-, Trollsjön o. 8. v. Denna 
härledning styrkes däraf, att Nordlander Heden tro s. 6 an-
ser sig böra till detta ord ställa det jämtländska sjönamnet 
Näkten. Emellertid synes det mig finnas anledning att upp-
kasta den frågan, huruvida icke möjligen här en urgammal sjö-
ock älfnamnsstam bör sökas2. Denna stam Nik-, med a-omljud 
Nek- = fsv. Nk-, för jag till sskr. nu , jr. nig, gr. viN v(n-Tto 
'tvätta'. På samma sätt kan möjligen den i föregående art. 
behandlade nsv. stammen Näj- i Näjen ock Näjsjön utgå från 
ett germ. Nig-, genom a-omljud Neg-, fsv. Neegh-, af ieu. V niq-, 
neiq- i sskr. nir-nekas 'renande, tvättning', lit. nökåju 'schwinge 

Äfven denna form torde uttalas med ake. 2. 
Såsom stöd härför vågar jag ej anföra no. älfnamnen Neka, 

Nekaaen, då åtminstone en af Nekåarna utfaller i älfven Nea, hvilket 
tyder på att k här är afledning; se Bugge-Rygh Elven. s. 327. 

Om öfriga släktingar se t. ex: Fick;  2: 194. 
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getreide in einer mulde, um es zu reinigen'l. Med afseende på 
betydelsen böra jämföras de svenska ock norska sjö- ock älf-
namnen på Lag-, Laug-, som anföras under Lögaren, hvilket ord 
emellertid själft har ett annat ursprung. Dock kunde man ju 
tänka sig, att en ursprungligare betydelse 'vatten, flod 1. dyl.' 
låge till grund. Jfr t. ex. gr. våm: 	 : sskr. snAti 
'wäscht sich, badet' (se Noen), jr. 16 'rägn' : gr.)41'A) 'tvättar' 2. 
I fråga om flod- ock sjönamn med dylik appellativisk betydelse 
erinras om sjönamnen Afvern, Laggaren, Maren, Naten, Noen; 
Nätaren, Unden, Vättern, fbrit. Dubris, nu eng. Dover, ock gall. 
Dubra, nu ty. Tauber : jr. dobar 'vatten'3, eng. Shannon : sskr. 
sindhu 'flod' 4, möjligen också gall. Saquana, fr. Seine : gr. i.x.p.o'cq 
'fuktighel' 5  m. fl. 

Slutligen må nämnas, att det väl keltiska namnet Nicar 
(3:dje årh.), flit. Neehar, ty. Neckar äfven kan ställas till den 
här behandlade roten nig. 

Hvad nu vårt sjönamn Näken vidgår, påpekar jag att, om 
den här senast framställda etymologien af detta ord är riktig, 
detta i alla händelser kan vara besläktat med sv. näck, isl. 
nykr, ty. nixe 0. 8. v., då ju dessa ord i allmänhet pläga föras 
till samma röt, som lagts till grund för sjönamnet7. 

Nälen. 
1) nä4len (nän•ert, af den äldre generationen uttalat nä4ern, 

d. v. s. -an) (Närlen Hermelin 1810, GS 3' Ö 34; Närlasjöarna 
Timm Link. s. 33) Hällestads sn, Finspånga läns hd Og. : Näl-
torp, af Hermelin 1810 skrifvet Närletorp. 

1) Jfr Fick, 1: 500, Prellwitz under kxvi,q. Denna kombination 
är dock ganska osäker: formen -nekas kan äfven förklaras såsom be-
roende på 'entgleisung' : nOnekti (se t. ex. Uhlenbeck Et. wb. d. altind. 
spr. B. 150) ock bör kanske skiljas från det lit. ordet. 

2). Stokes hos Fick, 2: 249. 
Fick, 2: 153; jfr d'Arbois de Jubainville Prem. hab. de l'Eur. 

2: 279. 
Fick, 2: 303. 
Fick, 2: 295; jfr Uhlenbeck Et. wb. d. altind. spr. under 

sOcanam. 
Jfr Förstem. 2: 1076 ock Lohmeyer DF s. 88 f., hvilken senares 

utredning jag dock i de flästa afseenden icke kan underskrif va. 
Jfr Fick, 1: 501, Kluge Et. wb. under nixe, Prellwitz under 

Uhlenbeck under nSnekti o. s. v. 



444 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

nä4len (Nälen Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) L. Malms sn, 
Villåttinge hd Sdml. : Nälen. Sjön kallas ofta Nälsjön. 

(Milen Gran s. 507 [1754]); se *Långnälen. 
i sammansättningen *Långnälen. 

Att dömma af formen hos Milen 2 kan man vara böjd att 
anse detta namn bildat medelst i-afiedning af sv. nål, fsv. nä!, 
isl. nål, ty. n.adel o. s. v. Detta ord är icke ovanligt i no. ort-
namn; jfr t. ex. Naalen (som namn på smala sund, trånga fjäll-
passager) samt älfnamnet Naala, sjönamnet Naalsjol. Emellertid 
vållar omljudsformen betänklighet, om man också kunde tänka 
sig invärkan från ett älfnamn *NEbla, hvilket i sin tur vore en 
regelbunden bildning af ett sjönamn *Nål. Det är därför be-
tydligt sannolikare, att namnet utgår från samma fsv. stam 
nr-, som faktiskt ligger till grund för sjönamnen Långnälen 
ock Nälingen (Närdingen) ock hvilket under Nälingen förklaras 
som betydande 'trång, smal o. d.' : samtliga dessa tre sjöar haha 
en form som i hög grad talar för en dylik tydning. Om öfver-
gången rp -->- k se likaledes under Nälingen. 

Under denna artikel har på grund af uttalsuppgiften äfven 
uppförts Milen. 1, vanligen skrifvet Närlen. Jag är snarast 
böjd att låta denna skrifning fälla utslaget ock anser, att När-
len förhåller sig till Närten ock Nären som Örlen till Örten 
ock Ören; se för öfrigt Nären. Jfr dock bilen 6 (Tonen). Gård-
namnsformen utvisar, att sjönamnet i fsv. tid varit en n-stam. 

Nälingen 1. Närdingen, af allmogen uttalat nIthgan (Nä-
Ungen Lotter c. 1750, Radloff 1: 10, 15, 16 [1804]; Närdingen 
karta fr. 16892, Tuneld s. 27 [1741], Hermelin 1802, GS 6 Ö 
31), mycket lång ock smal sjö i Edsbro o. Ununge s:nar, När-
dinghundra hd, på gränsen till Söderby-Karls sn, Lyhundra hd 
Uppl. 

Den fsv. stammen finnes bevarad i namnet Närdinghundra 
härad, som år 1219 skrefs Nerdungahunderi (SD II) ock år 
1402 Neerdingia hundare3. Detta häradsnamn innehåller dock 
icke själfva sjönamnet, utan är en patronymisk bildning däraf. 
Det betyder 'männens från (trakten kring) sjön Närdingen', 
hvilka slutit sig tillsamman till ett hundare. 

i) Se Rygh NG 1: 123, Elven. s. 169. 
2) Uppl. 1: 320. 	 3) Styffe Un.2  s. 289. 
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Här föreligger antagligen samma urgerm. bas ner- som i 
Långnälen, öck det ligger på grund af sjöarnas i ögonen fal-
lande smalhet ytterst nära till hands att fatta den som iden-
tisk med första leden i isl. njarälässi, som hör till roten i sjö-
namnen Njärfven, Nären, Närten ock står i afljudsförhållande 
till roten i Naren, hvaraf en motsvarande dentalafledning upp-
träder i lit. nartas 'hörn'. Namnet betyder alltså »den trånga 
sjön» 2. Med afseende på öfvergången rp 	(r) erinras t. ex. 
om fsv. Meerdhista, nu Mäista, fsv. Nordansyo, nu Noisiö (SD 
NS II), fsv. SkEerdnistum, nu Skälsta (SD V). 

Emellertid må äfven en annan möjlighet framhållas Fsv. 
Nwrdingia hundare tolkas af Lundgr. Språk]. intyg s. 74 ock 
Personn. på -ing o. -ung s. 7 som innehållande ett patrony-
micum bildat af guden Njords namn, fsv. *Niorper, gen. *Nicer-
par, icke ovanligt i ortnamn. Med häradsnamnet jämföres af 
samma förf. sjönamnet Närdingen. Att nu Na3rdingia hundare 
skulle vara direkt aflett af NiorDer, är emellertid säkerligen 
icke riktigt3. Men däremot är det skäl att tillse, om ej själfva 
sjönamnet kan vara aflett af gudanamnet. Det är nämligen 
att observera, att denne guds namn i ortnamn hufvudsakligen 
förekommer just i Uppland (jämte Sdml., Nke ock Ög.)4, något 
som lätt förklaras af den omständigheten, att åtminstone under 
hedendomens senaste århundraden Uppsala var medelpunkten 
för — den väl ursprungligen sydskandinaviska — Fröskulten 
ock, som vi veta, Njord ock Frö (isl. Froyr) alltid dyrkades 
i samma näjder5. Det vore sålunda ej en tillfällighet, att i när-
heten af sjön (i Ununge socken) en sjö med namnet Frösjön 
är belägen. Jfr för öfrigt Frövättern, Onsörjen, Tibon, Tynn, Ull-
vättern 0. s. v. I fråga om afledningen kunde erinras om den 
tyska floden Mimiing i Odenwalde, om detta namn — hvilket 
ju är mycket osäkert — är aflett af en tysk motsvarighet till 
isl. Mimer 6. 

Detta ord behandlas af Nor. Sv. etym. s. 23. 
Sv. (sill)närding har ett helt annat ursprung; se Billing Sv. 

lm. X. 2: 211. 
Jfr ofvan ock se härom närmare min afhandling om de svenska 

ortnamnen på -inge. 
Lundgr. Språkl. int. s. 74. 
Se Mogk GPhil.2  s. 323 (94) ock där citerad litteratur. 
Jfr Miillenhoff D. altertumsk. V. 1: 106. 
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Om sjönamnet sålunda är det ursprungliga, har — vare sig 
det nu betyder 'den trånga sjön' eller 'Njords sjö' (resp. 'sjön 
vid Njordslunden eller Njordshälgedomen') — den fsv. formen 
sannolikast varit *NEerlaunger 1. Denna ligger sedermera till 
grund för häradsnamnet, hvarom) ofvan. 

Af de båda möjligheter, jak här anfört, lutar jag mäst åt 
den förra: särskilt stödjes den af sjönamnet Långnälen (Nälen), 
hvilket utgår från en fsv. stam mer') : sjöarna äro till ärmen 
synnerligen lika. 

Nären. 
af allmogen uttalat nVen2  i Hemsjö sn, dessutom ofta 

nä4ren i Skallsjö sn 2  (Hermelin 1808, GS 1 V 36) Ödenäs m. fl. 
s:nar, Kullings hd Vg. : Närsbo 	*Neerisbod.ha : *Neerir?). 

sannolikt nä4ren 3  (Hermelin 1810, Widegren 1: 597 
[1817], GS 3 Ö 35) Åtvids sn, Bankekinds hd Og. : Närstad. 
Jag anser det möjligt, men osannolikt, att detta sjönamn eller ett 
däraf bildat ånamn ingår i det nearrontesowijk, som omtalas 
i ett i SD 5: 441 noten anfört utdrag ur en afskrift af ett do-
kument frän 1320. Att urkunden, som för öfrigt enligt SD vim-
lar af läsfel, innehåller namn från Åtvid (ock dess omnäjd), har 
jag visserligen uppvisat under Meshatten; men namnet förekom-
mer ej i samband med gårdar från Åtvid, utan bland de i den 
angränsande socknen Björsäter belägna ställena. 

nä3ren2  (GS 1 V 34) Holms o. Skålleruds s:nar, Nordals 
hd Dalsl. 	 • 

Det är på grund af sjöarnas form, i all synnerhet hos 2 ock 3, 
uppenbart, att namnet hör till samma rot som Njärfven, När-
dingen, Närten o. s. v. ock alltså betyder 'trångsjön'. En sam-
mansättning med -sjön föreligger i sjönamnet Närsen Väster-
delarna (Lex. 2: 340). Besläktat är väl äfven ånamnet Nwria aa 
(1416 enl. SD NS 3: 101) eller Ncerio aa (1422), nu Torshällaån 4. 

Närfven, se Njärfven. 
Närfveten., se Narfveten. 

Om vokalen i häradsnamnets stamstafvelse jfr Lundgr. Personn. 
på -ing o. -ung s. 7 ock äfven Språk]. int. s. 75. 

Frän ödenäs sn har jag dessutom fått uppgiften näern. (utan 
akcentbeteckning). 

Min sagesman var ej fullt säker på riktigheten af sin uppgift. 
Styffe Un.2  s. 237. 
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Närien, se Milen. 
Fsv. Nier11-, se Nillen, ?aningen (ock Långsälen). 
Närten när4ten (Nerten Hermelin 1818, GS 3 Ö 36) Lock-

nevi sn, S Tjusts hd Kim. Namnet innehåller roten i Njärf-
ven, Nären o. s. v. Med afseende på suffixet förhåller sig När-
ten till Närlen ock Nären SOM Örten till Örlen ock Ören. 

Näskungen (Rää,f 5: 10), tryckfel för Näckungen. 
Näsnaren nä3snaren2  1. vanligen nä3snar2n (Tuneld [I] 2: 8 

[1786]1). 
(Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Björkviks sn, jönåkers sn 

Sdml. : Nästorp. 
(Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Flods o. St. Malms s:nar, 

Oppunda hd Sdml. : Nästorp, år 1347 skrifvet Nesnithorph (enl. 
SD 5: 681) ock 1405 Ncesist(h)orp (enl. SD NS I: 503). 

Namnet bör enligt kända analogier i fsv. ha lytt Naasnir, 
ock härpå tyder äfven gårdnamnet Nesnithorph, hvilket står 
felaktigt för Nesnis-. Formen Nmsist(h)orp har antingen genom 
dissimilation uppstått ur NassnisDorp, eller ock visar den hän 
på ett *Ntesir, i hvilket fall i Näsnaren 2 suffixbyte skulle före-
ligga2. Namnet är bildat af fsv. mes, sv. näs, isl. nes. Detta 
ingår äfven i sjönamnen Näsrämmen, Nästången, Näsöl samt 
Nässjön', Nästjärn4. Äfven dessa sammansatta namn ha gamla 
anor; jfr sockennamnet Ncessiohult (1393), nu Näshuit5. 

Näsrämmen nä3sräm2men (ncbsrienjan) (Näsrämmen 162 6; 
Näsremmen Lotter c. 1750; Näsrämen GS 2 Ö 31) Rämmens 
sn, Filipstads bärgsl. Vrml.; nu vanligast kallad Rämssjön7. 
Sjön har sitt namn efter ett i sjön utskjutande näs; jfr Näs-
Baren. I närheten belägna äro sjöarna Djup- ock Fjällrämmen. 
Se för öfrigt Rämmen, hvilket har varit sjöns älsta namn; jfr 
det vid sjön belägna Rämsnäs. 

Nästen näs4ten (GS 3 Ö 40), liten sjö i Öljehults sn, Bräkne 
hd  Blek. Jfr Nästasjön (GS 3 Ö 40, 1 Ö 38). Namnen ha 

Det kan ej afgöras, hvilken af de två sjöarna TUNELD åsyftar. 
Se afd. II C 1 a. 
GS 3 ö 40, 1 ö 39, 3 ö 38, 1 Ö 37, 4 ö 37, 1 ö 36 : Näs, 

3 ö 36 : Näs, 4 ö 33 : Nässäg, 1 V 32, 4 ö 32. 
GS 1 V 36, 1 V 32, 1 (3 32. 

6) Stylle Un.2  s. 169. 
6) Enligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS. 
1) Kallstenius Nord. stud. s. 127. 
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afseende på läget: sv. näst, fsv. na3ster, isl. mestr; jfr den bred-
vid liggande sjön Fjärsten ock Västersjön, Vänsterslån samt 
för öfrigt sjönamnen Nedingen, Öfvingen, Yttern o. s. v., som 
alla ha afseende på läget. 

Nästången nässtogNen, af allmogen vanligen uttalat näs3- 
ta 2gen (Nästången Rääf 5: 16; Nästängsjön GS 3 Ö 36) Norra 
Vi sn, Ydre hd Og. Om första leden se Näsnaren, om senare 
Tången, namn på en i samma härad belägen sjö. Namnet är 
för öfrigt ett slags tautologisk bildning af samma art som sjö-
namnen Sandören, Skrikegallen o. a. 

Näsöl nä3sö21 (i neeshyl. Or neeshyl VGL IV. 10, SD 1: 31 
[1325?]; Näsolen Tuneld [II] 5: 137 [1790, för -ölen?]; Näsöl-
sjön GS 1 V 34), stor sjö på gränsen af Dalskogs, Gunnarsnäs 
ock Skålleruds s:nar, Nordals hd Dalsl. Sjön är enligt uppgift 
djup. Namnets senare led är naturligtvis ,fsv. hyl, isl. hylr, sv. 
hölj (se Hälen); om den förra se Näsnaren. 

Fsv. *Mota, älfnamn, se Naten (ock Nätaren). 
Nätaren nä3tar2n (Nätaren Lotter c. 1750, GS 2 Ö 36; 

Nätteren Hermelin 1809; Nättern Wieselgren 3: 341' [jämte 
Nätaren]) Järsnäs sn, Tveta hd Små!. Det är visserligen i sig 
själft mycket möjligt, att Nätaren, ett fsv. 'Neatir, är en afled-
ning af sv. nät, fsv. met, isl. net  af samma art som t. ex. fsv. 
Maalir : isl. melr, fsv. "Naasir i : mes, fno. *Aspir:  gsp o. s. v. 
En dylik bildning skulle på nsv. återgifvas med 'Nätsjön'; jfr 
Nätsjön (GS 3 Ö 40, 2 Ö 31), no. Netmangen. Om Nätsjön 
(Bexell 1: 522) i Nösslinge sn Hall. se Noten. Emellertid anser 
jag det vara sannolikare, att Nätaren är en bildning af den 
älfnamnsstam germ. not-, ieu. ned-, som uppträder i sjönam-
net Nätterhöfden, det icke ovanliga fno. Nitja (se Nitten), gr. 

Niawv 2  m. fl. ock som står i afijudsförhållande till den 
under Naten omtalade stammen; ett fsv. älfnamn Meta ingår för 
öfrigt i det fsv. gårdnamnet Neetutorp, livarom närmare under 
Naten. Af ett dylikt älfnamn kan •Ncetir vara aflett (se när-
mare öfversikten). Jfr för öfrigt Noen, Näken, Vättern. — Fsv. 
Nsetir. 

Fsv. "No3t1a, ånamn, se under Naten. 

Se Näsnaren. 
Jfr Johansson IF 14: 269. 
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Nätterhöfden nät3terhöv2den 1  (Nettehofda sjö, Nättahöffda, 
siöö HSH 29: 57 [1554]; Nätterhöfden Hermelin 1809, GS 3 Ö 
39) Läugasjö in. fl. s:nar, Konga hd Smål., på gränsen till Ble-
kinge. I första leden ingår ett ånamn, nämligen namnet å den 
älf, som kallas Nättrabyån efter socknen Nättraby, genom hvil-
ken den flyter, ock som hämtar sitt vatten från östra grenen 
af Nätterhöfden. Nättraby skrifves under medeltiden Nother-
by2, sammansatt med gen. af  ett ånamn, såsom fallet äfven är 
med det närbelägna Ronneby, fda. Rothneby, hvarom närmare 
under Bottnen. Svårare är att förklara vokalisationen på grund 
af den fda. skrifningen Notherby3. Då emellertid nu ä-vokalen 
uppträder icke blott i sjö-, utan äfven i sockennamnet, hvartill 
kommer skrifningen med ä (e) af sjönamnet från 1500-talet, kan 
man ganska tryggt antaga ett ånamn fda. *Met, gen. 'metar, 
hvartill sjönamnet fda. fsv. *Na3tarhofpe eller -hape hör; jfr Sill-
höfden (: Silleån) samt -höfden, där fht. motsvarigheter anföras 
(såsom Horiginpahes houpit m. fl.). Om älfnamnsstammen 
"Noet- se Nätaren; ett fsv. älfnamn Meta omtalas under Naten. 
Med afseende på första ledens form se Åkervristen. 

NiittCrn„ se Nätaren. 
Nömmen nöm4men (stora Nöm 10 maj 1600 enl. Wieselgren 

3: 175; Nömmen Hermelin 1809, GS 2 Ö 37) Sandsjö o. Björkö 
s:nar, Västra hd Smål.; medelst en å förbunden med Lilla Nöm-
men (GS 2 Ö 37). Nära den förra sjön ligger Nöme, år 1416 
skrifvet Nöma4  (qvarn), sannolikt af ett ånamn Nöma, bildat 
af sjönamnet. Detta är egentligen en substantivering af ett fsv. 
adj. *nomber = isl. naumr 'trång', hvaraf det flerstädes upp-
trädande fno. älfnamnet Nauma sannolikt är uppkommet5. Sjön 
ser i allmänhet, trots sin storlek6, smal ock trång ut på grund 
af sina många holmar ock öar (»365»); jfr Njörn, med hvil-
ken ett likartat förhållande äger rum. Betydelsen är alltså 

En annan uttalsuppgift »netterhofden» synes mig förtjäna mindre 
tilltro. 

Styffe Un.2  s. 79. 
Jag vågar icke här söka den by. å,namnsstammen Nöclh-, som 

jag uppvisat under Noen ock som växlat med Net-, Nat- (jfr Naten). 
Styffe Un.2  s. 167. 
Anfört af Rygh NG 1: 389, jfr Thj. VSS 1891, s. 212, Stud. s. 68. 

Om en annan möjlighet till förklaring se Bugge-Rygh Elven. s. 171. 
Den är 1 mil lång, 3/8  mil bred. 
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densamma som hos sjönamnen Naren, Narfveten, Njärfven, Nä-
lingon 0. s. Nr.1  

Fsv. Odhnem, se 'Mimen. 
Ogan (Ogan GS 5 Ö 33; Ogsjön Hermelin 1802, Tham 

Sthlm s. 309) Ofver-Järna sn, Öknebo hd Sdml. : Ogan, Ogändan. 
Sjön kallas enligt uppgift numera Ogasjön, men de här anförda 
gårdnamnen visa, att namnet i äldre tid varit osammansatt; jfr 
förhållandet med den närbelägna Aglasjön, äldre Agian. Namnet 
innehåller samma stam som fsv. älfnamnet Oghn i Oghnaroos 
(SD NS 2: 575), fiske i Medelpad2, is!. älfnamnet ögn (Sn. Edda 
1: 576)3, fno. ögn I. ögna4, hvartill hör Ognesjön (GS 1 V 33 
Dalsl.), bildat af stammen ög medelst ett i älfnamn synnerligen 
vanligt suffix. Äfven vårt sjönamn, egentligen oblik kasus till 
ett fsv. *Öge, kan betraktas som aflett af ett ånamn. Stammen 
står antagligen i afljudsförhållande till den under Agaren be-
handlade nordiska vattendragsnamnstammen ag-. 

Till de möjligheter, som där anfördes, må den läggas, att 
stammen ög- kan förbindas med gr. 65x15; 'snabb', hvars mot-
svarighet fornkelt. "åku- synes ingå i det engelska flodnamnet 
Okement, kelt. Ogwen 0. s. v.5  Om älfnamn med denna be-
tydelse se t. ex. Svinnaren samt öfversikten. 

I betraktande af de under Sagan anförda fullt säkra , fallen 
— åtminstone tre älfnamn, som höra till rötter med betydelsen 
'stämma, tal o. d.' — bör emellertid icke den möjligheten förbises, 
att namnet kan ställas till 'roten i sskr. väk, lat. vöx, fht. gawa-
hannen, giwuog. Jfr om betydelsen Bugge-Rygh Elven. s. 318. 

Oj len, se Elen. 
Okern (Okar Blaeu 2: 21 [1663]; Okern Dahlberg Svec. 

ant. 3: 64) har tydligen det vatten kallats, vid hvilket gården 
Sundbyholm (Sundholm) i Sundby sn, Öster-Rekarnes hd Sdml., 
är beläget. Se Oklången. 

Dock äger knappast rotsläktskap med dessa ord rum; se om 
etymologien af naumr Persson Upps.-stud. s. 192. 

Jfr t. ex. nsv. Rottneros under Bottnen. 
Jfr Bugge Helgedigt. s. 19 noten (Stud. II), Gering gloss.2. 
Rygh NG Indl. s. 35. 

3) Se om de keltiska namnen närmare Bradley i An english miscel-
lany, presented to Dr Furnivall s. 11 f. (Oxford 1891). 
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Oklången o8klag2gen, af allmogen kallad o3k1ag2gen (GS 
1 V 37) Kungsäters sn, Marks hd Vg. Möjligen hör namnet 
tillsammans med föregående: en stam ök-, hvars härledning är 
mig obekant; jfr Ökern. Kanske är dock ordet att betrakta 
som en ombildning af Aklången = det i Norge vanliga sjö-
namnet Aaklangen. Ett i Hall. förekommande Oksjön (GS 1 
V 38) är väl i alla händelser att hålla fjärran såsom sannolikt 
hörande till sv. ök, alltså ett s. k. jämförelsenamn, som syftar 
på sjöns form. 

Omlången, Ommelången, se km., kmmelången. 
Ommen. 

om3men2? (Ommen Hermelin 1818; Omen GS 4 Ö 36) 
Eds sn, N. Tjusts hd Kim. 

om4men 1. enligt annan uppgift om3men2  (Ommen Tham 
Link. s. 30, GS 3 Ö 35) Björsäters sn, Bankekinds hd Og. 

om3men2  (Omen Lotter c. 1750; Ommen Widegren 1: 475 
[1818], Tham Link. s. 33, GS 3 Ö 34) Kristbärgs sn, Gullbärgs 
hd Og. 

i sammansättningen Vindommen. 
Namnet innehåller stammen i no. öra 'ett svagt ljud såsom 

af buller på långt håll; genljud, eko', önia 'ljuda, klinga', isl. 
innun 'stämma, röst', ags. våma 'tumult; terror', hvartill äfven 
isl. öme, namn på Oden', är att fika. Möjligen är här såsom 
ofta annars ett älfnamn den förmedlande länken. Till samma 
stam för Rygh Elven. s. 179 det no. älfnamnet Omia. I fråga 
om betydelsen må af de många sjönamn, som här komma i 
fråga, Bjälmen, Galmaren, Jälmaren, Open, Rommen, Skrike-
gallen, Ymsen jämföras, beträffande betydelsen 'stämma, röst' 
särskilt Kvännaren, Ogan, Sagan. 

Onsörjen o3nsör2jen 1. Onsörjan o8nsör2jan (Onsören Tham 
Link. ss. 30, 477, Ridderstad 2: 372; Onsörjan GS 3 Ö 34), 
liten sjö i Vånga sn, Finspånga läns hd Og. Det finns intet 
skäl att betvifla, det gudanamnet Oden, fsv. öpin, is!. öäinn 
ingår i sjönamnet. Såsom Steenstrup dHist. tidsskr. 6 R. 6: 384 

1) Mannhardt Götterwelt d. deutschen u. nord. völker 1: 153, 
Bugge hos Leffier Ark. 1: 270 noten; af Holtzmann m. fl. identifierat 
med got. anhuma. 

Se. landmil. XX. 1. 	 29 
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uppvisat, är det egentligen små obetydliga sjöar som uppkallats 
efter gudar ock andra mytiska väsen, en iakttagelse som — 
så vitt jag af mina sjönamnsundersökningar kunnat finna — är 
fullt riktig. Hit kunna alltså med ganska stor visshet föras: 
Odensjön Skå., Odensgöl (GS 4 Ö 35) Björsäters sn Og., On-
sjön (GS 3 Ö 31) Västanfors sn Vstml. : Onsjö, Odhens ktelda 
(kyteldu SD 2: 23 fr. 1287) nära Gudhems kloster Vg., Ons-
källa Hallebärg Vg., hvarom närmare Rz s. 789. Gårdnamnet 
0(de)nsjö är i Sverge ganska vanligt1  ock förutsätter väl oftast 
ett sjönamn *Opinsio. I fråga om formen jfr t. ex. fda. Othmns-
lundce, nu Onslunda, Skå, (Falkm. s. 70), fsv. Odhenseke (SD 
NS II), nu Onsike, Uppl., sv. onsdag <— fsv. opinsdagher o. s. V. 

Senare leden är väl densamma som i no. Flun.dyrja, gård-
ock älfnamn, enligt Rygh NG IV. 1: 161 snarast ursprungligen det 
senare. Äfven ett enkelt Yrja har i Norge funnits som älfnamn, 
ännu bevarat i namnet Orje Bro (se Rygh NG 1: 196). Ordet 
föres af nämnde förf, till fno. aurr m. 'grus' (se Ören). Det är 
naturligtvis att betrakta som en afijudsform till detta ord ock 
bör ej förblandas med sv. dial. öda, fsv. (ask)oria, no. yrja, 
af *uzlön, om hvilket se Kluge KZ 26: 84, Hellqu. Ark. 7: 42; 
jfr Eldmörjan. Formen Onaören, hvilken dock icke tycks till-
höra allmogens språk, beror på anslutning till det besläktade 
ör (se Ören); rörande analoga ombildningar — af stammen mal 
till malm — se Malen, *Maling(en). 

Open °spe& 2. 
(Tham Nyk. s. 328, GS 3 Ö 33), liten sjö i V. Ving-

åkers (Högsjö) sn, Oppunda hd Sdml. : Oppebärga. 
(Tham Nyk. ss. 5, 329, GS 3 Ö 33) V. Vingåkers sn, 

Oppunda hd Sdml. 
Namnet är bildat af stammen i isl. 6p n. 'rop, skrik' (jfr 

det i pörsdr6,Pa 3: 5, 6 förekommande gallåpnir [om örnen]3), 
fsax. wöp ds., isl. 6pa 'ropa, skrika' (hvaraf Opir, poetisk be-
teckning för vinden), fsax. wöplan, ags. w6pan (eng. to weep), 
got. wöpjan o. s. v., jfr slav. vabiti 'herbeirufen'4. Möjligen 

Se Lundgr. Språkl. åt. s. 34 f. 
Uppgiften om uttalet gäller egentligen endast Open 2. 

8) Wis4n Carm. norr. 1: 30 skr;fver felaktigt op-. Namnet be-
tyder naturligtvis 'den gällt ropande eller skrikande' (jfr Gallen). 

4) Ställes till denna grupp af Uhlenbeck SPBB 22: 193. 
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är sjönamnet närmast aflett af ett älfnamn *epa. I fråga om 
den hos namn på vattendrag ytterst vanliga betydelsen se t. ex. 
Ommen ock öfversikten. 

Oppdämpen., se Uppdämpen. 
Opperhalen op3perha2n (GS 1 Ö 37) A.mbjörnarps sn, 

Kinds hd Vg.i Sjön, som har utseende af en svans, kan be-
traktas som ett bihang till sjön Visen, med hvilken den står i 
förbindelse medelst en några få meter (10 å 20) lång bäck. 
Utan tvifvel är sålunda senare leden fsv. hall 'svans' (se Halen). 

Med tanke på de många sammansatta ortnamn, hvilkas 
första led innehåller ett gammalt älfnamn på -a(r) — hvarom 
se bl. a. under Åkervristen — vore det frestande att här söka 
en starkt böjd motsvarighet *öp, gen. *öpar, till fao. älfnam-
net *Opa, nu Opo (med öppet 0), hvilket ingår i fao. Opudalr, 
nu Opeda12, eller ett älfnamn, bildat af den under Open om-
talade stammen ep-, hvars stamvokal förkortats i relativt oakcen-
tuerad ställning. Men häremot talar, att åtminstone numera — 
enligt hvad man uppgifvit — blott den nämnda lilla bäcken 
står i förbindelse med sjön, ock den har knappast burit ett eget 
namn. Snarast hör alltså första sammansättningsleden tillsam-
man med de af adv. opp bildade sjönamnen. 

Opplunnen, af allmogen uttalat »Opplfin» (Upplunden GS 
1 Ö 31) Gustaf Adolfs o. Norra Råda s:nar, N. ailfdals hd Vrml. 
: Upplund; nära sjöarna Deglunnen, Lelunnen. Om senare 
leden se d. o. Första leden är sv. opp, upp, fsv. op, up; jfr sjö-
namnen Opplången, Oppåsen, Oppsjön (GS 4 Ö 36) ock sam-
mansättningarna på upp- nedan. Adv. opp, upp betyder i ort-
namn i de allra flästa fall 'högt liggande, öfre'; se Bellander 
s. 126 f., Rygh NG 2: 30. 

Opplången op31og2gen (Tham Link. s. 482, GS 3 Ö 34) 
Ljungs sn, Gullbärgs hd Og. Se Opplunnen ock Lången. 

OppåSeu op3på2sen. 1. OppäSen. op3pit2sen (»Oppås'n») 3  
(Upåsen Gran s. 67 [1754]; Uppissen Hermelin 1801, tryckfel 

Första vokalen i sjönamnet uttalas som kort å utan dragning 
åt ö; »h ock 1 äro knappt hörbara» — allt enligt uppgift från i trakten 
boende personer. 

Se Bugge Ark. 8: 1 noten. 
8) De båda till mig inkomna uttalsuppgifterna skilja sig så till 

vida, att enligt den ena endast det förra ock enligt den andra, på grund 
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för -äsen 1. -åsen; Oppåsen Hermelin 1803, GS 3 Ö 32; Opp-
äsen Schultz Fellingsbro s. 16 [1851]; Uppäsen SGU Aa 
47: 5), icke obetydlig sjö i Fellingsbro sn, Fellingsbro hd 
Nke, på gränsen till Skedvi sn Vstml. Sjön har sitt namn 
efter en utmed densamma strykande ås; jfr Illirsåsen. Omljuds-
formen -äs- återfinnes i Ässingsån, hvars ena hufvudbassäng 
utgöres af Oppåsen ock hvars namn visar hän på ett äldre 
*iEsing. Här må dock märkas, att enligt uppgift ånamnet på 
1600-talet skrefs Essneån. Formen Oppåsen har sin direkta mot-
svarighet i no. gårdnamnet Oppaasen, fao. uppi i Lsj, i Aas 
vppi, hvarom se Rygh NG 3: 265. 

Oren. 
(om Sv. turistfören. årsskr. 1896, s. 274) Kisa sn, Kinds 

,hd Og.; tycks vanligen kallas Ören (Örn); se d. o. 3. 
Oren (Ören GS 5 Ö 33; Örasjön Tham Sthlm s. 289) 

Huddinge sn, Svartlösa hd Sdml., på gränsen till Västerhaninge 
sn; kallas enligt uppgift äfven Orasjön; se för öfrigt Ören 6. 

I detta sammanhang erinras om sjönamnen Orhammaren, 
°gången, Orsjön (GS 2 Ö 40), Oresjön (1 V 37), Ortjärnarna 
(3 Ö 31), utan att jag därmed bestämt vill säga, att samma ord 
ligger till grund rör alla dessa namn. Jag tror tvärtom, att 
man t. ex. i Orsjön; Ortjärnar-na snarast har att utgå från sv. 
dial. or 'stenlagd grund' (hvaraf ora 'tät ock stenig skogs-
backe')1, no. dial. or, ur, urd 'stengrund, stenig mark', isl. ur5 
f. 'stenig backe', alltså ett urnord. *ur5ö- — ett ord som före-
kommer t. ex. i de under Orhammaren anförda orden, i gård-
namnet Ordsiell (1535), Häls.2  samt ingår i en mängd norska 
ortnamn, hvarom se Rygh NG Indl. s. 83. 

Men å andra sidan synes man ha haft en gammal sjönamns-
stam ör-, som bl. a. uppträder i de här ofvan anförda enkla 
sjönamnen. Det förefaller nämligen betänkligt att härleda äfven 
dessa ur det nämnda ur. Kanske har man här att söka ett 
urgammalt sjönamn af ett annars icke uppvisat germ. adj. *jöraz 
(--.= nord. *ör-) = fslav. jarl. 'häftig, sträf', gr. copcig 'eldig o. d.' 

af upprepad förfrågan två gånger meddelade, blott det sista uttalet 
förekommer. Det är väl emellertid sannolikt, att båda uttalen ännu äro 
gängse. 

Se Rz s. 487, Falkm. s. 77. 
Nordlander Sv. lm. II. 6: 14. 
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ieu. *jörås. Möjligt är ju äfven att förbinda dessa namn med 
fht. wuor m., wuori f., mht. wiier, där grundbetydelsen väl är 
'vatten' = sskr. vår. 

I vissa af namnen har ombildning ägt rum under anslut-
ning till sv. ör (= isl. aurr, se Ören); jfr äfven växlingen af 
namnen Or- ock Örlången. Analoga fall anföras under Malen, 
Onsörjen. 

Orhammaren. 
1) o3rham2marn (Orhammaren Tham Nyk. s. 343; Orr-

hammaren GS 4 Ö 33; Orhammarsjön Tham Nyk. s. 345) 
Flens su,. Villåttinge hd Sdml. : Orhammar (Tham Nyk. s. 345), 
å GS 4 Ö 33 skrifvet Orrhammar. I den fsv. formen af detta 
gårdnamn har man en tämligen säker utgångspunkt vid bedöm-
mandet af ordets härledning: namnet skrifves år 1402 Orambra 
ock Oorambra (Orankrum SRP nr 782 från 1367 beror på 
skriffel). Detta anser jag vara identiskt med fsv. Ordhambra 
(SRP nr 6, 1940, 2109), nu Olhambra, Vallentuna sn Uppl. 

2) (Orhammaren GS 4 Ö 33) Mällösa sn, Villåttinge hd 
Sdml.; se Örhammaren. 

Första leden utgår från det under Oren omtalade fsv. *orp 
— af äldre *urp= isl. ur 5 — hvilket redan i (äldre) fsv. öfver-
gått till örpl; jfr skrifningen Oorambra ock fsv. oordh '-ver-
bum' Rimkr. Med afseende på bortfallet af p kan y.-fsv. i for 
samt öfriga af Nor. Aschw. gr. § 308 anförda fall jämföras. 
Senare leden är det i nordiska ock västgerm. ortnamn synner-
ligen vanliga fsv. hamar, isi. hamarr o. s. v. 'klippa, bärgs-
höjd' 2, etymologiskt samma ord som sv. hammare; jfr de när-
belägna Klefhammar, Stenhammar, vidare Wnhammar (1402 
enl. SD NS I), nu Anhammar Sdml., Glanzhamar (1406 enl. 
SD NS I), nu Glanshammar Nke, Toptinghammar (1405 enl. 
SD NS I) i Gladhammars sn o. s. v. Ordet är alltså ett slags 
tautologisk bildning af samma art som t. ex. Hällekis3, sjö-
namnen Nästången ock Skrikegallen. 

Beträffande sjönamnet Orhammaren får ej den möjligheten 
lemnas obeaktad, att det ursprungligen afsett någon lokalitet 

Jfr Kock Fsv. ljudl. s. 393 f., Sv. språkhist. s. 45 f. 
Södw. Ordb., Rygh NG Indl. s. 53, Falkm. s. 45, Förstem. 

2: 664. 
Se Hellqu. Ark. 17: 78. 
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i närheten (jfr Trollhättan såsom benämning på Trollhätte-
fallen) ock att sålunda t. ex. gårdnamnet Orambra är äldre än 
sjönamnet; jfr Glaåkern, linabbarpen o. s. V. 

Oden, af allmogen uttalat br4in (Orgen Gran s. 67 [1754], 
Hermelin 1801, GS 3 Ö 31) Norbärgs sn, Norbärgs bärgsl. Vstml. 
Om härledningen torde med fog kunna antagas, att ordet till-
hör den å dessa trakter ganska talrikt företrädda grupp af 
sjönamn, som innehålla gamla adj. på -g- (-.igher, -ugher); jfr 
Gorjen, Gröeken, Maljen, Skårjen. Grundordet anser jag vara sv. 
ör. 'stengrund', isl. aurr (se Ören). Namnet skulle alltså utgå 
från ett fsv. adj. *or(u)gher eller möjligen *orgher, där 2.ti öfver-
gått till o framför dubbelkonsonant. Dock är jag ej fullt säker 
på att målets ljudlagar tillåta en dylik härledning, som emel-
lertid ansluter sig till den gängse skriftformen. En annan gam-
mal afledning af samma ord synes föreligga i sjönamnet Örkon. 
Emellertid bör man äfven beakta fsv. gårdnamnet Oruxuadh 
(SD 6: 168 fr. 1350) St. Ilians sn Vstml., i yngre öfversättning 
skrifvet Oriswadh (t. ex. s. 169). Här synes nämligen ett sjö-
namn Orugher ingå, bildat som det under Nakjen omtalade Ma-
ligher (jämte Malghe). Om o här är ursprungligt, har man 
snarast att utgå från den under Oren (slutet) omtalade sjönamns-
stammen or-. 

Orken, se Örken. 
Orlången. 

(Sjöborg Blek. hist. o. beskr. 2: 374 [1793]) Jämshögs sn, 
Listers hd Blek.; sjön kallas å anf. st. äfven liksom hos 011er 
Jemshögs Sochn s. 39 (1800) Orlund(s)sjön, nu Örlunden, samt 
hos Sjöborg s. 354 dessutom Örlånen. 

(Blaeu 2: 35 [1663], Broocman 1: 17 [1760], Sv. turist-
fören. årsskr. 1896, s. 273) Kisa sn, Kinds hd Og.; nära en sjö 
som kallas Ören (se d. o. 3), men äfven synes ha namnet Oren 
(se d. o. 1). Sjön har ett dystert utseende ock är belägen 
i en vild bärgs- ock skogstrakt. Den uppgifves nu heta Ör-
lången. 

o3r1oB2gen (Hermelin 1802) Huddinge sn, Svartlösa hd 
Sdml. : Orlångsjö, Orlångsjöbärg. Sjön kallas å Landtm.-Cont. 
karta 1751 Storlången ock å GS 5 0 32 Örlången. 

Om första leden se Oren, Orhammaren, om den senare Lån-
gen; med afseende på ombildningen Or- Ör- jfr Oren (--> Ören), 
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Orhammaren. Om det fsv. gårdnamnet Orlunda se SR? 3: 99 
(reg.). 

*Ormgården har kanske i äldre tider varit namnet på den sjö 
i Ryds sn, Danderyds skeppsl. Upp!., som å en karta från 1689 
(Upp!. I) benämnes Ormgars Skin ock enl. Tham Sthlm s. 17, 
GS 5 Ö 32 nu kallas Ormgårdssjön : Ormgården. Första leden 
är sv. orm, fsv. ormber ock syftar på att där ormar brukat 
uppehålla sig eller tillfälligtvis anträffats, ej såsom i Ormlången 
på sjöns form. Jfr Ormsjön (OS 1 Ö 35), Ormtjärnl, no. älfnam- 
net Orma (Rygh NG IV. 1: 150), fjordnamnet Ormefjorden (Rygh 
Stud. s. 50). I fråga om senare leden kunde man jämföra (de 
likaledes uppländska) Blågåln, Järn-, Näfvergården. Järnsjön 
förhåller sig till Järngården som Näfrasjön till Näfvergården 
ock som Ormsjön till Ormgården. Dock är det väl så troligt, 
att denna senare led kunnat tillhöra det ursprungliga grund- 
ordet, som i så fall varit ett ord motsvarande isl. orm(a)gar5r 
'instängd plats där ormar hällas'. — Att dömma af namnet å 
den vid sjön belägna gården Vågsjö har sjön äfven burit detta 
vanliga sjönamn, om hvilket se Vågnaren. 

Ormfången. 
orsm1oB2gen (Ormlången Broocman 2: 440 [1760], GS 3 

Ö 34; Omlången Hermelin 1810, felaktigt) Risinge sn, Finspånga 
läns hd Og. Se Ormgården ock Lånen. Namnet beror på sjöns 
ormlika form. 

(Tham Ups. s. 153) Järlåsa sn, Hagunda hd Uppl.; kallas 
nu enligt GS 4 0 31 Tarmlången. 

I fråga om betydelsen se Snoken ock jfr de grekiska flod-
namnen "Opg vid Mantineia i Arkadien2, 'Optoil.; mellan Tra-
pezunt ock Phasis3. 

Ormungen, se Ornungen. 
Ornungen (Ornungen Hermelin 1808, genom tryckfel Or-

mungen, SGU Aa 20: 51) Ornunga sn, Gäsenes hd Vg. : Or- 
nunge. Detta gårdnamn, som i SD 5: 689 fr. 1347 skrifves 
(aff) Oronggum (väl för Om-), har legat till grund för socken-
namnet, hvilket i SD NS 1: 169 fr. 1402 förekommer under for- 

GS 1 V 32, 2 ö 32 2 ggr, 1 V 31, 1 ö 31 2 ggr, 2 ö 31 
2 ggr. 

Fick Bezz. Beitr. 22: 68. 	3) Fick Bezz. Beitr. 22: 57. 
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men Ornunga (sokn). Sjön kallas enligt uppgift numera en-
dast Ornungasjön (Lex. 5: 348, GS 1 V 36). Det synes vid 
första ögonkastet sannolikast, att här som i så många andra 
fall det enkla sjönamnet är älst ock att gården samt socknen 
uppkallats efter sjön. Man kunde som grundord tänka sig det 
just i Götaland, bl. a. i Vg., förekommande orne, da. orne m. 
'fargalt"; jfr Galten ock därunder anförda sjönamn samt ifråga om 
afledningen t. ex. Mysingen ock öfversikten. Emellertid är denna 
tydning helt visst oriktig. Åtskilliga västgötska sockennamn 
äro bildade medelst afledningen -(1)unga, utan att man har skäl 
att i dem spåra gamla sjönamn, t. ex. Aklunga, (det till Ornunga 
sn gränsande) Norunga, fsv. Narunga, äfvensom fsv. nsv. Es-
sunga, fsv. Kattunga m. fl.: alla dessa sjönamn innehålla släkt-
namn, ock det finnes intet skäl att för Ornunga söka en annan 
tydning; se närmare min af handling om sv. ortnamn på -inge, 
-unge'. Af detta namn har Ornungen bildats, sannolikt genom 
ellips af Ornungesjön. Analoga fall äro Aplungen, Ryeklingen, 
Turingen, Tydingen, Yddingen m. fl. 

Oskäran 3  (GS 6 Ö 31) Länna sn, Frötuna ock Länna 
skeppsl. Uppl. Namnet betyder 'den orena, grumliga'; jfr 
Skären. 

Ottnaren ot3nar2n (GS 4 Ö 29), betydlig sjö i Torsåkers, 
Årsunda ro. fl. s:nar Gästr., faller visserligen utom det egentliga 
området för vår af handling, men namnet har ett särskilt intresse 
ock må därför med några ord behandlas. Det bildar nämligen 
en motsvarighet till det af Rygh NG IV. 1: 89, 90, Personn. 
s. 193 omtalade fno. älfnamnet ötta. Af ett likalydande fsv. 
älfnamn är vårt sjönamn snarast aflett; härigenom förklaras osökt 
n-afledningen. Ottnaren förhåller sig kanske till *Otta som 
Kvännaren till älfnamnet *Klimpa (= fno. Kvåäa), som Valnaren 
till *Vala, som Visnaren till *Visa o. s. v.? Se närmare afd. 
II under suffixet ,-nir, -naren. 

Namnet är i etymologiskt afseende märkligt. Sannolikt 
ingår i dessa nordiska vattendragsnamn samma stam som i sv. 
otta, isl. åtta, got. uhtwo o. s. v. De senare orden, som väl 

Om detta ord se Hellqu. Etymol. bem. s. VIII. 
Göteb. högsk. årsskr. 1905. 
Uttalsuppgift har ej lemnats. 
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egentligen betyda 'ljusning', förutsätta — såsom redan s. 217 
omnämnes — samma indoeur. stam ykt, som reflekteras af sskr. 
aktå 'ljus, stråle', gr. c'twri; 'stråle', ock det är snarast ett åter-
sken af denna urgamla betydelse som vi ha att söka i de ur-
gamla namnen Ottnaren ock kitta. De uttrycka sålunda samma 
egenskap som sjönamnen Glimmingen, Ljusen, Ljusnaren, Ski-
ren o. s. V. 

Af RYGII (senast Elven. s. 183) föres däremot älfnamnet till 
åtta 'förskräcka', åtti 'skräck'; men en dylik betydelse synes 
mig här mindre sannolik. 

Oxen. 
ok3sen2  (Tham Tips. 5, GS 5 Ö 31), fjärd i Mälaren, La-

gunda-  hd Uppl. 
i sammansättningarna Mul-, Valloxen. 

Namnet innehåller sv. fsv. oxe, ty. ochs o. S. v. Detta ord 
är från fsv. tid säkert belagt i sjönamnet tValuxe (se Vall-
oxen). Det har i dessa namn snarast afseende på något i sjöns 
form; jfr t. ex. Galten, Hjorten. Det ingår äfven i sjönamnen 
Oxnan, *Oxunden, Oxasjön (GS 1 V 37 Vg.), Oxsjön (4 Ö 31 
: Oxsjö Upp!.), Oxnetjärn (2 V 34 Dalsl.), Oxtjärn (1 Ö 31 
Vrml.) samt dessutom i de med Yxn- begynnande sjönamnen. 

Oxnan ..(Landtra.-Cont. karta 1751) Sdml., söder om Örlån-
gen (GS 5 0 32). Den upptages ej å GS ock är mig för öfrigt 
obekant. Se Oxen. 

*Oxunden har antagligen varit namnet på den sjö i Eds 
sn, Sollentuna hd Uppl., som å GS 5 Ö 32 kallas Oxundasjön 
: Oxunda; jfr t. ex. *Bärgunden, Jällunnen, *Kolunden samt Un-
den, Unnen. Betydelsen är alltså 'oxsjön'; se Oxen. 

Oxögat ok3sö2gat. 
(GS 1 V 36), litet runt tjärn i Partilleds sn, Säfvedals 

hd Vg. 
(GS 3 Ö 31), litet runt tjärn i Skinnskattebärgs sn, 

Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml. 
(Cederström Vrml. fiskev. nr  86), litet runt tjärn i Gås-

borns sn, Filipstads bärgsl. Vrml. 
Namnet innehåller sv. oxöga (om genus se II C 3); no. Ox-

auga, Stutauga användes lifvenledes som benämning på små 
runda tjärn (se Rygh NG 2: 183, IV. 1: 166). I Kumla sn Nke finnes 
en källa med namnet Oxöga, enligt Tuneld 2: 100 (1828) så be- 
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nämnd på grund af öppningens form. Sv. öga ingår äfven i 
Ögasjön (GS 1 V 37 Vg.), hvilken sannolikt så kallas med an-
ledning af två små i densamma belägna holmar, samt Ögsjön 
(GS 3 Ö 30, 1 Ö 31 2 ggr Vrml.), ögnatjärn (2 Ö 32 Nke), två små 
medelst en liten å för enade tjärn, hvilka på kartan ha formen 
af ett par glasögon. 

Packen pak3ken2  (Rääf 5: 16), liten sjö i N. Vi sn, Ydre 
hd Og.; af sv. packe, fsv. pakke, isi. pakki, mht. pakke. Jfr 
Packsjön (GS 4 Ö 35). 

Parakeln parakIkeln (Paraka siöö HSH 29: 58 [1554]; 
Parakeln GS 3 ö 39), liten s,jö i Längasjö sn, Konga hd Små!., 
på gränsen till Blekinge. I gränsdokumentet, där för öfrigt 
Paraka siöö två gånger omnämnes, anföres äfven ett Paraka 
beck. Namnet är säkerligen aflett af ett ord motsvarande no. 
parak n. 'lam og kid' Aas. : par ock aka 'åka', samt syftar san-
nolikt äfven på den bredvid liggande lika stora sjö, som å GS 
3 Ö 39 kallas Lilla Stensjön. Jfr t. ex. Tvillingssjöarna (GS 
3 Ö 31), Tvillingstjärn (2 V 33). 

Parsen par4sen. (GS 4 Ö 35), liten sjö i Ö. Ryds sn, Skär-
kinds hd Og. : Parstorp. Namnet hör sannolikt till fsv. par n. 
'konst, knep, list, svek', ä.-nsv. par 'svek', isl. pr  n. pl. 'tricks', 
adj. p2r6ttr, sv. (dial.) iliparig, paraktig. Jfr med afse,nde på bet. 
Båfven, Låkan, Illern, vidare t. ex. Lömsken (GS 4 0 29) Gästr., 
no. Utrygvandet (Buskerud), ty. älfnamnet Gleink 	Glu.mich 
(12:e årh.) 	Mihninie : mht. gllimende pt. 	i. Etymo- 
logiskt identiskt är väl Parsjön2; jfr Parsetjärn (2 V 33 Dalsl.). 

Pasken pas4ken (SGU Aa 17: 41), liten, dyig ock gyttjig 
sjö i Gåsinge sn, Daga hd Sdml.; af pask 'slask, orenlighet', 
hos Rz s. 495 anfört från Vstml. Jfr i fråga om betydelsen 
Gorjen, Gårbarken, Kåen. 

Platen 3  (Radloff 2: 121 [1805]), liten sjö i Estuna sn, Ly-
hundra hd Uppl.; till sv. dial. plata 'tunt stycke; tunn sula', 
plage) m. 'fotblad' (Rz s. 505). I fråga om betydelsen jfr 
t. ex. Flaten. 

vGrienberger MdIföG. 19: 525. 
GS 2 ö 40 Blek., 1 V 36 Vg. 
Obekant för min meddelare frän socknen. 
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Plogen (Dalarna), se Spaden. 
PluMpen. plum4pen (pk6m.pan, enligt uppgift), liten sjö i 

Bjurtjärns sn, Karlskoga bärgsl. Vrml.; innehållande sv. plump, 
jfr fsv. oplumpadher, oplompadher 'oblandad, obemängd; utan 
plump(?)' Södw. Ordb. Betydelsen är densamma som i sjönam-
nen Dätten, Dättern. 

Porslösen, stora o. Lilla, por'slö2sen (GS 3 Ö 40) Backa-
ryds sn, Medelstads hd Blek.; af sv. växtnamnet pors Myrica 
gale, fsv. isl. mit. pors, ock adj. lös; se -lösen. Jfr fda. pors 
syo (Valdemar II:s jordebok), sv. Porssjön2, Poratjärn3, Pors-
göl (GS 4 Ö 38), fao. fjordnamnet Porsangr (Rygh Stud. s. 77). 

Potten väl pot4ten. 
(GS 1 V 34), ytterst litet tjärn i Örs sn, Nordals hd 

Dalsl. 
(Cederström Vrml. fiskev. nr  274) Färnebo sn, Filipstads 

bärgsl. Vrml. 
(Cederström Vrml. fiskev. nr  294) i samma sn. 

Namnet innehåller tydligen fsv. potter 'grop, brunn, af- 
grund' (jfr Södw. Ordb.), isl. pottr; se närmare Putten. 

Pukagöl o. s. v., se Näckungen. 
Pungen pag4Ben. 

(GS 3 ö 37), liten sjö i Ingatorps sn, S. Vedbo hd Smål. 
(GS 3 Ö 31), mycket liten vattensamling i Vstm1.4  

Jfr t. ex. gårdnamnet Punggasund (SRP nr 1900), nu Pung-
sund, Gryts sn Sdml. Namnen innehålla sv. pung, fsv. punger, 
isl. punger, got. puggs, hvilket vanligen antages vara ett gam-
malt lånord, möjligen härstammande från de slaviska språken, 
men af Johansson KZ 36: 367 betraktas som snarast inhemskt. 

fråga om betydelsen erinras om sjönamnen Socken ock Skräppa-
sjön (GS 1 V 36) Torps sn Vg. (se Skräfveln). 

Putsasjön, se Putten. 
Putten putiten (Rääf 5: 5), göl i Svinhults sn, Ydre hd 

45g. Namnet är egentligen ett appellativum, en växelform till 
det under Potten omnämnda pott(er); jfr sv. dial. kärrputta 3, 
no. putt 'vattenfyllt hål' (ingående i ortnamn såsom Putten, be- 

1) Schlyt. VGL s. 591. 	2) GS 1 Ö 39, 1 V 37. 
8) GS 1 V38, 1 V 32 2 ggr. 

Namnet har jag icke återfunnit på kartan. 
Grip Sv. Im. XVIII. 6: 128. 
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nämning på tre vid små tjärn belägna gårdarl), Predagsputten 
(se Fredagen o. s. v.), mit. put, putte, ags. pyt(t), putt2  samt isl. 
pyttr. Samma ord ingår äfven i Puttsjön Estuna sn Uppl. 
ock Putsasjön (GS 1 V 36) Kilanda sn, Ale hd Vg., vid går-
den Putsen, hvilket namn själft förutsätter ett *Puttsjön (jfr 
Been o. s. v.). 

Enligt KUF kallas gölen äfven Helvetesputt, jfr Stygia. 
putt 'afgrundspölen' i Stiernhielms Hercules. 

Ordet putt antages vanligen ytterst vara lånat från lat. 
puteus; enligt Johansson EZ 36: 353 f. skulle det dock snarare 
vara inhemskt germanskt. 

Pärhåksen pärhåk4sen (pcerhaksly) (Per håkestjärn GS 2 
Ö 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Namnet innehåller 
personnamnen Pär Håkan; jfr den närbelägna sjön Janhåksen. 
I fråga om formen Per håkestjärn erinras om vstml. Håkesbe 
»Håkansboda»; se Leif ler Sv. fornm.-fören. tidskr. 1873-1874, 2:44. 

Namn börjande med bokst. Q upptagas under K. 

nacken rak4ken (Fernow s. 27 [1773], Björkman s. 113, 
GS 1 V 31) Arvika sn, Jösse hd Vrml. : Rackstad. Namnet är 
sannolikt en substantivering af ett adj. motsvarande isl. rakkr, 
sv. rank. Dock är det ovisst, i .hvilken betydelse adjektivet in-
går; snarast i den af 'halsstarrig, envis; som är vid elakt lynne', 
som nu är känd endast i sammansättningen erakker (:ö, isl: 
el alltid»). Rakken förhölle sig i så fall till e-rakker som sjö-
namnet Låkan till fsv. elaker. I fråga om betydelse vore äfven 
t. ex. sjönamnen Båfven, Envetten, Elena ock Trätten att jäm-
föra. Om sjöns naturbeskaffenhet ock egenskaper har jag emel-
lertid endast hört, att den är känd för att på sina ställen vara 
mycket djup. Jfr Ränken. 

Racklången, se Raklången. 
Radkalfven ra3(d)kal2ven (i ra5calf. Or ra5calful VGL 

IV. 10; Radkalfven Allvin Mo s. 4 med noten; Råkalfven Schlyt. 
VGL s. 565; Kalfven GS 1 Ö 37) Bondstorps sn, Östbo hd, o. 

Rygh NG 3: 42, 72, IV. 2: 161. 
Om ags. ortnamn, i hvilka detta ord ingår, se MiddendorfE Aeng. 

flurn. s. 105. 
Rz s. 121, Karsten Prim. nom. 1: 54. 
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Stengårdshults sn, Mo hd Smål. Senare leden har afseende på 
sjöns läge vid den större Rasjönl, fsv. Rasior (VOL IV. 10), 
hvilken äfven kallas Hålebosjön; se Kalfven 1. Första leden 
ingår äfven i namnet Radan eller Radaån, namn på en å, som 
äfven skall kallas Styfverydsån ock kommer ur Rasjön. Den 
innehåller säkerligen en motsvarighet till no. rad n. (f.?) 'stor 
bank af grusig 1. stenig jord', fno. isl. re5 f., gen. radar, hvil-
ket i betydelsen 'grusrygg, grusbank' förekommer i no. ortnamn, 
t. ex. fao. fjordnatunet Raäund (Radund), nu Ranfjorden 2, önam-
net Radoen3, fno. RO 0. s. v. Ordet ingår väl äfven i Rade-
sjön (GS 2 Ö 40 Blek.) ock Rasjöarna (3 Ö 31 Vstml.); jfr 
också under Ralången, Ravaln samt Rangen (slutet). Ett mot-
svarande ord förekommer äfven i de tyska ortnamnen på -rad, 
rath, rade4. I fsv. uppträder det säkerligen i ÖGL. rapu 
skipti5. I fråga om betydelse se ytterligare under Gryten, Malen, 
Sännen, Ören. 

Ragvaldstjärn, se Janhåksen. 
Raklången ra3klo-g2gen (Raklången Broocman 2: 75 [1760], 

GS 2 Ö 36, Rääf 5: 12; Racklången Marelius Karta 1774, Her-
melin 1810, Widegren 1: 375 [1818], Tham Link. s. 17), lång, 
smal ock alldeles »rak» sjö i Torpa ock Asby s:nar, Ydre hd 
Og. Sjönamnet är bevarat i gårdnamnet Rakstorp (GS 2 Ö 36, 
Tham Link. s. 1006), af RÄÄF kallat Rakelstorp, hvilket år 1443 
skrifves raklangis torp 6. Sjöns form visar, att namnet är sam-
mansatt af sv. adj. rak, isl. rakr 'lige, ret, ben', da. rag ock 
lång (se Lången) eller kanske snarast bildat direkt ur det af 
dessa båda ord uppkomna adj. raklång. Den fsv. formen synes 
ha varit Raklangir. 

Ralången ra31og2gen, enligt annan uppgift af allmogen ut-
talat ra3ligen2  7  med ett ä-liknande a-ljud (Rålangen Lotter c. 

Sjön kallas i Nerikes Alleh. 1899, nr 16 för Räsjön ock föres 
till rå, 'gränsskillnad'. Emellertid visar det fsv. namnet å Radkalfven 
äfvensom ånamnet Radan, att äfven här snarast ett fsv. ra P — åt-
minstone ursprungligen — ingått. 

K. Rygh (n)Hist. Tidsskr. 1: 117, 0. Rygh Stud. s. 46. 
Rygh NG Indl. s. 73. Se äfven Fr.2  under ro. 
Jfr Förstem. 2: 1214, Henning AfdA 25: 231. 

6) Jfr Schlyt., Henning anf. st. 
I en handling aftryckt hos Rääf 1: 246. 
Jfr namnet å den vid sjön liggande gården Ralingsås. 
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1750, tydligen tryckfel; Ralången Vet.-akad. handl. 1751, s. 76, 
Broocman 2: 37 [1760], Hermelin 1809, GS 2 Ö 36), tämligen 
stor, lång ock smal sjö i Lommaryds ock Marbäcks s:nar, N. 
Vedbo hd Smål. : Ralingsås, år 1596 skrifvet Rallingsåftsz 1  <—
äldre *Ralangsas, där andra stafvelsens a på grund af obeto-
ning försvagats2. Då sjön är belägen som gränsskillnad mellan 
tvänne socknar, är det ju antagligt, att första leden i namnet 
är sv. rå, fsv. rå 'råmärke, rågång o. d.', hvars långa a ej öfver-
gått till å på grund af sin ställning i relativt obetonad stafvelse. 
I så fall är namnet etymologiskt identiskt med sjönamnet Rå-
lången (: Ralången = Råslången : Raslången. = Äsunden : Amin-
den). För denna härledning kan äfven tala, att den i Vadst. 
kl. jordeb. S. 103 anförda gården Rabergxasa (1386), Raabergx-
aasa (1447), Raabexaass (1500) förmodas kunna vara det nämnda 
Ralingsås. Man kunde dock möjligen äfven tänka på ett fsv. 
*Raplanger, som skulle höra till raDer 'hastig' eller till rak, isl. 
nä i sjönamnet Radkalfven. 

Ramen. 
1) -ra2men, som senare sammansättningsled i Djup-, Gran-, 

Sten-, Ulframen. Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Om första 
lederna se de resp. namnen. Senare leden ingår i namnet å 
den socken, inom hvilken sjöarna äro belägna, Ramnäs. Detta 
namn skrifves år 1412 namnges% 1448 Rampmes4. Det synes 
alltså ha gifvits åt ett näs vid någon af dessa sjöar. Dock må 
observeras att, såsom äfven Bellander s. 114 anmärker, sjöarna 
ligga på ganska långt afstånd från de mera bebyggda ställena 
i Ramnäs socken. Huru som hälst synes det mig emellertid 
olämpligt att skilja sockennamnet från vårt fyra gånger inom 
socknen uppträdande sjönamn; den gamla sägnen, att en viss 
Ramer skulle gifvit namn åt både landet och sjöarna5, kan man 
ju ej skänka någon tilltro. I fråga om namnets härledning är jag 
på grund af det långa a något osäker. Det torde emellertid 
vara försiktigast att ej skilja det från sjönamnet Rammen ock 
därunder anförda ortnamn. Med hänsyn till kvantiteten erinras 

I en handling aftryekt i Skr. utg. af  Kyrkohist. fören. IV. 1: 95. 
Jfr t. ex. fsv. Hundalfsberghe 	Hundilsbergh; se Lundgr. 

Sv. lm. X. 6: 113. 
SD NS 2: 461. 	 4) Styffe Un.2  s. 252. 

5) Tham Vest. s. 136. 
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om sv. ~svart, hvilket ord som bekant innehåller fsv. ramn 
'korp'. Se utförligare under Rammen. 

Eds sn, N. Tjusts hd Kim.; se Rammen. 
(Berglund s. 2), se Ramsen. 

Ramkvilla, sockennamn, se under Ramsan. 
Rammen. 

ram4men (Rimmen GS 4 Ö 35; Ramen Tuneld III. 2: 
645 [1832]), liten sjö i Eds sn, N. Tjusts hd Kim., genom ett 
större dike med stillastående vatten förbundet med Storsjön. 

ram4men i (Remmen Hermelin 1818, Lex. 7: 103, GS 4 
Ö 35) på gränsen mellan Ukna ock Tryserums s:nar, N. Tjusts 
hd Kim. Sjön kallas såväl i handlingar som af allmogen i båda 
socknarna vanligen Ramsjön. Den har enligt uppgift beck-
svart vatten. 

i sammansättningen .Langrammen, säkerligen af ett äldre 
*Rammen fsv. *Rampne; jfr nämligen gårdnamnet Ramne-
gärde, som år 1371 skrefs Rampnagerdhe (SRP nr 1012). 

Detta namn, som sannolikt är identiskt med sjönamnet Ra-
men, har utan afledning bildats af fsv. ramn (rampn, ram), sv. 
dial. ramn, ram, isl. hrafn, motsvarande ags. hreefn, fht. (h)ra-
ban, (h)ram, mht. ram 0. s. v. 'korp' 2. Betydelsen är sålunda 
densamma som i det grek. flodnamnet Råg, norr om Kolchis: 
x.6poc 'korp' 3. Åtminstone Rammen 1 har erhållit sitt namn 
på grund af vattnets svarta färg; jfr sv. adj. ramsvart. På 
analogt sätt har en å på Island af sitt mjölkhvita vatten kal-
lats Geitå; se Getaren, Geten. I fråga om bildning må för öfrigt 
jämföras Alten, Anden, Hägern, Rråken, Svan. Det synes mig 
alltså mindre sannolikt, att namnet hör vare sig till fsv. ram-
ber 'björntass, ram'4  — i hvilket fall dock kvantitetsväxlin-
gen i 1 osökt kunde förklaras5  — eller till fsv. adj. ramber, 
no. ram, isl. ramr, rammr 'stark, kraftig' 6. 

1.) Enligt två uppgifter. 
Om ordets historia se Nor. Språkv. sällsk. förh. 1882-85, s. 

119, vEries. Mediagem. s. 77. 
Fick Bezz. Beitr. 22: 68. 
Jfr Rygh NG 2: 7, där ett no. gårdnamn härledes ur detta ord. 
Jfr Kock Sv. lm. XL 8: 43. 
Hit ställer Rygh Elven. s. 184 de svenska sjönamnen Ramen 

ock Rammen äfvensom stammen i no. Rammaadalen. 
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Fsv. Rauipne, ström i Lekaryds sn, Tveta hd Små!., se 
Ramsen. 

Ramsen ram4senl. 
(Ramsen GS 3 Ö 37; Ramsjön Hermelin 1818, Lex. 

7: 379) Virserums sn, Aspelands hd Kim. : Ramsebo, år 1496 
Ramsebode, 1500 Rampsabodha2. Sjön kallas älven ock van-
ligare Ramsjö (med akc. på ultima). 

(rchnsan) (GS 5 0 31) på gränsen mellan Funbo sn, 
Rasbo hd, ock Almunge sn, Närdinghundra hd Upp!. 

Namnet, som äfven uppträder i Norns sn Dalarna (GS 3 Ö 
30), är sammansatt med det under Ranimen omtalade fsv. ram(n), 
sv. dial. ram(n) 'korp' ock sjö, fsv. Bio eller biformen såå-. Det 
är sålunda identiskt med Ramsjön 3, Rammasjön (GS 1 V 36), 
Ramtjärn (1 V 32); om motsvarande sjönamn i Skåne se Falkm. 
s. 205; jfr äfven Rämmingen. Vidare erinras om gårdnam-
net Ramshyttan Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Detta 
skrifves år 1547 (vdi) Ramsahytte4. Då bruket är beläget vid 
en mindre sjö, synes det höjt öfver allt tvifvel, att denna sjö i 
äldre tid haft namnet Ramsen eller Ramsjön. Detta framgår 
bl. a. däraf, att den i Kils sn, Nora o. Hjulsjö bärgsl., liggande 
gården Ramshyttan tydligen har sitt namn af den där belägna 
Ramsjön (GS 2 Ö 32, se ofvan) ock att i närheten af det först-
nämnda Ramshyttan ett Rainsjöhoim är till finnandes. För 
bfrigt erinras med afseende på formen Ramsahytte om de ofvan 
anförda gårdarna Ramsefall ock Ramsemåla, båda vid sjöar 
med namnet Ramsjön, samt Ramsebo, fsv. Rampsabodha, vid 

I fråga om 1 var en min meddelare något oviss, om ej möj-
ligen akc. 2 kunde förekomma; en annan meddelare uppger endast 
alm 1. 

Vadst. kl. jordeb. s. 134. 
GS 3 ö 40 : Ramsjomåla, 2 ö 40, 1 ö 39, 2 ö 39 2 ggr : 

Ramsnäs 1 gg, 3 ö 39 2 ggr : Ramsjö, 1 V 38 Ramserud, 2 ö 
38 2 ggr : Ramkvilla (så redan 1407, enl. Styffe Un.0  s. 167; nam-
net Ramkvilla synes visa hän på ett osammansatt sjönamn ock syftar 
väl snarast på den å, som från Ramsjön går till Storsjön; jfr Wiesel-
gren 2:258), 3 ö 38, 1 V 372 ggr, 3 ö 37,4 ö 372 ggr, 1 V 
36, 1 ö 36, 2 Ö 36, 3 Ö 36 : Ramsefall, 1 V 33, 2 Ö 32 : Rams-
hyttan, 4 Ö 31 3 ggr : Ramsjö 1 gg. 

Enligt handl. aftryckt i Norask. ark. 1: 187 samt Gust. I:s 
reg. 18: 491. 
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Ramsen 1, hvilken sjö — såsom ofvan nämnts — ännu kallas 
Rammsjö(n). Nu är dock att märka, att Berglund Beskr. öfv. 
Lindes, Ramsbergs o. N. Kopparb. bergs!. s. 2 från Ramsbärgs 
;an anför en sjö Ramen. Emellertid har jag icke i andra till-
gängliga källor sett någon uppgift om denna sjö. Skulle BERG-
LUNDS meddelande vara riktigt — ock det bör väl antagas — 
är det sannolikast, att just den här omtalade Ramsan I. Ram-
sjön åsyftas. Ramen förhåller sig till *Ramsen Som Alen till 
Alsen o. s. v. (se II A 17, Sv. lm. XX. 2). Beträffande namnet Ram-
sjön må vidare tilläggas, att det ofta förekommande gårdnamnet 
Ramsjö visar, att sjönamnet varit ännu vanligare, än hvad af 
ofvan lemnade förteckning framgår. Den fsv. formen har varit 
Rampsio; jfr t. ex. Rampsiö, nu Ramsjöholm, Svarttorps sn, 
Tveta hd Smål.1, vid Ramsjön samt i SD Reg. flerstädes an-
förda gårdnamn. En i samband med den nämnda Ramsjön i 
Svarttorps sn stående ström hette i fsv. tid Rampne; jfr SD 
NS 3: 337 (1418): »en quxrnastrorn, som callas Rampnabroo, 
i Lekrydha sokn i Thwetta haeridhe». Såsom ex. på andra af 
samma ord bildade ortnamn nämner jag Rambäcken (GS 4 Ö 
.36) ock fsv. Rampnasil (1302-19), nu Ramsele Ångm. (enligt 
SD 111) 2. 

Betydelsen af namnet Ramsen, Ram(m)sjön är väl stun-
dom 'sjön där korpar uppehålla sig'; det kån väl någon gång 
äfven ha afseende på sjöns form, men otta anger det nog, 
såsom bevisligen fallet är med Rammen 2, att vattnet har en 
i ögonen fallande mörk färg. På samma sätt som Ramsjön ock 
Ramsen till Rammen förhålla sig t. ex. Getsjön ock Getaren 
(Getir) till Geten, Svansjön till Svan eller Aspsjön till Aspen, 
Minnen (alm 2) till Linden (ake. 1) o. s. v. o. s. v. — Vidare 
må i detta sammanhang påpekas, att under det ordet ramn i 
.ortnamn är synnerligen vanligt, det likabetydande fsv. korper 
'korp' mycket sällan uppträder. I sjönamn har jag funnit det 
2 ggr : Korptjärn GS 2 Ö 31, 3 Ö 31, alltså i trakter där en 
mängd sjönamn ha en af'g,jort ung prägel. Säkerligen beror 
detta därpå, att ordet korp är en relativt ung, speciellt nordisk 
bildning. 

Styffe l7n.2  s. 172. 
Jfr äfven t. ex. fno. Hrafnsey, nu Ramso, Vätte hd Boh. 

(Holmberg Boh.2  2: 22). 
Sv. landsin. XX. 1. 	 30 
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Rangen. 
rag3gen2  (US 1 Ö 38) Femsjö sn, Västbo hd Smål. 

Rangelsbo j. 
rag3gen2  (råexn) (Hermelin 1808, Höjer k.) N. o. S. Finn-

skoga sn, Ö. Älfdals hd Vrml. : Rangen. 
Rangen 2 är belägen inom Dalby pastorat. Enligt Nor_ 

Dalbym. ljud!. (Sv. lm. I. 3: 19) kan a motsvara såväl riksspråkets 
a före ng, t. ex. sprae, som dess å före -g-ljud, t. ex. lag 'lång'. 
Det finns för Rangen 2 alltså intet hinder att antaga ett fsv. 
rang-; jfr äfven Mangan, Sången 1 (Sangen). För Rangen 1 
ställer sig saken på ungefär samma sätt. Enligt det prof af 
Femsjödialekten, som meddelas i Sv. lm. II. 9: 31 f. af M. A. 
ELMBLADEI, har i målet a framför g öfvergått au, t. ex. maugga, 
gaugg, spraugE. Ett Rang- skulle således af en kartograf kunna 
likaväl återgifvas med Rangen som med Rången. Den till 
mig lemnade uttalsuppgiften raggen kan bero på motsvarigheten 
spraugg — sprang'. 

Sjönamnet synes alltså snarast utgå från en fsv. stam Rang-. 
Full visshet gåfve en fsv. form af namnet å den vid sjön be-
lägna gården Rangelsbo. Detta tycks lättast' kunna förklaras 
som ett fsv. *Rangisbodha, hvilket skulle förutsätta ett fsv. sjö-
namn *Rangir. Nu tinnes emellertid i Sunds sn, Ydre hd Og.,,  
en gård Rangelsboda, som år 1552 skrifves Rangaboda3, men 
år 1446 Rangholfsbodhe4. Detta gårdnamn är alltså sammansatt 
med fsv. personnamnet Ragnulver, Ragnölf. Det är därför 
frestande att i namnet å den nyss nämnda vid Rangen 1 be-
lägna gården Rangelsbo se samma personnamn. I så fall skulle 
Rangen 1 ha uppkommit på samma sätt som Addaren, Giss-
munnen 0. s. v., alltså vara ett slags subtraktionsbildning ur 
gårdnamnet. I alla händelser återstode att förklara Rangen 2, 
ock man vill ogärna skilja de båda namnen från hvarandra. 
Möjligen böra de föras till den stam rang-, hvaraf sjönamnet 
Rängen, fsv. *Reenger, måste vara en omljudd form (se för 
öfrigt d. o.). 

Enligt uppgift så uttalat, som stafningen angifver. 
Enligt annan meddelare skall sjönanmet af allmogen uttalas. 

med 'rent a-ljud'. 
8) I handling aftryckt hos Rääf 1: 306. 
4) Rääf 1: 249. 
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Emellertid må anmärkas, att Rangen 2 omgifves af grus-
bankar ock att man sålunda har skäl att här förmoda ett fsv. 
*Rapanger, afledning af det under Radkalfven omtalade isl. fno. 
ra a 'grusbank'. Med afseende på afledningen vore no. sjönamnet 
Oyjangen att jämföra; se äfven Jangen. 

Raslången, se Rosslången. 
Rasten ras4ten (Lex. 5: 426 samt enl. uppgift) på gränsen 

mellan Rasbokils sn, Rasbo hd, ock Morkarla samt Alunda s:nar, 
Olands hd Uppl. : Rasten, år 1397 skrifvet Rast (SRP nr 2876). 
Sjön kallas af Tham Ups. s. 7, å GS 5 Ö 30 samt i Uppl. 1: 322 
Rastsjön. Då sjön till en stor del är belägen inom Rasbokils 
sn ock Rasbo hd, ville kanske någon förbinda dess namn med 
den i socken- ock häradsnamnet ingående stammen. Men här-
vid bör märkas, att Rasbo (1414) år 1343 skrefs Rosbo ock att 
Rasbokyl (1413) under medeltiden äfven uppträder under namnet 
Resbokill. Då därtill kommer, att sjön är belägen i ett hörn 
af socknen ock häradet, blir det föga sannolikt, att dessa namn 
stå i etymologiskt sammanhang med hvarandra : jag utgår alltså 
från det antagandet, att de icke höra tillsamman. 

Hvad härledningen af sjönamnet Rasten för öfrigt beträffar, 
bör det sammanhållas med Rastälfven Järnboås sn Vstml., det 
namn som Grängshytteån antager efter sitt utflöde ur Grängen 
(SGU Aa 69: 5). Säkerligen ha vi alltså att utgå från en nor-
disk älf- ock sjönamnsstam Rast-. 

Hvad denna stam betyder, är icke möjligt att med full be-
stämdhet säga. Till fsv. rast, isl. r2st f. bör den sannolikt icke 
föras. Om namnet innehölle detta ord, skulle väl den enda 
rimliga betydelsen vara 'den lugna sjön (o. s. v.)'; men ordet 
betyder i nordiska språk endast 'vägsträcka', ock dess grund-
betydelse är för öfrigt snarast 'förblifvande, kvarblifvande'. Vi-
dare torde en sådan betydelse icke passa för Rastälfven, som 
har åtskilliga forsar, t. ex. vid gårdarna Björkborn, Nyhyttan, 
Lindesby hytta, Peterfors, Rastälfskvarn m. fl., samtliga nu upp-
dämda till vattenfall. 

I stället för jag namnet till sv. rasa ock isl. rasa 'glida, 
störta', hvilket ord står i afljudsförhållande till isl. råsa 'fara 

Styfre 53.2  s. 289. 
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med stor fart', ags. raSsan 'storma på' o. s. v. samt å andra sidan 
till gr. imi.o) 'flyter, strömmar, skyndar'. 

Afvenledes kunde man tänka på sskr. råsati 'ljuder, skriker, 
tjuter', hvilket möjligen är besläktat med got. ramla 'språk', 
isl. redd 'ljud, röst' o. s. v.1  Med afseende på afledningen för-
hölle sig då Rasten -4- ieu. mad- till isl. redd <--• jett. razdh 
söm t. ex. mrdli- till mrdii ock som gr. thöckh till åp.c0,36wo 
o. s. v.' Betydelseanalogier finnas i mängd; jfr bl. a. Bjälmen, 
Galmaren, Ommen, Open, Skrikegallen, Tjntingen o. s. v. ock för-
klaringarna af dessa namn. 

I detta sammanhang må erinras om det indiska flodnamnet 
itasit = zend. Ranha 'Jaxartes', som säkerligen riktigt af Uhlen-
beck Et. wb. d. altind. spr. s. 246 identifieras med sskr. raså 
f. 'fuktighet, väta', lit, rasa, fslav. rosa 'dagg', hvilka ord för 
öfrigt, om ock med tvekan, af Falk-Torp Et. ordb. 2: 96 för-
bindas just med det ofvannämnda isl. rasa. Af Fick, 1: 301 
föres det indiska älfnamnet till det likaledes ofvan omtalade 
sskr. råsati. 

Ravalen 1. Ravaln ra3va2ln 3  (1. ra3val2n?) (Ravalen karta 
1762; Ravallen skifteshandling 1804; Ragvallen handling 1805; 
Ramin Tham Sthlm ss. 7, 141; Rafvaln GS 5 Ö 32) Sollentuna 
sn o. hd Uppl. Sjön är mycket grund samt omgifven af kortväxt, 
dålig skog. Namnet tycks vara en sammansättning. Första 
leden är väl antingen no. rad, isl. nä 'grusbank' o. s. v. (se 
Radkalfven) eller fsv. ra, sv. rå 'gränsmärke' (se Ralången). 
Dock ser jag i sjöns naturbeskaffenhet eller läge ingen starkare 
grund till vare sig den första eller andra härledningen. Senare 
leden är sannolikt identisk med sjönamnet Valen. 

I detta sammanhang må äfven omnämnas: Rafveltjärn (GS 
1 V 36 ock enligt skriftlig uppgift) Ödenäs s:n, Kullings hd 
Vg., Rafvalstjärn (GS 2 V 31) Skillingmarks sn, Nordmarks 
hd Vrml., ock Ravalsjön Buskerud Nge. 

Rafvalstjärn Vrml. innehåller snarast liksom så många 
andra tjärnnamn i dessa trakter, ett personnamn, alltså Ragh(n)-
vald, samma namn som ingår i Ravalshytta Garpenbärgs sn Da- 

Jfr Persson Wz. ss. 87, 244. 
Jfr Persson Wz. B. 46 f. 

8) Enligt en annan uppgift, som dock ej vunnit bekräftelse, ut-
talas namnet ra4veln. 
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lama. Liksom Rafveltjärn i Vg. är det ytterst litet. Åtmins-
tone det senare namnet har sannolikt samma nedsättande be-
tydelse, som uppträder i t. ex. Stackaistjärni, nsv. Småkrak-
tjärn m. fl. i öfversikten anförda. Rafveltjärn förbinder jag 
med sv. dial. ravel n., hvilket utom 'prat' äfven betyder 'något 
som är dåligt, drafvel' Små!. (Rz s. 520). Om Rafvalstjärn 
också hör hit, utgår det kanske från ett fsv. *raval m., isl. 
*rafaR, hvilket vore etymologiskt identiskt med no. raval m. 
'stackare', af Ross anfört frän Fosn, Ork.2; troligast är emel-
lertid, som nämnts, detta namn sammansatt med Ragh(n)vald. 

Raveln, se Ravaln (s. 470 not 3). 
Refven re4ven ingår som senare led i sjönamnen Bred-, 

Mögrefven. Här kan föreligga en bildning af sv. ref, fno. rif 
n. 'grund', hvilket ingår i några no. ortnamn på -heimr3. Samma 
ord uppträder äfven i sockennamnet Refvesjö Kinds hd Vg., år 
1368 skrifvet Rivasiö4, samt Refvakärr Tosjö sn Skå.2  Namnet 
kunde — att dömma af kartan — ursprungligen ha tillkommit 
Bredrefven samt särskilt syftat på dess sydöstra del. Som i 
öfversikten framhålles, har namnet regelbundet blifvit mask., 
ehuru grundordet har neutralt kön; jfr de analogt bildade Asen, 
Blåkaren, Gryten, Hörnen, Kloten o. 5. V. 

Möjligt är dock äfven, att senare leden innehåller sv. refva, 
fsv. riva, isl. rifa 'remna" o. d.' Ett no. gårdnamn, där detta 
ord möjligen ingår, anföres af Rygh NG 1: 185. Äfven om sjö- 

Detta namn kan dock innehålla stafkarl i egentlig betydelse; 
jfr Notbindartjärn, Tataregölen m. 

Detta ord hör till no. rave 'pjalt; stymper' (Ross) ock är bildat 
med samma afiedning som t. ex deverbativerna isl. etall 'förtärande', 
flogall 'rask', Dagall 'tyst', no. blaasall 'blåsig', krekall 'svag', ruskall 
'orolig, stormande', sv. dial. vidrakal 'som gärna drifter omkring', 
trägel 'trägen' eller (då ordet synes vara denominativum) närmare som 
no. rotall 'smutsig', hvilket kanske snarast höy till rot 'orenlighet', 
— ett ringa antal representanter för en bildningstyp, hvilken i isl. ock 
särskilt i no. visat sig mycket lifskraftig (se om densamma Karsten 
Prim. nominalb. 2: 98, där dock ordet icke finnes upptaget). Samma 
ord är naturligtvis no. raval m. (i bet. 'en som »ravlar» : vrovler, tumler'), 
hvilket dock har en mera deverbativ prägel. Af de ofvan anförda ex. 
framhålles särskilt det såväl till bildning som betydelse analoga krekall 
'svagelig'. 

8) Rygh NG Indl. s. 70. 	4) Styffe Un.2  s. 109. 
5) Falkra. 8. 80. 
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namnets sista led är ett feminint ord, skall namnet blifva masku-
lint: de undantag, som finnas från denna regel, utgöras af namn 
på gölar ock små tjärn. Betydelsen vore densamma som i sjö-
namnen Klämmingen, det besläktade Remnaren, Ryfven m. 
Det ofvan anförda Rivasiö kan dock i alla händelser på grund 
af sitt a ej höra hit. 

Regnaren, se Rägnaren. 
Remma, gårdnamn, se följ. namn. 
Remmen (Lotter c. 1750) Svanskogs ock Edsleskogs s:nar, 

Tössbo hd Dalsl., nu kallad Ömmoln. Att emellertid uppgiften 
hos LOTTER är pålitlig, framgår däraf att vid sjön en gård 
Remmesnäs 1  är belägen, li'vilket namn tyder på ett fsv. sjö-
namn *Rimir eller "Remir; jfr Brånäs: Bråen, Möekelsnäs: 
Möekeln, Ramnäs: Ramen, Rämsnäs: Rämmen 0. s. v. Detta 
sjönamn kan vara aflett af ett numera försvunnet namn å den 
icke obetydliga älf, som flyter genom sjön, motsvarande fno. 
älfnamnet Rima 2. Detta synes vara bildat af det i norska 
ortnamn ofta uppträdande rim 'långsträckt förhöjning, bärgs-
rygg' = sv. dial. rem 'sandås, bevuxen med barrskog' Jtl. 
(Rz s. 529), da. dial. rem 'strandbrädd vid en fjord, jordrygg'; 
jfr äfven n-afiedningen fno. rimi, no. rimi, rimme, remme med 
samma betydelse3. Att dömma af kartan synes naturen å sjöns 
stränder tala för en dylik härledning. 

Samma ord ingår också i gårdnamnet N. o. S. Remma 
samt det däraf bildade sjönamnet Remmasjön (GS 1 Ö 38) 
Långaryds sn, Västbo hd Smål. Denna sjö har ' tydligen i 
äldre tid haft mycket större utsträckning än nu, ock gårdarna 
Remma äro belägna alldeles invid dess forna stränder. Gård-
namnet Remma kan väl vara bildat direkt af sv. dial. rem, 
äldre *rim; jfr Gryta, Hestra, Hyena, Kisa, Vasa 0. EL V.4; men 
det kan äfven förutsätta ett sjönamn *Rimir (*Rimir: Remma 
= Rägnaren: Rägria o. s. v.). För öfrigt erinras om ortnamnen 
Eke-, Å-, Ölsremma, hvarom se under Ölen, samt om det väst-
faliska bynamnet Rehme, fht. Rimi, -e, hvilket af Jellinghaus 
Westfål. ortsn. s. 111 säkerligen riktigt förbindes med det med 

Så GS 1 V 33; Lex. 6: 387: Rämmesnäs. 
Om detta namn se Rygli NG 2: 252, 318, Elven. s. 192. 
Rygh Thr. VSS. 1882, s. 59, NG Indl. s. 70. 
Se Hellqu. Ark. 17: 66 f. 
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vårt nordiska ord stambesläktade ags. rima 'kant, strandbrädd". 
Jfr äfven Rämmen, Rammingen. 

Remnaren rem3nar2n. (Remnaren enl. uppgift; Rimaren 
.GS 4 Ö 32), ytterst liten vattensamling i Ärila sn, Ö.-Rekarnes 
hd Sdml. Sjön är enligt meddelande belägen i en remna bland 
bärg. Grundordet är sv. remna, fsv. rifna, rimna eller ock det 
likbetydande fsv. riva, nsv. refva2, i hvilket fall namnet är en 
bildning på -nir. Jfr Refven. Hvad namnet Rimaren beträffar, 
*kunde man tänka sig, att här ett likbetydande äldre ord före-
låge, hvilket ersatts med ett annat begripligare. Om fullt ana-
loga namnutbyten se under Malen, "Nidingen, Oren; jfr äfven 
(de tautologiska bildningarna) Nästången, Skrikegallen. Om detta 
_Rimnaren varit en talad form, kunde man möjligen våga ställa 
det till lat. rima 'klyfta, renina', därest detta utgår från en stam 
rims. Men äfven för den händelse att lat. rima reflekterar ett 
äldre *rioma3, bör ett däraf aflett germ. *rihmiaa som bekant 
gifva ett fsv. "Rimir -›- Rimaren. I fråga om betydelsen jfr 
t. ex. Klysan ock Klämningen. 

Renaren väl re3nar2n (Renarn GS 5 Ö 31), ytterst liten 
sjö i Knutby sn, Närdinghundra hd Uppl. Namnet ställer jag 
till det vanliga fno. älfnamnet Rein(a)4; jfr äfven västfal. flod-
namnet Reine5. Möjligen är Renaren, fsv. *Renir en utbildning 
af ett motsvarande årta" Grundordet är, åtminstone i det 
svenska namnet, snarast adj, ren, isl. hreinn. Jfr med afseende 
på betydelsen grek. flodnamnet Kykap6; i Kolchis, källnamnen 
Koc.bccpi: adj. x.a.9-094 'ren" ock 'Art: olyvå; 'ren". 

Om .  fao. Reinsios, nu Rensvattnet (GS 2 V 34) Boh., hör 
lit, är osäkert; jfr äfven djurnamnet ren ock åkerren. 

Rengen, se Rangen. 
Riekaren (Lex. 3: 107) Gryts sn, Daga hd Sdml., måste 

vara en felaktig form. Enligt uppgift kallas nämligen sjön Rink-
...sjön, såsom äfven GS 4 Ö 33 ock Tham Nyk. s. 267 ange. Då 

Se om detta äfven Middendorff Aeng. flum. s. 108. 
Om förhållandet mellan dessa båda ord se Kock Sv. lm. XV. 

2: 16. 
Jfr Persson Wz. s 103. 	4) Rygh Elven. B. 188. 
Se Jellinghaus Westfäl. orten. s. 111. 
Fick Bezz. Beitr. 22: 43. 7) Fick Bezz. Bett". 22: 49. 
NGL 2: 487, 488, V. 2: 822. 
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framställningen i Lex. i öfrigt, delvis ordagrant, är lånad från 
TEAM, beror formen Riokaren tydligtvis på förbiseende. 

Ett Ricksjön förekommer äfven i Og. (GS 3 Ö 34). Skulle 
man i första sammansättningsleden våga se en motsvarighet till 
nht. rieke, fht. *riccha, got. rikki 'råget'? Ordet är visserligen 
uppvisat blott i ty., men dess bildning, förgerm. *ri3ni-, visar hän 
på en mycket hög ålder. I fråga om betydelsen vore särskilt 
Hinsen ock därunder anförda sjönamn att jämföra; äfven er-
inras om sjönamnet Hjorten. 

Rifven, se Ryi'ven. 
Rimaren, se Reannaren. 
Ring- såsom ingående i sjönamn, se Glillringen. 
Rinnen 

(Hermelin 1808, GS 1 V 32) på gränsen mellan Öster-
vallskogs, Karlanda o. Järnskogs salar, Nordmarks hd Vrml. 

(Hermelin 1808, GS 1 V 32) Karlanda sn, Nordmarks 
hd Vrml.; genomfluten af Rinnälfven. 

rin3nen2  (Lotter c. 1750, Fernow s. 16 [1773], GS 1 V 
32) på gränsen mellan Brunskogs o. Boda s:nar, Jösse hd Vrml.: 
Rinnefors, bruk hvars ålder räknas från slutet af 1600-talet. 

Alla tre sjöarna hafva en långsträckt form. Namnet hör 
till det nord. värbet rinna, fsax. (o. s. v.) rinnan, got. rinno 'strid 
bäck', sv. dial. opprinna 'källa', rotbesläktat med lat. rivna 
'bäck'. Namnet Rinnefors tyder på att denna tolkning går i 
den rätta riktningen. Säkerligen syftar namnet ursprungligen på 
de i förbindelse med sjöarna stående åarna; jfr Rinnälfven (-<-- ä. 
*Rinna?) ock Rinnan, älf i Kalls sn Jtl. Samma namn ingår 
väl äfven i Rinnasjön (GS 2 Ö 32) vid gården Rinna i Rinna. 
sn, 0-östrings hd Og. Socknen, som skall ha nämnts redan på 
1200-talet2, skrifves åren 1382 ock 1437 Rinna 3. Gård- ock 
sockennamnet tyckes förutsätta ett ursprungligen osammansatt 
sjönamn; se äfven Värnen ock jfr Näkna: Näknen, Veckla: 
Veckeln ra. fl. I öfrigt erinras om fno. älfnamnet Renna (Rygh 
Elven. s. 330), da. Rennebtek Nielsen, fht. Rinnenbach rörstem._ 

Om akcenten för Rinnen 1 ock 2 har jag trots förfrågning ej 
lyckats erhålla någon uppgift. 

Tham Lik. s. 595. 
2) Höjer 2: 106, Styffe Un.2  s. 201. 
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Mindre sannolikt är, att sjönamnet bör (som hos Rygh Elven. 
s. 192 sker) direkt sammanställas med det gamla fno. älfnamnet 
Rind eller Rindal. Detta är kanske dock i alla händelser 
rotbesläktat. Rind : ir. rian %at" = stammen grind- 'sand' 
(se Grindeln): jr. grian 'sand'? Till en afijudsform af roten ri 
'rinna' hör som bekant äfven det galliska flodnamnet Rönos 
'Rhen' 3  (-<- "Rei-no-s), alltså egentligen 'floden', lånat i urgerm. 
tid under formen Bin: fht. Rin, holl. Rijn o. s. v.4  

Fsv. Ripa, älfnamn, nsv. Rippetorp, gårdnamn, se Ripp-
lingen. 

Ripplingen, öfte o. Nedre, rip3lingen2  (Ripliugen Herme-
lin 1810, Tham Link. s. 44; Ripplingen GS 3 Ö 34) Risinge 
sn, Finspånga läns hd Og.: Rippestorp. Att en dylik stam upp-
trätt i svenska vattendragsnamn, visar fsv. Ripaqvarn5  Härads-
hammars sn Og. : af det här förekommande ånamnet Ripa 
har det nuvarande gårdnamnet Rippetorp bildats, fsv. *Ripo-
torp. Rippestorp utgår däremot tydligen från ett masku-
lint första sammansättningsled, alltså ett sjönamn. Sjöarna ha, 
att dömma af kartan, bärgiga eller åtminstone höglänta stränder. 
Det ligger alltså nära till hands att föra namnet till fno. ripr 
'klippa, backsluttning'. Om, såsom Falkm. s. 80 antager, äfven 
Ripa Åhus Skå. är bildat af detta ord, måste i den fda. formen 
Rypea y anses utmärka långt i-ljud. I fråga om betydelsen 
kunna t. ex. sjönamnen Fjällen, Killen, Hällingen, Klefven jäm-
föras. Dock kunde namnet äfven förbindas med sv. no. ripa 
'repa, liten skåra'. Se i fråga om betydelsen under t. ex. Kläm-
mingen, Klysan, Remnaren. Den enda betänklighet jag hyser 
mot denna härledning är, att ordet ripa åtminstone numera en-
dast användes om en liten fin skåra. 

Anfört af Rygh NG Indl. s. 70, VI. 1: 82, 84 o. s. v., Elven. 
s. 192. 

Om detta ord se Wh. Stokes hos Fick, II. 227. 
Utförligare med talrika källhänvisningar handlar om detta namn 

Egli Nom. geogr. s. 774 (1893). 
Se t. ex. Luft ZfdA 41: 238. Enl. d'Arbois de JUbainville 

Prem. habitants do l'Europe 2: 211 reflekterar urgerm. *Rinaz snarare 
ett liguriskt Reinos (ligurerna anses af nämnde förf. för indoeuropéer). 
Den sv. formen Rhön beror väl på falsk ljudsubstitution, d. v. s. 
Rhön: nht. Rhein = ben: bein, sten: stein o. s. v. 

SRP nr 1477 från 1380. 
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Skulle man våga draga några slutsatser af gårdnamnet 
Rippestorp, är namnet först i senare tid utvidgat med afledn. 
-ung. Jfr det analoga förhållandet med sjönamnet Isiingen. På 
samma sätt ha sjönamnen Grytingen, Hissingen, Vinningen, 
Yxningen först i yngre tid utbildats med suffixet -ing. Gård-
namnet tyder däremot på ett fsv. sjönamn *Ripir. Emellertid är 
det som bekant särskilt vanskligt att bygga på sammansatta 
ortnamn, hvilkas fsv. former icke äro kända. Sammandrag-
ningen af *Riplingsporp till Rippestorp är för öfrigt ej våld-
sammare än den af Raklangis torp till Rakstorp (se Raklången); 
jfr äfven Hultsfred: *Hulunder (se Hnlingen), Hällesnäs: Hällun-
gen, Skärsboda: Skärfvingen. 

Risingen (Crxlius s. 129 [1774]) Bristdala sn, Tunaläns 
hd Klm. Härmed åsyftas utan tvifvel den sjö, som är belägen 
vid gården Risinge (GS 4 Ö 37) ock som, då intet annat å 
kartan angifves, säkerligen är uppkallad efter gården ock så-
lunda nu heter Risingesjön. En sjö kallad Risingesjön vid 
gården Risinge finnes äfven i Sdml., nämligen i Husby sn, Ö.-
Rekarnes hd (GS 4 Ö 32). Då nu båda dessa sjöar stå i för-
bindelse med åar, kunde man visserligen tänka sig, att här sjö-
namnet, ett fsv. *Risinger, vore det ursprungliga ock aflett af 
ett ånamn *Risa = fno. älfnamnet Risa, no. Risa, afloppet för 
Hersjefen Akershus 1. Men detta antagande är föga troligt, emedan 
ortnamnet Risinge äfven annorstädes förekommer, där en sådan 
tolkning ej är möjlig eller ligger nära till hands. Jag erinrar 
om sockennamnet Risinge Ög.2  ock gårdnamnet Risinge Ö1. 3  
Sjönamnet Risingen är alltså en bildning af gårdnamnet Ri-
singe, af samma art som t. ex. sjönamnen Aplungen, Drättingen, 
Glattkern, Knabbarpen, Ryeklingen, Tydingen, Yddingen. 

Det vanliga gårdnamnet Risinge är väl i sin tur bildat af 
släktnamnet *Risinger eller *Risunger4. I vissa af dessa ortnamn 
ingår vidare sv. no. ris5, isl. kris, hvilket enl. Rygh NG Indl. 
s. 70 uppträder i en mängd no. ortnamn ock enl. Falkm. s. 80 

Rygh NG 2: 329, Elven. s. 193; jfr Riska Vg. SGU Ab 11: 10. 
Så 1422 enligt Styffe Un.2  s. 207. 

8) Styffe Un.2  s. 215. 
Se därom utförligare i min afhandling Ortnamnen på -inge s. 111. 
Snarast i betydelsen 'liten skogslund'? Jfr Rz s. 535, Falkm. 

s. 80. 
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i åtskilliga skånska sådana. Utom sin nuvarande betydelse 
hade ordet den af 'småskog', ock det är väl denna som i regel 
ingår i ortnamnen. I Atlakv. användes ordet liktydigt med skog 
i allmänhet: »hris Fat it mra, er mer Myrkvia kalla»; jfr 
Kauffmann PBB 18: 139: Af hithörande sjönamn har jag an-
tecknat Rissjön (GS 1 Ö 39 : Risböke), Ristjärn', Risvattnet 
(1 V 31). Af samma ord är äfven fsv. skogsnamnet Rislingi, 
Blislinger aflett (VGL IV. 11); jfr Risui&er. 

I detta sammanhang må uppkastas den frågan, om ej Råda-
sjön N. Råda sn, Älfdals hd Vrral., i äldre tider burit ett hit-
hörande namn. Det är i ock för sig sannolikt, att denna stora 
f3jö någon gång haft en mera själfständig benämning. Att denna 
innehållit den ofvannämnda vattendragsstammen ris-, är ganska 
troligt på grund af namnen Risäter å sjöns västra ock Ris-
bärg samt Ristorp å dess östra sida. 
'Ristelången har antagligen varit namnet å den sjö, som 

å GS 2 V 34 kallas Ristelångvattnet ock som är belägen i 
Bullarens hd Boh. I fråga om första leden se Risten, i fråga 
om senare Lången. 

Risten ris4ten. 
(Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS 3 Ö 35), ganska be-

tydlig sjö i Björsäters sn, Bankekinds hd Og. : Ristskeda. 
(Hermelin 1810, Widegren 2: 135 [1828], GS 3 Ö 34) på 

östra gränsen af Risinge sn, Finspånga läns hd Og. : Rist. Gård-
namnet har naturligtvis uppstått, innan sjönamnet erhöll best. 
slutartikel; jfr Dunker : sjönamnet Dunkern, Kalt: Kalfven, 
Lid : Lien, Lång : Lången, Sotter Sottern o. s. v. 

(ristn. 1. rstz2.) (GS 3 Ö 31 genom tryckfel Besten) Rams-
bärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Jfr gårdnamnet Resta, äldre 
Ristehyttan 2. 

Risten 1 har bärgiga ock branta stränder samt är lång 
ock smal. Risten 2 har en mera afrundad form samt enligt 
uppgift låga stränder runt omkring; dock synes en blick 
på kartan icke gifva meddelaren i allo rätt. Risten 3 har en 
afsmalnande form; stränderna tyckas i allmänhet vara flacka. 

GS 1 V 32 2 ggr, 2 V 32, 1 V 31, 3 ö 30. 
2) Enl. Karlsson Bidr. t. Sveriges uppodlingshist. (Sv. fornm.-för. 

tidskr. 10: 42). 
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Namnet är säkerligen att föra till den stam rist-, som ingår i 
is!. rista 'skåra, öppning, gap' (= no. rista, se Ross), rista 
'skåra, fåra', fsv. rist 'eg. inskärning, skåra; gränsmärke',. Det 
har sålunda ungefär samma betydelse som sjönamnen Gillen, 
Klämmingen, Klysan, Remnaren 0. S. v. 

Samma stam ingår kanske också i sjönamnen Ristelången, 
Ristesjön (GS 1 V 36) Kullings hd Vg., Ristevattnet (2 V 35) 
Inlands Fräkne hd Boh. samt det mycket smala Risttjärn (1 V 
32) Vrml. Ett helt annat ord är enligt min mening det fao. isl. 
önamnet Rist, Hrist (Rygh NG 2: 84). Detta ställer jag till 
no. rist f. 'bä,rgskam' Aas. Ross ock identifierar det med lat. 
crista 'kam på djur o. d.', hvilket ord som bekant äfven är be-
släktat med lat. crinis, gr. xipot; o. s. v.2  Mindre sannolikt är, 
att no. rist är lika med germ. "risti- 'upphöjning' (fht. ur-rist) 
: risan (Brugm. Grundr., 1: 780). För önamnet Hrist är i alla 
händelser en dylik härledning utesluten. På grund af strän-
dernas beskaffenhet hos Risten 2 ock 3 kan man ej häller föra 
sjönamnet hit — en etymologi som vore föga sannolik äfven 
därför, att sjönamnet uttalas med ake. 1. En bildning af sbst. 
rist skulle snarast gifva ett fsv. sjönamn *Riste 1. *Ristir. 

Fsv. Rivasiö, sockennamn, se Refven. 
Rixen (Tham Link. s. 36) = Risten 2. Vare sig formen 

Rixen förekommit i det talade språket — hvilket torde böra be-
tviflas — eller ej, beror den på anslutning till Käxen, äldre be-
nämning på den sjö, som nu kallas Käxten. Omvänt har detta 
senare namn erhållit sitt t från Risten. 

Rogvarpen, se Råvarpen. 
Rommen, enligt uppgift uttalat »rommen)3  (Hermelin 1808, 

GS 1 V 32) mellan Stafnäs ock Värmskogs s:nar, Gillbärgs hd 
Vrml. : Rombotten, Rommenäs. Gårdnamnen visa, att sjön i 
fsv. tid hetat *Röme; jfr *Ome (se Ommen). Man har att för-
binda ordet med den fno. älfnamnsstammen Röra- ock utgå från 
den stam röm-4, som finnes i isl. rbmr m. 'stämma, ljud', råmo- 

Jfr Schlyt. Gloss., Södw. 
Det bör anmärkas, att en af dessa öar nu heter Haanen 'den 

höga ön'. 
»Stundom förekommer här ett ljud mellan o ock 15.» (e?). Akcent-

uppgift har ej lemnats. 
Enligt en i trakten gängse mening har sjön i äldre tid kallats 

Ramen efter en godsägare Ram. 
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samr larmande'l; detta är i sin ordning en m-utbildning af 
den rot, som föreligger i f ht. ruo-d 'rugitus', fslav. ra-ra. 'sonitus' 
o. s. v.2  Jämför med afseende på betydelsen sjönamnen Bjäl-
men, Galmaren, Gällen, Jälmaren, Kärmen, Ommen, Open, 
Skrikegallen, fno. Itymr o. s. v. ock se för öfrigt de många 
i betydelseöfversikten upptagna sjönamnen med samma bety-
delse. 

Sannolikt är väl, att hit äfven böra föras: Romesjön (GS 
2 V 36) : Rombacka, Romsjön (2 V 34) Boh., Rommatjärn 
(1 V 36) Vg. Den första är emellertid belägen i Romelanda 
sn, hvilken under medeltiden kallades Rimalandas. Har socknen 
sitt namn efter sjön, kan dennas namn ej höra hit. Kanske har 
dock sockennamnet ombildats i anslutning till sjönamnet? 

Roslången, vanligen ro3a1og2gen (Raslången Lotter c. 1750, 
Sjöborg Blek. hist. o. beskr. 2: 374 [1793], Öller Beskr. öfv. 
Jemshögs sn s. 39 [1800], Lex. 1: 223; Rosslången GS 2 Ö 40, 
Falkm. s. 83), betydligt lång ock smal sjö i Jämshögs sn, 
Listers hd Blek. på gränsen till Vånga sn Skå.; äfven kallad 
Baggebodasjön (: Baggeboda). Säkerligen riktigt har Falkm. 
s.83 fört första leden i namnet till sv. dial. rås f. 'kärr; sum-
pigt ställe inom en för öfrigt fast ock torr mark, hvarest vatt-
net Finner fram' Vg. Hall. Smål.; 'lång, ej djup dal, vår ock 
höst af vatten öfversvämmad' Vg.; 'öppen vattenstrimma i en 
tillfrusen å 1. sjö' Häls.4, fsv. (vatn)ras 'vattenlopp, strömfåra', 
isl. rås 'lopp, vattenränna o. d.' Samma ord, rås, ingår äfven i 
-vattendragsnam nen Rossvalen (Råsvalen), Råsen 5, Råsagöi (GS 
3 Ö 38 : Råsa), Råsebäeken (1764) Klm., med omgifvande »sidder 
ock kärrdrag» enl. Cr2elius s. 179. Om ordet såsom uppträdande 
i några skånska gårdnamn se Falkm. s. 82. 

Den i sjönamnet Roslången älst uppvisade formen Ras-
beror antingen på att i traktens dialekt äldre å i hufvudbetonad 
stafvelse ej öfvergått till ?1,6  eller på att hufvudakcenten legat 

Jfr Rygh Elven. s. 197. 
Om öfriga släktingar till detta ord se Persson Wz. s. 87. 
Styffe Un.2  s. 357. 	 4) Se Rz s. 549. 

5 På grund af det äfven förekommande uttalet med ale. 2 kunde 
man dock tänka sig, att Rasen helt enkelt betyder 'råsjön'; se Råen, 
Rågreken. Jfr Alsen 'alsjön' ock därunder anförda paralleller. 

6) Jfr uppgifterna hos Lundell Sv. lm. I. 2: 100. 
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på senare ledens hufvudstafvelse. Jfr Ralången, Rålången samt 
Asunden. — Om senare leden se Lången. 

Rossvalen 1. Råsvalen 1. Råsvaren rossva21(e)n 1  I. rå3s-
va21(e)n I. rå3sva2r(e)n, af allmogen uttalat rilsvein 1. enligt annan 
uppgift »rå,svån», alltså med kort eller långt ft-ljud i första staf-
velsen (Råsvalen Tuneld s. 82 [1741], Nora bärgsl. s. 64 [1791], 
Hermelin 1803, Råsvaln Nohrborg Lindesbergs stad och sochn 
s. 39 [1761]; Raswahln Gran s. 29 [1754]; Rossvalen Berglund 
s. 1, GS 3 ö 32, 2 Ö 31; Rosvalen Tham Örebr. s. 4; Råsvar 
I. Råsvaren Johansson ,Norask. ark. 3: 3), ganska betydlig sjö i 
Lindes sn, Lindes bärgsl. Vstml. : Rossvalslund. En efter sjön 
uppkallad by kallas i 1539 års jordebok Råsawarsby 2. Detta 
namn visar hän på ett fsv. sjönamn Rås-var-. Första leden har 
redan af Johansson Norask. ark. 3: 3 utan tvifvel riktigt ställts 
till det under Roslången omnämnda sv. dial. rås. Senare leden 
torde böra förbindas med sjönamnet Varen ock därunder anförda 
namn på nordiska vattendrag samt vidare möjligen med det -vara, 
som uppträder i flera namn å vid sjöar belägna gårdar såsom 
fsv. Grovara, So3vara, nsv. Hillevara ock som jag under Grosken 
för 	till ags. varo6 'strand', f ht. weid, warid 'ö' (ty. werder), 
is]. vor n. 'har o. s. v. I hvilken speciell betydelse denna stam 
uppträder i Rossvaren, är icke gott att säga. De nämnda orden 
föras ganska allmänt till sskr. var, vari 'vatten, väta', zend. 
vairi- 'sjö', is!. ur, sv. ur 'fint rägn'. Kanske föreligger här 
alltså ett gammalt ord för »vatten», »vattendrag» 1. dyl.; jfr t. ex. 
Afvern, Juttern, Laggaren, Maren, Naten, Noen, Näken, Nä-
turen, Vättern. Se äfven Salvaren. 

Roten ro3ten2. 
(GS 1 Ö 38), liten sjö i Unnaryds sn, Västbo hd Små!.: 

Rotabo. 
Stora 0. Lilla (GS 3 Ö 34), små sjöar i Krokeks sn, 

Lösings hd Og. Af detta sjönamn är väl det fsv. gårdnamnet 
Rothult bildat (SRP ur 22 från 1351); enligt SRP reg. skall en 
så benämnd gård ännu finnas i Krokek. 
. 	Samma namn tycks äfven förekomma i Ångm. : Hammar- 
roten, Vikeroten, Mellersta rothen, äfven skrifvet millersta rottan 

Detta uttal var för en af mina meddelare obekant. 
Norask. ark. 1: 414. 
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(år 1567)1. Det torde knappast finnas något skäl att skilja 
dessa namn från nord. röt f. 'wurzel'. Roten 1 o. 2 förutsätta 
tydligen ett fsv. *Röte, alltså en n-utvidgning af nämnda ord. 
Svårare blir att bestämma, hvilken föreställning ordet här skall 
återgifva. Ett fsv. *Röte kan emellertid helt enkelt betyda 'rot-
sjön', sjön å hvars botten eller stränder (en myckenhet) träd-
rötter o. d. förekomma. Jfr med afseende på bildningen t. ex. 
Fjällen 'fjällsjön', Gryten 'stensjön', Koman 'kornsjön'. I så fall 
vore närmast att erinra om Rotsjön (Gran s. 443 [1754]) Bro 
sn Vstml., Rotasjön (GS 1 Ö 39), Rottjärn (2 V 32); se äfven 
Rotungen. Samma ord ingår i åtskilliga no. gårdnamn ock namn 
på öar, näs o. d.2  samt väl också i no. älfnarnnet Rota3. Andra 
från växtriket hämtade sjönamn äro — utom de många, som 
bildats af namn på träd — exempelvis Agnaren, Axen, Bus-
ken. Kanske har liksom vissa af dessa namn Roten af-
seende på något i sjöarnas form 1. dyl. 

Ganska osannolikt är, att namnet skulle vara bildat af en 
.annars ej uppvisad substantivstam röt- 'klyfta, remna 1. dyl.' 
nord. röta, ags. wråt(i)an; jfr det möjligen (i alla händelser 
blott på långt håll) besläktade sskr. vrawi- 'riss, spalte' 4. Icke 
häller finns någon anledning att föra namnet till ett annars icke 
uppvisat adj. motsvarande ags. råt 'glad'. Mera tilltalande vore 
det att förbinda Roten med stammen i valkyrienamnet isl. Röta, 
hvilket‘ blifvit tolkat som 'sti1rmisches graupeln'5. Att antaga, 
det valkyrienamnet själft ingår i vårt sjönamn, torde icke vara 
rådligt, om ock parallellerna (sjönamnet) Gunnen : (valkyrie-
namnet) Gunnr, Haien : Hildr, Gändeln : G2ndul, Misteln: 
Mist ock Roten: Råta kunna värka bestickande; jfr Allgunnen. 

Fsv. *Röte. 
Bottnen I. (för 3) Rotten. 
1) rot3nen2  6  1. möjligen rot4nen (Rotnen Blaeu 2 : 36 

[1663], Tuneld s. 132 [1741]; Bottnen Chr. Bonde i HSH 
6 : 152 [1658]8, Lotter c. 1750, Rogberg o. Ruda s. 225 [1770], 

Nordlander Ångerm. fiskev. s. 21. 
Rygh NG Indl. s. 30, 2: 349. 
Se Rygh Elven. s. 198, där äfven vårt sjönamn omtalas. 
Persson Wz. ss. 47, 164. 	5) Meyer Germ. myth. s. 177. 

6) Enligt fyra uppgifter. 	7) Enligt en uppgift. 
8) Stafningen har möjligen moderniserats; jfr samma arb. s. 86. 
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Hermelin 1809, GS 3 Ö 39), stor sjö i Hofmantorps o. Nöbbeleds 
s:nar, Konga hd Smål. Härifrån kommer Rottne å, i sitt syd-
liga lopp kallad Ronnebyån. Det är sålunda själfklart, att 
stadsnamnet Ronneby i sin första led döljer ett forntida namn 
på denna ål. Det skrifves i fda. Rotnebu2  ock Rothneby 3, i 
fsv. Rotna by (Nya krön. v. 2442. SFS), alltså ett äldre *Rot 
nar by : älfnamnet Rotni jfr Bottnen 3 samt det på samma 
sätt uppkomna Nättraby (se Niitterhöfden). 

(Bottnen Smål. beskr. under Söraby; Rottnesjön Wiesel-
gren 2: 844) Söraby sn, Norrvidinge hd Smål. Emellertid är 
detta namn numera icke i bruk i trakten,. utan sjön kallas all-
mänt Söraby- eller Norrabysjön (GS 2 Ö 38). Att emellertid 
i äldre tider sjön hetat Rottnen, är mycket sannolikt. Socknen 
Söraby, inom hvilken sjön till stor del är belägen, utgöres näm-
ligen af de år 1779 förenade Norra o. Södra Rottne socknar. 
Detta sockennamn skrefs år 1345 Rotna SD V, år 1403 (Sudhre) 
Ruttnee SD NS I. Mellan Norrabysjön ock Innaren ligger ännu 
en gård, Rottnö, uttalat Rottne, ock vid en fors nära Innaren 
Rottnekvarn. 

roeten 4  (r4) (Rotnen Lotter c. 1750, Fernow s. 11 
{17731 Rottnen GS 1 V 31; B,otten Hermelin 1808, Björkman 
s. 113, Höjers karta, Cederström Vrml. fiskev. nr  1096), lång 
ock smal sjö i Gräsmarks o. Sunne s:nar, N. Fryksdals hd 
Vrml. : Rottna, hvilket namn är bildat af Rottnen som Näkna 
af Näknen, fsv. Norna af Nömmen, Veckla af Veckeln, Rägna 
af Rägnaren o. 8. v. Sjön genomflytes af Rottna- 1. Rottneälf 
(: Rottnedal, Rottneholm), hvilken vid Rottneros å nuvarande 
stranden af sistnämnda sjö bildar ett väldigt fall, Rottnafallet. 
Denna älf kallas år 1400 Rothna å (SRP nr 3076). Namnet 
Bottneros visar för öfriet, att älfnamnet i äldre tid varit osam-
mansatt : det utgår från ett fsv. Rotnar os5, bildat af fsv. ös 
'mynning' ock gen. af  älfnamnet Rotn, på samma sätt som fsv. 
Hindier os utgår från ett fsv. älfnamn *Hind, hvarom utförligare 
under Blusen; jfr fno. Aeluar os (1273, Modin Sv. landsm. 

Jfr äfven Sjöborg Blekinge hist. 2: 247 (1793). 
Valdem. II:s jordeb. s. 48. 	3) Styffe Un.2  ss. 77, 79. 
Enligt två uppgifter. 
Nu folketymologiskt anslutet till ros; se Nor. Sv. lm. VI. 

.5: 29. 
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XIX. 2: 72), nu Ältros Sveg, Härjedalen, Niäaråss : flodnamnet 
Niä. För öf'rigt erinras om Rottnesjön Härj.1  samt det fno. 
älfnamnet Rotn i Rotneim. 

Då vi nu skola söka att etymologiskt förklara detta namn, 
Utgår jag från det förhållandet, att sjöarna Rottnen 1 ock 3 
stå i förbindelse med älfvar, hvilka utmärka sig för delvis 
mycket häftigt forsande vatten, som bildar höga fall, samt att 
nära Bottnen 2 ett Rottnekvarn är beläget vid en fors. Be-
träffande Rottneån erinras om forsarna vid Ugnanäs ock sär-
skilt Ronneby 2, ock de höga fall, som bildas af Rottneälfveu, 
äro ganska allmänt bekanta. Det förefaller alltså, som om 
här älfnamnet öfverflyttats på de sjöar, genom hvilka älfvarna 
passera. Att såväl Rottneån (Ronnebyån) som Rottueälf i äldre 
tider haft osammansatta namn, har ofvan påvisats. Hvad åt-
minstone den förra beträffar, är det säkerligen dess södra lopp 
som burit namnet *Rota, hvilket sedan fortplantat sig mot norr. 
Fsv. *Rotn är en bildning på ii af svaga stadiet3  till isl. hrjåta 
bl. a. 'störta, falla'; Rottnen 1 synes utgå från en häraf afledd 

la-stam (jfr afd. II. 3). Af detta värb härleder Rygh NG 2: 393 
älfnamnet Rota. Ålfnamnet Rotna (till Rottnen 3 ofvan) för 

han däremot4, som jag tror utan skäl, till rotinn 'rutten'. Till 
roten i hrjöta ställer jag vidare fsv. ånamnet *Rytla i Rytlofors 
(SD 1: 551 fr. 1279; se d. o). Äfvenledes hör hit fno. fjordnamnet 
Rjåtangr 5, jfr t. ex. no. rjåt m. Aas., is!. Hrjåtr namn på Oden. 
Möjligen är det, såsom redan s. 74 antytts, den hos samma stam 
förekommande betydelsen 'utstöta ett groft ljud, ryta, vråla' som 
bör läggas till grund : i senare fallet erinras om de synnerligen 
många betydelseparallellerna, som uppräknas i öfversikten. För 
bfrigt föreligger naturligtvis den (dock mycket svagare) möjlig-
heten, att namnet hör till den likbetydande roten lat. rudo 

Westin Sv. lm. XV. 3 (karta). 
»Strömmen störtar sig (vid Ronneby) utför branterne, skummar 

sig i fallet, ock låter höra et häftigt buller.» Sjöborg Blek. hist. 
2: 257 (1793). 

I fråga om bildningen jfr bl. a. det fno. fjord- ock älfnamnet 
Sogn(:suga?); se Sängen. 

Jfr Rygh NG 2: 319, 3: 245, Elven. s. 199, där äfven sjön 
Bottnen Smål. omnämnes. 

Rygh Stud. s. 76. 
Sv. landsm. XX. 1. 	 31 
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'briillen, schreien' o. s. v., ved. rudrå 'Maruts, vindgudar' 1. Å-
namn på n äro ganska vanliga; jfr fsv. Dumn, Gimn. Ett antal 
af sjönamnen på -naren torde äfven vara bildade af sådana 
(se afd. II. 3). 

Rotungen (Cederström Vrml. fiskev. nr  1800), tryckfel för 
Botungen. 

Roxen rokisen (fraa roxn H. Brasks brefväxling, EISH 
14: 75; Roxen G. I:s reg. 16: 392 [1544], SD 1: 608 [o. slutet af 
1500-talet? jfr noten], Blaeu 2: 35 [1663], Tuneld s. 115 [1741], 
Broocman 1: 17 [1760], GS 3 Ö 34 o. s. v.; Råxen VetAH 22: 193-
[1761]; i Roxan Spegel Guds verk ss. 108, 109 [1685]), stor sjö. 
i Bobärgs, Åkerbo m. fl. h:der Og. : Roxtorp. Med afseende på 
sjöns naturförhållanden må nämnas, att norra stranden mästadels-
är höglänt, brant stupande, längst ned sandig eller klippig, men, 
med djupt vatten nära intill land 2; södra stranden är flack. Då 
jag hos två med sjön förtrogna personer anhållit om uppgift å 
dess mäst karakteristiska egenskaper, ha de -- oberoende af 
hvarandra ock utan att därvid ha haft dess namn i tankarna — 
meddelat mig, att sjön särskilt är känd för sina många höjd-
ock sänkråkar. Dessa göra sjön, som om vintern synnerligen 
mycket användes vid körslor, i högsta grad farlig ock osäker 
flera människor måste på grund häraf årligen sätta lifvet tilL 
En notis med enahanda innehåll har jag sedermera äfven läst 
i Norrköpings tidningar. Erinrande om det jämtländska sjö-
namnet Wåxen (så 1559), hvilket att dömma af skrifnin-
garna Voxsjön, Wäsiönn (1566, 1573)3  måste utgå från ett *våg-
sjön, tillåter jag mig framställa den förmodan, att namnet helt 
enkelt är att förklara som ett fsv. "Riiksio, alltså ett sv. Råk-
sjön. Ordet heter på östgötska råk; jfr det af Rz s. 547 från 
Og. anförda siinkeråk f. 'vråk på stark is, med åt öppningen, 
sluttande kanter'. Detta råk, fsv. *rtik, är samma ord som isl. 
råk 'fåra', no. råk 'strimma, rand, råk' ock kan på grund af 
det uddljudande v- icke identifieras med synonymet vråk'. Sä-
kerligen gör emellertid denna härledning på mången läsare 
samma intryck som på mig själf, då jag först kom att tänka 

1) Thumb KZ 36: 197. 	2) Tham Link. s. 16. 
Nordlander Sv. lm. XV. 2: 16. 
Se Nor. Sv. etymol. s. 62; jfr Rz. s. 547. 
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på densamma: den värkar icke öfvertygande, af det skäl att 
man icke väntar sig en så enkel, för att ej säga banal för-
klaring af ett namn med en så vördnadsvärd ock uråldrig 
prägel som Roxen. Förutsatt, att sjön burit det ofvan anförda 
namnet Våxen, hvilket ju lika väl kunnat skrifvas Vosenl, 
kunde det emellertid ifrågasättas, om man ej skulle ställt sig 
lika tviflande gentemot en förklaring af detta namn ur Våg-
sjön, hvilken dock bevisligen är riktig. 

Sjönamnet Rosen identifierar jag med Råcksjön Huddunge 
an Vstml. ock det likalydande namnet å en vid Jönköping be-
lägen sjö, som hos Tuneld s. 147 (1741) skrifves Rocksjön. I 
samtliga namnen har den långa vokalen i stamstafvelsen förkortats 
framför dubbelkonsonant. Roxen : Rä,eksjön = Flaxen : Flak-
sjön; jfr för öfrigt t. ex. Flyxen, Foxen samt vidare fsv. Vend°, 
nu Växjö 	*Vceghsio (se Iväg). I detta sammanhang kan 
nämnas, att sjön Rocksjön Ångni. år 1567 kallas Råke tresk 
ock år 1568 Råkesiö träsk2. 

En härledning af namnet Roxen, som påminner om den 
här framställda, omtalas af Hederström VetAH 18: 289 (1757), 
nämligen af råg ock »se» (sjö). Ett dylikt sjönamn har värk-
ligen förekommit i fsv. tid, såsom framgår af fsv. gårdnamnet 
Rog(h)sio, nu Rågsjö, hvarom under Kornan. En annan möjlig-
het, som från vissa synpunkter onekligen är mera tilltalande, 
vore att antaga, det namnet hade en upprinnelse af samma art 
som det ofvan behandlade Posen. Rosen kunde förhålla sig 
till ett fsv. krok n. (-= no. rok n. 'rygen, drev; storm som driver 
vand i luften'): isl. rjtka, sv. ryka liksom Posen till fok n. : 

Slutligen må nämnas, att de ofvan föreslagna etymologierna 
af namnet göras något osäkra af den omständigheten, att just i 
Og. en oförklarad stam rok- flera gånger ingår i ortnamn. Jag 
erinrar om Roklunda (i Roklundom, Ruklundom, 1405), nu 
Råeklunda Ekebyborna sn, Roklosa (i Roklosom, 1402), nu 
B,åeklösa Häradshanymars sn, ock Rokstadha (i Rokstadhum, 
1403), nu Rogestad Ö. Hargs sn, allt enl. SD NS I. 

Jfr byn Voxsätter, Nordlander Sv. lm. XV. 2: 16. 
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 28. 
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Till det af Rygh NG 3: 365 anförda no. älfnamnet Rokka 
kan man ej ansluta sjönamnet, emedan det förra uttalas med 
slutet o. 

Rudungen ru3duB2gen (Rudingen Radloff 2: 92 [1805]; 
Rudungen GS 6 Ö 31), mycket liten sjö i Skederids sn, Sju-
hundra hd Uppl. Att dömma af den hos RADLOFF anförda for-
men föreligger här icke någon sammansättning, utan en nfled-
ning af en stam rud-. Namnet synes vara bildat af fisknamnet 
ruda, hvilket uppträder i fsv. i sammansättningen rudhodamber 
Södw.1, ock alltså närmast att jämföra med sjönamnen Hör-
ningen, Mysingen. Är härledningen riktig, bör det snarast be-
traktas som ett väl på formen syftande s. k. jämförelsenamn. 
Fisknamnet ruda ingår dessutom i flera sammansatta sjönamn: 
Rudsjön2, Rudesjön 2, Ruesjön (GS 2 Ö 40 Blek.), Rudtjärn 
(3 Ö 31 2 ggr Vstml.), Rudetjärn (2 V 33 Dalai.), Ruegölen 
(3 Ö 40 Blek.). Dessa senare namn angifva emellertid, att ru-
dor (i större mängd) anträffats eller finnas i nämnda sjöar. For-
merna på rue- utgå från dialektformen rua. Om utbredningen 
af fisken i fråga se närmare Lundberg Sv. insjöfiskarnas ut-
bredn. s. 28, af hvilken framställning synes framgå, att den 
är mäst utbredd i Blekinge. Frän detta landskap härröra också 
de flästa af de med fisknamnet sammansatta sjönamn, som ofvan 
anföras. I detta sammanhang kan nämnas, att smål. rua i de 
flästa fall icke betecknar Cyprinus carassius, utan sarfven, 
Scardinius erythrophtal mus 4. 

Ruggen rug4gen. 
(Broocnnan 2: 123 [1760], GS 3 Ö 40), liten sjö i Vreta 

sn, Gullbärgs hd Og. 
Stora o. Lina (GS 6 Ö 32), små sjöar i Öster-Åkers 

an, Åkers skeppsl. Uppl. : Ruggsättra (så uttalat). 
Ett norskt älfnamn Rugge omtalas af Rygh Elven. s. 199 

ock föres till no. rugga 'vagga, gunga'. Man kunde dock äfven 
tänka på det ord, som ligger till grund för fsv ruggotter 'skrof-
lig, rynkig', sv. dial. rugget Rz; jfr ~ken. Namnet torde, om 

Om ordet se för öfrigt Hellqu. Etymol. bemerk. s. X. 
GS 3 ö 34 ög., 6 ö 31 Uppl. 
GS 2 ö 40 Blek., 1 V 37 Vg. 
Lundberg anf. arb. ss. 29, 36. 
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denna härledning träffar det rätta, här som i så många andra 
fall snarast åsyfta beskaffenheten af sjöarnas närmaste om-
gifning. 

Rummen rum4men (Hermelin 1818, GS 4 Ö 36), tämligen 
stor sjö i Gamleby an, S. Tjusts hd Kim. : Rumshult, Rumma, 
Rummelsrum. Enstafvighetsakeenten ock gårdnaninet Rums-
hult visa hän på ett fsv. sjönamn *Rumber. Jfr Drögshult : 
Drögen, Finshult : Fenen 0. s. v. Sjönamnet har gamla anor. 
Gården Rumma nämnes år 1368 (i Rumum dat., enl. SRP nr 
818). Det äu bildat af Rummen liksom Näkna, Remma, Rottna, 
Rägna, Veckla 0. s. v. af resp. sjönamn. Ett Rumma finns för 
öfrigt i Horns sn Og., men synes ej kunna härledas från nam-
net å någon närliggande sjö. Hvad slutligen gårdnamnet Rum-
melsrum beträffar, utgår det ytterst ej från sjönamnet Rum-
men. Det skrifves år 1447 Rwnnersrwm 1. Detta namn tycks 
som första led innehålla ett sjönamn *Runnir. Med sjönamn 
sammansatta gårdnamn på -rum äro just i Klm. ytterst vanliga 
(se närmare under Allgunnen 3 samt i öfversikten). För denna 
uppfattning talar äfven den omständigheten, att — såsom lektor 
LUNDGREN upplyst mig — något personnamn här ej gärna kan 
ingå. Att en sjö under tidernas lopp växlat namn, är icke särskilt 
sällsynt; vanligen erinrar dock det nya namnet till ljud eller be-
tydelse — stundom bådadera — om det forna, se Allgunnen 
(Algudhl), Milen, Malen, *Maling(en), Ryningen, Tåkern m. fl. Ännu 
flera jämförelsepunkter erbjuder parallellen Ritven ock Ryfven 
(se detta senare ord). Om nu alltså fsv. Runnersrum värkligen 
innehåller ett gammalt sjönamn 	hvarom närmare under 
*Rannir — är detta namn utan tvifvel det älsta. Det nya nam-
net *Rumber, hvaraf Rumshult, Rumma, påminner i ljudligt 
afseende så starkt om det förra, att det torde kunna betraktas 
som en slags folketymologisk ombildning af detta. Till det 
nya sjönamnet har så Rummelsrum redan i slutet af medel 
tiden i formellt afseende anslutit sig: det skrifves år 1500 Ro-
molsrwm2. Fsv. *Rumber är en substantivering af fsv. adj. rum- 

Vadst. kl. jordeb. s. 69. 
2) Vadet. kl. jordeb. s. 69. Möjligen tyder dock detta namn på 

en tredje sjönamnsform. Jfr(?) Rwmelssandh (1500, enl. Vadst. kl. 
jordeb. s. 120) N. Vi sn, Ydre hd Smål., ock Rommelsjö, gård i ögges-
torps sn, Tveta hd Smål. 



488 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 

ber 'rymlig', sv. dial. rumi,• fda. rum, isl. råmar 'rymlig; be-
kväm', got. rums 'rymlig, bred', mht. rum, nht. geraum; jfr 
t. ex. mlt. de rume så. Samma ord ingår ä,fven i Rummesjön 
(GS 4 Ö 38) ock Rumsjön (3 Ö 36). Det förra namnet är ett 
fsv. *Rama (obl. kas.) sio(r) äldre *Ru.me (nom.) sio(r); jfr fsv. 
Brepasio, Diupasio, Holasio, Langasio o. S. v. Namnet B,umsjön 
bäres af en sjö, som är belägen i S. Vi sn, Sevedes hd Kim., 
vid gården Rum, hvilket gårdnamn synes visa tillbaka på ett 
enkelt sjönamn *Rumber. 

En afledning på -lan af samma stam är sjönamnet Rym-
men; jfr Dypen : Djupen, Fläten : Flaten, Fyllen : Fullen. — I fråga 
om betydelsen erinras om sjöuamnen Bredrefven, Möckeln, 
Vien o. d. 

Ett enkelt, af adj.-stammen ram- bildat sjönamn har möj-
ligen burits äfven af Rumhultsjön (GS 4 Ö 35) Kim. : Rum-
hult. Detta gårdnamn visar emellertid, att i så fall namnet ej 
lytt *Rumber, utan *Rume; jfr Frillhult : Frillen (med akc. 2). 
*Rumber (hvaraf Rumsbult) förhåller sig till *Ramo (hvaraf 
Rumhult 	*Rumahult) som t. ex. Bleken 1 till Bleken 2. Där- 
emot finnes det intet skäl — åtminstone efter de nuvarande 
naturförhållandena att dömma — att spåra ett sjönamn i socken-
namnet Rumskulla2  O. o. Klm. — Fsv. *Rumber. 

Rumpen 3  (GS 2 0 40), liten sjö i Asarums sn, Bräkne hd 
Blek. : Rumpeboda (ett stycke från sjön). Till grund för nam-
net ligger säkerligen fsv. sv. rumpa i betydelsen 'stum, bakdel'. 
Jfr Rumpsjön (GS 2 V 34 Bob.), Rumpesjön (1 V 33 Dalsl.), 
Bumpegöl (2 0 40 Blek.), Rumpviken (Tham Sthlm s. 13), 
gården Rumpoker, Rwmpokeer (1447, 1500)4  Kaga sn Og., 
Bumpokcer (1320) Björsäters sn Ög.5, Rumpekärr Rägna sn 
Og., ängen Romppa (1500) Ög.° I fråga om betydelsen erinras 
om sjönamnen Haien, Vispolen ock no. sjönamnet Gumpen (af 

Se närmare om detta ord Ra. 
Så redan 1337 enl. Styffe Un.2  s. 184. 
Akcenten å namnet är mig obekant. 
Vadat. kl. jordeb. s. 44. 
Att detta varit beläget i denna socken, är säkert däraf, att flera 

andra af de i dokumentet omedelbart bredvid omnämnda gårdarna måste 
förläggas dit; se närmare under Meshatten. 

Vadst. kl. jordeb. s. 72. 
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gump 'bakdel')1. I alla dessa namn är det formen som åsyftas. 
I Norge finnas äfven gårdar som kallas Rumpen, se t. ex. 
ilygh NG 1: 392. Härledningen af detta ord är densamma som 
för det svenska sjönamnet. 

Högst osannolikt är, att namnet Rumpen bör föras till ags. 
3ehrumpen 'rynkig'; jfr Ruggen, Rusken. 

Rungeln rugsBe12n, af allmogen uttalat »rogern» (Rungen 
Hermelin 1809; Rungeln GS 4 0 37) Döderhults sn, Stranda 
'hd Kim. Jag misstänker starkt, att formen Rungeln, som före-
kommer å GS ock att dömma af uttalsuppgiften i de mera bil-
dades tal, beror på ett misslyckat försök att återge det uttal 
hos allmogen, som i meddelande till mig betecknats roBern. 
Snarast ha vi här att utgå från ett fsv. *Rungir, som bör gifva 
ett nsv. Rungern eller Rungaren. Formen Rungen hos HER-
MELIN kan äfven tyda på ett *Bunge. Detta namn hör till sv. 
runga 'genljuda', no. rungla 	Aas., isi. Hrungnir 'lar- 
maren'. Det är icke en tillfällighet, att så många nordiska 
sjö- ock jättenamn kunna härledas ur gemensamma stammar, 
jfr t. ex. Galmaren Aurgelmir, Ymsen Ymir. Jättarna 
voro i allmänhet ovädersdemoner ock hafva i enlighet därmed 
benämningar med betydelsen 'larmande, tjutande' o. d., hvilken 
— såsom framgår af öfversikten (afd. III) — är bland sjönam-
nen synnerligen talrikt representerad. Jfr äfven Bjälmen, Bån-
g«, Gallen, Loren, Ommen, Open, Rommen, Tjutingen. 

Möjligen beror formen Rungeln på anslutning till namnet 
.å den i närheten liggande Hummeln. En dylik påvärkan är 
ganska vanlig; jfr t. ex. Arken, Käxton. 

Sjöns form ger just ej anledning att ställa namnet till sv. 
dial. runga 'krokig björkslå', got. hrugga 'staf' 2, mht. runga 

'stång'; jfr t. ex. Bjälken, Stoekaren. 
Rungern, antagligen riktigare form för Rungeln, se o. d. 
Bunken., Stora o. Lilla, rug4ken3  (GS 3 Ö 34 rn. fl.), små 

sjöar i Kullerstads samt Borg o. Löts s:nar, Mämmings hd , Og., 
Tham Link. s. 851 belägna i kulligt ock kuperat land. Möjligen 

Rygh NG IV. 1: 208. 
Om detta ord ock dess grundbetydelse se vGrienberger Sitzungs-

ter. d. k. Akad. d. wiss., phil.-hist. cl., Wien 1900, CXLII. 8: 120. 
Enligt två uppgifter. 
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bör namnet föras till stammen runk- i sy. rynka, mht. runke 
0. s. v. Man skulle kunna tänka sig, att namnet syftar på en 
krusig eller ojämn yta. Jfr hvad som hos Rygh NG 15: 109 
yttras om no. ortnamnet Rokne. Enligt kända ljudlagar kan 
stammen i vårt sjönamn vara identisk med den, som uppträder 
i no. älfnamnen Rokka, Rukkaaen o. s. v., hvilka Bugge-Rygh 
Elven. s. 200 anser kunna komma af (h)rokkva 'rynka't. 

Fsv. *Runnir är ett sjönamn som torde förutsättas af fsv. 
gårdnamnet Runnersrum, hvarom närmare under Rummen. Här 
ingår möjligen samma stam som i sjönamnet Ru.nn Dalarna, 
fsv. Rundh2, å kartan Dueatus Vplandia (Blaeu 2: 19-20) skrif-
vet Ronn, af Tuneld s. 101 (1741) Runn; vidare Runnesjön 
(GS 2 V 35 Boh.), Runnsjön (3 Ö 33 Og.). Möjligen böra dessa 
namn ställas till fsv. runne in., isl. runnr m. 'buske'; jfr Busken. 
Däremot hör Rundsjön (5 Ö 33) Kattnäs sn Sdml. säkerligen 
till fsv. rundar, sv. rund; jfr med afseende på betydelsen Saf-
yeln, Trimleln, Valen. 

Runviken, Runtuna, se under Rönmaren. 
Ruppen I. rättare Råpen rå3pen2  (r3pan (RUppell GS 2 

Ö 36) Hagrida sn, N. Vedbo hd Små!. : Rupphult, af allmogen 
uttalat rep- 3. Namnet är säkerligen identiskt med det nedan 
anförda, likaledes i Smål. förekommande sjönamnet Råpen, men 
jag har dock ansett det vara säkrast att behandla det under 
den vanliga skriftformen. Sjön är on3gifven af höga backar, 
bärgsskrefvor o. d.; dock på ena sidan af kärrmark, där i äldre 
tider sjön gått fram. På grund af uttalsformen kan man med 
ganska stor säkerhet ansätta ett fsv. *Röpi. Detta sjö-namn hör 
liksom Ryppjan till en stam rup-, som tvifvelsutan betytt 'hål, 
öppning' 1. dyl. ock äfven ingår i got. raupjan, fht. roufen, 
ty. raufen o. s. v. En hithörande rot på ieu. p uppträder i lat. 
rumpo, isl. rjifa, rauf f. 'hål, öppning', sjönamnet Ryfven 

Om en annan härledning af tio. Rokka o. s. v. se Rygh NG 
15: 211 ock Elven. s. 195. 

Dipl. dalek. 1: 305. 
I alla händelser med å-ljud, som står på gränsen till öppet 

ö-ljud. Uttalet rup4pen — i anslutning till den ofvan angifna kart-
formen — förekommer endast hos s. k. bildade personer.  

Ou växlingen mellan im. b ock p se t. ex. Brugm. Grundr.2  
1: 629. 
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En utbildning på -n (förgerm. rupn-) föreligger kanske i fno. 
älfnamnet Ruppa (»i Ruppudalenom»), no. Räppa, anfört af 
Rygh NG IV. 1: 209'. Jfr äfven Glypen. Betydelsen 'hål o. d.' 
är ytterst vanlig hos våra sjönamn; jfr t. ex. Dolpan, Gillen, 
Gimpen, Holken, Billingen, lijusen, Remmaren. 

Rusken rus4ken (Rwsk 1167 2 ; Rusk 1196—.12102; Rusken 
Arrhenius Dissert. de Smol. s. 43 [17191 GS 2 Ö 37-38; Ros-
eken Hermelin 1809, Wieselgren 3: 23-8 [jämte Rusken]), stor 
sjö i Nydala sn, Västra hd Små!.; jfr Ruskån, som nu ej står 
i förbindelse med Rusken, men i äldre tid säkerligen gjort det3. 
Jag finner nämligen denna ås fsv. namn i första leden af det 
Ryskiomadhum, hvaraf enl. SRP nr 157 hälften år 1354 testa-
menterades till det närbelägna Nydala kloster. I detta namn 
ingår tydligen ånamnet Ryskia, hvilket med iön-suffix bildats 
af sjönamnet. Sjön karakteriseras af en person, som varit bo-
satt i trakten, såsom stormig ock blåsig samt lätt upprörd i 
stora vågor. Namnet, äldre *Rusker, är af samma stam som 
fsv. rusk n. 'buller, larm, oväsen' Södw., ä.-nsv. rusk, om träd 
(Bellman), no. rusk, mht. rilsehen 'brusa, storma, susa, hastigt 
skynda fram', holl. ruischen 'rauschen' o. s. v., no. rusk 'ra-
sende, galen' Ross : sv. rusa, no. rusa 'störta, storma fram' 
o. s. v.4, väl af samma rot som sskr. röqati 'vredgas o. 
rosas 'vrede, raseri'. Jfr Rysken. Namnet har sålunda en hos 
våra sjönamn ytterst vanlig betydelse; jfr t. ex. sjönamnen Bän-
gen 5, Rungeln (ock där anförda ord), älfnamnen Brusan, Suseitn 
o. s. v. Af utomgermanska namn erinras om det gall. flodnam-
net Tanaros, nu Tanaro 6. 

Någon skulle kanske i detta namn snarare vilja söka det 
i sv. sjönamn vanliga k-suffixet. Man kunde då ha att utgå 
från ett ieu. *rudhs-qo- (: gr. kaka; isl. mu& o. s. v., se Rön). 

I Rygh Elven. s. 197 sammanställes det också med Ruppen, men 
föres, knappast riktigt, till no. rupp, ropp 'ruttet trä'. 

SD 1: 96, 127. 	 3) Allvin östbo s. 8. 
Om hithörande ord ock deras härledning jfr för öfrigt Persson 

Wz. s. 161, Bezz. Beitr. 19: 274, Ehrismann PBB 20: 51, Karsten 
Prim. nominalb. 2: 163 f. Rotbesläktat är nog äfven sv. rör, isl. re3rrr, 
got. kaus, hvarom se närmare Uhlenbeck Ark. 15: 157. 

Jfr Rimkr. 1: 1404: »The giordo rusk ok mykit bangh.» 
Se Stokes, Fick, 2: 122. 
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.Jfr fno. älfnamnet Ro& 	*Rudh(x)-qo- (se afd. II A 12). Men 
häremot talar, att man i så fall väntat sig ett *Rosk; jfr sv. rosk 
'rost' af den ofvan angifna ieu. grundformenl. Jag anser där-
för denna härledning osannolik. Andra möjligheter till förkla-
Ting anföras af Bugge-Rygh Elven. s. 331. 

Formen Roseken är en på litterär väg uppkommen, folk-
etymologisk omtydning, som saknar alla stöd i fornspråket. — 
Fsv. Rusk-. 

Rycklingen (Radloff 1: 6 [1804]), lång ock smal sjö i Fa-
ringe sn, Närdinghundra hd, ock Tuna sn, Olands hd Upp!. : 
Itycklinge, under medeltiden skrifvet Ryklinge eller Röglinge2. 
Sjön kallas nu Ryeklingesjön (Radloff 2: 179 [1805], Tham Ups. 
s. 181) eller Viken (Tham anf. st., GS 5 Ö 30). Med sjönam-
net Ryeklingen förhåller det sig så som med Drättingen, Tu-
ringen, Yddingen : de äro samtliga uppkallade efter de vid sjö-
arna belägna gårdarna, snarast dock genom sammansättningar 
med -sjö som mellanled. Rycklinge är ett af de många gård-
namn på -(1)inge, som innehålla släktnamn3. 

Rydsjön, se Rönnaren. 
Ryfven. 
1) rylven (Rifven Hermelin 1818, Lex. 7: 654; Ryfven GS 

4 Ö 36, Sv. turistfören. årsskr. 1896, s. 267), lång ock smal sjö 
i Lofta sn, N. Tjusts hd Kim. : Ryfvenäs (hos Hermelin 1818 
skrifvet Rifnäs), nu uttalat ryvenäs4, Refverum, hvilket uttalas 
så som det här skrifves4. 

2)5  (Ryfven GS 2 V 31), tämligen obetydlig sjö i Järnskogs 
sn, Nordmarks hd Vrml. 

Hvad Ryfven 1 beträffar, talar formen hos HERMELIN samt 
gårdnamnet Refverum för att man här har att utgå från ett 
fsv. 	Sjön har höglänta stränder ock långsträckt form. 
Namnet hör säkerligen till fsv. riva, isl. rifa, sv. refaa, hvarom 
se närmare under Refven ock Remnaren (: remna). Det vid 

Brugm. Grundr.2  1: 705. 
StyfEe Un.2  a. 289. 
Se Hellqu. Ortn. på -inge s. 114. 
Om akeenten ha inga uppgifter lemnats. Sannolikt ligger emel-

lertid i det första namnet hufvudtonen på -näs; det senare har såker-
ligen akeentformen 3 ••••• 2. 

Ingen uttalsuppgift har lemnats. 
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sidan häraf förekommande namnet Ryfven kunde ha haft lik-
nande betydelse, om man finge ställa det till burträskmålets 
ryv, dalm. ryve n. 'näfverskål, bytta', andra sv. dial. ryva f. 
'bytta', fsv. riu.va  'sönderbryta o. d., isl. rjtifa ds., med afljuds-
formen rauf f. 'hål, öppning', hvilket senare enl. Rygh NG Indl. 
s. 28 ingår i no. ortnamn. Namnet vore då på långt håll be-
släktat med sjönamnen Ru.ppen, Ryppjan, Råpen. Sjönamnet 
Ryfven torde emellertid närmast böra betraktas som en folk-
etymologisk ombildning af det äldre Rifven; möjligen kan äfven 
y-formen hafva utvecklat sig på rent ljudligt sätt. Förhållandet 
mellan dessa här behandlade båda sjönamn erinrar i hög grad 
om den under Rummen omtalade procedur, hvarigenom ett äldre 
"Runnir (hvaraf fsv. Runnersrum, nu Ru.mmelsrum) utträngts 
af ett *Rumber (hvaraf Rumma, Rumshult). För det värm-
ländska •sjönamnet finnes däremot ingen synlig anledning att 
antaga namnväxling. Det bör sålunda utan vidare föras till 
den stam, som ingår i de nämnda dialektorden med grundbety-
delsen 'hål, fördjupning o. d.' ock som står i afljudsförhållande 
till isl. rau.f, sv. röf, Om den hos sjönamn ytterst vanliga be-
tydelsen se under (det besläktade) Ruppen (Råpen). — Fsv. 

Rymmen rym3men2 1  (Rymman Lotter e. 1750; Rymmen 
Rogberg o. Ruda s. 321 [1770], Hermelin 1809, GS 2 Ö 38), stor 
sjö i Gällaryds sn, Östbo hd, ock Slätthögs sn, Allbo hd Smål. 
Namnet hör under alla omständigheter till den stam ram- 'rym-
lig', som ingår i sjönamnet Rummen. Detta senare namn är 
som nämnt en substantivering af fsv. adj. rumber. Däremot 
bör Rymmen snarast betraktas som en n-stamsutvidgning af 
det 	likabetydande fsv. adj. rymber, f ht. rfi.mi; jfr Fylden samt 
dessutom Bleken 1, Djupen, Flaken, Ritten. Formen Rymman 
är oblik kasus; jfr t. ex. fsv. Sorna, nu Bommen m. fl. m. fl. 
Liksom gårdnamnet Rummesjö förutsätter ett fsv. *Rumasio, 
äldre *Rume sior, har man på grund af fsv. gå,rdnamnet Rym-
mesyo (1409 enl. SD NS II), nu Rimsjö, Husby an Uppl., att 
ansätta ett fsv. *Rymasio, äldre *Ryme sior. 

Namnet Rymmen bör' ej, åtminstone ej omedelbart, ställas 
till fno. sjönamnet Rymr 1. Rymir2, ty en nysvensk motsva- 

1) Enligt två uppgifter. 	2) Rygh NG 1:173. 
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righet till dessa namn hade gifvit Römmen 1. Römmern; se 
under Ryngen ock jfr Römningen. 

Enligt Allvin Östbo s. 7 kallas sjön äfven Lyen, men detta 
namn torde åtminstone numera endast tillkomma en nordlig 
fortsättning af sjön. 

Ryngen ryg4Ben? 1. Ryningen ry3niBen2  (sjön Ryning 
Craelius s. 7 [1774]; Ryningen GS 3 Ö 37; Ryngen Hermelin 
1818; af Lotter c. 1750 kallad Römen), ganska stor sjö i Mör-
lunda sn, Aspelands hd, ock Högsby sn, Hanbörds hd Kolm., 
genomfluten af Ämån : Ryningsnäs, hos Hermelin 1818 kallat 
Ryngsnäs, hvilken form är den hos allmogen allmännast före-
kommande. Att dömma af den hos LOTTER förekommande for-
men Römen, föreligger äfven här ett fall, där en sjö burit två 
i ljudligt afseende hvarandra närstående namn. Römen kan 
identifieras med det under Rymmen omtalade fno. sjönamnet 
Rymr. Detta för jag till isl. rymr m. 'groft ljud, röst', rymja 
'brumma o. d.' Betydelsen är densamma som i sjönamnen Bjäl-
men, Jälmaren, Ommen, Open, Rommen o. s. v. Särskilt de 
tre sistnämnda sjönamnen erbjuda i fråga om betydelseutveck-
lingen fullständiga paralleller; jfr äfven Römmungen. 

Af de båda öfriga namnen är enligt uppgift Ryngen det 
enda som af allmogen användes. Denna form utgår närmast 
från gårdnamnet Ryngsnäs, hvilket utvecklats ur Ryningsnäs 
ungefär som Vingåker ur fsv. Wikingaker. Man kunde också 
tänka sig, att Ryngen uppkommit ur Ryningen, hvars första 21 
undanträngts genom dissimilation'. Jag anser, att Ryningen är 
en ursprungligare form än Ryngen. Namnet måste enligt min 
mening förklaras som eliminerat ur gårdnamnet Ryningsnäs, 
ock detta fattar jag som sammansatt med fsv. personnamnet 
Ryning2, motsvarande fht. Ru.ning. Denna tolkning styrkes af 
gårdnamnet Ryningsbärg Husby. SD Sdml., hvilken gård år 
1663 ägdes af Ingeborg Ryning. På samma sätt har t. ex. fsv. 
gårdnamnet Gardhungsna3s (1335) bildats af personnamnet Gar-
dhu.ngs, ock Glysingsnms; nu Glysnäs Uppl., af personnamnet 

Jfr ett sannolikt likartat fall hos Rygh NG IV. 1: 179. 
Ex. se Lundgr. Fornsv. personnamn på -ing o. -ung, s. 5. En 

hel mängd gårdnamn bildade af personnamn på -ing uppträder särskilt 
i trakterna söder om Bråviken, se Hellqu. Ortn. på -inge. 

Lundgr. Forns". personnamn på -ing o. -ung, s. 13. 
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Glysing 1. Denna förklaring af sjönamnet Ryningen stödes af 
goda ock säkra analogier; se Addaren, Gissmnnnen. 

Det gamla sjönamnet Römen, fsv. *Rymber, har sålunda 
— här liksom i så många andra fall — undanträngts. Det nya 
namnet, Ryningen, har för sin uppkomst delvis att tacka den 
omständigheten, att det i ljudligt afseende närmade sig det 
gamla; jfr de under Rummen ock Ryfven anförda fullt analoga 
fallen. 

Fsv. Ryniandi var namnet på den å, vid hvilken gården 
nönjane (Rönjan), Lekeryds sn, Tveta hd Små!., är belägen. 
Namnet finns älst uppvisat i förbindelsen Rymanda qvarn (fel-
aktigt för Rynianda SRP nr 893 från 1369) samt Rynitendis 
qvarn (anf. arb. nr  2837 från 1396). Det förekommer äfven i 
Vadst. kl. jordeb. s. 89 under formen Röniondhe (1466), livar-
med själfva gården åsyftas. Ordet innehåller fsv. rynia 'braka, 
dundra', is!. hrynja, ock är sålunda så till bildning som bety-
delse analogt med det fsv. sjönamnet Lyniendi, hvarom se under 
Lonen, fno. älfnamnet Dynjande o. s. v.; jfr äfven Jillnan, 
*Sindhande, *Skinande ock Villan. 

Samma fsv. strömnamn ingår sannolikt äfven i benämnin-
gen på en kvarnström Ronwndha (SD NS 3: 101 fr. 1416), 
Roniwnde (anf. arb. s. 246 fr. 1417), i ån Maria, nu Tors-
hällaån. 

Ryppjan väl ryp3jan2  (GS 4 Ö 35), liten sjö i Björsäters 
sn(?)2, Bankekinds hd Og.; med delvis höglänta stränder. Nam-
net är ett fsv. 'Rypi, oblik kasus *R3rpja. Dett oblika kasus-
formen har segrat liksom t. ex. i sjönamnen Gäfjan, Göljan, 
Djan m. fl. Dessutom har det funnits ett af samma rot rup-
medelst -an bildat sjönamn fsv. *Röpi, se Ripen (Ruppen), där 
betydelse ('hål, öppning') ock släktskapsförhållanden afhandlas. 

Fsv. *Rypi. 
Rysken rys3ken2  (SGU Aa 12: 39) Lilla Mällösa sn, Vill-

åttinge hd Sdml. Namnet är naturligtvis besläktat med sjö-
namnet Rusken. Beträffande den onaljudda stamvokalen kunna 
jämföras Flaten 	Fliten, Fullen 	Fyllan, Rangen 	Ringen, 

Lundgr. Fornsv. personnamn på -ing o. -ung, s. 7. 
Om denna sjö ha trots förfrågningar ej tillfredsställande upp-

lysningar kunnat erhållas. 
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Rummen 	Rymmen, Trången Yrängen m. fl. Ett af Rusken 
bildat älfnamn hette i fsv. tid Ryskia; naturligtvis kan rent 
teoretiskt sett omljudet i Rysken tänkas hafva en dylik grund 
(se närmare afd. II). I Svea- ock Götaland finnes för öfrigt 
ett adj. rysk i bet. 'vild, galen, förryckt', hvilket på liknande 
sätt förhåller sig till no. rusk 'galen', ock dess samhörighet med 
den under Rusken behandlade germ. stammen rusk- (i ruska, 
rausohen o. s. v.) synes ställd utom allt tvifvel. 

Ryskia, ingående i fsv. Ryskiomadhum (1354 enl. SRP nr 
157), har enligt min mening varit det fsv. namnet på Ruskån; 
se närmare under Rusken. 

Fsv. *Rytla, ånamn, förmodar jag i fsv. Rytlofors (SD 
1: 551 fr. 1279); se Bottnen. 

Ryttaren har enligt GS 1 0 36 varit namnet på en icke 
obetydlig sjö i Yllestads sn, Vartofta hd Vg. Den är att dömma 
af kartan nu försvunnen. Namnet innehåller sv. fsv. ryttare, 
af tyskt ursprung. Samma ord ingår i Ryttaregölen (GS 3 ö 
39 Smål.). Sannolikt är vårt sjönamn en ellips af ett *Ryttare-
sjön 1. dyl. Anledningen till namnet har säkerligen varit af 
mycket tillfällig natur. Jfr Kolbrännaren, lItärrsprängaren, Silf- 
köparen, Slaktaren, Svarfraren. 
' 	Ryån, se under Römningen. 

Rådasjön, N. Råda sn, Älfdals hd Vrml., har i äldre tid 
möjligen burit ett själfständigt namn på Ris-; se »ingen. 

Råen rft3en2  (Crmlius s. 391 [1736? 1774], GS 3 Ö 37)„ 
liten sjö i norra delen af Hyena sn, Sevedes hd 111m. Namnet 
är väl en utbildning, fsv. *Råe, af fsv. ra egentl. 'stång, rå- 1. 
gränsmärke', isl. rå o. s. v. Detta ord ingår äfven i sjönamnen 
Rågreken, Rålången, Råviggen ock sannolikt i Råsjön (GS 5 
Ö 34 Sdml.), Råvattnet (1 V 34 Dalsl.), Rätjärnl, no. Raasjoen 
(Bugge-Rygh Elven. s. 329); vidare i Råån, äfven kallad Vallåkra-
ån Skå.2, hvilken i ett bref af år 1398 kallas Raa3, gårdnamnet 
Råbäck Vg., af fsv. Rabtekker på gränsen af Vg. ock Hall.„ 
Råby o. s. v. Särskilt framhålles, att de i Lulesocknarna be- 

1 V 33 Dalsl., 1 V 31 Vrml. 2 ggr. 
Falkru. s. 82. 
Se Styffe Un.2  s. öl. Häraf fskå. Raaos, nu Raus, eg. 'myn-

ningen af ån Raa' (jfr Rottneros o. s. v. under Bottnen); se Styffe 
Un.2  s. 52, Falkm. s. 78. 
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lägna små sjöarna med namnet Råtjärn alltid äro belägna vid 
en rågångl. Med afseende på betydelsen jfr Skälen. 

I något eller några af de med Rå- börjande vattendrags-
namnen kan dock i stället sv. rå (skogs-, sjö-) ingå. Detta ord, 
som af Lundgr. Språk!. int. ss. 23, 24, Hednisk tro s. 5 identi-
fierats med is!. råa (211 ok regin), om samtliga gudarna, spåras 
af Nordlander Hednisk tro s. 4 i det inom Norrl, flera gånger 
förekommande namnet Råsjön. Om likabetydande sjönamn se 
under Nackungen, Naken. I fråga om Rådsjön se särskilt Räg-
naren. Till detta ord synes man stundom kunna föra det van-
liga sjönamnet Rådasjön2. Vid Rådatjärn (GS 1 V 32) ligger 
en gård Råda, äfvenså vid Rådasjön (1 V 37). I Og. finnes 
ett Rådsjön (3 Ö 33) : Räd. Dessa sist anförda ord kunna 
dock vara af kartografer eller andra »förfinade» former (för Rå-
sjön : Rå). 

Rågreken rå3gre2ken (Rågreeken Hermelin 1803; Rågre-
ken GS 2 Ö 32) på gränsen mellan Nora o. Järnboås s:nar, Nora 
bärgsl. Vstml. : Rågrekstorp; nära sjön Greken. Första leden är 
sv. rå (i rågång o. s. v.); se Råen. Om senare leden se Greken. 

Rågsjön, se Kornan. 
Rålången rålog2gen (Wieselgren 3: 263), mindre, långsträckt 

sjö i Hultsjö sn, Västra hd Smål. Namnet är sannolikt etymo-
logiskt identiskt med sjönamnet Ralången. Om förra leden se 
Råen, om senare Lången. 

Råneln angifves i SGU 18: 43 vara namnet å en i Länna 
sn, Åkers hd Sdml., belägen sjö. Att dömma af sammanhanget 
kan härmed svårligen någon annan sjö åsyftas än Rönnaren; 
se för öfrigt d. o. 

Rånen rå3nen2, vanligen rå3en2  (Hermelin 1818, GS 4 ö,  
35), lång ock smal sjö i Tryserums sa, N. Tjusts hd Klm. Vid 
den älf, som står i förbindelse med Rånen, ligger en gård, som 
å kartan kallas Långrådna, af allmogen uttalas 1og3gera2. I 
saknad af äldre former kan man knappast våga någon giss-
ning om namnets härledning. Om i stammen ett etymologiskt 
berättigat d döljer sig, må erinras om värbet raka, isl. råda i 
betydelsen 'öfverväldiga o. d.'; jfr KOCKS etymologi af det my- 

Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 19. 
GS 1 V 37, 1 V 36, 6Ö 31, 1 ö 31. 
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-fiska namnet Rån (<---*Rå5n) i ZfdA 40: 205. Namnet bör kanske 
sammanhållas med no. älfnamnet Raana (Rygh Elven. s. 184). 

Råpen. 
(GS 2 Ö 39) Virestads sn, Allbo hd Små!. : Råphult; 

kallas numera Räpa sjö. 
Se 'tuppen. 

Om namnet se för öfrigt Ruppen. 
Rasen rå4sen I. (enligt annan uppgift) rå3sen2  (GS 3 Ö 31) 

Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs bärgsl. Vstml.; af sv. dial. rås 
f. 'kärr' o. s. v., se utförligare under Roslången. 

Råsvalen, Råsvaren, se Rossvalen. 
Råvarpen rå3var2pen (Råvarpen Lotter c. 1750, GS 1 V 

-33; Rövarpen Marelius karta 1774, säkerligen tryckfel 1; Rovar-
pen Marelius karta 1780; Råvarp Lignell 1: 6; Rogvarpen Her-
melin 1808; Rågvarpen Lex. 6: 290; Rog- 1. Rovärpen Sköld-
berg s. 173 [1846]) Tisselskogs sn, Vedbo hd Dalsl. Senare 
leden är densamma som i sjönamnet Torrvarpen samt i sjö-
namnet Varpen Dalarna, ä.-nsv. Warpen 2, af Blaeu 2: 20 (1663) 
-ock Tuneld s. 101 (1741) skrifvet Varpan, samt det i Häls. före-
kommande likalydande sjönamnet (GS 4 Ö 27). Detta namn 
har redan Siljestrand Ordböjn.' i VML 1: 47 riktigt förklarat 
såsom betydande 'ställe för notvarp'. Ordet hör till fsv. varp 
f. eller varpa med samma betydelse, isl. varpa, hvilket senare 
ingår i no. ortnamn3. Formellt möjligt vore ju också att föra 
namnet till fno. varp n. 'stenrös', hvilket äfven uppträder i no. 
ortnamn; men den förstnämnda tolkningen är naturligtvis att 
föredraga. Båda orden äro afljudsformer till isl. verpa 'kasta', 
sv. värpa, ty. werfen o. s. v. Åtminstone formellt sett nära 
besläktat är ags. älfnamnet Salewearp, hvars senare led af 
Middendorff Aeng. flurn, s. 148 föres till ags. wearp i betydel-
sen 'anschwemmung eines flusses' (= eng. warp). 

Svårare är att yttra sig om förra leden. Det synas dock 
ligga närmast till hands att antaga en betydelse motsatt den, 
som tycks finnas hos Torrvarpen, alltså härleda den förra sam-
mansättningsleden från sv. adj. rå i betydelsen 'fuktig o. d.', 

Denna karta är i fråga om återgifvande af sjönamnsformerna 
ganska otillfredsställande: särskilt ha o ock 0 ofta förväxlats. 

Dipl. dalek. 1:307. 	 3) Rygh NG Indl. s. 84. 
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isl. hrEir. I så fall äro de i alla händelser unga skrifningarna 
Bog-, Rågvarpen att betrakta som beroende på falsk uppfatt-
ning af namnets härledning. Dylika etymologiserande skrift 
former, som rent af trängt in i de bildades uttal, äro t. ex. 
Roseken för Rusken, Valdemaren för Vammeln. — Har emel-
lertid den relativt sent uppträdande formen Rogvarpen någon 
hemul för sig, hade man snarast att tänka på en sammansätt-
ning af samma art som det i Atlakviba om VQ1sungaskatten 
förekommande råg-malmr egentligen 'metall som ger anled-
ning till strid'. Jfr i fråga om betydelsen Trätten. 

Råviggen väl rå3vig2gen (Cederström Vrml. flskev. nr  885) 
Östmarks sn, Fryksdals ock Älfdals hd Vrml. Se Råen ock 
Viggen 3, 4; jfr Bo., Gräsviggen. 

Räflingen, se Römningen. 
*Raeghin, möjligen det fsv. namnet på Rägnaren, se d. o. 
Rägnaren rä.gsnar2n 1. räg5ner2n (Regnarn Lotter e. 1750; 

Regnaren GS 3 0 33 m. fl.; Rägnen Hermelin 1803), icke obe-
tydlig sjö i Rägna sn, Finspångaläns hd Og. : Rägna, Rägna-
holm. Båda dessa gårdnarnn äro bildade af sjönamnet. Socken-
namnet Rägna skrifves år 1332 REegnEe (SD IV). Det är bildat 
af Rägnaren liksom t. ex. Floda af sjönamnet Floden, Malsna 
af Malsnan, Näkna af Näknen, Rottna af Rottnen, Strömma 
af Strömmaren, Veckla af Veekeln, Vira af Viren, Vällenora, 
af Vällenoren, Äja af Äjen 0. s. v. Sjönamnets fsv. form synes 
att dömma af nsv. Rägnaren ha lytt *Reagnir. Dock må fram-
hållas, att enligt Tham Link. s. 935 en gård Reghinmyre år 
1385 omnämnes från Skedvi sn, ock osannolikt är vål ej, att 
första leden af detta namn gömmer den fsv. sjönamnsformen, 
som alltså borde skrifvas *Raaghin. Rägnaren vore i så fall en 
yngre utbildning af samma art som Yxnaren. 

Har sjön emellertid hetat REegnir, bör man först se till, 
om det kan ha varit aflett af ett älfnamn. Någon direkt mot-
svarighet till ett dylikt har jag dock ingenstädes funnit. Då 
därtill kommer, att ingen å af' någon betydenhet flyter genom 
sjön, torde denna möjlighet ganska tryggt kunna afvisas. 

Närmast till hands i formellt afseende kunde ligga att här-
leda namnet af sv. rägn, fsv. reeglui, got. rign o. s. v. Namnet 
vore i så fall en afledning — utan omljud — af samma art 

Sv. land" XX. 1. 	 32 
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Som t. ex. fsv. Mtelir, nu Mälarenv ock kunde på modern svenska 
återgifvas med Rägnsjön; jfr Getaren 'getsjön', Nitanaren 'näs-
sjön' o. s. v. Häremot talar emellertid starkt, att jag på hela 
det område, hvars sjönamn jag granskat, funnit blott ett sjö-
namn, som synes vara bildat af detta ord, nämligen ett Rägn-
tjärn i Vrml., samt att ordet i öfrigt är synnerligen ovanligt 
i ortnamn'. Anledningen till ett sådant namn kan knappast 
vara någon annan än den, att vattendraget i fråga efter rägn-
skurar brukar hastigt ock betydligt tilltaga i omfång. Så har 
man t. ex. samojediska Saredajagako, af sari) 'rägn' ock jagaki> 
'bäck på tundran' 2. I detta sammanhang må äfven erinras om 
gr. källnamnet `Ta•s( : 15e-r6; 'rägn". 

Men om också det sålunda ej är synnerligen sannolikt, att 
ordet rägn i sin nuvarande betydelse ingår i vårt namn, är en 
härledning ur detta ord därmed ingalunda afvisad. Högst an-
tagligt har nämligen rägn i urgamla tider haft en allmännare 
betydelse af 'vatten' 1. dyl.; jfr t. ex. sskr. timbhas 'vatten' 
gr.'öp.ppoq, hvilket är en r-afledning af stammen i det sskr. 
ordet4. Etymologien till germ. *regna- är icke säkert känd: 
man har fört det till lat. rigare 'bevattna' eller gr. ppixav 'fukta, 
rägna o. d.' Zupitza Germ. gutt. s. 136 ställer det till lit. rökt' 
'rägna', roke 'duggrägn'. Skulle nu *regna- haft grundbetydel-
sen 'vatten', kunde man ju tänka sig, att namnet helt enkelt 
betydde 'sjön, vattnet'; se betydelseanalogier under t. ex. Afvern, 
~tern, Laggaren, Nare; Naten, Noen, Näken, Nätaren, Vättern. 

Ehuru jag anser denna förklaring af Rägnaren såsom be-
tydande 'sjön' för sannolikast, synes följande möjlighet äfven 
böra tagas i öfvervägande. I det föregående hafva sjönamn be-
handlats, hvilka med ganska stor sannolikhet ha mytisk inne-
börd; jfr särskilt *Algudhi, Alguten, Allgunnen, Frövättern, Häljen, 
Näckungen, Onsörjen samt i det följande t. ex. Tigotten, Tisaren, 
Toren, Tynn, Vigotten. Jag fäster då först uppmärksamheten 

Jfr Regnaasen i Norge, anfört af Rygh NG 3: 339. 
Enligt Schrenk Tundr. 1: 534, citerad efter Egli Nom. geogr. 

s. 816 (1893). 
Se Fick Bezz. Beitr. 22: 46. 
Lat. imber 'rägnskur' är däremot som bekant formellt identiskt 

med 	gr. 405 'skum', sskr. abhrå- 'moln' : ieu. *n.abhro-, i afijudsf ör- 
hållande till '41i.Ppo;. 
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därvid, att sjön delvis är belägen inom Skedvi socken. Detta 
sockennamn skrifves i fsv. tid Skedvi (1394)1. Den senare 
leden är utan tvifvel fsv. vi  n. 'hälgedom'. Den förra leden 
har man — säkert med orätt — tolkat såsom innehållande 
gudinnenamnet Skade, isl. Skaöi. Snarare är det här ett fsv. 
*dröp = f ht. seeida, mht. soheide f. 'skiljande; gräns', som in-
går. Socknen utgör nämligen gräns till Södermanland. Huru 
som hälst ha vi här att göra med en forntida hälgedom eller 
offerplats. Jfr äfven hvad som yttras om namnet å den i när-
heten belägna Tisnaren. I detta sammanhang erinras därom, 
att i Odensvi socken Kim. sjöarna Alguten, Toren, Tynn samt 
Frösjön äro belägna, af hvilka namn åtminstone ett par hafva 
Mytisk innebörd. För att nu återgå till Rägnaren anser jag 
det möjligt, att detta namn är en afledning af en motsvarighet 
till isl. regin, regn n. pl. 'de rådslående gudamakterna'2, mot-
svarande got. ragin n. 'råd, beslut', fsax. regin-, regan- 'gudom-
ligt rådslut', fht. regin- i egennamn, äfven ingående i nord. 
personnamn såsom isl. ~ni; i poesien uppträdande benäm-
ning på Oden, Ragnarr m. f1. 3  En afledning med -la- af detta 
ord skulle sålunda ha betydelsen 'gudasjön'. Ungefär samma 
betydelse har äfven det fsv. (fda.) sjönamnet Algudhi, som ofvan 
behandlats, äfvensom väl Åsnen ock Gusjön ('gudasjön', GS 
1 Ö 37 2 ggr). I detta sammanhang kan jag ej underlåta att 
under erinran om det isl. ra6 t2u ok regin påpeka, att å norra 
stranden af Rägnaren en liten sjö Rådsjön (vid Råd) är belägen. 
Det är ju möjligt, att det här under Råen (slutet) omtalade sv. rå, 
af äldre råd, i betydelsen 'gudaväsen' 1. dyl. ingår. Härmed 
må jämföras: att vid Allgunnen 2 den lilla sjön Hillen är be-
lägen — om nu värkligen i dessa namn stridsgudinne- eller 
valkyrienamnen (Al)gunnr ock Hildr ingå —; att Tynn i Odensvi 
omgifves af sjöarna Toren ock Frösjön ock att sjön Alguten 
är till finnandes icke långt därifrån; samt slutligen att sjöarna 
Frö- ock Ullvättern icke äro belägna synnerligen långt från 

Styffe Un.2  s. 207. 
Om detta ords betydelse se närmare Bang i Akad. af h. tul 

Bugge s. 2 f. 
Om ragn- i nord. personnamn se Lundgr. Hedn. tro s. 5. Jfr 

från svenskt område Fyrungastenens raginakudo, hvarom se Brate Ark. 
14: 332 f. 
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hvarandra. Slutligen påpekar jag, att något släktskapsförhål-
lande icke kan äga rum mellan namnet Rägnaren ock det ty. 
flodnamnet Regen, namn på en biflod till Donau. Detta senare 
kan naturligtvis icke med Lohmeyer Deutsche flussnam. s. 97 
betraktas som ett germanskt flodnamn, hvilket undandragit sig 
ljudskridningen. Namnet är utom allt tvifvel keltisktl. Ej 
häller har LOHMEYER rätt, då han antager, att namnet Regen 
ursprungligen tillkommit den s. k. svarta Regen ock att det är 
af samma stam som got. rigla, isl. rekkr 'mörker', gr. ips(3c4, 
sskr. råjas o. s. v. : ieur. gt-' hade gifvit ett keltiskt b. Något 
nordiskt vattendragsnamn, som med något slags visshet kan 
ställas till denna stam, känner jag ej. Det fno. älfnamnet *Reka 
hör säkerligen till reka 'drifva' 2. I Lidhults sn Smål. finnes 
emellertid en sjö kallad Räknasjön (GS 1 Ö 39). Detta namn 
kan naturligtvis ej föras till det nämnda isl. reka (= sv. vräka). 
Då intet ställe Räkna 1. dyl. finnes i närheten, ha vi här säker-
ligen att utgå från ett gammalt osammansatt sjönamn *REekne 
1. *REeknir. Att nu detta namn är rotbesläktat med ty. Regen, 
f ht. Regan(a) eller isi. rokkr 0. s. v., är ju Möjligt; men sanno-
likheten för ett dylikt antagande kan ej vara vidare stor, då 
namnet för öfrigt står alldeles isolerat. 

Fsv. *Ra3kne, se ~aren (slutet). 
Räköken, uttalat »räkilken» (Rököken Hermelin 1808, GS 

1 V 31), liten sjö i Gunnarskogs sn, Jösse hd Vrml. Jag har 
om sjön erhållit uppgiften, att den är grund ock en god fisk-
sjö; men måste åt med traktens dialekt mera förtrogne öfver-
lemna att söka utfundera ordets härledning. 

Rälln räl4n (GS 2 Ö 31), mindre sjö i Ljusnarsbärgs sn, 
N. Kopparbärgs bärgsl. Vstml. : Ränn, Ränså, Ränsvik. Vid 
en å mellan sjön Ljusnaren ock Rälln ligger gården Ränsälf, 
hvilket namn jämte det ofvan anförda Ränså visar, att äfven 
ån burit eller bär ett af samma ord bildat namn. På grund af 
de analogier, som anföras under t. ex. kannaren, Ogan, Rasten, 
Sagan, synes det mig sannolikt, att namnet är besläktat med sv. 

Jfr Förstem. 2: 1,165, Egli Nom. geogr.2  s. 767. Germanskt 
ursprung hafva bl. a. Af ven GRAFF, BERGHAUS ock RICH. MÖLLER velat 
vindicera åt detta namn. I Grimms Wb. 8: 504 föres det till ty. regen 
i en ursprungligare betydelse af 'framstörtande vattenmassa'. 

Jfr Rygh Thr. VSS 1891, s. 222. 
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dial. ralla 'skvallra' ock ursprungligen haft någon af de bety-
delser, som tillkomma den mit. motsvarigheten milen 'larma 
ock prata', hvilket är en bildning på -1 af stammen i fsax. rOiön, 
fht. r2di6ri 'reden', alltså urgerm. *ra5b2m. --> *rallåni. Den om-
ljudda formen kan mycket väl hafva sitt ursprung i älfnamnet 
fsv. 'Reella, äldre *Ra51i6n. 

Rämmen (Björkman s. 102 [18421) Rämmens sn, Filipstads 
bärgsl. Vrml.; är den sjö, som nu kallas Näsrämmen. Att sjön 
emellertid i äldre tider haft ett osammansatt namn, visas af 
gårdnamnet Rämsnäs, som förhåller sig till Rämmen liksom 
t. ex. liv. Reengxna3s till Rängen o. s. v. 1 närheten ligga 
sjöarna Djup-, Fjällrämmen, i Dalarna Grund-, Upprämmen. 
Socknen kallas eller har kallats Räm, Rämen, Rämmen, Näs-
ram, Näsrämmen2. Formerna Räm, Näsräm äro att jämföra 
med socken- ock gårdnamnen Dunker, Kalt Lid, Lång, Rist, 
Sotter o. s. v., hvilka uppkommit före den tid, då motsvarande 
sjönamn erhöll best. slutartikel. Samma stam ingår möjligen 
också i sjönamnen Rämmingen, Rämsjön (GS 2 V 33), Rämmes-
tjärn (1 V 31 : Rämmestorp), alltså uteslutande i Vrml. ock 
dess omedelbara närhet. Jag föreslår att fatta denna stam som 
identisk med den germ. stam *rem-, som ingår i got. rimis n. 
'ro, hvila', gr. ipip.a 'lugnt, milt', lit. rimti 'vara lugn', sskr. 
råmats 'stannar, hvilar'8. Jfr med afseende på betydelsen Lyg-
nern ock därunder anförda namn. Med Rammen kan man 
däremot knappast våga förbinda namnet under annan förutsätt-
ning än den, att omljudsformer trängt upp från en gammal 
lokativform på -i; jfr Rangen 	Rängen. 

Jag förutsätter alltså, att sjönamnet är inhemskt svenskt. 
Enligt Wiklund Sv. Dagbl. 1902, nr 266, s. 2 skulle det emel-
lertid ha finska anor. För detta antagande talar — såsom W.4  
meddelar mig — likheten med finska räme 'moras, kärr' samt 
dessutom den omständigheten, att namnet ej uppträder utom 
finntrakterna i Vrml. ock Dalarna; enligt hvad dr KALLSTENIIIS 
meddelat kan det dessutom ej beläggas före den finska inflytt- 

Se Hellqu.• Ark. 14: 145. 
Se Sidenbladh Sveriges härads- o. sockennamn s. 93. 
Om dessa ord se för öfrigt Persson Wz. ss. 70, 240, Zimmer-

man Bezz. Beitr. 25: 45, Fick4  1: 528, 2: 233. 
Bref af d. 7 okt. 1902. 

• 
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ningens tid. WIKLUND gör dock mot sitt förslag till tolkning 
af namnet Rämen den viktiga invändningen, att i dessa trakter 
annars blott småtjärnar erhållit finska namn: de större sjöarna 
ha vanligen bibehållit sina gamla svenska benämningar,' äfven, 
som det tyckes, i finnarnas eget språk. 

Rämmingen, Stora o. Lilla, räm3migen2  (Remmingen Lot-
ter c. 1750; Rämningen Cederström Vrml. fiskev. nr  1648,1651; 
Rämmingen Hermelin 1808, GS 1 V 32) på gränsen mellan 
Gillbärgs ock Nordmarks h:der, söder om sjön St. Gla Vrml. Sjö-
namnet är säkert medelst afledningen -ing (1. -ung) bildat af 
namnet på den å, Rämån, som förbinder Rämmingen med sjön 
St. Gla, på samma sätt som enl. Modin Sv. lm. XIX. 2: 197 sjön 
Mässlingen i Storsjö sn Härj. (äldre *Misslingen •<-• *Mitt-
lingen1) erhållit namn af mittån, som rinner genom sjön. Vid 
denna Rämån ligger gården Rämåna (= Rämån), ock en liten 
sjö, genom hvilken den flyter, kallas Rämånatjärn. Ån har 
väl alltså hetat Rtemma. Stammen kunde vara densamma 
som i sjönamnet Rämmen. Man kan dock äfven, ock bör 
med större skäl, tänka på ett äldre *Rannna : fsv. ramn, ram 
'korp', hvaraf en hel mängd namn på vattendrag bildats; se 
Rammen, Ramsen. I fråga om ljudutvecklingen jfr t. ex. sv. 
stämma 	got. stibna2. Ånamnet skulle i så fall vara iden- 
tiskt med no. älfnamnet Reyna (Rygh Elven. s. 191) ock betyda 
'korpån'. Bildningen vore att jämföra med no. älfnamnen Bita 
(med akc. 2) : fogelnamnet elptr, alpt (se Alten), Eskja : askr 
(se Asken); jfr äfven (f)no. Tita, Irgla m. fl. älfnamn. Sjönamnet 
är bildat af älfnamnet såsom t. ex. fno. sjönamnet *Meringr 
(: Mceringsdalen) af älfnamnet Mara, nu Muru4, sv. Växaren 
af Vaxa o. s. .v. (se afd. III); jfr Römningen (slutet), där en (dock 
tvifvelaktig) analogi anföres. 

Rängen, Stora o. Lilla 1. Öfre 0. Nedre, rägigen 5  (Ren-
gen Lotter c. 1750, Hermelin 1810, GS 3 Ö 35; Rängen Broocman 
2: 300 [1760], Tham Link. s. 28; Regn Broocman 2: 48 [1760]; 
Regnen Lundberg Sv. insjöfiskarnas utbredning s. 50), två sjöar, 

I fråga om ljudutvecklingen se Besslingen. • 
Se härom den hos Nor. Aschw. gr. § 294. 1 anm. 1 citerade 

litteraturen. 
Rygh NG 3: 337. 	 4) Rygh NG IV. 1: 83. 

5) Enligt två uppgifter. 

a 
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af hvilka den ena är ganska stor, i Vists sn, Kinds hd, ock 
Vårdnäs sn, Bankekinds hd Og. : Ringsnäs, år 1402 skrifvet 
Reengxrues (SD NS 1: 98). Samma sjönamn, uttalat Ränjen, finnes 
äfven en gång i Jämtland samt en gång i Sörli Norge. Jag 
är något osäker om huru detta namn skall tolkas. Det nämnda 
gårdnamnet förutsätter emellertid ett fsv. sjönamn *Re3nger. 
Detta måste vara en omljudsform af ett rang-, som synes ingå 
i no. älfnamnet Rangaal. Jag erinrar om fsv. rang f. 'stång 
eller pinne, på hvilken hönsen sitta; vagel' Södw. Men detta 
ord har utan tvifvel ursprungligen betytt 'stång o. d. i allmän-
het', såsom fallet äfven är med sv. vagel, hvarom se under Va-
gels. Ordet får icke identifieras med is!. r2ng f. 'spant', ty 
detta har, såsom framgår af de hos Rz s. 819 anförda östnor-
diska motsvarigheterna, haft begynnande v ock är som bekant 
en Vernersk växelform till sv. vrå, fsv. vrå, isl. 	*vranhö- 2. 
Fsv. rang är däremot identiskt med sv. dial. rång, pl. ränger 
f. 'stång, oklufvet gärdsle', hvaraf la-afledningen ränge n. 'gles 
inhägnad'8. Detta rang- är en nasalerad biform tiil sv. rå f. 
'eg. stång', fsv. rå 0. s. v., hvarom se under Råen. Det sist-
nämnda ordet föres af Zupitza Germ. gutt. s. 136 riktigt till 
lit. ranku, rakti 'sticka'; jfr t. ex. stång : stinga, stake : ty 
steehen (dock osäkert), sv. vagel : vegh 'sticka'? (se Vagels), 
gr. X0VTÖ; : Xewrio4. Om man nu vet, huru ofta sjöar fått namn 
af ord, som betyda 'stång, stock q. d.' — jfr t. ex. Bjälken, 
Drängen, Grän.kafveln, Gändeln, Klampen, Sparren, Stocka--
ren, Vageln, Stafsjön, Stångasjön, Stångån 0. s. v. — torde 
det icke vara djärft att härleda sjönamnet Rängen ur fsv. rang 
'stång'. Omljudsformen skulle kunna tänkas hafva inträngt från 
den gamla lokativformen (på in), hvilken torde hafva varit 
ganska ofta använd. På analogt sätt ha en mängd sjönamn i 
nsv. kommit att ändas på -an, hvilken ändelse utgår från de 
oblika kasus; jfr t. ex. Aglas, Eldas, Msk», Styras. Namnet 
kunde sålunda vara identiskt med sjönamnet Rangen (= rspr. 
Rången). Jfr Rammen ~mes (slutet). 

Jfr Rygh NG 15: 290. 
Nor. Ark. 3: 20. 
Om öfriga besläktade nordiska ord se Rz s. 549. 
Om andra ex. se  t. ex. Johansson IF 2: 51. 
Jfr isl. degi : dagr; se Sievers PBB 8: 331 n. 2. 



506 	 HELLELUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

Ränken räB4ken 1  (Renko Buren Karta 1626 [väl felaktigt 
för Renken]; Bänken Lotter c. 1750, Fernow s. 26 [1773], GS 
1 V 31, Cederström Vrml. fiskev. nr  1531), lång ock stor sjö 
mellan Köla, Eda, Ny ock Älgå s:nar, Jösse hd Vrml. : Rän-
kesed. Sannolikt är det denna gård som i SD NS 3: 419 (1419) 
kallas (i) Rinkishede; Fernow s. 26 benämner den Renks-Ed 2. 
Rinkishede förhåller sig till Bänken som Filungxhedhe (1287) 
till fsv. sjönamnet Filunger. Efter sjön har äfven bärgshö,jden 
Ränkesnipan i Älgå sn fått namn; den kallas hos Fernow s. 814 
Ränkeberget. Dessa sist anförda namn tyda på en fsv. två-
stafvig form, hvarför vi, trots det att namnet enligt flera upp-
gifter uttalas med ake. 1, utgå från en fsv. form Reenkir (Rinkir3). 
Här synes vid första påseendet föreligga en omljudd form af 
stammen i sjönamnet Backen (<- *Rank-), hvilken sjö är belägen 
öfver 1 1/2  mil därifrån. I detta sammanhang må nämnas, att 
de båda sjöarna i trakten tros stå i förbindelse med hvarandra: 
så skall en vattenbytta ha försvunnit i en vak på Bänken ock 
återfunnits i Racken 4. Båda sjöarna hafva för öfrigt den egen-
skapen gemensam att vara ganska djupa. Växlingen af assimi-
lerad ock oassimilerad form bör bedömmas som i de af Nor. 
Asehw. gr. § 235 anförda fallen: såsom man väntar sig, upp-
träder kk i det ursprungligen enstafviga Backen, medan i fsv. 
Reenkir (Rinkir) nk ljudlagsenligt kvarstår. 

Ehuru med någon liten tvekan vill jag emellertid alterna-
tivt framställa ett-annat förslag till tydning af namnet Bänken. 
Det kunde vara ett af de icke få sjönamn, som bildats med 
suffixalt -k. Enligt två uppgifter har sjön klarare vatten än de 
öfriga, närliggande sjöarna5. Under Romaren gjorde vi bekant-
skap med några namn å nordiska vattendrag, som synas böra här-
ledas ur fsv. adj. rön, isl. hreinn; jfr t. ex. fno. älfnamnet 
Reina. Jag antager alltså som möjligt, att sjönamnet Bänken 

Enligt flera uppgifter. 
»Från Renks-Ed strand 
Til Flogned sand 
År längsta mil i Värmeland» — enligt sägnen af Karl XII. 
Beträffande pålitligheten af den i SD förekommande formen må 

anmärkas, att det närmast förut anförda namnet Hälahölle synes vara 
felskrifvet för Hällaböle (eller Hälga-). 

Fernow s. 27. 
Enligt Cederström anf. arb. »tämligen klart». 
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direkt eller genom förmedling af ett älfnamn afletts med la- 
suffix af ett urnord. *Rainakan, bildat som Örken 	*Auna- 
kaR(?) eller Tjurken <- *DeurakaR eller Järken <-- *AiRakaR. 
Jfr i fråga om betydelsen utom de under Renaren anförda namnen 
t. ex. vrml. älfnamnet Klaran, vrml. Klartjärn (GS 1 V 31). Med 
denna tolkning kan också formen Rinkir förklaras : den beror 
på samma öfvergång af ö till i framför dubbelkonsonant som 
den, hvilken ägt rum i sv. gispa, kinka o. S. V. 

fsv. ånamn, se Rön. 
Rögden, Norra ock Södra (Fernow s. 25 [1773], Ceder-

ström Vrml. fiskev. nr  894, 896), två sjöar i Öfre Älfdals ock 
Öfre Fryksdals h:der Vrml., på gränsen till Norge; från en af 
dessa går Rögdälfven. Sjöarna, som äro belägna i en finn-
bygd, kallas af finnarna Röytä. Namnet torde emellertid, enligt 
hvad docenten WIKLUND upplyser mig, snarare vara lånat från 
svenskan än tvärtom. 

Äldre former af namnet känner jag ej. Sjön kan icke, 
såsom Werlauff Afn0 1844-45, s. 178, om ock med tvekan, 
antager, åsyftas med det i gränsbestämmelsen från omkr. 1273 
omnämnda i Rodenal. 

För att namnet (såsom betecknande sjön) icke är synner-
ligen gammalt, kunde den omständigheten tala, att det i den 
ofvannämnda gränsbestämmelsen anförda Frengs enda2, tiär ett 
sjönamn Frengr uppträder, på grund af skäl, som anföras i 
NGL V. 2: 798, kan anses ha betecknat södra ändan af Stora 
Rögden. 

Rököken, se Räköken. 
Raid% fsv. ånamn, se Rölen, Röllingen. 
Rölen. 

rögen (Röln Gran s. 443 [1754]; Rölen GS 3 Ö 32) 
Skedvi o. Bro s:nar, Åkerbo hd Vstml. : Rölstorp. 

(Rölen Hermelin 1801) Gunnilbo sn, Skinnskattebärgs 
bärgsl. Vstml. : Röle; af Grau s. 527 (1754) kallad Röles-sjön 
ock å GS 3 Ö 31 Rölesjön. Bynamnet Röle skrifves år 1571 
Rö11e3, där dock geminatan icke synes vara etymologiskt berät- 

i) Se härom NGL V. 2: 823 under Röäin. 
2) NGL 2: 489. 
8) Forssell Sverige 1571, s. 83. 
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tigad: i samma urkund skrifvas gårdnamnen Plena ock Näla 
resp. Plänne ock Nälle. 

Man kan något tveka, om i det senare fallet gård- eller 
sjönamnet är ursprungligt. Då emellertid namnen å de när-
liggande gårdarna Plena ock Långnäla tyckas syfta på de sjöar, 
vid hvilka de äro belägnai, ock i Vstml. för öfrigt ett sjönamn 
Rölen förekommer, som icke gärna kan härledas ur ett gård-
namn, samt vidare ett älfnamn Rola är bekant från Norge2, är 
det enligt min mening högst sannolikt, att vi för båda namnen 
ha att utgå från en gemensam sjönamnsstam Röl-, fsv. Rol-. 
Namnet har, att dömma af gårdnamnet Rölstorp ock uttalet 
med enstafvighetsakcent, varit en (mask.) a-stam. Jag ställer 
det till no. roi n. 'stoj', rola 'stoja, skrika' ock jämför ifråga om 
denna hos sjönamn vanliga betydelse t. ex. Gallen, Jälmaren, 
Open, Ommen, Rommen, Rottnen, Rälln, Römen, Skrikegal-
len, Skrålen, Tjutingen. Möjligen äger sammanhang rum med 
det fsv. ånamnet Rolda Rägna sn Og. (SRP nr 423 från 1359). 

Röllingen röPligen2  (enl. uppgift) Sundbo hd Nke; med 
mörkt vatten. Sannolikast är namnet en bildning med suffixet 
-ling af adj. röd; se Rön, Rölången 0. S. v. Röllingen förhåller 
sig till röd som sjönamnet Dimlingen till fsv. dimber o. s. v. 
Man kunde dock äfven tänka på etymologiskt sammanhang med 
det under Rölen omtalade fsv. ånamnet Rolda. 

Röllången, se Rölången. 
Rölången rö3lag2gen eller möjligen rörlogen. 

(Widegren 2: 33 [1828], GS 4 Ö 35), lång ock smal sjö 
i Ringarums sn, Hammarkinds hd Og. I saknad af äldre for-
mer kan förra leden ej med säkerhet bestämmas. Emellertid 
synes adj. röd så ofta hafva ingått i svenska sjönamn, att det 
torde vara försiktigast att föra ordet dit (se Rön). Om senare 
leden se Lången. 

(Röllången GS 3 Ö 40), lång sjö i Backaryds sn, Medel-
stads hd Blek. Då sjön utgör en utvidgning af den s. k. Ron-
nebyån, hvilken i äldre tid säkerligen hetat *Rotn (se Rettnen), 
innehåller sannolikt sjönamnet detta ånamn; jfr t. ex. Aspinngen 

I fråga om Flena är det dock mera osäkert; jfr Flen ock 
*Långnälen. 

Rygh Elven. s. 204. 
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(: älfnamnet Aspa), Säfvelången (: *Sfeva), Veselången (: *Visa), 
Virlången, Åmmelången (: Ama). 

Römen (Lotter e. 1750), nu Ryngen 1. Ryningen. Namnet 
kan direkt förbindas med fno. sjönamnet *Rymr 1. *Rymir, nu 
Romsjoeni, hvilket jag under Ryngen fört till isl. rymr m. 'groft 
ljud', is!. rymia 'brumma', eller härledas ur den under 'töm-
mungen omtalade tämligen likabetydande stammen röm hraum-. 

Römmungen, Östra ock Västra, röm3rauBen2  (Römmungen 
Fernow s. 8 [1773]; Römungen GS 2 V 32, Cederström Vrml. 
fiskev. nr  2000) Ostervallskogs sn, Nordmarks hd Vrml., på 
gränsen till Norge : Römmungsnäset. Då i närheten på norska 
sidan en sjö Raumsjön är belägen, har man tydligen här att 
utgå från en stam (h)raum-, fsv. röra-, hvilken äfven uppträder 
i fno. Raumelfr, af äldre Rauma 2. Denna stam anser jag vara 
identisk med den i ags. hreibm m. 'larm, buller, skrik', hvaraf 
väl också det i Sn. E. förekommande isl. hraumi m., af Fr.2  
öfversatt med 'usling', afletts. Jfr nomen. Om den i sjönamn 
ytterst vanliga betydelsen se senast under Rölen. 

Mindre sannolikt är, att -- såsom VGRIENBERGER ock Nor. 
Spridda studier 2: 139 antaga — stammen raum i Raumelfr 
skulle betyda 'den hvitskummande' ock sammanhänga med no. 
~me, ty. rahm 'grädde'. 

Römningen röm8niBen2  (GS 1 Ö 39, SGU Ab 2: 4) Göte-
Tyds sn, Sunnerbo hd Små!. Sjön är vid ock bred samt på-
minner i följd häraf ganska mycket om sjön Rummen. Man är 
alltså böjd att föra namnet till den under Rummen ock Rymmen 
omtalade adjektivstammen råm- i sv. rymlig 0. s. v. ock så-
lunda rör detsamma antaga ett fsv. RYmninger Rymningen 
Namnet vore då identiskt med det uppländska skogsnamnet 
Rymningen, så skrifvet t. ex. år 15203. Dock är det lika möj-
ligt, att ordet hör tillsammans med sjönamnen Römen ock Röm-
mungen, som ha ett annat ursprung. I hvilket fall som hälst 
böra med afseende på bildningen sjönamnen Lysningen ock 
Ysningen. jämföras. 

På grund af namnet å den nära sjön belägna gården 
Ramnäs4  synes emellertid Rygh Elven. s. 191 benägen att för- 

Rygh NG 1: 173. 
Hvaraf Raumarike (nu Romerike) är bildat. 
Styffe Bidrag 5: 641. 
Sjön har, att dömma af kartan, fordom sträckt sig intill gården. 



510 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

binda Römningen med fno. älfnamnet Refna, af rafn 'korp'. 
I så fall hade väl dock ett sjönamn *Remmen (hvaraf Ram-
näs, jfr Rammen) ombildats efter ett numera försvunnet ånamn 
*Ramma. Jfr Rämmingen (: Rämån). En liten å från Hänge-
sjön flyter genom Hästbärga ock prästgårdens ägor ock mynnar 
ut i sjön, som genom en annan större å — egentligen fortsätt-
ning af den förra — står i förbindelse med Hälgeån. Den, 
förstnämnda ån har nu icke något särskilt namn, utan kallas 
än Hästbärgaån, än Prästgårdsån. Sistnämnda å heter Ryan, 
hvaraf Ryfors, namn på en i närheten belägen härregårdl. 

Vidare bör nämnas, att en ock annan gammal person kallar 
sjön Räflingen. Om här ett ursprungligare ock äldre namn på 
sjön föreligger, hvaraf Römningen vore en yngre omtydning, 
eller om de båda namnen2  uppkommit oberoende af hvarandra, 
känner jag ej. Dock ha de sannolikast något samband med 
hvarandra; jfr parallellerna Rummen ,..*Runnir, Römen Ityn-
gen, Snesaren Snoken, Thugn Tåkern, i hvilka fall äfven-
ledes något slags invärkan från det gamla namnet på det nya 
måste antagas. 

Rön väl rö'n 3  (GS 3 Ö 35), ytterst liten sjö i Tjärstads 
sn, Kinds hd Og. Säkerligen är namnet en substantivering af 
adj. röd, fsv. roDer, isl. rau5r o. s. v. Samma ord ingår äfven 
i sjönamnet Rölången (dock ej fullt säkert), fsv. ånamnet &Aha 
(1413), nu Rödån, Brandstorps sn Vg.4, no. älfnamnet R0a5, 
det vanliga tyska flodnamnet Rotaha6; dessutom väl i de flästa 
af följande: Röesjön (GS 2 Ö 40 Blek.), Rödsjöarna (3 Ö 35 : 
Rödsebo), Rödsjön (3 Ö 33), Rösjön7, Rövattnet 8, Rödtjärn 

Ånamnet innehåller gårdnamnet Ryd ock har sålunda intet att 
skaffa med den af Rygh Elven. s. 201 omtalade no. älfnamnsstam-
men Ry-. 

Intet af dessa namn förekommer hos WIESELGREN. 
Jag har om sjön, trots flera förfrågningar, icke lyckats erhålla 

några uppgifter: den torde också på grund af sin litenhet vara obekant 
för dem i näjden boende. 

Då belägen i Daretorps sn, SD NS 2: 664. 
3) Jfr Rygh NG 3: 336. 	6) Förstem. 2: 1155. 

GS 3 ö 39 : Rössmgda, 4 ö 37,3 ö 36,1 ö 35,3 ö 34 
3 ggr : Rösjö, Rösjödal, Rödsjötorp, 2 ö 34, 5 ö 33, 2 ö 31, 6 ö 
31 2 ggr : Rötorpen 1 gg. 

GS 1 V 32 3 ggr, 2 V 31 2 ggr. 



XX. 1 
	 Römningen--Rönmaren. 	 511 

(1 V 31 3 ggr), Rötjärnl, Rögöl (3 Ö 37). Det blek. Röesjön 
är = fsv. RoDasio = gårdnamnet Rodhasyo (SD NS 1: 426 från 
1405) Aska hd Og. Detta namn innehåller obl. kasus af ett 'RoDe 

fno. *Rauhisjår, hvarom se Rygh NG 2: 225. Jfr fsv. 
Brepasio, Diupasio, Hvitasio o. s. v. För öfrigt kan erinras 
om det fsv. gårdnamnet Rulhabek, nu Röbäek, Värna sn Og.2  

något eller några fall kunde man tänka på härledning från 
'ett motsvarande isl. raiz& 'myrmalm'3. — Sjönamnet Rön är 
bildat som sjönamnen Blån (belägen i närheten), Glan, Hviten, 
Ljusen o. s. v. I fråga om betydelsen erinras om gr. flodnam-
net 42,oivt i Lokris : poivt 'rot'4. — Fsv. "Ropen 

Nsv. Röne, häradsnamn, se under Rönmaren. 
Fsv. Roninnde, Ronnnda, strömnamn, se Ryniande (slutet). 
Rönmaren rön3mar2n (Rönmarn Lotter c. 1750, Tham 

Sthlm s. 10; Rönmaren Hermelin 1802, Radloff 1: 9 [1804], GS 
5 Ö 30) Hökhufvuds sn, Frösåkers hd Uppl. Om senare leden 
se Rann. Den förra är i saknad af fsv. former svårare att be-
stämma. Sjön synes i äldre historisk tid haft en betydligt 
större utsträckning än nu: den är på omkring en half mils om-
krets runtom omgifven af gårdar, hvilkas namn åtminstone nu-
mera sluta på -ö(n) : Aspö, Barkö, Ånö, Ytternuttö, Öfver-
nuttö, Ann.ö, Askön, ITekerö, Drängsö, Duderö. Omkring en 
mil från sjön i Valö sn ligger en gård, som på kartan kallas 
Rönnings. Kanske har man här ett spår af sjöns äldre namn. 
Gårdnamnet tycks nämligen vara bildat af ett sjönamn 'Rön-
ningen liksom t. ex. Lillgryts af Lillgryten. Detta sjönamn, 
Rönningen, förekommer äfven annorstädes (se nedan). Dock 
är det ju ej säkert, att det alltid har etymologiskt samma ur-
sprung. Till de möjligheter, som under Rönnaren, Rönningen 
anföras till tolkning af den i sv. sjönamn uppträdande stam-
men rönn-, må följande läggas, som dock endast afse sjönam-
net Rönmaren, resp. dess möjligen äldre representant *Röni.n-
gen. För en härledning från sv. trädnamnet rönn, fsv. rene, 
kunde möjligen den omständigheten synas tala, att åtskilliga i 
närheten gängse ortnamn äro sammansatta med namn på träd 
o. d., t. ex. Aspö, Askön, Granbo, Granfjärden. Men dessa 

1) GS 1 V 33 2 ggr, 2 V 33. 	2) SRP nr 2227 från 1386. 
3) Jfr Rygh NG Indl. s. 69. 	4) Fick Bezz. Beitr. 22: 53. 
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namn äro för vanliga, för att man här skulle kunna fästa något 
afseende vid dem. Ock därtill kommer, att trädnamnet rönn 
för öfrigt icke är säkert uppvisat i svenska sjönamn 	Mycket 
sannolikare är, att vi i namnet Rönmaren hafva ett fsv. ron 
n. = isl. hraun n. 'stengrund', hvilket ingår i åtskilliga fno. 
gårdnamn 2  samt möjligen äfven i det fno. älfnamnet *Rauna, nu 
Rogna3. Med all sannolikhet är i alla händelser sockennamnet 
Rönö Og. bildat af detta ord. Socknen kallas under senare 
delen af medeltiden Capella S:t Antonii in Röne4  ock är i all-
mänhet ett bärgaktigt land, uppfyllt af mera vidsträckta än höga 
bärgklumpars. Äfven Rönö eller Röne härad, fsv. Rona eller 
&me°, består till största delen af bärgiga bygder7. I Rönö 
härad ligger bl. a. socknen Runtuna, år 1397 skrifven Ron-
tuna8. Marken i denna socken är särskilt stenig ock bärg-
ländig. I nordost tillstöter det vattendrag, som nu kallas Run-
viken eller Ludgosjön; men å en karta (Sudermanl.) från 1625 be-
nämnes detta Röönwijken — en form som med sitt dubbla ö starkt 
bekräftar vår tydning. Det torde sålunda vara mer än sanno-
likt, att en motsvarighet till isl. hraun äfven funnits i Sverge. 
Det må i detta sammanhang nämnas, att ordet i fno. äfven använts 
om af stenar bildade eller af stenar betäckta öar: utanför Lister 
ock Jxderen äro nämligen öar belägna, som bära namnet Rau.-
nen3. Att samma ord äfven kan ingå i Rönmaren, är sålunda, 
ganska möjligt: någon slags visshet i frågan kan jag icke skaffa. 
Betydelsen vore då densamma som i sjönamnen Gryten, Gry-
tingen, Skärflången, Steningen 0. s. v. Om sjön — efter hvad 
ofvan framhållits som möjligt — älst hetat *Röninger, vore de 
båda senare namnen äfven med afseende på bildningen att jäm-
föra. Ljudutvecklingen vore analog med den i fsv. Weetinge 
(ström) till Vättinge (se under Flyttingen). Samma ord kan 
äfven föreligga i Rönfjärden (GS 5 0 29) Uppl. 

Rönnaren rön3nar2n (Rönnarn GS 4 ö 32), liten sjö i 
Länna sn, Åkers hd Sdml. : Rönntorp, Rönnarbråte. Namnet 
är flertydigt. Det kan vara ett *Röpnir : adj. roDer (se Rön), 

Jfr emellertid Rönnevattnet 
Rygh NG Indl. s. 69. 
Tham Link. s. 789. 

6) Styrt% Un.2  s. 224. 
8) Styffe Un.2  s. 225. 

(GS 2 V 35 Boh.). 
Hvarom se Rygh NG 3: 355. 
Tham Link. s. 787. 

7) Tham Nyk. s. 231. 
Fr.2  under hraun. 
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bildat som sjönamnet Ljusnaren. Äfven kan till grand läggas 
ett *Rypnir : sv. ryd; jfr Rydsjön 1  samt Ränningen. Slutligen 
kan afledningen vara analogiskt uppkommen; jfr (den närlig-
gande) Valnaren: härför kunde gårdnamnet Rönntorp tala. 

Rönningen (Holmberg Boh. 3: 18) Bro sn, Stångenäs hd 
Boh. : Ränningen, af allmogen uttalat Runningen. Det är dock 
osäkert, om något sådant sjönamn existerat. Sjön kallas å GS 
2 V 34 Rönningevattnet ock af allmogen enligt uppgift Run-
ninge vatten, hvadan gårdnamnet synes vara det ursprungliga. 
Namnen böra väl sammanhållas med Rönningstjärn (GS 1 V 
33) Silleruds sn Vrml.; vidare Rönningtjärn (1 V 33) Ärte-
marks sn Dalsl. : Ränningen; däremot innehåller Rönninge-
sjön (5 Ö 32) Täby sn, Danderyds skepps]. Uppl., det af ett 
patronymicum bildade gårdnamnet Rönninge. Hit hör äfven 
det bäcknamn, som förutsättes af det no. gårdnamnet Rydnings-
beekken, uttalat rönninga-2. I Dalsl. ock Vrml. är ett gård-
namn Ränningen ytterst vanligt; det förekommer t. ex. i Arte-
marks sn ett par gånger, Mo sn Dalsl., Silleruds, Svanskogs, 
Kila s:nar Vrml., stundom äfven i sammansättningar. Synner-
ligen ofta uppträder äfven samma gårdnamn i vissa trakter af 
Norge3. Gårdnamnet innehåller naturligtvis ett fsv. *rypninger 
m. 'nyodling (i skog)', fno. rupningr m. ds.; jfr fsv. rypning 
f. 'rödning, jordstycke som rödjes till odling, i skog upptagen 
nyodling' Södw.4  Af detta namn äro så väl Ränningen (Rön-
ningevattnet) som Rönningtjärn i Ärtemarks sn bildade. Båda 
sjöarna äro nämligen belägna vid gårdar med namnet Ränningen. 
Så är däremot ej fallet med Rönningstjärn i Silleruds sn. Detta 
namn (som naturligtvis också kan betyda 'tjärnet vid nyodlingen') 
bör kanske därför betraktas som en i senare tid uppkommen ut-
vidgning af ett äldre sjönamn *Ränningen. Det har säkerligen 
samma ursprung som det likalydande gårdnamnet, alltså ett fsv. 
*RylDninger. 1 fråga om betydelsen kunna jämföras de synner-
ligen nära stående Bråten, Bränningen, Nofällingen, det förra 
dessutom ett vanligt gårdnamn. 

GS 1 Ö 37, 1 V 36, 3 Ö 35 : Ryd. 
Rygh NG 3: 353. 
Se Rygh NG Indl. s. 72 samt i Reg. 
Jfr Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 78. 
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Möjligt är ju för öfrigt, att äfven sjönamnet Rönningen i 
Bob. är primärt i förhållande till gårdnamnet, i hvilket fall 
detta senare visserligen formellt sett hade samma ursprung som 
de öfriga likalydande gårdnamnen, men reellt sett ett annat än 
dessa. 

Nsv. Rönö, härads- ock sockennamn, se under Rönmaren. 
Ä.-nsv. Röönwijken, nu ~viken, af fsv. *ron (= isl. hraun), 

se under Rönmaren. 
*Röringen har sannolikt varit namnet på den sjö, som å 

GS 3 Ö 31 kallas Röringsjön, strax söder om sjön Storgryten, 
Snäfringe hd Vstml. Namnet är enligt min mening bildat af 
fsv. sv. rör n. 'stenrör, råmärke'; jfr Grytingen, Steningen 0. s. v. 
samt Dösslingen, Knmlan. För den senare betydelsen erinras 
äfven om Råen ock där anförda sjönamn. Samma ord ingår 
väl i Rörsjön 1, Rörtjärn (GS 1 V 32), I vissa fall kan man 
dock äfven tänka på sv. rör (vass), till hvilket ord Nordlinder 
Sv. lm. VI. 3: 19 för Rörträsket (Luleå). Det till betydelsen 
närstående sv. rös, röse, fsv. rue, isl. hreysi2  n. uppträder i 
Rössjön (GS 2 Ö 39 : Rössnäs), Röstjärn (1 V 31). 

Rösimmen rös3sim2men (r0.22nian) (Rö-Immen Fernow s. 14 
[1773], Röimmen Dahl Carlsskoga Soehn [1779]3; Rösimmen 
GS 2 Ö 32) Vikers kapellförs., Nora hd Vstml. De från 1700-
talet anförda namnformerna visa, att s i senare tid inträngt : 
det beror på invärkan från Algsimmen, med hvilken sjö Rö-
simmen medelst en å står i förbindelse. Denna å, Immeån 
eller kgsimsån, måste i äldre tid ha hetat *fina4  : där den ut-
faller i Svartälfven — långt från de båda nämnda sjöarna — 
ligger nämligen gården Immetorp. Hos DAHL kallas gården 
emellertid Imstorp : denna form är dock antingen felaktig eller 
beroende på invärkan från det namn, Älgsimsån (Elg-), som 
DAHL tillägger älfven. Här är däremot naturligtvis s fullt 
på sin plats, då namnet betyder ån från Älgsimmen, hvilket 
ord har maskulint kön. Åns gamla namn afspeglas däremot 
som nämnt i Immetorp, af fsv. Imoporp. Om betydelsen af 

GS 3'Ö 40, 3 Ö 39, 1 V 38 2 ggr, 1 V36, 1 ö 36, 3 ö 
36, 1 Ö 35, 5 Ö 30. 

I t. ex. fno. Royseimr Rygh NG IV. 1: 61. 
Noraskogs ark. 2: 407. 
= fno. älfnamnet tina; se Immeln. 
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stammen im- se under Innnen. Första leden är sannolikt adj. 
röd; se Röen. 

Rössjön, se Riiringen. 
Rövarpen, se Råvarpen. 

Saden, Stora o. Lilla, salden, af allmogen uttalat sa4en 
(Saden Hermelin 1818, GS 3 Ö 38) Fagerhults sn, Hanbörds hd 
Kim. Sjön kallas äfven Sahultesjö. Vid densamma ligger 
gården Sadeshult, af allmogen uttalat sadeshul4t eller sahul4t. 
Denna växling synes vara gammal. Enligt Lex. 6: 1 benämnes 
stället år 1540 Savehult. Däremot skref sig den adliga ätten 
Oxe, som på 1620- ock 1670-talen ägde gården, till Bryne ock 
Sadeshult. Man kunde alltså uppställa två fsv. former Sadhir 
ock *Sadhi, hvilka förhölle sig till hvarandra som t. ex. *Bwr-
kir till "Biwrke, Skir till *Eke, "Salvir till fno. So.vi ni. fl. 
(se afd. II). Enstafvighetsakcenten i den nu brukliga sjönamns-
formen beror här som i så många andra fall på yngre förskjut-
ning (se t. ex. Dofvern). 

Om — såsom sannolikt är — namnets d har gamla anor, 
bör man erinra om det fsv. bäcknamnet Sadhebmc (SD 4: 716 
fr. 1340), Sadhobcekker (SD NS 2: 468 fr. 1412). Den enda 
mig bekanta stam, till hvilken namnet kunde tänkas höra, är 
den som ingår i germ. *sa5a- 'mätt' : isl. sar, got. saDs, fsax. 
sad, ty. satt o. s. v. Men det är svårt att förklara, huru en 
sjö kunnat erhålla ett namn med en dylik betydelse. Någon 
skulle kunna antaga, att germ. "sa5a- haft samma dubbelbety-
delse 'mätt, full' som gr. 1,27r.g ock att namnet alltså vore att 
uppfatta som Fullen, Fullhöfden, Fyllen, Fyllingen. Men här-
emot talar, att äfven de utomgermanska släktingarna till "sa5a-
hafva betydelsen 'mätt o. d.'; jfr gr. Ciblv, lat. satur, lit. såtis 
'mättande'. 

Emellertid har man också att öfverväga den (svaga) möjlig-
heten, att namnet snarare utgår från en form motsvarande den 
första leden i det från 1540 uppvisade Savehult, hvilken fort-
sättes af uttalsformen Sahult. Kanske förutsätter första leden 
i detta namn ett fsv. *Saghi = sjönamnet Sagan. Med afseende 
på ljudutvecklingen jfr Båfven : fsv. Bågher. I så fall har d 

Sv. /andsm. xx". 1. 	 33 
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uppkommit på grund af någon falsk etymologi eller är att be-
trakta som en hypersvecism. 

Sagan 1  (GS 2 V 35), mycket liten sjö i Härrestads 
sn, Lane hd Boh. Namnet är tydligen oblik kasus af ett 
fsv. *Saghi; jfr sjönamnen Edslan, Eldan, Muskan, (fsv.) 
Soma, Styran, Uttran. Samma namn har väl äfven burits 
af Sagsjön (GS 1 V 37) Lindome sn Hall. Att denna sjö 
haft ett enkelt namn, framgår af namnet å den vid sjön be-
lägna gården Sagered (±- äldre *Sagha-?). Mera osäkert är, om 
namnet å den bekanta Sagebn Vstm1.2  bildats af samma stam. 
Ån har nämligen i fsv. tid kallats Stevustromber (: äldre Seeva)3, 
ock häraf är snarast Sag- en ombildning. Från Norge må slut-
ligen anföras Sagkjernet4. Jfr äfven Saden (: ä.-nsv. Savehult). 

Namnet sagan för jag utan tvekan till den germ. stam 
sag-, som ingår i fsv. scegia, isl. segja, fht. sagön, lit. sakyti 
o. s. v. 'säga'. Goda betydelseanalogier erbjuda fno. älfnamnet 
Kvcga (se under Kvännaren), f ht. älfnamnet Medelicha (892) 
o. s. v., nht. Mölk m. ra., hvilket af vGrienberger MdIföG 19: 523 
föres till got. mapjan ock öfversättes med 'die sprecherin', ags. 
bäcknamnet Twiteling, om detta enligt Middendorff Aeng. flurn. 
s. 138 hör till neng. dial. to twittle 'to prate', det galliska flod-
namnet Låbåra (ty. Laber, fyra små floder i Bajern), hvilket 
egentligen är fem. till adj. *labaros 'pratsam' ock alltså be-
tyder 'die schwatzende, rauschende'5. För öfrigt hänvisas till 
Skrallingen, där åtskilliga vattendragsnamn med likartad bety-
delse omnämnas, ock till Sången. 

Salen. 
1) sagen (Salen Bureus Karta 1625), Tuneld s. 132 [1741], 

Lotter e. 1750, Linne Sk. resa ss. 31-32 [1751], Rogberg o. 
Ruda s. 338 [1770], Hermelin 1809, GS 2 Ö 38-39; Sahlen 
Arrhenius Dissert. geogr. de Smol. s. 43 [1719], Linne [1728]), 
stor sjö i Blädinge, Oja m. fl. s:nar, Kinnevalds hd Smål. 

Sjön var obekant för min meddelare från orten. 
Om denna ås naturbeskaffenhet se utförligt Lex. 6: 2. 
Se under Säfvelången. 
Anfört af Rygh NG 3: 310. 
Jfr Stokes hos Fick, 2: 239, Holder Altcelt. Sprachsch. 2: 113 

f. samt d'Arbois de Jubainville Les prem. hab. de rEur. 2: 280 ock 
där citerad litteratur. 
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(Crxlius s. 392 [1748? 1774]). Af sammanhanget framgår 

icke med bestämdhet, hvilken sjö som afses. Emellertid åsyftas 
enligt min mening utan tvifvel den sjö, som s. 391 benämnes 
Salsnäsesjöen ock å GS 3 Ö 37 kallas Bysjön Gårveda sn, 
Aspelands hd Kim. Vid sjön ligger gården Salsnäs. Denna 
kallas år 1337 Salsnees (SD IV). Vi hafva sålunda här funnit 
ett mycket gammalt belägg för sjöns namn. 

i sammansättningarna Ulf-, Upp-, Vass-salen (Vassalen). 
Salen 1 har flacka stränder samt en vid yta utan öar. Jag 

antager som möjligt, att sjönamnet innehåller sv. fsv. sal m., 
sal(r), fht. sal o. s. v. Skylle det vara den vanliga betydelsen 
'sal, stort rum' som inginge i sjönamnet, vore detta snarast att 
fatta som ett »jämförelsenamn» af samma art som de på -går- 
den. Hvad Salen 1 beträffar, synes det mig dock sannolikare, 
att den föreställning, som legat till grund för sjönamnet, varit 
densamma som gifvit upphof till sjönamnen Toften, Visten. 
Ordet sal förekommer således här i samma betydelse af 'vistelse-
ort o. d.', som det måste anses äga i en mängd andra nordiska 
ortnamn, t. ex. sv. Sala, Uppsala, fno. Uppsalir o. s. v.1; jfr 
got. saljan 'vistas, bo'. Skall emellertid denna tolkning utsträc-
kas till Salen 2, mötas vi af den svårigheten, att det fsv. gård- 
namnet Saisnws förutsätter en annan deklination af ordet sal 
än den, som är uppvisad i de fnord. språken, där ordet böjes 
som en i-stam, med gen. salar. Gen. sals kan emellertid för- 
klaras på två sätt. Antingen föreligger här en synkopering af 
*SalisnEes = fno. Salisnes (Rygh NG 15: 343) vid Salsvandet 
(jfr nedan), ock sjön har då hetat Safir. Eller också finna 
vi här ett spår af den s-stamsböjning, som ursprungligen till-
kom ordet sal ock som bl. a. ådagalägges af ordets genus-
växling i f ht. samt ags. formen salor 2  (jfr got. gen. sg. hatiss 
ock se under afd, II). Samma ord förekommer enl. Förstem. 2: 1213 
äfven i f ht. ortnamnet Sellbaeh samt enl. Middendorff Aeng. 
flurn. s. 115 i ags. bäcknamn. Hit för jag äfven Salsjön4, Sal- 

Se Nor. Upps.-stud. s. 203, Nord. tidskr. 1899, s. 141; Rygh 
NG Indl. s. 73. 

Se närmare t. ex. Nor. Språkvet. sällsk. i Upps. förh. 1882-85 
s. 114. 

Streitberg Urgerm. gramm. s. 259. 
GS 3 ö 40, 1 ö 36, 2 V 34. 
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tjärn (GS 2 V 32) samt hälst äfven Salu.ngen. Nordlander 
Minnen s. 20 anför från Ångermanland Salsjön två ggr: han 
är emellertid snarast böjd att i detta ord spåra betydelsen '(hed-
niskt) tämpel'. För sammanställning af sjönamnet Salen med 
ordet sal talar äfven öfverensstämmelsen mellan sjönamnet Upp-
salen ock det nord. ortnamnet Uppsala, Uppsalir. Hvilken 
betydelsenyans af appellativet som förekommer i de olika sjö-
namnen, kan numera ej för hvade fall bestämmas: i salen 1 
ser jag dock som nämnt hälst betydelsen 'vistelseort, näjd In. m.' 
Hit hör slutligen äfven sockennamnet Sal Vg., under medeltiden 
skrifvet Salen ock Sall. Möjligt, men kanske mindre sannolikt 
är, att sjönamnet Salen bör föras till det urgerm. färgadjek-
tivet 'salua-, som återfinnes i isl. solr (af *agir) 'blekgul, gul-
blek' tork. Suppl. II, no. sal 'blek, matt, oklar m. m.' Ross, 
ags. salu, gen. salwes, 'mörkfärgad, svart, smutsig', eng. sallow, 
fht. salo, gen. salawör, mht. sal ds. Till detta ord ställer 
Bugge-Rygh NG 15: 343 det namn *Salir (eller *Sak), som i 
äldre tider burits af Salsvandet; jfr det nu försvunna gård-
namnet salisnes. Hit föres äfven af Middendorff Aeng. flurn. 
s. 109 ags. flodnamnet Salewearp samt af vGrienberger MdIföG. 
19: 526 det i Steiermark förekommande flodnamnet Sölk 	f ht. 
Selioha (omkr. 1080). En svag form af samma adj. ingår efter 
mitt förmenande äfven i no. fjordnamnet *stgve2; jfr person-
namnet s21ve3. Hit för jag också hälst de sv. sjönamnen Sal-
jen, Säljen (dock mera osäkert) samt Salstern, Salvaren. Mera 
osäkert är Salungen, hvilket väl snarast är aflett af sbst. sal. 
För den händelse någon skulle anse det sannolikare, att salen 
1 innehåller adj. 'sal, må nämnas, att sjön icke har synnerligen 
klart, men icke häller i framträdande grad grumligt eller mörkt 
vatten. 

Från här anförda namn böra skiljas en del med sal- be-
gynnande f ht. flodnamn, som sannolikt hafva keltiskt ursprung; 
så t. ex. Saale (kelt. Salas)4. Vidare må nämnas, att det icke 

Styffe Un.2  s. 123, Höjer 2: 1376. 
Rygh Stud. s. 58. 
Så Kock Ark. 10: 306 f. m. fl.; jfr dock Lind Ark. 11: 270. 
Jfr Förstem. 2: 1213, Lohmeyer Herrigs Archiv 63: 369, Bre-

mer Germ. phiL2  3: 775 (§ 40); jfr äfven Lohmeyer DF s. 22, där 
förf. åt flera söker vindicera germanskt ursprung. 
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synes vara tillräcklig grund för det antagandet, som möjligen 
någon skulle känna sig frestad att göra, att i våra här nämnda 
vattendragsnamn en stam sal- 'vatten o. d.' inginge, hvilken 
stode i afijudsförhållande till gr. an; ii. 'dalsänkning, träsk', 
sskr. saras n. 'vatten, dam'; jfr fpreuss. setts 'rägnbäck'. Till 
dessa ord hör flodnamnet sskr. Sårasvatl, avest. Haraxvaiti, forn-
pers. Harauvatil. Slutligen meddelas, att den af HyWn-Cavallius 
Vär. o. vird. 1: 130 framställda hypotesen, enligt hvilken nam-
net är besläktat med sv. dial. sel, sele 'lugnvatten mellan for-
sar', är oantaglig, därför att detta ord med all sannolikhet ut-
går från en stam sil- (se Silen). 

Salfvaren, se Salvaren. 
Fsv. Salgha, ånamn, se Saljen. 
Saljen. 
1) saiten med -k- (Hermelin 1809, GS 3 Ö 37), ganska stor sjö 

i Skirö o. Stenbärga s:nar, Östra hd Smål. : salje. Från Saljen 
kommer Saljeån. Denna å hette i fsv. tid Salgha. Detta fram-
går af det år 1278 omnämnda Salghowirke2, hvarmed åsyftas 
de för ålfisket uppförda hägnaderna ock fördämningarna (om 
det i vissa dial. ännu lefvande ordet virke i denna betydelse 
se under Virken, hvilket sjönamn dock själft icke är besläktat 
med detsamma). »Sälje ålfiske» omtalas också af Wieselgren 
3: 209. Nära Saljen ligger gården Salshult (så 1571)3 	äldre 
*Salghshult? 

Vi se sålunda, att sjönamnet utgår från en fsv. stam Salgh-
ock -- att dömma af akcenten -- närmare bestämt från en a-
stam "Salgher eller möjligen Sal(x)gher. Efter sjön har väl 
ån uppkallats; jfr. Alstran : Alstern samt Frika : Fryken. Om 
namnen innehålla synkoperade former af ett adj. på -ig, -ug, 
kunde t fråga om bildningen t. ex. lgaljen jämföras; se äfven 
nedan. 

Det adjektiv, från hvilket vårt sjönamn utgår, kan möjligen 
vara 	växelform *sal(u)ug- till ags. salwig. Detta är en .ut- 
bildning -- utan 'förändring till betydelsen — af germ. adj. 
*staga-, ags. salo, id. *sglr (= sok) o. s. v. (se om detta under 

Uldenbeek Et. wb. d.. 'uland. 
Wieselgren: 2.09. 	. 

3) Forssell Sverige 1571, s. 186. 
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Salen, hvilket dock möjligen själft ej hör dit) af samma art 
som t. ex. ags. haswig : haso 'grå', sskr. arbhakå : årbha- 'liten', 
sanakå- : gana- 'gammal' o. s. v.1  Ags. salwig motsvaras möj-
ligen af Säljen. Formellt identiskt med Saljen kunde sjönam-
net Böljan vara (u-omljud); men detta bör å andra sidan icke 
skiljas från Soljen, hvars o icke gärna kan återgå på ett fsv. 
9; jfr t. ex. 21 	öl. På samma sätt kan Skärjen vara bildat 
af adj. skär; jfr äfven Larjen. Ett af samma grundord på 
annat sätt uppkommet sjönamn synes Salvaren vara, ock fsv.*Sal-
vir : ags. salwig, Saljen, Säljen = isl. nom. pr. Eksvir : ags. 
haswig. Färgadjektiv uppträda, som ofvan visats, ytterst ofta 
i våra sjönamn. 

Saljeån har en mycket stenig strömfåra. Man kunde där-
för tänka sig, att namnet åsyftar denna egenskap, ock erinra 
därom, att enligt Hoffory Gött. gel. anz. 1885, s. 24 isl. salr 
(i Vgluspa) har betydelsen 'ste iniger boden'. 

2) se Säljen. 
Salstern, Stora o. Lilla, saVatern (Lotter c. 1750, Herme-

lin 1810, Widegren 1: 475 [1818], GS 2 Ö 34-30 34), icke 
obetydliga sjöar i Nykyrka m. fl. s:nar, Aska hd Og. Af vikt 
för tolkningen af detta namn är det förhållandet, att sjöarna 
medelst en å äro förbundna med sjön Vänstern. Såsom ofta 
annars äro två närliggande sjöars namn bildade på enahanda 
sätt, jfr t. ex. Arken ock Virken, °rusken ock Sandsken, Kolsna-
ren ock Tisnaren m. fl. Namnet torde böra föras till det under 
Saljen omnämnda fsv. adj. *sal, no. sal, ags. salo o. s. v. Suf-
fixet tillhör väl sjönamnen såsom sådana: någon i de germ. 
språken produktiv adjektivisk afledning -str- är icke med sä-
kerhet uppvisad 2. 

Det bör dock påpekas, att Alstern, Salstern ock Vänstern 
kunna innehålla urgamla adjektiv af samma art som gr. 
41p4--repo.; (: s-stammen geo; n. 'bärg'), lat. *nemes-t(e)ro- i namns-
tr-inu.s (:s-stammen namns lund'), jfr volsk. Veles-trom 3. Als-
tern skulle då höra till a-stammen alls- 'al', Salstern till s- 

Flera dylika fall anföras hos Kluge Nom. stammb. § 203 (s. 
96), § 206. 

Jfr Kluge Nom. stammb.2  § 216. 
Orn de grek. ock lat. bildningarna se Oathoff Etym. parerga 

1: 243. 



XX. 1 	 Salstern—Salvaren. 	 521 
stammen salis- 'sal' ock Vänstern till s-stammen vinis-, jfr lat. 
Venus; alltså ieur. bildningar ales-ter-os, solos-ter-os ock (?) 
venes-ter-os (jfr isl. vinr 	sv. vän). 

Salungen, Stora o. Lina, sa3lug2gen (»selkogan», väl -on) 
(solungen Lotter c. 1750; Salungen Fernow s. 16 [1773], Her-
melin 1808, GS 1 V 31) Mangskogs sn, Jösse hd Vrml. : Sal-
ungen. Formen hos LOTTER beror väl på tryckfel. Om naturen 
se Cederström Vrml. fiskev. nr  1131, 1141: vattnet är särskilt i 
Stora S. mycket klart. Namnet är en afledning af en stam sal-
af samma art som de likaledes västsvenska sjönamnen Gull-
ungen, Hällungen ock Kålungen. Analogier synas alltså tala 
för att äfven här grundordet är ett subst. Jag för det alltså 
till sv. fsv. sal, hvarom utförligare under Salen. 

Fsv. *Salva, (numera försvunnet) ånamn, se Salvaren. 
Salvaren sal3var2n 1  (Salvaren US 4 Ö 32, SGU Aa 18: 42; 

Salfvarsjön Timm Nyk. s. 174), mycket liten sjö i Länna sn, 
Åkers hd Sdml. : Salvartorp eller Salfvarstorp. Detta namn utgår 
väl från ett fsv. *Salvir, hvilket, såsom redan s. 53 ofvan antagits, 
år bildat af det under Saljen omnämnda germ. färgadjektivet 
*salua-, no. sal, ags. salo o. s. v., liksom det mytiska namnet 
isl. H2svir uppkommit af germ. *hena- 'grå', isl. hgss (h2svi), 
ags. haso o. s. v. Salvir förhåller sig till ags. salwig, Säljen 
som HQsvir till ags. haswig samt till fno. fjordnamnet S2lvi 
(se ofvan) som fsv. *Beerkir (se Bärkern) till *Bjterke (se Bjär-
ken) = fsv. *Ekir (se Ekaren) : *Eke (se Eken) o. s. v. I fråga 
om betydelsen jfr t. ex. Märken, Svarten. Ett gott stöd för denna 
konstruktion finner jag i fsv. Saluo qvarn (SRP nr 2596 från 
1392), troligen i Östra hd Smål., hvilket namn förutsätter ett 
ånamn *Salva2. Ett färgadjektiv på -ua- uppträder möjligen 
äfven i sjönamnet Bjälfven. — Knappast bör -varen samman-
ställas med den i Rosvalen ingående senare leden -var-. 

Så torde den något dunkla uttalsuppgift, som kommit mig till 
handa, snarast böra tydas. 

Däremot förutsätter fsv. gårdnamnet Salvathorp (SRP nr 3029), 
nu Salvetorp Hogstads sn ög., säkerligen det gamla fsv. personnamnet 
Salve. Gården är visserligen belägen vid en liten å, men denna har 
knappast burit ett själf ständigt namn, ock för öfrigt hade man, om 
gårdnamnet innehåller ett ånamn, snarast väntat sig ett fsv. *Salvo-
thorp. 
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Sandören san3dö2ren? (GS 2 Ö 39), delvis inom Härlunda 
an, Allbo hd Små!. Första leden i namnet liksom i Sannadal, 
namn å en nära sjön belägen gård, är sv. sand, fsv. sander, 
is!. sandr, ty. sand 0. s. v., hvilket ord äfven ingår i följande 
sjönamn: Sansken, Sännen samt Sandsjön 1, Sannsjön (GS 3 Ö 
39), Sandasjön (6 Ö 31), Sandesjön (1 V 36), Sannesjön (2 V 
34 : Sanne), Sandtjärn2, no. Sandungen (Buskerud 2 ggr, Kri-
stiansand 1 gg); jfr fsv. sockennamnet Sandsio, nu Sandsjö 
Smål.; samt vidare Sandiloarna, nu uttorkade vattensamlingar 
söder om Genevadsån Hall. (SGU Ab 12: 5), Sandhemssjön 
(GS 1 Ö 36) : Sandhem, Sandhultssjön (4 ö 38) : Sandhult, 
Sandvikssjön (2 V 34) o. s. v. Om senare leden se ören. Nam-
net Sandören påminner till bildning ock betydelse ganska 
mycket om Örmalmen. Jfr för öfrigt Gryten, Malen, Malmen, 
Steningen o. s. V. 

Sängen, se Sången. 
Sansken san3sken2  (Sonsken Hermelin 1808; Sandsken GS 

1 Ö 36) Ods an, Gäsenes hd Vg. : Sannum *Sandhem = fsv. 
Sondem), Sandåkra. Om jordmånen i socknen yttrar Lind-
skog 5: 373, att den består af mager sandmylla, sand ock mjöl-
jord, som har bärg, grus eller flygsand till grund ock det på 
många ställen på mindre än ,/4-dels alns djup. Det är tydligt, 
att namnet är bildat med suffixet sk af sv. sand, hvarom se 
Sandören. Det hos HERMELIN uppträdande Sonsken innehåller 
den dialektiska biformen sånn. Afledningen är densamma som 
i namnet å den närliggande sjön Grosken samt väl också i 
västgötanamnet Gärsken. 

Sarfven. 
1) (GS 2 V 35), ytterst liten vattensamling i Bäfve o. Ryrs 

s:nar, Lane hd Bob., numera väl alldeles försvunnen. 
2),af allmögen uttalat su3rven2  (alltså med ä) (GS 3 Ö 33), 

mindre sjö i Svännevads sn, Skyllersta hd Nke. I SGU Aa 
63: 82 kallas sjön Stora Sarfven, hvadan antagligen äfven någon 

. 	, 
!.-)..GS 2 Ö 40,1. Ö 39 3 ggr, 3 0.  39.,: •SaRdsjp,. 1 y 	1 (5 

38 : Sandäkra, 3, 6 38, 2 7 ggr, 1,V ,37 3 ggr, g 6:$7 : Sandsjö, 
4 Ö 375  1 V 36 2 ggr, .3 	36, 4 0 35 : Sandnits, 3 Ö., 35,2 V 345 

Sändäjo., g 	33, 2 y ?!g,4: ,6 ,,31, 2' 	31.,2 gg, 
2) GS 1 V 32 2 ggr, 3 6 31 2 ggr : Sandtjärn. 
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mindre sjö med samma namn fordom förekommit: mer än en 
så benämnd sjö var dock icke bekant för min meddelare. 

Det torde vara sannolikast, att i dessa sjönamn fisknamnet 
sarf ingår. Har benämningen afseende därpå, att i sjöarna sarf 
förekommer eller förekommit, bör den betraktas som ett slags 
elliptisk bildning af ett Sarfsjön. Detta namn förekommer för 
öfrigt i Närke (se GS 2 Ö 33); dessutom Sarftjärn 2 ggr ock 
Sarfvetjärn 1 gg i Vrml. (se GS 1 V 32). Alla dessa sjöar 
ligga inom det område, där sarfven i vårt land uppträderl. 
Namnet vore alltså af samma art som Kvidden, Suttern ock 
ken, hvilket senare namn bevisligen utgår från ett fsv. Aaalsio. 
Med fsv. (fno.) sjönamnet Sikr är däremot förhållandet motsatt: 
denna i Härj. belägna sjö kallas nu Siksjön (se Modin Sv. lm. 
XIX. 2: 43). Beträffande Sarfven 2 bör framhållas, att i dess 
närhet en sjö är belägen, hvars namn likaledes innehåller ett 
djurnamn, nämligen Igein. Om fisknamn såsom ingående i sv. 
sjönamn se för öfrigt under Asplången. 

Osannolikt är däremot, att namnet bör ställas till den stam, 
som föreligger i fht. flodnamnen Saravus, Saravi, Sarova, nht. 
die Saar (biflod till Mose1)2. 

Saxen. 
sak4sen 1. enligt annan uppgift sak8sen2 3  (GS 2 Ö 32) 

Nora sn o. bärgsl. Vstnal. : Saxhagen, Saxholmen. 	, 
i Vrinl. : sak4sen (Ms), i V stml : sak3sen2  (seasS) 

(Tuneld s. 197 [1741], Lotter c. 1750, GS 2 Ö 31), lång sjö i 
Färnebo sn, Filipstads bärgsl. Vrml., ock Hällefors sn, Gryt-
hytte bärgsl. Vstml. : Saxhyttan, år 1620 skrifvet Saxhittan, 
-hyttan4. ,En åttondels mil från sjön ligger det branta ock 
höga bärget Saaceäntit eller Knutehöjden. Från sjön kommer 
Saxån, som utfaller i sjön Torrvarpen. 

Om hans spridning se Lundberg Sv. inajöfiskarnas,jithredning 
s. -35. Min :Meddelarn: i6istig det sannolikt, att den törekornme'r i sjön 
Sarfven i Svänne'våda :an: 1 Sarftjärn Frykäände §n; Ö. Fryksdalt hd 
Vrnab;  finnes den numera iekeI, se CedArströnkYrinl., fiskev. nr S71: 

Jfr Förstem. 2: 1223. 
Samme meddelare uppgifvetläfyen :uttalet grek3ken2 .geritemot 

det förut under Greeken anförda grek4ken 	»teoken»),-  livilket'senare 
otvetydiga meddelande härleder -  sig från samma ä1lasoaT det om 
sakisen ovan. 

Norask. ark. 2: 732. 
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I Dalarna finnes en sjö med samma namn i Grytnäs sn : 

Saxbo, en annan (uttal sakasen) i Söderbärke på gränsen till 
Västanfors sn Vstml. (GS 3 Ö 30); dessutom bäres namnet af 
en vik af sjön Barken. saxsjön är namnet på en sjö i Gun-
narps sn Hall. (1 V 38). En likabenämnd sådan finnes i Bo-
sebo sn Smål. (1 Ö 37). I VGL IV omnämnes en Saxsior, hvar-
med dock snarast åsyftas den sjö, som nu kallas Asbrunnen 
(ock är belägen i närheten af Saxsjön); se d. o. Samma stam 
ingår i Saxån i Räd., Saxälfven i Jtl., Sakselfven Namdalen 
Nge. En älfnamnsstam sax- uppträder äfven i flera osamman-
satta no. gårdnamn 1. Från Tyskland må anföras de flyt. nam-
nen Saxalm, Sahsbaeh o. s. v.8, från England ags. seaxa 
brcie 3. 

De flästa ofvannämnda svenska sjöar ha mer eller mindre 
bargiga onigifningar, särskilt är detta fallet med Saxen 1 ock 
2, vid Saxsjön i Hall. är efter kartan att dömma en bärgshöjd 
belägen. Det synes mig vara säkert, att här ett gammalt ord 
för 'sten, klippa' l. dyl. ingår, motsvarande lat. saxum 'klippa'. 
Samma betydelse tillägger FÖRSTEMANN ordet i de nyss anförda 
tyska ortnamnen. I fråga om betydelseutvecklingen af fsv. sax 
(= isl.) n. 'stor knif, kort svärd', flit. salu; ds. 4  erinras om sv. 
hammare, ty. hammer o. s. v., hvilket äfvenledes älst betytt 
'sten' ock som i denna betydelse förekommer i en mängd nor-
diska ortnamn, äfven några sjönamn (se Orhatumaren). Samma 
gamla betydelse af ordet sax finna vi äfven i skå. gårdnamnet 
Gladsax (1427)5, på en höjd norr om Tommarpsån i Järestads 
hd. Om uttalet af Saxen 2, sådant det uppträder i Vstml., är 
det Rista, ha vi att utgå från ett *Saxe, hvilket på modernt 
språk bör återgifvas med 'Sax-, Bärgsjön'. såsen (med ake. 2) 
: Säxen (med ake. 1)---- Gry'ten (med ah. 2) : GrYten (ake. 1). 
Jfr för öfrigt i fråga om bildning ock betydelse Fjällen, lihmen. 

Slutligen må nämnas, att det skånska ånamnet Saxån 
Saxtorp) snarast bar en annan upprinnelse. Ån utgöres 

nämligen af två grenar, ock namnet kan därför tolkas som ett 

Se Rygh NG IV. 1: 86, 224, 15: 340. 
Se Förstora. 2:1206. 
Middendorff Aeng. flurn. a. 116 : ags. seax n. ''klippa'. 
Jfr dock Much ZfdA 42: 57. 
Styffe Un.2  e. 68. 
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s. k. jämförelsenamn af sv. sax, isl. s2x n. pl. 'schere', alltså 
af samma slag som t. ex. sjönamnen Kammen, Kedjen, Kitteln, 
Käxlan, Nyckeln. Äfvenledes påpekar jag, att Saxsjön i Hall. 
synes bestå af två små, medelst en liten å förenade vattensam-
lingar, hvilka te sig som öglorna i en sax; dock tror jag ej, 
att namnet direkt är bildat af detta ord. Äfven det norska 
vattendragsnamnet Sax- är Rygh NG 15: 340 böjd att snarast 
förklara på samma sätt. 

Segen se4gen (GS 3 Ö 38, SGU Ab 15: 9), liten sjö i Åseda 
sn, Uppvidinge hd Smål. Af sjönamnet är sannolikt namnet å 
den gamla gården Sissehult bildat, år 1623 skrifvet Sissehultt 1. 
Segen förutsätter väl ett fsv. *Sigh-, innehållande svaga rot-
stadiet till sv. cia]. siga 'glida ned o. d., sakta framrinna, 
sila sig fram, om mindre vattendrag', fsv. sigha, is]. sign 'sjunka, 
falla; sippra' o. s. v.; jfr sv. dia]. *säga 'rägnmoln', motsvarande 
en isl. stam seg-, alltså med s. k. a-omljud2. Namnet bör sam-
manhållas med Segeån Oxie hd Skå. En motsvarande älfnamns-
stam innehålles äfven i no. •Segedal (Rygh Elven. s. 208, där 
äfven vårt sjönamn omtalas). Ett fao. sig n. 'lidet, sagteflydende 
vandla' anser Rygh NG 1: 313 kunna ingå i no. gårdnamnet 
Mossig. Hit hör väl också det fht. Sigibach, anfört af Förstem. 
2: 1264; f ht. flodnamnet Siga, nu die Slog, biflod till Rhen är 
däremot möjligen keltiskt. Samma ieu. rot sik återfinnes i gr. 
txp.å; 'fuktighet', fslav. soati 'mingere' o. s. v.3  

Selången se3log2gen, vanligen skrifvet Sidlången (sidho-
langer i Sidholangso3nda SD 6: 108 fr. 1349; Sidelangen FISH 
29: 76 [1603], Sidlången GS 3 Ö 39), lång ock smal sjö i Långa-
sjö sn, Konga hd Smål. : Sidlandsmåla (GS 3 Ö 39), för Sid-
lan(g)småla af *Sidholangsmilla. Samma sjö åsyftas säkerligen 
äfven med den i HSH 29: 57 (1554) omtalade Langesijde siöö. 
Sjönamnet Sidholanger är bildat som fsv. *Aspolanger, "Sa3vu-
langer, Visulanger ock *Amolanger, i .hvilka, som här visats, 
de fsv. älfnamnen Aspa, &eva, Visa ock Ama ingå4. På samma 
sätt har man i vårt namn att utgå från ett älfnamn *Sidha, 

Hylten-Cavallius Var. o. vird. 1: 102. 
Närmare hos Hellqu. Ark. 7: 54. 

8) Flit. gisig 'sjö, träsk' föres däremot vanligen till got. saiws 
(‹- *sai3wi-). 

4) Se Säfve-, Vese• ock Åmmelängen. 
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formellt identiskt med det Sida, som af Rogberg o. Ruda s. 397 
(1770) omnämnes från Markaryds sn, Sunnerbo hd Smål. Nam-
net är bildat af fsv. adj. siper 'sid, långt nedhängande', isl. 
si5r (hvilket föreligger substantiverat i sv. sida, isl. si5a), sv. 
dial. si(d) 'vid, stor; sank, lågt liggande', ags. sid 'vid, stor'. 
Då mig veterligen ingen särskilt betydande älf står i förbin-
delse med sjön, har man snarast att utgå från den nämnda 
betydelsen 'sank, lågt liggande', hvilken t. ex. uppträder i Skåne 
ock Danmark samt äfven ingår i afledningen sidd f. 'vatten-
sjukt ställe, sank ort, liten däld' (<--- urgera'. "s1515ö), bl. a. före-
kommande i Smål. Namnet Langeslide siöö bör i så fall tolkas 
som Lange siposio, d. v. s. (ån) Sidans långsjöl, hvilket gifver 
alldeles samma mening som fsv. Sidholanger. 

Denna härledning af dessa vattendragsnamn styrkes af flera 
andra sjönamn. Så finnes i Bodsjö sn Jtl. en sjö sidsjön, vid 
hvilken byn Sidajö är belägen; det senare namnet skrifves år 
1437 Sijdsio. Utan tvifvel riktigt föres namnet af Nordlander 
Sr. fornni.-för. tidskr. 9: 303 'till det nämnda fsv. adj. siDer; 
men förf är tveksam, om det är betydelsen 'lågt liggande' eller 
'lång' åotn ingår. Med samma adj: äro enligt mitt förmenande 
äfven sisjön (GS 4 Ö 31 Vstml.) ock sitjärn (1 V 32 Vrml.) 
bildade. Slutligen erinras om det isl. mytiska älfnatnnet siö 
(Grimmismål)2. — Om senare leden s'e Länken. 

Sibrissen sibris4sen (Sigbristen Holmberg Bob. 2: 245 [1845]; 
Sibrissjön GS 2 V 34) Nafversfads sn, Bullarens hd Boh. Om 
jag 	skulle våga " en gissning : om härledningen af detta namn, 
hvars äldre • former ära' mik 'obekanta, ville jag i detsamma 
spåra en sammansättning med kvinnönamnet Sigbrit ock sjön, 
hvilket ord uppträder under formen -sen i t. ex. sjönamnen 
Alsen, Parsen, Ramsen ock åldra, alltså rspr: *Sigbritasjön. 
Särakilt: i västra Sverge äro dylika namn på mindre sjöar ock 
tjärn raybket.-  vanliga; se närmare Janhåksen..oek därUnder an- 
förda,  sjönamn, till 	kunna: läggas, med:•speciellt-afaeerkle 

,faart id ritt :ifråkaVaran de sj önamn Jungfrutjärn (GS Ö 31 VrmlUI, 

1) Jfr fsv. Swv(i)usior : Scåve. (se .5ltryen)..: 
Dp i 	förekenunande flödnämnen åere_ -dock . möjliken på 

invärkan från Martianus Capellas skrift De nuptiis Philolpgia et-Merry 
eurii; se Falk Aaarb. Oldk. 18.91,s.  
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Bäringevattnet (2 V 33 Boh.). Den hos HOLMBERG förekom-
mande formen Sigbristen beror i så fall på någon slags etymo-
logiserande ombildning. 

Fsv. *Sidholanger, nsv. Sidlången, se Seiången. 
Sigbristen, se Sibrissen. 
Siksjön o: d., se Asplången ock Sarfven (slutet). Jfr härtill 

dock äfven Rygh Elven. s. 210. 
Silen, Västra ock östra, si4ien 1  (Sille 1582 2; Silleren Bu-

rens karta 1625, Sillern Blaeu 2: mellan 29-30 [1663; å ett 
aftryck af Burei karta »Gothia»]; Sillen Lotter c. 1750, Sv. lm. 
II. 6: 16; Bilen Fernow s. 306 [1773], Lignell Dal 1: 106, GS 1 
V 32, Höjer karta; Silorna (pl.) Tuneld [II] 5: 123 [1790]), stora 
sjöar i Silbodals ock Silleruds m. fl. s:nar, Nordmarks hd Vrml., 
samt Vårviks m. fl. s:nar, Vedbo hd Dals]. : Billegårdsed. Samma 
stam, som ingår i sjönamnet, återfinnes i de båda förstnämnda 
sockennamnen. Silbodal skrifves år 1540 såsom nu, men år 
1396 Si1byrdheada18. Billerud har år 1383 formen Sillarudh4, 
år 1571 sillarud6. Detta senare namn förutsätter ett sjönamn fsv. 
Sille, alltså samma form som faktiskt är uppvisad från 1582. 
För samma form talar i sin mån äfven gårdsnamnet Sille-
gårdsed (öster om Västra Silen). Långt 1 uppträder äfven i de 
älst belagda formerna af sjönamnet. Däremot visar den fsv. 
formen Silbyrdluedal på en form med enkelt 1. Emellertid kan 
mycket väl sii i detta namn syfta på den ganska betydliga från 
norr kommande ock i Västra Silen infallande å, vid hvilken 
Silbodals kyrka är belägen6. Det är ju ytterst vanligt, att 
namnen på älfvar äro etymologiskt besläktade med namnen å 
de sjöar, med hvilka de stå i förbindelse, ehuru de äro på olika 
sätt bildade ock stundom t. o. m. stå i afijudsförhållande till 
hvarandra. Hvad mellanleden i Silb3rrdhtedal betyder, kan jag 
ej bestämt säga (ett förslag till tolkning finnes under Baneren). 
Huru som hälst anser jag det osannolikt, att formen Bilen, som 
nu användes, är någon gammal sidoform till sillen, Sillern. Den 
beror snarare på en relativt ung folketymologisk ombildning af 

Så, om jag rätt fattat min meddelares uppgift. 
Lignell Dal 1: 23. 	 8) Styffe Un.2  s. 148. 
Styffe 17n.2  s. 151. 
Forssell Sverige 1571, s. 108. 
Se närmare under Sinnen. 
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det gamla Sille(r)n. Till hvilket ord anslutning ägt rum, är ej 
lätt att bestämt säga. En meddelare från orten anser, att namnet 
Silen syftar på en af sjöarnas trånga utlopp, där vattnet lik-
som silar ut. Lignell Dal 1: 106 ser i detsamma en bildning 
af dialektordet sil 'siklöja'. För härledningen af de äldre for-
merna Sille(r)n hänvisar jag till Sillen, där andra af stammen 
Ml- bildade nordiska vattendragsnamn behandlas. 

Silfköparen ailsvåö2parn (Höjer 1: 348, GS 4 Ö 31) Sala 
landsförsamling, Öfver-Tjurbo hd Vstml.; af Hermelin 1800 kal-
lad Silfköpardammen. Sjön har ett dystert ock ödsligt ut-
seende (Lex. 6: 9). Den sammanhänger med Olof Jons dam, 
från hvilken den endast är skild genom några bolmar ock en 
vall, på hvilken landsvägen går fram. Båda sjöarna äro helt 
ock hållet bildade genom konst medelst den stora ock höga 
dammen vid södra ändan af Olof Jons dam. »Möjligtvis kunde» 
— menar Gumxlius i SGU Aa 26: 17, från hvilken dessa upp-
gifter hämtats — »en liten sjö fordom hafva funnits i sydligaste 
delen af denna sistnämnda», men då hade sannolikt dess namn 
gifvit namn åt sjön. Båda namnen äro tydligen af ganska 
tillfälligt ursprung. Det hvarom här närmast är fråga inne-
håller fsv. silfkopare m. 'silfveruppköpare', af Södw. anfört från 

dalek.; jfr Lars, konungs Söllffköpare vid Sala, anfört i 
G. I:s reg. 16: 46 o. s. v. (se reg.). Naturligtvis har namnet 
afseende på den i närheten belägna silfvergrufvan. Enklast är 
väl att antaga, det någon silfveruppköpare omkommit i den-
samma. Med afseende på bildning ock ursprung vore sjönam-
nen Märrsprängaren, Ryttaren, Slaktaren, Svarfvaren(?) när-
mast jämförliga; ännu närmare stode Kolbrännaren, om värk-
ligen detta namn uppkommit så, som i artikelns slut antydes. 
Formen hos HERMELIN visar snarast på att namnet uppkommit 
genom en senare ellips, jfr ken af Aalsio o. s. v. samt Silingen. 

Silingen sisligen2  (GS 4 Ö 33) Flens sn, Villåttinge hd, 
ock Sköldinge sn, Oppunda hd Sdml. : Silinge, så skrifvet 13991. 
Sjönamnet är sannolikt bildat af gårdnamnet, snarast genom 
ellips af *Silingesjön; jfr Glaåkern, Gnabbarpen, Turingen, Yddin-
gen o. s. v. 

1) SR? nr 3039. Om gårdnamnet se för öfrigt Hellqu. Sv. ortn. 
på -inge s. 121. 
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Förhållandet kunde dock möjligen vara omvänt, i hvilket 
fall silinge vore att bedömma som t. ex. Gysinge af forsnamnet 
Gysingen o. a. exempel anförda af Hellqu. Sv. ortn. på -inge 
s. 247 f. Sjönamnet hörde då till den under Sillen behandlade 
stammen ock utginge kanske närmast från ett ånamn *Sila (den 
å som förbinder Silingen ock Lillsjön?), på samma sätt som sjö-
namnet Rämmingen afietts af en ånamnsstana Rasm- ock Mäss-
lingen Hälj. af det gamla namnet å Mittån; jfr fht. flodnam-
net Silahal ock hvad som under Silen anföres om ortnamnet 
Silbodal. Denna möjlighet anser jag dock mycket svag ock 
har 	därför i ofvan citerade af handling ej upptagit namnet Si- 
linge bland de namn på -inge, som jag anser innehålla vatten-
dragsnamn. 

Silken sii4ken (sig•an) (Hermelin 1803, GS 2 Ö 31) Hälle-
fors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. : Silken. Sjön kallas å Höjers 
karta Silksjön. I alla händelser är här den osammansatta for-
men älst; jfr no. Silkebeekken af ett äldre enkelt namn. Nam-
net sammanställes af Rygh NG 3: 304 med det no. älfnamnet 
Slika; jfr äfven a. arb. 1: 161, 3: 315. Det innehåller, såsom 
äfven Rygh Elven. s. 211 förmenar, den under Sillen behand-
lade vattendragsstammen sil-. Med afseende på det i sjönamn 
vanliga suffixet k erinras om Järken, Bänken, Tjnrken, Örken2. 
Gårdnamnet Silken är i fråga om bildningen att jämställa med 
gårdnamnen Immen, Kväggen o. d. 

Å GS 2 Ö 31 upptages från samma socken äfven ett ställe 
Silkesdam nära Öfre Säfsjön; möjligen tyder detta namn därpå, 
att sjön i äldre tider har kallats *silkir, hvilket väl snarast 
vore att fatta som afiett af ett ånamn *Silka, benämning på den 
å, vid hvilken Silkesdam är belägen. Ett fsv. *Silkir synes 
ingå i Silkisholmen (SD 3: 177 fr. 1314), gränsmärke mellan 
Gästrikland ock Tiundaland. -Möjligen har alltså äfven Silken 
trots akcenten haft denna form. 

Sillen. 
1) sitilen (sibn) 1. oftast sil4n (»Sill'n») (Sudermanl. [karta] 

1625, Blaeu 2: 21 [1663], Tuneld s. 58 [17411 Hermelin 1802, 
GS 5 Ö 33), lång, smal sjö i Vårdinge sn, Oknebo hd, Tors- 

Förstem. 2: 1265. 
Jfr äfven sv. dial. silka v. 'sippra, stilla flyta fram o. d.' 
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åkers sn, Rönö hd, ock Frustuna an, Daga hd Sdml. : Silo vid 
sjöns sydöstra ände, under formen Silde omnämnt år 1400 (SRP 
nr 3092). Detta gårdnamn synes förhålla sig till Sillen som 
Nömme till Nömmen ock Salje till Saljen. Om sjön har för öfrigt 
meddelats, att den har bärgiga stränder — dock att döm ma af 
kartan icke öfverallt — ock djupt vatten, som lätt uppröres. Af 
sjön har Silleskogen fått namn 1. 

2) äldre namn på Silen; se cl. o. 
I detta sammanhang erinras äfven om Siliersjön (GS 2 Ö 

34), Sillsjön (3 Ö 36 Horns sn Og., 1 V 33 Dalsl.), Silleån (se 
under Sillhöfden). Slutligen må nämnas, att vid sjön Hunn en 
gård Sillesjö är belägen, hvars namn tyder på att äfven sjön 
haft en motsvarande benämning. 

Hvad härledningen af namnet Sillen 1 beträffar, fattas 
detta af många i orten som best. formen af fisknamnet sill, 
alltså som ett jämförelsenamn, som har afseende på sjöns form. 
Den norra ändan antages vara sillhufvudet. Emellertid faller 
denna etymologi redan på den omständigheten, att sjön är all-
deles för stor, för att dess form i hela sin utsträckning kunnat 
blifva bestämmande för namngifningen: för dem, som först 
kallat sjön för Sillen eller ett däremot svarande fsv. eller »ur-
nordiskt» namn, har icke den silliknande form kunnat framträda, 
som sjön, på kartan betraktad, onekligen kan anses äga. Af 
samma anledning måste man äfven afvisa en dylik härledning 
af Sillen 2. Äfven detta namn har, såsom ofvan omtalats, 
blifvit folketymologiskt omtytt. För namnen å båda sjöarna 
har emellertid en betydligt rimligare förklaring redan framställts 
i tryck. Sillen 1 föres af Bergström Sdml. ortnamn s. 2 till sv. 
sil n. 'lugnvatten mellan forsar'. Hit ställes af vår förtjänst-
fulle ortnamnsforskare Nordlander2  äfven det vrml.-dalska sjö-
namnet Sillen. Utom det nämnda sbst. sil, som motsvaras af 
ett i no. gårdnamn uppträdande fno. sii2, finnes i sv. dial. äfven 
ett likbetydande silder n.; jfr v. slika 'sakta framrinna', no. 
sildra 'en mycket liten bäck", sel adj. 'lugnt ock sakta rin- 

Så redan Dalin. Sv. rikes hist. 1: 93, där namnet härledes af 
»Sila, skilja watn». 

Om sil ock sel i norrländska ortnamn, Sv. lm. II. 6:16. 
Alltså icke sil, som Fr.2  antager. Jfr Rygh NG Indl. s. 74. 
Jfr Rygh NG 15: 236. 
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nande' o. s. v. Stammen har af Rz s. 564 ock Nordlander anf. 
arb. s. 19 med rätta förts till got. anasilan 'vara tyst', lat. 
silen) 'tiga' o. s. v. Däremot hör icke sv. v. sila 'filtrera o. d.', 
sbst. sil till denna stam: dessa ord kan man icke skilja från 
den i fht. sihan (ty. seihen) ock isl. sia 'sila' ingående roten. 
För öfrigt afstår jag ifrån att närmare inlåta mig på de båda 
sjönamnens bildning; folketymologien har antagligen redan tidigt 
spelat in, ock det blir till följd häraf mycket vanskligt att yttra 
sig om dessas äldre former. I alla händelser tycks, såsom under 
Silen visats, Sillen 2 i fsv. tid ha hetat *sim); jfr fsv. Silla-
rudh. Hvad Sillen 1 beträffar, pekar den fsv. gårdnamnsfor-
men Silde snarast hän på en stam Sild-. Föreligger här samma 
afledning som i (fsv.) FyghDir, Nöfden (Dalarna), Ygden, 
Öfden? 

Till stammen sil- 'vara lugn, tyst o. d.' höra väl utom de 
ofvannämnda Siller-, Sillsjön äfven sjönamnen Silingen, Silken, 
Sillhöfden. Med samma stam förbinder VGRIENBERGER1  äfven 
det f ht. flodnamnet Silaha 'die Sihl' samt några andra fht. ort-
namn. Hit föres vidare af Hz s. 564 sjönamnet Siljan i Dalarna;  
hvilket enligt samme förf. har formerna Silin ni. best., ack. 
Silån, dat. Silåm. Emellertid må nämnas, att i Dipl. dalek. 
1: 305 sjön kallas Silghissiö (Sylghessy0), hvilken form egent-
ligen ej talar för — om den också ej omöjliggör — den af RIETZ 
föreslagna etymologien. I detta sammanhang må äfven anföras 
det i Dalsl. förekommande sjönamnet Siiietjärn (GS 1 V 33)2-
I fråga om betydelsen 'lugn, tyst' må jämföras Lygnern ock där 
anförda analogier. 

Sillern, se Silen ock Sillen 2. 
Sillhöfden sil3lhöv2den (GS 3 Ö 40) Sillhöfda sn, Medel-

stads hd Blek. : Sillhöfda. Socknen har först på 1840-talet 
utbrutits ur Fridlefsstad ock har fått namn efter gården Sill-
höfda. Sjönamnet betyder egentligen 'hufvudet eller spetsen 
af siiieårt', ett numera mindre brukligt namn å den stora å, 
som mellan Borråkra ock Sill(e)torp utfaller i Saltsjön. Den 
kallas numera bl. a. Bubbetorps-ån ock Silletorpsån. Det 

1) Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phil.-hist. el. CXLII 
(Wien 1900) s. 23. 

Sv. landsm. XX. 1. 	 34 
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senare namnet har den erhållit efter byn Sill(e)torp i Lösens 
sn, hvars namn själft är bildat af det gamla namnet å Silleån.. 
Af samma ånamn har äfven Sillebro, som går öfver ån vid 
Silltorp, uppkommit. Detta nämnes enl. Lex. 6: 79 år 1436. 
På alldeles analogt sätt har namnet å den närliggande sjön 
Nätterhöfden uppstått; jfr Nättrabyftn. Se för öfrigt El-, Full-,. 
Ljuster- ock Svarthöfden, de båda senare äfvenledes i Blek., 
samt -höfden, där fht. motsvarigheter till denna användning af 
ordet hufvud anföras (såsom Kaltenbahhes houbit o. d.). Om 
härledningen af stammen Sin.- se Sillen. 

Sillången si1og4gen 1  (enl. uppgift), ett annat namn å sjön 
Sillhöfden; se ofvan. 

Simlången sim31og2gen (GS 1 Ö 39), lång ock smal sjö i 
Breareds sn, Tönnersjö hd Hall. Upplysningar om sjöns natur 
förekomma hos Fr. Ström Folket i Simlångsdalen (1903), sär-
skilt s. 13. 

Samma stam sim- ingår eller synes ingå i Simsjön 1) GS 
1 Ö 37, i Länghems ock Ullasjö s:nar, Kinds hd Vg. : Simme-
kvarn ock Simmebärg, hvarom utförligare nedan; 2) GS 1 Ö 35, 
i Våmbs m. fl. s:nar Vg. : Simsjö; 3) GS 5 Ö 33, mellan Öknebo-
ock Hölebo h:der Sdml. : simsjö, alla tre tämligen långsträckta. 
Hit hör kanske också ä.-nsv. Sijmmesiö träsk (1568), nu Sim-
sjön Ångra., hvilket emellertid Nordlander Ångm. flskev. s. 28 
(med tvekan) för till Sigmund. 

Af dessa namn bör antagligen åtminstone Simsjön 1 af-
skiljas. Det nära sjön belägna Simmekvarn kallas nämligen 
i SD NS 2: 691 fr. 1413 Skymma queern, ock ehuruväl den 
möjligheten föreligger, att Skymma queern 1. dyl. ombildats till 
Sinimekvarn i anslutning till Simsjön, är det troligast, att äfven 
detta senare namn innehåller ett gammalt vattendragsnamn på 
Sk-2. Detta bör förbindas med no. älfnamnsstammen Skum-,. 
som af Rygh Elven. s. 230 med rätta föres till no. skum 'mörk'. 
Ej heller får man till stammen Sim- föra sjönamnen Rö- ock. 
Älgsiramen, här ingår nämligen sjönamnet Immen. 

1) Enligt min meddelare ligger huf vudtonen på näst sista staf-
velsen. 

2) I fråga om nsv. (västg.) s för fsv. sk  jfr fsv. Skelderldh 
(SD NS 3: 607), nu Stillerhög Asklanda sn, Gäsenes hd Vg. 
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Något motsvarande vattendragsnamn inom besläktade språk 
har jag ej funnit. Namnet är väl därför att fatta som ett för 
Sverge speciellt s. k. jämförelsenamn, snarast hörande till sv. dial. 
simme m., fsv. sime, isl. sime, fsax. simo 'band, snöre' = sskr. 

'hårbena, gräns', alltså af samma art som sjönamnen 
Kedjen, Nyckeln, Spiken, Spjuten o. d. 

Vårt sjönamn omnämnes af Rygh NG IV. 2: 261 i samband 
med ett no. gårdnamn simie (Simmlle 1578), som väl dock 
snarast hör till en helt annan grupp af nordiska ortnamn. 

Sinlern, Stora o. Lilla, sin3ner2n 1. (enl. annan uppgift) 
sin4nern (Hermelin 1818, GS 4 Ö 38), ganska betydlig sjö i 
Högsby sn, Hanbörds hd Kim. : Sinnerbo. Vattnet i sjön är mer 
än vanligt klart. En sjö vid namn store Sinnern finnes äfven i 
Buskeruds amt i Norge. Namnet, sannolikt fsv. *Sindre (: *Sind-
rabodha), innehåller väl sv. dial. sinner f. in. *glödspån, eld-
gnista', fsv. sinder n. 'slagg', isl. sindr n. ds. (hvaraf det my-
tiska dvärgnamnet Sindre bildats), fht. sintar in. 'schlacke' 
o. s. v. Möjligen har namnet afseende på sjöarnas färg; jfr sjö-
namnen Eldan, Glimmingen, Ljusen, Strålen, Blänkesjön o. dyl. 
Af det likbetydande ags. sinder härleder Middendorff Aeng. 
flurn. s. 117 ags. ortnamnet Sinderford. 

Fsv. *Siudhande. Ehuru det icke direkt faller inom om-
rådet för vårt ämne, må påpekas, att det bekanta vattenfallet 
Sjunnefall eller enligt Wieselgren 3: 203 äfven Sjunden i Ämån, 
Skede sn, Östbo hd Smål., i fsv. tid sannolikt kallats siu-
dhande, pres. part. till siudha 'koka'. Från ett *Siudhandafors 
utgår möjligtvis äfven fsv. Sywndaforss (»en quxrnastrom i S.» 
SD NS 2: 592 fr. 1413) Flundre hd Vg. I fråga om synkopen 
jfr t. ex. nsv. Darsboda 	*Daghi(r)sbodha (se pagaren), fsv. 
Baghahus jämte Bahus 0. S. v. Dylika namn på forsar ock 
älfvar med stritt fall synas i Sverge ock Norge ha varit ganska 
allmänna. Jfr t. ex. fno. fors- ock älfnamnet Dynjandil ock 
se för öfrigt under Jillnan (fsv. Ggellande?), Lyniendi (Lonen), 
Ryniande, Skinande o. s. v. 

Sjunken (Wieselgren 3: 166) på Bolmsö i sjön Bolmen, 
Västbo hd Smål. Jfr fsv. Siunkafly (siwnkafiy), som år 1320 
(SD) anges som råmärke mellan Växjö ock Linköpings biskops- 

1) Rygh NG 1: 150. 
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dömen, tydligen på gränsen mellan nuvarande Jkgs ock Kbgs 
län; jfr Rysingen, Kalfven 5, Lygnen. Sv. dial. fsv. fly betyder 
'kärr, kärrmark'. Första leden innehåller naturligtvis stammen 
i v. sjunka. Bildningen af Siunkafiy är sålunda fullt analog 
med den i det isl. mytiska Sokkvabekkr; den af Sjunken med 
t. ex. sjönamnet Brinnen. Jfr för öfrigt no. älfnamnet Sek-
kundal  ock det Su.kka, som enl. Rygh NG IV. 2: 762  väl också 
existerat ock säkerligen bör föras till fno. sokkva 'sjunka'. 

Fsv. Skanur (sea5ur) anföres i VGL IV. 11: 3 bland väst-
götska 'almmanigs anta'. Sjön förbigås emellertid i handskrif-
terna L, N; se Sehlyt. VGL s. 291. Nämnde förf, anser det 
möjligt, att namnet åsyftar den sjö, som nu kallas Skagern. 
Om formen är pålitlig, torde namnet vara bildat af stammen i 
got. skadus, fsax. seado, ags. seeadu, flit. seato m. 'skugga', 
besläktat med gr. 67.6TO; 'mörker' o. s. v.; jfr is!. gudinnenam-
net Ska5i. Hit hör väl äfven det bl. a. just i Vg. förekom-
mande dialektordet skadda, f. 'dimma, töcken'; jfr Rz s. 575. 
I fsv. Skalgur ser jag en bildning af samma art som Vsetur 
(se Vättern). Kanske har detta senare namn påvärkat det förra; 
jfr Arken 	Virken, Grosken Sansken, Käxten Risten 
o. s. v. Om sålunda namnet betyder 'dimsjön', erinras i fråga 
om betydelsen om sjönamnen Dimlingen, Immen, Ångsjön, 
Ammelången. Slutligen må nämnas, att enligt Rygh NG 1: 53 
en stam Ska- är synnerligen vanlig i gamla norska namn. 
Se för öfrigt Skagern. 

Skagern ska3ger2n (Skogen General Landkort öfv. Vg. 
c. 1688; Skageren Blaeu 2: 34 [1663]; Skagern Tuneld ss. 73, 197 
[1741], Lotter c. 1750, Fernow s. 368 [1773], GS 2 Ö 33), mycket 
stor sjö, som på en längd af två mil sträcker sig inom S. Råda 
o. Rudskoga s:nar, Visnums hd Vrml., Nysunds sn, Edsbärgs 
hd Nke, o. Hofva samt Finnerödja s:nar, Vadsbo hd Vg. : Ska-
gersholm, i äldre handlingar stundom skrifvet Sehagersholm 
(Lex. 6: 110). 

Samma namn har antagligen äfven burits af den tydligen 
ganska stora sjö, som upptagit området för den nu s. k. Skagers-
hultsmossen i Skagershults sn, Edsbärgs hd Nke (GS 2 Ö 32) 
icke synnerligen långt från sjön Skagern, som dock icke till 

Rygh NG 3: 354. 	 2) Jfr Rygh Elven. e. 251. 
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någon del faller inom socknen. Skagershults socken är af 
ganska ungt datum; den fanns åtminstone ej år 15711. Samma 
grundord ingår sannolikt äfven i Skaeksjön, uttalat skaks", 
Ö. Ämterviks sn Vrml. Namnet skrifves i 1707 års kyrk-
bok skagsiö2. Vid sjön ligger gården Skaeksjö. Jfr Växjö 
af *Va3ghaio o. s. v. Vidare erinras om da. Skagesö, sjö på 
Själland3, sv. sockennamnet Skagen (15404), nu en del af Un-
denäs sn Vg., ock den likbenämnda udden på Jylland. Jfr äfven 
det från holl. lånade Skageracks. Det är tydligt, att dessa 
namn bildats af stammen i sv. dial. skag n. 'utsprång, udde' 
(se 	Rz), f sv. skaghi ock isl. skagi in. 'framskjutande udde', 
hvilket ard äfven ingår i no. ortnamn6. Jfr äfven iskagen. Be-
tydelsen är densamma som i sjönamnen Snyten, Udden. Hvilket 
parti af den stora sjön Skagern som gifvit anledning till nam-
net, kan ej nu bestämmas. Detta namn kan för öfrigt vara en 
folketymologisk ombildning af ett äldre Skapur (se d. o.). 

Skarfven skar4ven (Tuneld s. 50 [1741], GS 5 Ö 32 o. s. v.), 
egentligen en vik af Mälaren i Ryds sn, Bro hd, Norrsunda sn, 
Erlinghundra hd, m. fl. s:nar Uppl. Samma namn finnes äfven 
i Gästr.; jfr Skarfsjön Smål. ock Västerb. Till grund ligger det 
under Skärflången omtalade skarv 'naken bärggrund". 

Skarpen skar8pon2  (skårpan) (Fernow s. 34 [1773], GS 2 
Ö 32) Kroppa sn, Filipstads bärgsl. Vrml. : Skarptorp, af ä.-nsv. 
Skarppetorph (1626)8  ± fsv. *Skarpaporp; Skarphyttan. Såväl 
namnets nuvarande uttal som gårdnamnen visa hän på ett fsv. 
*Skarpe. Sjön är lång ock mycket smal med trånga, afsmal-
nande vikar. Ordet är en n-afiedning af fsv. adj. skarper i be-
tydelsen 'hvass', motsvarande isl. skarpr, fsax. skarp e. s. v. 
Samma adj. ingår äfven i ä.-nsv. Skarpesiö träsk (1569)9. Ett 

Forssell Sverige 1571, s. 284. 
Enl. uppgift af prof. A. NOREEN. 
Madsen Ann. oldk. 1863, s. 240. 
Styffe Un.2  s. 143. 
Se därom Erslev Jylland (Kbhn 1886) s. 296. 
Rygh NG Indl. s. 29. Hithörande germanska ord ha utförligt 

behandlats af Lindroth Ark. 20: 367 f. 
Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 332. 
I en handling aftryekt i Norask. ark. 2: 749. 

8) Anfört af Nordlander Ångerm. fiskev. s. 28. 
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älfnamn *Skerpa synes ha funnits i Norge (se Rygh Elven. s. 
220). Jfr i fråga om betydelsen af sjönamnet Viggen (i när-
heten); i fråga om bildningen t. ex. Mien, Nyen (ake. 2). 

Nsv. Skeende, gårdnamn, se *Skinande. 
Skepen fe3pen2  (Skipesiöö Gränsdokument från 1554 [FISEI 

29:57]; Skeppen Sjöborg Blek. hist. s. 275 [17931; Skepen GS 
3 Ö 39), lång ock smal sjö i Långasjö sn, Konga hd Smål., 
ock Tvings sn, Medelstads hd Blek. : Skeppelånga Blek. Detta 
gårdnamn är en bildning med postpositivt adjektivattribut, an-
tingen ett sjönamn •Skipi lange eller ett gårdnamn af samma 
slag som t. ex. Mörbylånga, Tomelilla 1  o. s. v. Namnet Skepen 
utgår tydligen från en mask. n-stam "Skipi. Detta ord är en 
afledning af sbst. fsv. is!. skip n. 'skepp' ock betyder 'skeppsjön, 
båtsjön', på samma sätt som namnen Bjärken, Fjällen, Kornan, 
Kumlan — alla med ake. 2 — betyda resp. 'björksjön, fjäll-
sjön, kornsjön, kummelsjön'. Afledningarna -an (-en) ock -la 
.hade samma funktion som i modernare namn sammansättnings-
lederna -sjö,. -vatten o. s. v. Fsv. sjönamnet *Skipi är sålunda 
att sammanställa med Skeppsjön (GS 3 Ö 34), Skepptjärn (1 V 
32) ock Skeppsgöl (3 Ö 38), Skeppegölen (Rääf 5: 6). Skepp-
har i dessa ord den i många dialekter ännu kvarlefvande bety-
delsen 'båt'. Något namn Båtsjön, Båttjärn 1. dyl. har jag där-
emot icke funnit 2. Denna omständighet talar i sin mån för att 
båt, fsv. båter, isi. båtr, såsom också tämligen allmänt antages, 
är lånat från anglosaxiskan3. 

*Skipi har regelbundet utvecklats till Skepen såsom fsv. 
biti till bete 'huggtand' o. s, v. 

Skillingen 5inigen2. 
(Hermelin 1803, GS 3 Ö 32) på gränsen mellan Lindes 

sn, Lindes bärgsl., ock Fällingsbro sn, Fällingsbro hd Vstml. 
(GS 3 Ö 31) Karbännings sn, Norbärgs hd Vstml. Äfven 

denna sjö utgör gräns mellan tvänne socknar, om man näm- 

Om detta namn se Falkni. s. 183. 
Sockennamnet Bodsjö i Jtl. skrifves visserligen på 1600-talet 

stundom Bgultsiö; men namnet utgår, såsom Nordlander Sv. forum .-för. 
tidskr. 9: 303 uppvisar, från ett äldre Budsio ock Bodsio. 

Se Liden Upps.-stud. s. 85 f. ock där citerad litteratur. Den 
inhemska etymologiska motsvarigheten till båt är isl. beit; se Liden 
anf. st. 
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ligen till densamma får räkna det blott genom ett smalt näs 
skilda Långtjärn. 

3) Ett osammansatt sjönamn Skillingen bör möjligen äfven 
förutsättas för Skillingsfioen (Rääf 5: 3) i. Rumskulla sockens 
Ydredel. 

Namnets fsv. form kan ha varit *Skilinger, i hvilket fall 
ordet bör föras till fsv. skit (väghaskil) ock skilja samt är be-
släktat med Skiljetjärn (GS 1 V 33 Dalsl.), no. älfnamnet 
skilja' samt Skälen; se särskilt hvad som under art. Skälen 
yttras om gårdnamnet Skillingsmåla. I fråga om afledningen 
må nämnas, att Skillingen 1 ligger nära sjön Skratlingen, Skil-
lingen 2 icke långt från Gässlingen. Beträffande betydelsen 
erinras för öfrigt om sjönamnen Delsjön 0. s. v. (se Findeln) 
-ock Råen. 

I något af de tre namnen föreligger möjligen ett fsv. 
dinger, aflett af skiolder 'sköld' ock sålunda anslutande sig till 
de många under Ska2Ide anförda vattendragsnamn, som bildats 
af detta ord 2. 

Till den rot skel 'klyfva', hvaraf ofvanstående ord bildats, 
hör äfven det med sjönamnet till formen identiska myntnamnet 
skilling - urgerm. *skellingaz3, hvilket man oriktigt rör till 
germ. skenan. 'klinga'. Denna senare etymologi betviflas äfven af 
VGRIENBERGER4, utan att han för öfrigt yttrar sig om ordets här-
ledning. I fråga om betydelseutvecklingen kan jämföras skatt, 
hvilket hör till gr. Gze3öcvvutm. (LiUn), sskr. skhådate 'klyfver'; 
till V ska 'klyfva' föres ordet äfven af vGrienberger anf. af  h. s. 
188. Båda orden betyda alltså egentligen (mynt)stycke. 

Man kan nu äfven tänka sig, att detta ord ingår i något 
eller kanske alla af de ofvan anförda namnen. En god paral-
lell erbjuder i så fall ags. be  seillinges br6oe5. 

*Skinande anser jag ha varit namnet på något af de vatten-
drag (snarast Kyrksjön), i närheten af hvilka gårdarna Ske- 

Anfört af Rygh NG 15: 308, Elven. s. 217. 
Jfr härtill Rygh NG IV. 1: 34, 15: 376, där ett gårdnamn Skil-

lingen afhandlas. 
Persson KZ 33: 286. 
Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch., phil.-hist. cl., CXLII. 

8: 189 (Wien 1900). 
Anfört af MiddendorfE Aeng. flurn. s. 113. 
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enda (Skända) i Björnlunda sn, Daga hd Små!., äro belägna. 
Gårdnamnet skrefs i fsv. tid i Skinandom (SD NS 2: 335 från 
1410). Namnet är en participbildning af v. skina af samma 
art som det fsv. sjönamnet Lyniendi, det fsv. älfnamnet Ryni-
ande ; se d. o. samt för öfrigt under Jälnan ock Minen. Min 
hypotes blir i hög grad sannolik däraf, att äfven RYG111  anser 
sig kunna uppvisa ett gammalt älfnamn Skinandi från Norge. 
Af samma stam komma äfven t. ex. Skinsiö (1568)2  Ångra. 
ock det sjönamn fno. Skinangr, som ansättes af Rygh NG IV. 
2: 270. Betydelsen 'glänsande' är i nordiska vattendragsnamu 

, synnerligen vanlig; se ex. under Glien samt i afd. III. 
Skingeln, stora o. Lina (GS 2 Ö 31), mycket små sjöar i 

Grythytte sn, Grrythytte bärgsl. Vstml., uttalas enligt uppgift 
»Skinn-jeln», hvadan här möjligen en sammansättning (»Skinn-
gölen?») föreligger. Emellertid torde, såsom prof. LUNDELL på-
pekar, ni (y) snarare vara målets uttal för äldre ng. 

Skinnare-, fsv. skinnare, isl. skinnari 'skinnberedare, bunt-
makare' ingår blott i sammansättningen Skinnarevattnet (GS 2 
V 35 Boh.). Se om dylika sjönamn för öfrigt öfversikten afd. III. 
Ordet är dessutom ganska vanligt i (f)sv. gårdnamn : Skinnara-
bod(h)a, nu Skinnarbo Ydre hd Smål.3, Skinnaragardhin Jön-
åkers hd Sdm1.4  m. fl. 

Fsv. Skiolde, sjönamn, se 'Skedde. 
Skiran fi3ran2  (GS 6 Ö 32) Österåkers sn, Åkers skepps]. 

Uppl. Egentligen innehåller namnet oblik kasus af ett fsv. 
*Skira, svag form af adj. skir 'klar o. d.' *Skir° : skir = *Hvite 
(se xviten) : hviter o. s. v. Närmare jämförligt är det likaledes 
uppländska sjönamnet Skaran; jfr äfven Aglan, Hultebrejan, Lyan, 
Lakan. För öfrigt hänvisas till Skiren. 

Skiren !Oren (för 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 25), 
fi3ren.2  (för 3) eller Skirn Si4rn (för 21). 

1) (Skiren GS 3 Ö 38) delvis inom Fagerhults sn, Hanbörds 
hd Klm. 

NG 2: 405, 14: 146 ock Elven. s. 216. 
Nordlander Ångerm. fiskev. s. 20. — Däremot är det väl mera 

osäkert om, såsom RYGEI gissar, Skenån ög. hör hit: stadsnamnet Sken-
finge, som måste anses vara aflett af detta ånamn, skrifves nämligen 
i fsv. ofta Skseninge. 

Vadst. kl. jordeb. s. 111. 	4) Vadat. kl. jordeb. s. 264. 
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(Skiren Hermelin 1818, GS 4 Ö 38) Högsby o. Fliseryds 
s:nar, Hanbörds hd Kim. : Skirshult. Sjön har ovanligt klart 
vatten. 

(Skiren Crffilius s. 393 [1774], GS 3 Ö 37) Virserums o. 
Gårveda s:nar, Aspelands hd Kim. 

(Skiren Widegren 1: 389 [1817], Hermelin 1818) Norra 
Vi sn, Ydre hd Og. : Skirshammar (Rääf), Skirshamra (GS), 
år 	1642 skrifvet Skirshammar 1. Å GS 3 Ö 36 kallas sjön 
Skirsjön, hvilket namn enligt en uppgift förekommer i det 
talade språket vid sidan af Skiren, men däremot icke var be-
kant rör en annan meddelare från orten. Jfr Skirkalf. 

(Skiren GS 3 Ö 35) V. Eneby sn, Kinds hd Og. 
af allmogen kallad »perm (Skiren Hermelin 1818, GS 

4 Ö 35) Dalhems sn, N. Tjusts hd Kim. 
(Skiren Hermelin 1818, GS 4 Ö 35) Gärdserums sn, N. 

Tjusts hd Kim. 
(Skiren GS 4 Ö 35) i samma sn o. hd som föreg. 
stora o. Lilla (Skiren GS 4 Ö 35) Yxnerums sn, Skär-

kinds hd Og.; af Hermelin 1810 kallad Skären (se d. o. 3). 
(Skirn Broocman 2: 382 [1760], Tham Link. s. 711; 

Skiren GS 4 Ö 35) Ö. Ryds sn, Skärkinds hd Og. : Skärnäs. 
Gårdnamnet visar, att sjön i äldre tider hetat Skären (se d. o. 4). 
Den har enligt uppgift klart vatten.• 

(Skiren GS 2 Ö 34) Askersunds landsförsamling, Sundbo 
hd Nke : Skirbråten, Skirboholm. 

(Skirn Broocman '2: 123 [1760]; Skiern Marelius karta 
1774; Skiren Hermelin 1810, Widegren 1: 432 [1817], GS 3 Ö 
34) Stjärnorps sn, Gullbärgs hd Ö. : Skirsnäs. 

(Skiren Hermelin 1810) Ljungs sn, Gullbäre hd Og. 
Sjön kallas hos Lotter Skiären (se Skären 5); å GS 3 ö 34 Sib-
borpssjön : Sibborp. 

Stora o. Lilla (Skiren Hermelin 1810, Widegren 2: 135 
[1818], GS 3 Ö 34) Risinge an, Finspånga läns hd Og. : Skir-
hult. Sjön har enligt uppgift »något klart vatten». 

(Skiren GS 3 ö 34) Risinge sn, Finspånga läns hd Og. 
Sjön har enligt uppgift ganska mörkt vatten. 

(Skiren GS 4 0 34) Kvillinge sn, Bräbo hd Og. 

1) Norrby Ydre b. gårdnanin s. 208. 
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(Skiren GS 4 Ö 34) Kila sa, Jönåkers hd Sdml. Sjön 
har enligt uppgift klart vatten. 

(Skiren GS 2 Ö 33) Askersunds landsförsamling, Sundbo 
hd Nke. 

(Skirn GS 2 Ö 33) Snafiunda sn, Sundbo hd, ock Ler-
bäcks sn, Kumla hd Nke. 

(Skirn GS 3 Ö 33) Bo su, Skyllersta hd Nke. 
pg (enligt uppgift) Gryts sn, Daga hd Sdml. : Skir-

torp. Sjön kallas å GS 4 0 33 Skirsjön. 
(Skiren SGU Aa 22: 55) Bettna sn, Oppunda hd Sdml. 
(Skirensjön GS 4 Ö 32) Lista sn, V.-Rekarnes hd Sdml. 
(Skiren GS 4 Ö 32) Forsa sn, V.-Rekarnes hd Sdml. 
(Skiren GS 6 Ö 31) Riala sn, Åkers skeppsl. Uppl. 

Samma namn har i äldre tider äfven burits af den sjö, som 
att dämma af kartan nu kallas Sktirösjön (GS 3 Ö 37), Skirö 
1. Skire sn, Östra hd Små!. Vid sjön ligga gården Skirö (Skire) 
ock sockenkyrkan. Socknen kallades år 1290 Skiri, 1418 Skiral. 
Med afseende på formen Skiri jfr Nömme : Nömmen, Salje : 
Saljen. Samma osammansatta namn har äfven tillkommit Skira-
sjön (GS 3 Ö 33) Brefvens sn, Askers hd Nke : Skira. Vidare 
må anföras: Skiresjön2, Skirsjön5, fsv. Skirtebek, bäck i Vir-
serums sa Kim. (14964), ä.-nsv. Schiringen (1565)5, Skiringe 
tresk 5. I Norge finnas åtminstone två sjöar med namnet Ski-
ren, nämligen i N. Odalen vid gränsen mot Romedal, enl. Rygh 
NG 2: 361; jfr fno. älfnamnet Skir(a), nu Skiraaen (Rygh anf. 
st.). Möjligen har äfven Rådasjön i Råda så, Älfdals hd Vrml., 
hetat Skiren. Vid densamma ligger nämligen en gård, som 
kallas Skiern. 

Sjönamnet Skiren eller Skirn återgår i många fall på en 
fsv. enstafvig form *Skir. Detta framgår af de ofvan angifna 
uttalsformerna samt af gårdnamn sådana som Skirshammar; 
jfr äfven Skirsgård : Skirsjön (GS 2 Ö 38), där dock ett äldre 

Styffe Un2  s. 169. 
GS 3 ö 38; 3 (3 36, se Knabbarpen. 
GS 2 Ö 38 2 ggr: Skirsgård, 4 (3 37, 5 (3 33 2 ggr samt i 

Gåsinge sn, Daga hd Sdml. enligt SGU Aa 17: 12 med enligt samma 
källa mycket rent ock klart vatten. 

Vadst. kl. joydeb. s. 134. 
Nordlander Angerm. fiskev. s. 20. 
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SkirsiogarDer kan föreligga, samt Skirshult ock Skirsnäs, där 
man emellertid äfven kan tänka sig ett fsv. *Skiris- (jfr under 
Skären). För ett fsv. 'Skire tala — utom uttalet af 3— gårdnamnen 
Skirbräten, Skirboholm (11), Skirhult (14), Skirtorp (21). *Skire 
: *Skir = sjönamnen Bleke:* 	*Bleker (se Bleken) = *Flati : *Fia- 
ter (se Fluten) = *Lange (ovanligt) : *Langer (se Längen). Skire-
sjön är snarast ett fsv. Skirasio, äldre Skire sio; jfr Diupasio, 
Hvitasio, Langasio o. s. v. — Namnet innehåller sv. fsv. adj. 
skir 'klar, ren', isl. skirr, fsax. skir, skiri, got. skeirs 0. s. v., 
en r-afledning af V sid 'skina. glänsa': jfr Boren. Om flera af 
sjöarna föreligga uppgifter, att de utmärka sig för synnerligen 
klart ock rent vatten (se ofvan). Namnet är alltså mycket nära 
besläktat med sjönamnet Skären. För öfrigt anmärkes, att nam-
net Skiren hufvudsakligen är spritt i östra Sverge. I västra 
Sverge förekomma i stället namn på Ljus-, Lyse- (se Ljusen). 
I fråga om betydelsen jfr utom de nämnda äfven sjönamnet 
Hylton, älfnamnet Klaran (Klarälfven), Klartjärn (GS 1 Ö 31 
Vrml.). 

Skirk alf Si3rkal2v? (Rääf 5: 16) = Skirlången, vid Skiren 
4. Om senare leden se Kalfven 22. 

Skirlången fisriog2gen (OS 3 Ö 36) Tirserums sn, Kinds 
hd ek., 	vid Skiren 4; af RÄÄF kallad Skirkalf (se föreg.). Om 
senare leden se Lången. 

Fsv. Skioelle, se *Sktelde. 
Skjulen, Öfre o. Nedre, Su4len.  (»skju4d•n») (G-S 3 Ö 36), 

små sjöar i Horns sn, Kinds hd ög. Inga nämnvärt gamla 
former af detta namn torde kunna uppletas. Några förkla-
ringsförsök må dock anföras. Om man får antaga, att Skju-
len är den regelrätta motsvarigheten på riksspråk af den 
ofvan angifna dialektiska uttalgormen (hvarom se mera nedan), 
ligger det ju närmast till hands att härleda namnet från sv. 
skjul, fsv. skjul, isl. skja n. Man tänker då snarast på bety-
delsen 'skydd, ly' ock är böjd att jämföra Lyen, Lysjön. Sjö-
arna synas på sin västra sida ha bärgiga omgifningar. I samma 
betydelse tyckes den fao. motsvarigheten uppträda i det fao. 
gårdnamn a Skiulastadum, nu Skjulsta, hvarom se Rygh NG 
3: 189. 

Men att dömma af de uppgifter, som lemnats mig om ut-
talet af det likaledes i Horns sn förekommande sjönamnet Bo- 
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len 1 (se Bolaren), kan nog uttalsuppgiften »skjnie&n» äfven 
tyda på en form, som i riksspråket bör återgifvas med Skjuren. 
Detta namn kan vara en bildning af ett fsv. *skjur 'skata' 
= isl. skjår ds; jfr Skörsummen. Det vore sålunda till sin be-
tydelse ock uppkomst närmast jämförligt med Kråken; jfr äfven 
Anden, Hägern, Svan. Emellertid må som en instans mot denna 
etymologi anföras, att 'skata' i östgötamålet tycks heta skjora, 
Rz s. 592; formen skjura förekommer emellertid bl. a. i Sdml. 
(se anf. st.). 

Dock äro icke härmed de formella möjligheterna att för-
klara namnet uttömda. Sannolikare, än att namnet motsvarar 
ett riksspråkligt *Skjuren, förefaller det mig — rent formellt 
sett — att det innehåller en fsv. stam Skyr13-. En sådan hade: 
i målet sannolikt utvecklat sig till Skiurd- --> 5 1-1; jfr fsv. 
skyord Södw. Om namnet har detta ursprung, betyder det 
'skåra(n)' 1. dyl., en för en sjö alls icke oantaglig betydelse; 
jfr t. ex. Klys», Klämningen o. d. Ordet finnes för öfrigt i en 
liknande användning: enl. Rz s. 591 har smålänskan ett skyrd 
m. 'mindre vattenledning ur sjö, å eller bäck' --- skör m. 'ett 
djupt dike eller en större rännil med vatten' Kim. Däremot 
torde den af Rz anförda betydelsen af fsv. skyrd KLL 'gräfd 
kanal' icke hafva förekommit; jfr Schlyt. Ordb. På samma sätt 
förmodar Bugge-Rygh NG 14: 230, att no. älfnamnet Skjula ut-
går från ett *Skyr  5 (hörande till skera). Detta Skjula samman-
ställer Rygh Elven. s. 222 just med vårt sjönamn. Närmare i 
fråga om bestämmandet af vårt sjönamns etymologi kan jag i 
saknad af äldre former icke komma. 

Skogssjön o. s. v., se under Hållen. 
Skolen sko3len2  (Hermelin 1818, Tham Link. s. 27, GS 3-

0 36) Tirserums sn, Kinds hd Og. Namnet hör kanske till 
sv. dial. skola f. 'stenskärfva' Nke, skol n. ds. Vb. anförda af 
Rz s. 594. Besläktat, men naturligtvis icke identiskt är no. 
Skolla, hvilket enligt Rygh NG 3: 319 ett par gånger förekom-
mer som namn på små sjöar. Detta namn för jag till sv. skolla. 
bl. a. 'flinga', ett gammalt utvidgat n-particip af 1/ skol 'klyfva' 2. 

Om denna fsv. brytningsprocess se Nor. Ark. 6: 333 f., Kock 
Skand. arch. s. 20 f., Ark. 9: 55. 

Ordet är identiskt med sv. dial. skolla, nht. soholle 'pleuro-
nectes platessa', hvarom närmare Hellqu. Språkvet. sällsk. i Ups. förh. 
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Skomakare-, fsv. nsv. skomakare, isi. skåmakari, lånat 
från mit. sehomaker, ingår blott i några sammansatta sjönamn: 
Skomakarsjönl  samt Skommartjärn (GS 3 Ö 30 Dalarna). Jfr 
Sutare- ock öfversikten afd. III. Vi ha däremot ingen anledning 
att i namnet förmoda den betydelse af 'sutare, tinca vulgaris', som 
sv. skomakare äfven kan hafva. Sutaren förekommer nämligen 
icke (eller finnes åtminstone ytterst sparsamt) i de trakter, där 
jag funnit sjönamnet; se Lundberg Insjöfiskarnas utbredn. s. 30. 

Skrailingen skra'vligen2  (GS 3 Ö 32), liten sjö i Lindes 
sn, Lindes bärgsl. Vstml. Det torde ligga närmast till hands 
att härleda namnet ur sv. dial. skravel n. 'afskräde; småsten, 
med småsten betäckt mark' Rz. Om det är den första betydel-
sen — bl. a. uppvisad från Og. ock Kim. — som ingår i nam-
net, hör detta till de icke få sjönamn, som karakteriserats så-
som »nedsättande»; jfr Besslingen, Dabaken, Dålingen. Betydelsen 
'småsten, med småsten betäckt mark' passar äfven bra; jfr i 
fråga om bildning ock betydelse Grytingen, Steningen. Emeller-
tid är denna användning af ordet endast uppvisad från Norr-
ock Västerbotten, där den ligger till grund för namnet Skravel-
bäcken, hvarom se Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 19. För öfrigt 
må nämnas, att i no. finnes ett älfnamn Skravla. Detta för 
Rygh NG 2: 45 med all rätt till no. skravla 'skräfla, tala högt' 2. 
Ordet finnes äfven i sv. dial., t. ex. Smål. Ångra. Rz s. 597. RYGH 
trinrar om de ungefär likbetydande älfnamnen Skvaldra, Skrika 
<jfr Skrikegallen), Skratta, Kvina (jfr Vinen), Gaula. Bit för jag 
äfven det fno. *Slaöra, som synes mig böra förutsättas på grund 
-af Slodru foss, hvilket namn förekommer i en gränsbestäm-
melse mellan Sverige ock Norge från 12733. Detta namn hör 
till sv. sladdra. Om nu äfven Skrafiingen vore att föra till 
-skravla, måste namnet snarast fattas som en afledning af ett 
älfnamn *Skravla; jfr t. ex. Rämmingen (: Rämån). Men mot en 
dylik etymologi talar, att sjön, åtminstone numera, icke synes 
stå i förbindelse med någon å af sådan betydenhet, att man 

1891-94, s. 86 f. Framställningen hos Franck ock Kluge är fel-
aktig. 

GS 2 (5 32, Norra o. Södra; 2 Ö 31 Vstml. 
Så äfven Elven. s. 226, där vårt sjönamn omtalas (dock under 

formen Skräfiingen). 
8) NGL 2: 489. 
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vågar tilldela den ett särskilt namn. Å andra sidan tyder sjö-
namnet Skräfveln på att stammen faktiskt på svensk botten 
använts i sjönamn. Jfr äfven Sagan, där några likartade namn 
anföras. — Afledningen tycks ha varit -ung; jfr äfven de närlig-
gande sjöarna Gällingon, Skillingen, af hvilka för öfrigt åtmins-
tone det förra namnet kan ha en med Skrafiingen likartad be-
tydelse, därest det senare alternativet är att föredraga. 

Skrikegallen skri3kega121en 1. Skrikgallen skri3ka121en 1  
(Skrikgallen Lex. 3: 358; Skrikegalls sjön GS 4 Ö 36-37) 
Hjorteds sn, S. Tjusts hd Kim. : Skrikegallen, år 1381 skrifvet 
i Skrikogalla (SRP nr 1599); jfr fsv. gårdnamnet Vidgalla, 
hvarom under *Vidhgalder. Första leden innehåller tydligen ett 
fsv. älfnamn Skrika.. Detta är identiskt med det flera gånger 
förekommande no. älfnamnet Skrika, fno. *skrikas, hvilket möj-
ligen äfven ingår i fsv. gårdnamnet Serikurum (SD 5: 291 fr. 
1344), Skrikorwm (SRP nr 2118 från 1385), nu Skrikerum i 
Tryserums sn, N. Tjusts hd Klm.s Hit hör antagligen också 
fno. Skriksvik eller Skrixvik (1405)4, namn på Skredsviks sn, 
Lane hd Boh., hvilket kan förutsätta ett äldre fjordnamn fno. 
*Skrikr. Namnet hör naturligtvis till v. skrrka. 

Senare leden är identisk med sjönamnet Gallen med unge-
fär samma betydelse; jfr den i den närbelägna Tuna sn före-
kommande Gallsjön ock se *Vidhgalder. Sjönamnet Skrike-
galen är sålunda på sätt ock vis en tautologisk bildning; jfr 
Nästången, Orhammaren, Sandören, Örgryten rn. fl. Samma stam-
mar uppträda i omvänd ordning i sv. v. gallskrika. Den här 
uppträdande betydelsen är i våra sjönamn ytterst vanlig; jfr 
bland de många Clalmaren, Kärmen, Jälmaren. Med afseende 
därpå att första leden egentligen är ett gammalt älfnamn, bör 
bildningen jämföras med t. ex. sjönamnen Säfve-, Veselången. 

På detta uttal tyder den uttalsuppgift »Skrikhallen», som kom-
mit mig till handa från orten (jämte den från en annan person här-
rörande, som här ofvan satts i första rummet). Om kg -› k se Lun-
dell i Språk o. Stil 1: 35. 

Rygh NG 1: 3, 2: 45, Elven. s. 228. 
Dock skrifves detta namn 1379 Skrikarum (SRP nr 1454). 

Jfr fall af liknande växling ofvan s. 146. Ett annat är Vimothorp 
ock Wymathorp (SRP nr 2230 från 1386 ock nr 2891 från 1397). 

StyfEe Un.2  s. 359. 
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Skropen skro3pen2  (GS 2 Ö 31) Hjulsjö sn, Nora o. Hjul-
sjö bärgsl. Vstml. Jag känner ingen annan stam, till hvilken 
man kan ansluta ordet, än den som ingår i isl. skr6par..  m. pl. 
'förställning, hyckleri', skröpamaår 'hycklare' o. s. v., men som 
icke är mig bekant från annat håll. Jfr med afseende på be-
tydelsen sjönamnen Båfven, Drögen, Låkan, Farsen, no. Utryg-
vandet o. s. v. Till den i sv. skröplig o. s. v. hörande stam-
men kan ej namnet ställas, ty detta ord hör till en u-roti. 

Skrufven (GS 3 Ö 37) mycket liten sjö i Flässleby sn, 
S. Vedbo hd Smål. Namnet synes, att dömma af den lilla 
vattensamlingens form, vara ett s. k. jämförelsenamn, bildat 
af sv. skruf = ty. sehraube. Det är i så fall ganska ungt, 
ty ordet skruf är lånat från mit. schrfive ock icke upp-
visat i sv. förrän i Var. rer. (1538)2. Jfr i fråga om bildning 
ock betydelse Kedjen, Kitteln, Spiken, Spjuten o. d. Om nam-
net å det ytterst lilla Skruftjärn (GS 1 V 32) Köla sn Vrml. 
hör hit eller till det besläktade sv. dial. skruv m. 'näfverstrut 
m. m.' Rz s. 601 = fsv. skruver m. 'biskopsmössa, bikupa', no. 

isl. skrilfr 'topp', skr& n. 'höstaper 3  o. s. v., kan icke 
sägas. Hälst vill man ansluta namnet till det inhemska ordet. 

Ett särskilt anmärkningsvärt förhållande äger rum med 
Skrufvasjön (GS 3 Ö 38) Åsheda sn Smål. Vid denna sjö ligger 
nämligen gården Älgskruf, ock säkerligen höra de båda nam-
nen etymologiskt tillsammans. Gårdnamn på -skruf äro ganska 
vanliga i dessa trakter. Från Åsheda sn erinras utom om det 
nämnda Älgskruf gven om Kärse-, Raneskruf; i Lenhofda 
ligga t. ex. Gilje-, Höka-, Kylle- ock Väraskruf, i Älghults 
sn Bocka-, Hage-, Höne-, Krune-, Långaskruf, i Hällebärga 
Fröne- 4, Gulla-, Tikaskruf, i Ekebärga Ide-, Klefve-, Tiks-
skruf, i Slätthög Gölsjöskruf, Skrufva. De flästa af dessa går-
dar äro enligt en meddelare belägna vid åar eller bäckar med 
vattenvärk, ock det är enligt samma persons mening dessa 
senare som genom ordet skruf åsyftas. 

1) Jfr Rz s. 602, Karsten Prim. nominalbildn. 2: 67, Jessen Et. 
ordb. 

Nor. Sv. etymol. s. 64. 
Om dessa ord se vFries. Mediagem. s. 83. 
Fsv. 1 Fröneskruffue (1447) enl. Vadst. kl. jordeb. s. 203. 
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Slutligen må nämnas, att en norsk älfnamnsstam, fno. Skrof-
ock Skroyf-, omtalas af Rygh Elven. ss. 228, 229. 

Skrålen 1  (GS 4 Ö 34), liten sjö i Simonstorps sn, Bråbo 
hd Og. I betraktande af de ytterst många säkra fall, då namn 
å nordiska sjöar ock åar gå tillbaka till ord ock stammar med 
betydelsen 'skrika, larma, gråta, prata högt' o. d., är det ju 
möjligt att ställa detta namn till sv. skråla, fsv. skräla, no. 
skraala, da. skraale. Om detta värbs härledning se Nor. 
Sv. etymol. s. 65. Med afseende på sjönamnets betydelse jfr 
bland de många Jälmaren, Rälln, Skraflingen, Skrikegallen, 
Skräfveln. 

Å andra sidan kan man äfven tänka på en 1-afledning af 
den hos Rygh Elven. s. 225 omtalade älfnamnsstammen Skraa-. 

Skräfveln skrä4veln 1. skrä3vel2n 2  (Skräfvelnsjö Rääf 5: 10) 
Asby sn, Ydre hd Og. : Skräfian (Rääf a. st.). Under Skraf-
ungen har jag omnämnt det no. älfnamnet Skravla, hvilket på 
grund af många paralleller, bl. a. Skratla, Skrika, Skvaldra, 
visar sig höra till no. v. skravla 'skräfla; prata högt, vitt ock 
brett'. Den närmaste svenska motsvarigheten till detta no. värb 
är skräfia, ock af stammen i detta ord anser jag föreliggande 
sjönamn vara bildat. Af namnet Skräflan, hemman vid Skräf-
veln, ser det t. o. m. ut, som om ett ånamn *Skrävla skulle 
ligga till grund 	no. Skravla. Se för öfrigt bl. a. föreg. ar- 
tikel. — Möjligt är, att samma stam uppträder i Skräfjasjön 
(GS 5 Ö 29) Uppl.; jfr sv. dial. skräva 'skrälla; ljuda som en 
spräckt ringklocka' Rz. Kanske borde man i detta samman-
hang äfven erinra om Skräppasjön (1 V 36) Torpa sn Vg.; jfr 
de af Rz s. 605 anförda orden. Dock kan man här äfven tänka 
sig, att sv. skräppa 'påse o. d.' ingår; jfr Pungen, Socken o. d. 

Skrän skrä4n (Tham Link. s. 888, GS 3 0 34) Risinge sn, 
Finspångs läns hd Og. Sjön är mycket djup ock synnerligen 
vacker, omgifven af löfskog. Den tycks dock icke hafva fått 
namn på grund af dessa egenskaper. Sjön synes mig ha upp-
kallats under jämförelse med den stora sjön Glan, vid hvars 
strand den är belägen, ock har därför erhållit ett förklenande 
eller nedsättande namn af samma art som sjönamnen Asbrun- 

1) Uttalsuppgift saknas. 
-2) Enligt två från olika personer härrörande uppgifter. 
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non (vid Mäjsjön), Dålingen, Dättern (vid Vänern), Smäkrak-
tjärnarna (GS 1 0 31) Vrml. m. fl. Namnet tyckes nämligen 
vara bildat af sv. dial. skrä(d)e n. 'afskräde' på samma sätt som 
möjligen Skraflingen af skravel. 

Skundern skunidern (Hermelin 1804, GS 4 Ö 33) Dunkers 
Villåttinge hd Sdnil. I fråga om detta namn föreligger 

samma svårighet, som gjort sig gällande vid behandlingen af 
-flera bland de närmast föregående sjönamnen, att nämligen 
inga äldre former finnas uppvisade ock att — då denna olägen-
het beträffande sjönamnen ju är ganska vanlig ock naturlig — 
bristen häraf icke ersatts genom af sjönamnen bildade gård-

-namn eller genom i andra trakter af Norden förekommande 
paralleller, som kunnat styrka de ifrågavarande namnformerna. 
Emellertid ligger närmast till hands att här utgå från den stam 
skund-, som ingår i fsv. usv. skynda, isl. no. skunda ds., isl. 
skundi m. 'skyndsamhet'. Af samma värbstani kommer isl. 
skyndir m., en poetisk benämning på månen, i Alvissmål lagd 
i jättarnas mun. Namnet 'ilaren' har naturligtvis månen er-
hållit af det intryck den åstadkommer, då skyar jaga fram 
kifver fästetl. Emellertid är det icke troligt, att samma dever-
bativa bildning förekommer i vårt sjönamn. Sjön har för 
bfrigt icke särskilt lifligt eller rörligt vatten. Snarare är sjö-
-namnet närmast bildat af ett ånamn "Skund(a), som möjligen 
tillkommit någon del af den s. k. Dunkersån, hvilken flyter 
genom sjön, eller någon annan i förbindelse med densamma stå-
ende å2. Jfr t. ex. Renaren *Röna?) ock Rämmingen Räm-
im). I fråga om betydelsen 'liflig, rask' erinras om sjönamnen 
Funningen, Leken, Svinnaren samt den under Matlöpen om-
talade älfnamnsstammen löp- (:sv. löpa). 

Möjligt, men mindre sannolikt är, att namnet hör samman-
ställas med no. skunda, skyndel 'fackla, bloss', lat. seintilla, 
dit Falk PBB 14: 31 alternativt äfven för isl. skyndir. 

»Et flygtende vildt for de jagende skyer»: Troels Lund Livs-
belysning s. 16. Jfr äf ven Falk PBB 14: 31, som dessutom tänker på 
en betydelse 'lucens' ock sammanhang med no. skunda 'fackla' (se 
of van). 

Rygh Elven. s. 231 förbinder vårt sjönamn med no. älfnarnnet 
Skynna. 

Sv. landsm. XX. 1. 	 35 
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Skat- ingår i de i Valdemar II:s jordeb.1  anförda namnen 
skutEerbughee, skut sio. En blick på kartan visar, att det 
första namnet syftar på den å i Sällstorps ock Stamnareds 
s:nar, Vilske hd Hall., som nu kallas Skuttra å eller Skyttran, 
ock det senare på den på östra gränsen af sistnämnda socken 
belägna lilla Skottsjön. Skuteerbughee betyder den båge, som 
bildas af ån Skut (gen. Skutar). På analogt sätt bör, som jag 
under Fullhöfden visat, fuldulifogha tolkas. Det nsv. Skuttra å, 
innehåller ordet å två gånger. Skuttra är nämligen fsv. (fda.) 
Skutar a, där Skutar är genitivus definitivus; jfr ett parallellt 
fall under Svarten 1 samt fsv. Stanga a jämte äldre Stang, an 
stångån. Namnet har sannolikt älst tillkommit ån ock seder-
mera öfverflyttats på sjön, som tycks vara dess källa. Det hör 
naturligtvis till fsv. skjuta 0. s. v. ock betyder 'den som »skju-
ter», ilar framåt'. Samma betydelse har fno. älfnamnet *Skåla 
(: sktifa 'skjuta, drifva fram'2) samt kanske också det keltiska 
flodnamnet Iactus, af V iac i lat. jacio3. 

Detta älfnamn Skut- står ingalunda isolerat. I Skuttunge 
sn Uppl. finnes en å, som nu kallas Skutån. Af dess fsv. namn 
Skut eller skuta4  är sockennamnet fsv. Skutunge aflett såsom, 
Skeeninge af det gamla namnet på Skenån, Leestrunge af sjö-
namnet Lästen, Utrunge af Uttran, f ht. Bodungen af älfnam-
net Bode m. fl. in. $.5  

Samma älfnamnsstam ingår äfven i fht. Scuz- (se Förstem.. 
2: 1249) samt no. Skutaaen, som dock af Rygb Elven. s. 231 
med tvekan förbindes med no. skut- 'en framskjutande klippa 
eller bärgvägg'. 

Fsv. Skymma3 qnmrn, nu Simmekvarn, se under Simlången. 
Skåplången (GS 1 0 36) Vistorps sn, Vartofta hd Vg. 

Sjön är att dömma af kartan numera försvunnen. Den i första 
sammansättningsleden ingående stammen uppträder ilfven i Skåp-
forsen Laxarby sn, Vedbo hd Dalsl., hos Fernow s. 8 (1773> 
Skäpeström, ock det af detta vattendragsnamn bildade gård- 

1) Schlyt. VGL s. 591. 	2) Rygh Elven. s. 230. 
Jfr Gliick hos Holder Alteelt. sprachsclk. 2: 5. 
Icke osannolikt ingående i å bege skilt° (Ynglingatal); jfr G. 

Storm Ark. 15: 113. 
2) Se afd. IV samt min afhandling Om svenska ortnamn på -inga 

afd. II. 
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namnet Skåpenäs, hvilket enl. Lignell 2: 114 år 1540 skrefs 
Skoppenes. Om i fno. ett älfnamn Skopa existerat, hvarom se 
närmare hos Rygh NG 1: 373, 2: 268, är det ju sannolikt, att 
första leden i vårt sjönamn också bör sammanställas med detta 
namn. Om man nu erinrar sig, att — såsom jag sökt uppvisa 
— sjönamnen Asp-, Säfve-, Vese-, Vir-, immelången samtliga 
i sin första led innehålla ett älfnamn, resp. Aspa, &eva, Visa, 
Vira, Åma, ligger det ju synnerligen nära till hands att äfven 
i Skåplången förmoda ett dylikt, identiskt med det no. älf-
namnet. Det no. namnet för RYGII med stor tvekan, men utan 
tvifvel med rätta till fno. skopa 'löpa' Fr.,, 'tage tilsprang' 
Rygh. Betydelsen vore att jämföra med den hos Leken, Skun-
dem, Svinnaren o. a. Det är för öfrigt af intresse, att denna 
stam Skop- i vattendragsnamu är känd uteslutande från Norge 
ock västra Götaland. 

Fsv. Skwide, *Skx1dir, Skiolde o. s. v., vattendrags-
namn. En nsv. stam Skäll- ingår i flera sv. ortnamn, af hvilka 
somliga säkert böra härledas från namn på vattendrag. 

Jag erinrar först om fsv. Schioldanor (SD 1: 506 fr. 
1276), Skelldonor (SD 2: 686 fr. 1294), Skicellanor (SD 4: 54 
fr. 1328), Sktellenora (SRP nr 2418 fr. 1389) o. s. v., nu Skäll-
noral Fresta sn Uppl., vid sjön Norrvikens norra strand. Efter 
denna gård har sedan Skällnoraån uppkallats. Detta namn är 
enligt min mening sammansatt med ett vattendragsnamn Skiolde, 
*Sktelde, hvarmed Norrviken i äldre tid benämnts. Möjligen 
har också Skällnoraån hetat Skeelda 	*Skeldön), jfr formen 
Skelldonor; från annat håll har jag uppvisat ett fsv. ånamn 

"Sktelda), hvarom nedan. 
Ett fullt säkert fall, där vattendragsnamnet Skteld- upp-

träder i fsv., är följande. Vid den stora sjön Soljens strand i 
Hults sn, S. Vedbo hd Smål., ligger den gamla egendomen 
Skällsnäs, älven skrifvet Skälsnäs. Denna kallas i fsv. Sktel-
desnes (Rääf Ydre 1: 180 fr. 1377), Sktellis nwes (SRP nr 2935 
fr. 1398), år 1571 Skällesnäs2. Första leden i detta namn är 
ett sjönamn *Skeeldir. Detta antagande upphöjes till visshet af 

Skäller= Lex. under Fresta är ett af de många svåra tryck-
felen i detta arbete. 

Forsell Sverige 1571, s. 186. 
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den omständigheten, att i SRP nr 47 från år 1352 omnämnes 
en Skälloqvarn, hvilken måste ha varit belägen i eller nära 
Hults socken. Här ingår tydligen ett ånamn Skaalla, hvilket 
varit namn på en af de åar, som stå i förbindelse med sjön 
Skoeldir, den nuvarande Soljen. Formen Sksaldes- visar, att än 
i ännu äldre tid kallats Sktelda. Om ånamnet är bildat af 
spnamnet eller förhållandet varit motsatt, kan ej bestämdt 
sägas. 

Nu är visserligen sjönamnet Soljen mycket gammalt, men 
intet hindrar, att det kan ha utträngt ett annat ännu äldre 
namn. Då sjön är ganska stor — icke mindre än fyra socknar 
stöta tillsammans i den — kan den för öfrigt i forna dagar ha 
burit olika namn å norra ock södra stranden; jfr det analoga 
förhållandet med sjönamnen Frillen (", Fripe) ock Allgunnen 
(— Algudhi). 

Sannolikt bör då samma härledning sökas för Skälsnäs 
Tjureda sn, Norrvidinge bd Smål., hvilket namn i SD 5: 34 fr. 
1341 skrifves Skwllesnces. Gården är belägen vid en halfrund 
vik af Hälgasjön, ock troligen har denna i äldre tid burit namnet 
Skeellir 	Skeeldir). 

3. Ett viknamn Skitelda ingår i fsv. Skialdowik (Skyaldo-)1, 
i början af 1300-talet kungsgård, i Skällviks sn (fsv. Skieldavik 
13582), Hammarkinds hd Og. Då kyrkan är belägen vid en 
vik af Slätbaken, antager jag, att namnet egentligen tillkommit 
denna vik. Skyaldo- är genitivus definitivus, namnet kan alltså 
öfversättas 'viken Skicelda'. Då ordet vik varit ock är fem., 
har viknamnet samma kön. 

Med detta viknamn bör sammanhållas Skelderviken vid 
Engelholm i Skåne; jfr om detta namn äfven Rygh Stud. s. 
36 not 3. 

Af öfriga sv. namn, som antagligen höra hit, må nämnas 
ä.-nsv. Skällesiö träsk (1568)3. 

I Norge uppträda motsvarigheter till de här af handlade ort-
namnen. Rygh Stud. s. 36 anför ett fno. fjordnamn Skjaldr, 
som förekommer i ett par handskrifter 'af Håkon Håkonssons 

SD 3:424 fr. 1319, 494 fr. 1321, 688 fr. 1325. 
2) Stylle Un.., s. 210. 
2) Anfört af -Nordlander Ångerm. fiskev. s. 28. 
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saga ock lemnat spår efter sig i gårdnamnet Skjellerud, fno. 
Skialdarrud 1  ; jfr samma förf. NG 2: 77. I samma arbete 15: 
376 omtalas ett insjönamn Skjaldbreiä. Dessutom finnas no. 
gårdnamn som hänvisa på ett Skjaldfors (Rygh NG 2: 189). 
Detta Skjaldfors härleder RYGH från fno. skj21dr 'sköld' ock öfver-
sätter

. 
 det med 'sköldforsen'. Säkerligen ingår samma ord sköld 

åtminstone i flertalet af ofvan behandlade namn, ock det syftar 
då antagligen oftast på formen. I något af sjönamnen Skil-
lingen uppträder kanske en afledning af detta ord, *Skildunger 
(se ofvan s. 537). 

Föga sannolikt är, att vi här ha af ordet sköld oberoende 
dentalafledningar till den rot skol 'klyfa, skilja', hvaraf detta 
ord bildats ock som ligger till grund för sjönamnet Skälen, fsv. 
skicel, sv. vägskäl o. s. v. 

Slutligen må nämnas, att väl — trots Middendorff Aeng. 
flurn. s. 111 — det motsvarande ags. ordet för 'sköld' uppträder 
i ags. ortn. Soyldmere ock Sceldmere. 

Skälen, Stora 0. Lilla, fä41en eller enligt annan uppgift 
Sä31en2  (Skolen Tuneld s. 254 [1741]; Skälen GS 3 Ö 40) på 
gränsen af Eringsboda ock Tvings s:nar, Medelstads hd Blek. : 
Skillingsboda, Skillingsmåla. Sockengränsen går för öfrigt 
tvärs öfver en i Stora Skälen belägen ö. Trots den hos TUNELD 
förekommande formen antager jag, att grundordet är sv. skäl 
(i vägskäl o. d.), fsv. skiss]. n. 'gränsskillnad, råmärke'. Samma 
ord ingår i skäisjön2, fsv. gårdnamnet SkieelsbEek (SRP nr 85); 
nu Skälsbäok Fagerhults sn Smål. Sjönamuet har sålunda 
samma betydelse som t. ex. sjönamnen Mien, Råen, Deletjärn 
o. s. v. (se Findeln), Gränssjön (se Mien). Ännu närmare stå natur-
ligtvis det besläktade Skillingen samt no. älfnamnet Skilja, som 
Rygh Elven. s. '216 för till skilja 'åtskilja, bilda gräns'. I detta 

1) Ett Skttllaröd, år 1624 skrif vet Skielderöd, finnes i Torlösa 
sn, Onsjö hd Skå.; se Falkm. s. 87. Det är emellertid — åtminstone 
numera — ej beläget vid något (å kartan synligt) vattendrag. Samma 
förhållande äger rum med Skällared Asklanda sn, Gäsenes hd Vg., 
fsv. Skelderidh (1420, Styile En.2  s. 136). Här ingår den mans-
namnsstaru, som jag omtalat i Sv. ortn. på -inge, -unge s. 1124 under 
Skioldunge. Skällerö Fundbo su Uppl. skrifves 1316 Skiselaro (SD 
3: 265) ock hör sålunda säkert icke hit. 

1) GS 1 ö 38, 4 ö 37 : Skalsebo 	*Skaalsio-, Skälshult, 3 Ö 
35, 3 Ö 31, 5 Ö 29. 
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sammanhang må nämnas några ord om de intressanta gård-
hamnen Skillingsboda, Skillingsmäla. De visa hän på ett nära 
besläktat, men på annat sätt bildat sjönamn, på samma sätt 
som Midingsbräten innehåller ett gammalt sjönamn *MiDinger 
(*MiDunger eller *Mipunder), hvilket växlat med eller före-
gått mien. Detta namn kan i fsv. tid ha lytt *Skilinger (*Ski-
Unger : Skälen = Filingen, fsv. 'Filunger : Fjälaren). Det kan 
äfven ha ändats på -under (*Skicel- eller Skil-); jfr sjönamnet 
Hulingen, som i fsv. tid faktiskt kallats Hulunder, Holunder, 
samt Fjällen med biformen Fjällunnen. Se för öfrigt Skillingen. 
Äldre former af gårdnamnen skulle kunna lemna upplysning 
om hvilket som är den rätta grundformen. 

Formen Skellen hos TUNELD är väl felaktig. Skulle här 
emellertid en talad form Skällen föreligga, måste denna be-
traktas som den ursprungliga ock namnet sammanföras med de 
under Sktelde behandlade vattendragsnamnen. Gårdnamnen på 
Skillinge- tydde då snarast på en afledning Skildinger. I så 
fall vore Skälen en etymologiserande ombildning af samma slag 
som de under Allgunnen (Algudhi), Frillen, Haien, *Haling(en), 
Oren, Rummen, Ryfven, Ryningen, Tåkern behandlade. 

Fsv. Sktena, ånamn, se *Skfelde. 
Nsv. Skällnera, Skällsnäs, gårdnan3n, se *Skeelde. 
Nsv. Skända, gårdnamn, se *Skinande. 
Skäran sannol. fä3ran2  (Hermelin 1802) på gränsen mellan 

Rö sn, Sjuhundra hd, ock (Össeby-)Garns sn, Långhundra hd 
Uppl. : Skärvik. Skäran förhåller sig till sjönamnet Skären 
(adj. skär) som Skiran (likaledes i Uppl.) till Skiren (adj. 
skir). Namnet är egentligen oblik kasus af fsv. *skE'ere, en sub-
stantivering af det under Skären omtalade skär. På en svag 
form häntyder äfven gårdnamnet Skär vik (ej Skärs-). Jfr med 
afseende på an-formen (de närbelägna) Härsan, Tärnan samt för 
öfrigt afd. II. 

Skärdrygen Sä3rdry2gen 1. Sä3rdry2jen (Rääf 5: 4, GS 3 Ö 
36) Svinhults sn, Ydre hd Og.; nära sjöarna Skiren (se d. o. 4) 
ock Skirkalf (Skirlången). Oill första leden se Skären. Sjön 
är lång ock smal. Senare leden är tydligen adj. dryg, fsv. 
drygher 'som räcker väl till', isl. drjligr. Betydelsen ock bild-
ningen äro således desamma som i Skirlången. 
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Skären. 
(SGU Ab 4: 4, GS 2 Ö 38) Ramkvilla sn, Västra hd, ock 

Asa sn, Norrvidinge hd Små!.; kallas af allmogen Skärlen; jfr 
'Skärlången, sjöns älst uppvisade namn, ock Skärlen. 

Samma namn, fsv. Slaser, har säkerligen burits af Skär-
sjön (GS 1 Ö 38) Långaryds sn, Västbo hd Små!. : Skärshult, 
år 1394 skrifvet skeershult (SRP nr 2722). En i närheten be-
lägen sjö har hetat Skeerfsio; se Skärflången. 

(Hermelin 1810) = Skiren 9. 
Samma namn synes, att dömma af gårdnamnet Skär-

-11U, ha burits af Skiren 10. 
(Skiären Lotter c. 1750) = Skiren 13. 
(GS 6 Ö 32) Ljusterö sn, Åkers o. Värmdö skeppsl. Uppl. 

Jfr för öfrigt sjönamnen Skäran, Skärdrygen, "Skärlängen, 
SkywrEesyo(skogh) från 1349 (SD 6: 135), nsv. Skärsjönl, 

Skärtjärn (GS 1 V 31), Skärgölen2, Skärsgöl (GS 4 Ö 38), 
Bkäregölen (GS 3 Ö 38), Skärasjön3, Skäravattnet4; jfr äfven 
.Skärsjösjön6. För öfrigt anför jag från Dalarna sjönamnet 
Skwrsion (1483)6  samt gårdnamnet Skeeresiee (1473)7 ; vidare 
fsv. gårdnamnet Skeersio (SD NS II) Skepperstads sn Smål. ock 
nsv. Skärebäek (fä1rebäk4k), vanligen skrifvet Skärbäck, nära 
Skären 1 (Skärien.). Af de ofvan uppräknade böra emellertid 
några afskiljas, som i fsv. tid varit sammansatta med stammen 
skärf-; se Skärflången. Af de öfriga torde Skärasjön (GS 3 Ö 38) 
i fsv. tid haft ett osammansatt namn; jfr nämligen namnet å 
den vid sjön belägna gården Skäraskog, hvilket förutsätter ett 

sjönamn *Skåre; se Skäran. De med -sjö o. s. v. sammansatta 

1) GS 2 Ö 40 6 ggr, 3 Ö 40 4 ggr, 1 Ö 39 2 ggr Skärseryd 
1 gg, Skärfo 1 gg (se vidare Skärflången), 2 ö 39 : Skarshult, 1 V 38 
4 ggr : Skarbäck 1 gg, 1 Ö 38 2 ggr: Skärshult (se ofvan nr 2) 1 gg, 
2 Ö 38 4 ggr (se vidare Skärflången) : Skärshult 1 gg, 3 Ö 38 4 
ggr, 1 V 37 4 ggr, 1 Ö 37 2 ggr (se vidare Skärflången), 2 ö 37, 
2 ö 36 2 ggr, 3 ö 36, 3 ö 34, 4 ö 32, 2 V 31, 3 ö 31 2 ggr, 
4 ö 31: Skärsjö, fsv. SkEersio (SRP nr 3093), 5 Ö 31. 

2) GS 3Ö39, 2 Ö38, 3 Ö 34. 
3) GS 3 Ö 38 : Skäraskog. 
4) GS 2 ö 40, 3 ö 40 2 ggr, 2 ö 39, 1 V 32. 
5) GS 2 Ö 36 : Skärsjö, hvilket gårdnamn naturligtvis förutsätter 

ett likaljudande sjönamn. 
6) Dipl. dalek. 3: 216. 	1) Dipl. dalek. 3: 204. 
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namnen å de sjöar, vid hvilka gårdar benämnda Skärshult ligga, 
äro snarast att betrakta som i yngre tid utvidgade af ett enkelt 
namn *Skår; under Skären 2 är ett säkert sådant ex. uppvisat 
(jfr fsv. Sliferzhult). I vissa fall kan dock alltför väl Skärshult 
utgå från ett *Skärsehult 	*Sktersiohult; jfr det analoga Förs- 
hult ‹- Fyrisiohult, om hvilket se under Furen. Ett af dessa 
gårdnamn Skärshult har i fsv. tid faktiskt lytt Skaarfsiohult 
(se Skärilången). I öfrigt ha äfven i fsv. tid sammansatta namn 
funnits antingen af typen SkEerasio (äldre Skeere sio), bildade 
som Brepa-, Djupa-, Hola-, Langa-, Svartasio o. d., eller af 
typen SkEersio, hvarpå ofvan anförts exempel. Till grund ligger 
sv. adj. skär, fsv. skår 'klar, skinande; ren, fri från grumlande 
ämnen' t. ex. i skäre wathne Södw., is!. skEerr. Ordet, urgerm. 
*skairiz, står i afijudsförhållande till skir, urgerm. *skiriz, hvaraf 
sjönamnet Skiren. Särskilt klart ock rent vatten utmärker 
Skären 1 (= Skärlen, *Skärlången). Skäraån, Skäralid vid 
Risebärga sn Skå. hör däremot till skär 'bärgshäll'; se Skärjen. 

Skärflången rär2v1og2gen (1. fär3va1og2gen?) (skärfvalängen 
Lindskog 2: 189; Skärfiången GS 1 Ö 35), lång ock smal sjö i 
Skärfs m. fl. s:nar, Valle hd Vg. Det är tydligt, att första leden 
innehåller samma ord som namnet å den socken Skärf, inom hvilken 
sjön till en del är belägen. Detta namn skrefs år 1452 Skerffl. 
Vidare erinras om sjönamnen Skärfvingen, Skärfsjön2, fsv. Skicerf-
sior (VGL IV. 10) Våthults, sn Västbo hd Smål., nu kallad Skär-
sjön (GS 1 Ö 37, se Skären). Jfr ytterligare fsv. Skeerffsiohult 
(1337 enl. SD IV) Långaryds sn, Västbo hd Smål.3, hvilket förut-
sätter ännu ett Skeerfsio, såsom den nära belägna Skärshults-
sjön i fsv. tid benämnts4. Dessutom har samma namn ingått i 
fsv. Skeerfsiorydh (Skerf- 1312 enl. SD III) tillhörande Nydala 
kloster. Slutligen anser jag det vara sannolikt, att det i an-
teckningarna om råmärken mellan Växjö ock Linköpings biskops-
döme från 1320 (SD 3: 485) omnämnda »i skärffua» utgår från 
ett sjönamn "Skcerve. Hvilken sjö har nu härmed afsetts? 
Enligt min delvis å andra ställen i detta arbete framställda 

StyfEe Un.2  s. 131. 
GS 3 ö 39 : Skärfsjö, 1 ö 37 : Skärfhult. 
Det är osäkert, om härmed menas det nuvarande Skärshult, 

som är 1394 skrifves Skcerzhult (se Skären 2). 
Om den närbelägna Skärsjön so Skären 2. 
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uppfattning har man att söka dokumentets klaeoa holm nära 
Klackhult Hornaryds sn, Husinxaas vid sjön Hysingen, skär-
logxöö vid sjön Skärlen (= Skiirlangen), brutablerg är Bråte-
bärg längre åt norr ock likaledes på gränsen mellan Jkgs ock 
Kbgs län, kalffsaas har man att söka vid sjön Kalf ven 5, logens-
bäk vid sjön Lygnen, grwnö ooss vid Grunnen 1 — alla å 
den nämnda länsgränsen — trälssbäk vid Trälsmo strax norr 
om sjön Lyen. Om man vidare identifierar gödinxhulta med 
Jönshult Hagshults sn l, så är det enligt min mening alla skäl att 
identifiera *Skeerve med den sjö, som nu kallas Skärsjön (GS 
2 Ö 38), en liten gränssjö i Fryeleds m. fl. s:nar. Vi fä alltså 
ytterligare ett fall, där ett gammalt sjönamn af stammen skärf-
utbytts mot ett af stammen skär-. Ett par svenska vattendrags-
namn på Skär-, som äfvenledes innehållit samma stam, påpekas 
af Rygh Elven. s. 221. Från Norge erinrar jag äntligen om 
det vanliga älfnamnet Sk(i)jerva2. Detta namn härledes af RYGEI 
med all rätt från no. skarv n. 'naken fjällgrund'. I Finnland 
förekommer ett flodnamn Karvianjoki ock ett sjönamn Karvian-
järvi i Karvia ock Merikarvia socknar. Utan tvifvel med all 
rätt antaga San Finn.-ugr. forsch. 2: 201 ock T. E. Karsten 
i Finskt mus. 1903, 10: 34 f. för dessa namn nordiskt ursprung, 
urnord. *Skarvja-. Framför flodmynningen ligga Skarföarna, 
hvilket namn SAXAN anser vara sammansatt med sv. dial. skärv 
'stenrör'. Af ett motsvarande ord kommer, enligt min mening, 
äfven de ofvan nämnda svenska sjönamnen (se Skarfven). Bety-
delsen är sålunda densamma som i sjönamnen Gryten, Skärjen, 
Steningen m. fl. ru. fl. Att så många sjönamn på Skärf- ersatts 
med sådana på Skär-, torde icke blott bero på ljudlig utveckling 
(skaarvsio --> sktersio), utan äfven därpå, att i sjöar med sten-
botten vattnet gifvetvis i allmänhet är rent ock klart. 

Skärfiringen fär3vigen2  (GS 2 Ö 37) Björkö sn, Östra hd 
Smål., norr om sjön Nömmen : Skärsboda. Detta gårdnamn be-
höfver ej förutsätta ett enklare sjönamn; jfr t. ex. Raklangis 

Gadinxbult är sålunda det 1311 omnämnda gydhingshyltu, 
hvilket i SD 3: 804 sammanställes med samma Jönshult. Detta an-
tagandes riktighet bevisas af de oomtvistliga motsvarigheterna tömyra, 
= Torrmyran ock iärnboda = Järnboda, tofftaryd = Tofteryd, 
diutilstorp = Gölstorp ock gummatörp = Gummarp (se GS 2 Ö 37).. 

Anfört af Rygh NG 1: 144, 2: 275, IV. 2: 31. 
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torp 	Rakstorp (under Raklången) samt för öfrigt Ripplingen. 
Namnet innehåller samma ord som föregående ock är så gott 
'SOM identiskt med no. sjönamnet Skjervungeni. Jfr med af-
seende såväl på bildning som betydelse Grytingen, Steningen, 
Sänningen. 

Skäringen yrigen2  (GS 1 V 37) Mjöbäcks sn, Kinds hd 
Vg. Det kan ej afgöras, om namnet hör till adj. skär i sjö-
namnet Skären (jfr Gröningen) eller till sbst. skär i sjönamnet 
Skärjen (jfr Grytingen, Skärfvingen, Steningen). Jag förordar 
emellertid den förstnämnda tolkningen. 

Skärj en. • 
fär3jen2  (GS 1 Ö 37) Bosebo sn, Västbo hd Smål. : 

Skärjebo. Sjön har ganska steniga stränder. 
jär4jen (yc'erjan) (Skiärgen Lotter c. 1750; Skärgen Nora 

bärgsl. s. 57 [1791]; Skärjen Hermelin 1803, GS 2 Ö 32) Gryt-
hytte sn, Grythytte bärgsl., ock Nora sn, Nora bärgsl. Vstml. : 
Skärjehyttan (1591)2. Sjön har bärgiga stränder ock klart 
vatten. 

fär3jen2  (Hermelin 1808, med -g-, GS 1 Ö 31) Sunnemo sn, 
Älfdals hd Vrml. : Skärjen; jfr Skärbärgstjärnarna i närheten. 
Sjön har bärgiga stränder ock ganska klart vatten. 

västra o. östra, Stir4jen (Yrjan) (Skergen Grufverela-
tion 16583; Skärjen GS 2 Ö 81) Kroppa sn, Filipstads bärgsl. 
Vrml. 

Namnen hafva intet med de under Skären behandlade sjö-
namnen att skaffa, ehuruväl utvidgningar på -ig, -ng af likbety-
dande adjektiv icke äro så synnerligen ovanliga (jfr särskilt 
under Saljen). Ordet är i stället bildat af sv. skär, fsv. skr, 
isl. sker u. 'bärgshäll, klippa, isht öfver vattnet uppskjutande 
-sådan'. Det förutsätter ett fsv. *Skeerghe, svag form till ett adj. 
*skterugher, *skcerigher 'klippig, stenig' ock är sålunda så till 
bildning som betydelse direkt att jämnställa med Gröcken, 
Maijen. Enstafvighetsakcenten i 2 ock 4 är alltså oursprunglig 
såsom t. ex. i Gorjen, Haljen. För riktigheten af denna tyd-
ning talar äfven sjöarnas naturbeskaffenhet. Samma ord ingår 

Jfr Rygh Elven. s. 221. 
Norask. ark. 1: 558. 
Enligt uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS. 
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nog också i Skäraån, som flyter genom Skäralid Risebärga 
Skå. (jfr Falkm. s. 88). 

Skärlen fär8len2  (Skärle[sjön] Wieselgren 3: 258; Skjerlen 
Ilöjers karta) Ramkvilla sn, Västra hd Små!. : Skärebäek (fit3re-
bäk4k). Sjön kallas å GS 2 Ö 38 Skären; se d. o. 1. Den har 
enligt WIESELGREN det klaraste vattnet af sjöarna i socknen; 
denna uppgift bekräftas af ett skriftligt meddelande från orten. 
Det kunde nu synas ligga nära till hands att här antaga en 
i-afiedning af adj. skär. Så har emellertid namnet icke bildats. 
Enligt min uppfattning måste det skärlogxöö, som ~nämnes i 
det under Skärflången behandlade gränsdokumentet från 1320, 
hafva afseende på en ö eller något ställe i eller i närheten af 
Skärlen. Länsgränsen går tvärt öfver sjön. Jag antager, att 
förkortningstecknet för n uteglömts, namnet bör alltså läsas 
.Skärlongxöö, en bildning af ett sjönamn *Skterlanger = *Skär -
Ungen; jfr t. ex. Mörk-, Skirlången. Dock vållar 0-vokalen 
någon svårighet : det ligger närmast till hands att antaga, att 
här en ombildning af -langer i anslutning till ord på afigdn. 
-unger, -onger föreligger. Af 1 i "Skeerlanger är nu den i 
Skärlen uppträdande afledningen ett minne. Se för öfrigt Skären 
ock Lången. 

*Skärlången, fsv. *Skfflrlanger = Skären 1, Skärlen. 
Fsv. Skwrve, se Skärflången. 
Skörsummen (GS 4 Ö 36) Eds sn, N. Tjusts hd Kim. : 

Skörserum. Sjön kallas emellertid enl. uppgift Skörserums-
sjön. Om namnet Skörsummen värkligen existerat, utgår det 
naturligtvis från ett *Skörserummen, bildat af gårdnamnet Skör-
serum liksom Barsättern af Barsätter, Glaåkern af Glaåker, 
Knabbarpen af Knabbarp 0. s. v. Men gårdnamnen på -rum, 
hvilka just i Kim. äro synnerligen vanliga, hafva mycket ofta 
danats af sjönamn; se t. ex. under Angunnen. Skörserum är väl 
alltså ett 'Skörsjörum; jfr t. ex. Sandseryd af Sandsioryd 
(1345 enl. SD V), Säfsebo : Säfsjön (GS 3 Ö 34), Torsebo : 
Torrsjön (2 Ö 35) ni. fl. Skörsummen: Skörserum: "Skörsjön 
= sjönamnet Glaåkern : gårdnamnet Glaåker : sjönamnet *Gla(d). 
Däremot är det omöjligt att i saknad af äldre former med be-
stämdhet yttra sig om hvad detta namn *Skörsjön betyder. 
Många möjligheter finnas att förklara det — för öfrigt desamma, 
som anföras under Skjulen, dit jag hänvisar. Dessutom kunde 



558 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 

tänkas på sammanhang med fno. älfnatnnet Skyra, jfr fno. gård-
namnet Skyrudalr, nu Skjordalenl. 

Slaktaren väl slak3tar2n (Radloff 2: 92 [1805], SGU Aa 
94: 5), liten sjö på gränsen af Lohärads o. Husby s:nar, Ly-
hundra hd, samt Skederids sn, Sjuhundra hd Uppl. Den är 
mig för öfrigt obekant. Om man skall våga utgå från den 
moderna namnformen, kan namnet icke tydas annorlunda än 
som innehållande sv. fsv. slaktare, hvilket är lånat från mit. 
slachter. Det tycks alltså ha någon tillfällig upprinnelse lik- 
som 	sjönamnen Märrsprängaren, Ryttaren, Silf köparen; jfr 
äfven Kolbrännaren. För öfrigt erinras om Kolarsjön, Skinnare-
vattnet, Skomakaresjön o. a. i alfabetisk ordning samt i den 
semasiologiska öfversikten anförda namn. Nära jämförligt är 
äfven fao. Saarinn 'skomakaren', nu Suteren m. fl. former, som 
namn på gärdar, fjäll ock skär; se Sutare-. Att ett tyskt lånord 
ingår i ett sjönamn, är icke ovanligt, då fråga är om mindre 
sjöar; jfr t. ex. Ryttaren, vidare under Skomakare-, Sutare samt 
under Kedjan, Kloten. 

*Slunken (Skarab. 1. tidn. enl. NDA 1903, nr 268, s. 6) Var 
tofta hd Vg.; mig för öfrigt obekant. Namnet är möjligen att 
föra till sv. dial. slunk 'lätting o. d.' (Rz s. 624) ock sålunda 
ett nedsättande jämförelsenamn af samma art som t. ex. Da-
baken, Dövalen, Säkern o. a. (se afd. 1I). 

Slänningen s1än3niBen2  (.2,/ånivan) 2  (Slänningen Radloff 
1: 13 [1804]; Släningen GS 6 Ö 31) mellan Malsta, Estuna o. 
Lohärads s:nar, Lyhärad Uppl. I saknad af den ledning, som 
äldre former erbjuda, är det med tvekan som jag yttrar mig 
om detta namn. Namnet tyckes vara en bildning på -ing af 
det i sv. dial. allmänt förekommande slana 'lång, smal träd-
stam'. Att ord med dylik betydelse ingå i våra sjönamn, är 
ganska vanligt; jfr särskilt under Bjälken, Gränkafveln, Gändeln, 
Klampen, Likstammen, Snesaren, Sparren, Stoekaren, Tenaren samt 
för öfrigt Stafsjön, Stångån (fsv. Stang) o. s. v. — Har sjön i 
äldre tid hetat *Vcellinger (se Vällingen)? 

Slätten, Stora o. Lilla, möjligen slät3ten2  (GS 1 Ö 38) Unna-
ryds sn, Västbo hd Smål. : Slätteryd. Namnet utgår från ett 

: skyr n. 'surmjölk'? Jfr Nia3lki ock Rygh NG 3: 227, 15: 132. 
Uppgiften härleder sig ytterst från en 75-årig Frötunaboncle. 
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f'sv. 'Sllette, svag form af adj. sketter, sv. slät, alltså en bild-
ning af samma slag som Flaten, fsv. *Flati : fiater, Djupen: 
diuper, Hviten : hviter o. s. v., alla med ale. 2. Adj. sitter, 
slät, ingår äfven i Slättsjön (GS 2 Ö- 37), slättjärn (1 V 32) 
samt viknamnet Slätbaken ög.1  Jfr i fråga om betydelsen 
ifven Jämnasjön (1 V 35 Vg.). 

Smal- såsom ingående i sjönamn, se Mjögtvängen. 
Smedbälgen (Wieselgren 3: 212) Nye sn, Östra hd Smål. 

Sjön är mig för öfrigt obekant. Om namnet hänvisas till Järn-
bälgen. Det är tydligen ett s. k. jämförelsenamn ock har så-
lunda helt annan betydelse än å ena sidan Smedsjön2, Smed-
tjärn (GS 1 V 34), Smitjärn (1 V 33), Smedsvattnet3  ock å 
undra sidan Smedjevattnet (2 V 34), Smedjesjön (2 Ö 40). 
Namnet Smedjesjön utmärker naturligtvis, att en smedja varit 
eller är belägen vid sjön; jfr liknande bildningar särskilt under 
Hysingen. I fråga om namnet Smedsjön se t. ex. under Slak-
taren. 

Småkraktjärnarna, Småvattnet, se Lillen. 
Smälingen Dalarna, se liljägtvängen ock Smällen. 
Smälte" smärten2  (Cuelius s. 130 [1774], Hermelin 1818) 

Döderhults sn, Stranda hd Blm. : Smältebro, Smälterum. Det 
senare gårdnamnet visar, att sjönamnet har mycket gamla anor. 
Då sjön är lång ock smal, vill man snarast härleda det ur adj. 
smal; jfr Smalsjön, Smälingen (under Mjägtvängen), fht. Sma-
lanaha, Smalenbach m. fl. (Förstern. 2: 1278). Med afseende 
på t-afledningen böra sjönamnen Gullten ock Multen jämföras. 
Se för öfrigt Steksmälten. — Fsv. *SmEelte. 

Snaten, se Snyten. 
SlieSaren sne3sar2n (Hermelin 1818, GS 3 Ö 36) Djurs-

dala in. fl. socknar, Sevedes hd Kim. Namnet, ett fsv. -Snösir 
= isi. *Sneisir, är enligt mitt förmenande bildat medelst i sjö-
namn vanlig at:le:Aning af sv. dial. snes (sneis) f. 'en i båda 
ändar tillspetsad stör eller stång; gren, tunn kvist in. m.' (Rz. s. 
4341), fsv. snes (se Södw.), isl. sneis 'pinne, tunn kvist', som be-
kant af samma rot som snida. Ordet ingår äfven i sjönamnet 

Jfr i fråga om sista leden no. fjordnamnet Rombaken, Rygli 
Stud. s. 64. 

GS 2 ö 40, 3 ö 39, 3 ö 31 2 ggr. 
GS 2 V 35, 2 V 34. 
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Snesnaren samt i no. älfnamnet Sneisa (se Rygh Elven. s. 236> 
ock för öfrigt några no. ortnamn, dels namn på gårdar ock dels 
på fjäll (se Rygh NG Indl. s. 76). — Snesaren är bildat af snes 
som Stockaren af stock. Ord med betydelsen 'stake, stång, käpp 
o. d.' äro ganska vanliga i svenska sjönamn; se senast under 
Känningen. -- Sjön tycks äfven ha kallats Snoken. 

Snesnaren snessnar2n (»snösnäyt») (Snesnaren GS 3 Ö 31; 
Snesaren Berglund s. 2) Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. 
Namnet är, SO,M under Snesaren anförts, bildat af det gamla 
nordiska ordet sneis, snös 'pinne o. d.'1. Betydelsen erinrar så-
lunda om den, som vi antagit för namnet å den bredvid lig-
gande Gränkafveln. Om den hos BERGLUND anförda formen är 
riktig, skulle afledningen -naren vara af mycket ungt datum. 
Annars förhölle sig Snesnaren till Snesaren = t. ex. Björkna-
ren : Björkaren --= Eknaren : Ekaren. 

SiliVaren (Hermelin 1802) Hargs sn, Frösåkers hd Uppl. 
Sjön torde numera vara försvunnen. Å GS 6 Ö 30 finnes visser-
ligen en gård Snifvartorp upptagen, men vid någon sjö är den 
numera ej belägen. Om ordets härledning har jag ingen me-
ning. Kanske namnet bör sammanhållas med Snäviden nedan? 

Snoken (Crtelius s. 391 [1736? 1774]) skall enligt CR2ELII 
framställning ligga eller ha legat i Sevedes 1. Tunaläns h:der Kim..  
På grund af den plats i listan på de uppräknade sjöarna, som 
namnet intager, är det emellertid tydligt, att sjön måste vara 
belägen i Sevedes härad. Nu finna vi vid sjön Snesaren en 
gård vid namn Snokebo. Det är sålunda så gott som säkert, 
att Snoken varit ett andra namn på den sjö, som nu kallas 
Snesaren. Man kan fatta namnet som en ellips af detta gård-
namn; jfr Fjättmunnen, Gissmunnen. Sannolikare synes mig dock 
vara, att här som i så många andra fall det på -bo (af äldre 
-bodha) slutande gårdnamnet är bildat af sjönamnet. Detta 
får då snarast betraktas som det namn, hvilket tillkommit sjön, 
innan den kallats Snesasen. Jfr t. ex. Darsbo : Dagaren, Djupebo 
: Djupen, Gäfvebo : Gäfjan, Kedjebo : Kedjen, Spabo : Spaden, 
Svansbo : Lillsvan m. fl. m. fl. (se öfversikten). Om dylik namn-
växling se senast under Mimen Rymingeu. Jfr äfven under 
Knabbarpen, som också har namnet Skiresjön. Den fsv. formen 

5 Om detta ord se utförligt Dyrlund Ann. no. oldk. 1885,s. 269 f. 
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bör ha varit *Snöke : fsv. snoker, isl. snåkr 'snok'. En dylik 
afledning, hvilken skulle motsvaras af ett nsv. Snoksjön, kan 
betyda 'sjön, där snokar uppehålla sig' 1. dyl. (jfr Ormsjön 
under Ormgården) eller syfta på sjöns form (jfr Ormlången). — 
I Norge finnes ett gårdnamn Snoka (med slutet o), Hedemarken, 
hvilket enligt Rygh NG 3: 207 egentligen är namn på ett tjärn.. 
Detta ställes af RYGH med tvekan till det af Ross anförda no. 
snok m. 'kjolig luftning':  

Snorran (GS 5 0 32) Munsö sn, Färentuna hd Uppl. 
Sannolikt kommer namnet af samma stam som a.-nsv. snårra, 
biform till snurra, sv. dial. t. ex. Uppl. snorra (om t. ex. brom-
sens surrande), mht. snurren 'susa, brusa'. Jfr i fråga om be-
tydelse t. ex. Bremen,. Busken. 

Snuggen (GS 3 ö 31), mycket liten, mig för öfrigt obekant 
vattensamling i Ramsbärgs sn, Lindes bärgsl. Vstml. Sjön står 
medelst en å i förbindelse med Mjuggsjön, hvilket namn be-
tyder 'smalsjön' (se Mjögtvängen). Vårt sjönamn har en analog 
betydelse. Det innehåller det adj. "snugg 'kort', som förutsättes 
för sv. snugga 'kort tobakspipa' ock som är identiskt med 
sn2ggr 'knapp'. Det förhåller sig till sv. dial. snagger liksom 
dugg till dagg, ä.-nsv. rugg till ragg o. s. v. En i-omljudd 
form är sv. snygg, isl. snoggr. Jfr Djup-, Grandsnuggan. I fråga 
om betydelsen erinras närmast om Korttjärn (GS 2 V 34 Dalsl.) 
: fsv. o. s. v. kort, som är lånat från mit. kort, själft ett lån 
från lat. ourtus. 

Snyten sny8ten2  (Grau s. 58 [1754], Hermelin 1801, GS 
Ö 31), icke obetydlig sjö i Karbännings sn, Norbärgs bargsl. 
Vstml. : Snytsbo (så redan 15712). Namnet innehåller utan 
tvifvel en omljudd form till den stam sniit, som ingår i sv. 
(dial.) snut m., snyte n., hvarom se Rz s. 644, ock vidare 
i no. snyt m. 'framskjutande spets 1. topp' Aas. Af denna 
stam bildade no. gård- ock fjällnamn med betydelsen 'något 
framskjutande' anföras af Rygh NG 1: 42. Hit för jag äfven 
fsv. Snyteberghee (1311 enl. SD III) Sdml. Besläktat är väl 
sjönamnet Snaten (GS 4 Ö 27 Håls.); jfr no. gårdnamnet Snata, 
hvilket af Rygh NG 1: 332 ställes till no. anat n. 'en tange af 

Uttalet är mig obekant. 
Forssell Sverige 1571, s. 83. 
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skov'. I fråga om betydelsen erinras om sjönamnen Kilen, 
Nämnaren, Skagern, Tången, Udden, Viggen. Namnet har så-
lunda afseende på sjöns form. 

Om man sammanhåller namnets tvåstafvighetsakcent med 
gårdnamnet Snytsbo, erhålles ett fsv. Snytir. Snytsbo utgår 
sålunda från ett äldre *Snytisbodha. Jfr t. ex. Bringen (med 
ske. 2) ock Brings rna 	*Bringis madh). 

SnÖVMen snö3vä21n (»snövån») (Cuelius s. 129 [1774], Her-
melin 1818, GS 4 Ö 37) delvis inom Kristdala sn, Tunaläns 

Klm. : Snöfversmåla, Snöfversnäs. Dessa från Sv. postortlex. 
hämtade gårdnamnsformer återge enligt uppgift uttalet i bygden; 
formerna Snäfversmåla ock Snäfvernäs å GS äro däremot fel-
aktiga, den senare i tväggehanda måtto. Snöfvers- utgår från 
ett Snöväls- eller Snövåls-. 

Sjönamnets förra del är snarast snö, fsv. sno; jfr (?) Snö-
-sjön (GS 3 Ö 31 Dal.), det no. älfnamnet Snodolal, ags. tå 
sntiwes mere2. Man kunde dock äfven tänka på sv. snöd, fsv. 
snoper bl. a. 'bar, öde, ofruktbar', is!. snaubr. Om den senare 
leden se under Fålen. 

Socken 3  (GS 3 Ö 31), liten sjö i Väster-Våla sn, Nor-
bärgs bärgsl. Vstml. Namnet har uppenbart afseende på sjöns 
form (se kartan). Grundordet är sv. sock m. i bet. 'strumpa', 
fsv. sokker, isl. sokkr. Närmast jämförliga till betydelsen äro 
de under Brocken omtalade Broksjön ock Byxetjärn. Jfr äfven 
Handskesjön (GS 1 V 33 Dalsl), Sålevattnet (2 V 34 Bob.) : 
såll], 'sula' o. a. Hit hör nog däremot ej Sockatjärn (GS 1 V 
33) : Socka Dalsl. Af annat ursprung är i alla händelser det 
icke sällsynta no. gårdnamnet Sukken, fno. Sukka f., hvil-
ket Rygh NG 1: 4 med någon tvekan ställer till no. sukka 'för-
djupning o. d.' 

Sotaren so3lar2n 1. enligt annan uppgift Solens (Solaren 
Hermelin 1818, Ekbxek s. 25 [1828]; Solarn GS 3 Ö 36), icke 
obetydlig sjö i Djursdala sn, Sevedes hd, ock Locknevi sn, S. 
Tjusts hd Kim. r Solsebo. Dialekten i trakten synes vara ett 

Rygh NG 3: 361. 
Middendorff Aeng. flurn. s. 120. 
Uttalsuppgift har ej letnnats. 
Så bör väl uttalsuppgiften »sock med tjockt 1 ock akc. 2» 

återgifvas. 
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e-måli. Jag kan med de resurser, som stå mig till buds, icke 
afgöra, om uttalsformen »soeln» bör tolkas som (best. form af) 
fsv. "Söle eller om det kan återgå på ett Solaren. Det är också 
möjligt, att dessa former i målet skulle sammanfalla. Jfr hvad 
som yttrats under Bolen 1 (---- Bolaren) ock Bönern. För Solaren 
talar den först angifna uttalsuppgiften samt den omständigheten, 
att af kartograferna denna form användes; vidare gårdnamnet 
Solsebo, hvars första led kan innehålla ett fsv. sölis, gen. till 
Swir, men icke ett *Söla, gen. till Sölo. Dessutom kan sol-
sebo förklaras ur ett *Solsio-. Huru som hälst är det tämligen 
säkert, att en stam söl ingår. Jag sammanställer namnet med 
sv. ock fsv. sol ock tolkar det som 'solsjön, den soliga eller 
(liksom solen) glänsande sjön'. Jfr sjönamnen Solen, Soljen, 
Solnen(?), Solsjön (GS 1 V 33 Dalsl.) samt no. älfnamnet Sola 
(Rygh Personu. s. 229), hvilken lilf kommer från Solsjoen ock 
går förbi Soiaas (se Bugge-Rygh Elven. s. 334). Af sbst. måne 
har Månesjön (GS 4 Ö 33 Sdml.) bildats, af stjärna Stjärnsjön 
(1 V 36 Vg.). 

Solen sonen (enl. uppgift), sjö 1. hafsvik i Misterhults sn, 
Tunaläns hd Kim. Se om detta namn föreg. artikel. 

Soljen sol4jen 2  (Soljen Lotter c. 1750; Solgen GS 3 Ö 37; 
Salljen Hermelin 1809), stor sjö i Hults, Melby, Edshults m. f1. 
s:nar, S. Vedbo hd Smål. Namnet hör möjligen till sv. sol; jfr 
Solaren, Solen. Denna härledning har framställts redan af Allvin 
Mo s. 48; men för långt går nämnde förf., då han, om ock med 
tvekan, identifierar sjönamnet med isl. sålargeisl 'solstråle'. 
Namnet kan vara en bildning af ett adj. på -g i betydelsen 
'solig'; närmare bestämt innehåller det väl en svag form *Solghe 
af adj. *sölugher 	nav. solig) ock har sålunda uppkommit på 
samma sätt som sjönamnen Gorjen, Gröcken, Maljen, Orjen, 
Skärjen m. fl. Liksom i flera af dessa uppträder eke. 1 i stället 
för den väntade tvåstafvighetsakcenten. Sölghe -› Sölghe på grund 
af vokalens ställning framför två konsonanter. 

Emellertid bör äfven den möjligheten framhållas, att nam-
net kan höra tillsammans med sv. svälja, isl. svelgja o. s. v. I Norge 

Jfr Lundell Sv. lm. I. 1: 125 (135). 
Enligt två uppgifter. 

Se. landam. XX. 1. 	 36 
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finnes nämligen ett gårdnamn soigiem, uttalat shiemm, hvars 
första led Rygh NG IV. 1: 89 för till ett afijudsstadium af 
nämnda värb under erinran om forsnamnen $velgjandi, Svelgen, 
Svelgfesssen. Jfr närmare Stajen. Formellt sett tilltalande, men 
från synpunkten af nutida naturförhållanden mindre frestande 
är att här se en substantivering af ett adj., motsvarande det 
som ligger till grund för fht. solagön, mht. solgen 'vältra sig 
i smutsen o. d.' : fht. mht. sol n. m. 'dypöl o. d.' Jfr det till 
bildning ock betydelse fullt analoga Gorjen. — Under Skälen 
har den möjligheten behandlats, att sjön i fsv. tid äfven burit 
namnet *Skeellir. 

soinen su3ken2  eller enl. annan uppgift su3er2n, hvarom ne-
dan (Hermelin 1818, GS 3 Ö 37) Vimmerby sn, Sevedes hd 
Klm. : Solnebo, Solnehult. Skriftformerna såväl af sjönamnet 
som af gårdnamnen tyda på en stam som-. Jfr. Solnån Svegs sn 
Härjedalen samt sockennamnet Solna, hvilket under medeltiden 
lytt Solne, sannolikt sammansättning af ett gammalt önamn 
*Sölni, som bildats af det i ö- ock älfnamn ytterst vanliga 
suffixet n; jfr det bekanta fno. &Skyar. Men mot antagandet 
af en dylik form tala de inkomna uttalsuppgifterna, af hvilka 
den första tydligen söker återge det vårdade, den andra det 
mera folkliga uttalet. Båda peka hän på ett fsv. *Sule. Jag 
känner ej målets ljudlagar ock kan sålunda ej säga, om u-ljudet 
kan utgå från ett ö; men det förefaller otroligt 2. Sannolikt 
får alltså namnet icke omedelbart förbindas med Solaren, Solen, 
Soljen, utan bör kanske ställas till det af Rygh NG IV. 1: 108 
omtalade fno. älfnamnet 	byars etymologi jag ej känner, men 
som kan utgå från en växelform till sol (jfr fsv, ansylis). Äfven 
erinras om de hos Rygh Elven. s. 251 f. anförda älfnamnen på 
sui-, i hvilka dock stundom ett äldre Sura- kan dölja sig, 
vidare om da. Sulbeek, f ht. älfnamnet Sulaha samt fty. Sulbeke 
ock Sulblehi; jfr Bugge-Rygh Elven. s. 335. Formen på -non 
skulle i så fall uppstått därigenom, att artikeln två gånger 
tillagts (jfr Törnen). Först när fsv. former af de anförda gård-
namnen uppvisats, kan någon klarhet vinnas i denna fråga. 

Att här ett önamn föreligger, får anses säkert; jfr Hildebrand 
Sv. medelt. 1: 31. 

Jfr Lundell Sv. lm. I. 1: 111 (121) o. följ. 
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Med isl. agir 'morkladen', hvaraf Bagge-Rygh Elven. s. 336 
anser namnet möjligen vara aflett, kan det i alla händelser 
ej förbindas, då -.g- ju i sv. bör uppträda som -öl-. 

Sommeln, se Summeln. 
SOmMen. som3men2 1, uttalas af allmogen äfven so3men2  

([fraan] Sooma 1447 2, [fran] Soma 15003, alltså i båda fallen oblik 
kasus; somen Hund Erik XIV:s krön. strof 310 [c. 1604], Blaeu 
2: 35 [1663], Spegel Guds verk o. hvila s. 109 [1665]1, Arrhe-
nius Dissert. geogr. de Smol. s. 43 [1719], Tuneld s. 115 [1741], 
LiniA Skånska resa s. 17 [1751], Broocman 1: 17 [1760]; Som-
men Crselius s. 7 [1774], Törneros Bref 1: 272, 2735, Rääf 5: 12, 
GS 3 Ö 36 o. s. v.), mycket stor sjö mellan Ydre, Kinds o. 
Göstrings h:der Og. o. N. Vedbo hd Små!. : Sommenäs Tirse-
rams sn, Kinds hd Og., år 1405 skrifvet Somanses (SD NS I), 
Sommevik 1. Somvik, Malexanders sn, Göstrings hd Ög., år 
1402 skrifvet Somawik, nu äfven kallat Sommeräng. Sjönam-
net ingår äfven i Ydremålets somaskep (so3mare2p), af Rääf 
2: 69 skrifvet Sommaskep, båt i sjön Sommen, samt somaström-
ming; vidare i Sommekärret, ett kärr långt från Sommen, i 
Asby sn, Ydre hd (Rääf 2: 83). Sjön, som har en areal af 
1 1/2  kvadratmil, består af flera genom landtungor eller öar 
skilda, medelst breda eller smala sund sammanhängande långa 
vikar6  (om dess natur se äfven citaten från TÖRNEROS nedan). 
Namnet, fsv. Same, hvartill of van anförda so(o)ma är oblik 
form, identifierar jag med det ännu i Ydremålet lefvande sorame 
m. om ett kärl, som är för stort för sitt ändamål7. Nu kunde 
det visserligen synas sannolikt, att detta ord intet annat är än 
sjönamnet i öfverflyttad bemärkelse; men häremot talar mycket 
bestämt, att äfven no. har ett same m. 'massa' Ross. Detta ord 
hör enligt min mening till samma rot som fsv. sam(p)na, ty. 

I aflägsnare trakter säges ofta som4men, i Skåne (t. ex. vid 
geografiundervisningen) vanligen som4men. : båda dessa uttal äro sålunda 
felaktiga. 

Vadst. kl. jordeb. s. 98. 	3) Vadst. kl. jordeb. s. 97. 
»Somen, ther så mången kobba sjunker.» 
» . . den stora sjön Sommen, som kringkantad af skogbetäckta 

branter mullrade mörk ock hemsk i midnattsskymningen». . . »Djupt 
inunder oss utbredde sig Sommen. . vördnadsbjudande ock afskräckande 
med sina branta ock vilda stränder.» 

Tham Link. s. 18. 	 7) Rääf 2: 83, Rietz. 
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sammeln o. s. v., sskr. Uamanit, sv. tillsamman o. s. v., gr. 61/.11o; 
'hop, församling'1. Samma afijudsstadium som Bommen uppvisa 
isl. serar 'passande' ock no. värbet söma, da. somme. Ett 
annat, sam-, uppträder i sjönamnet Summeln ock i ett i Snorra-
Eddan förekommande »heiti» för 'sjö', sumr. Samma stam 
ingår vidare i no. älfnamnet Somma, hvarom Rygh Elven. s. 
239, där äfven Sommen omtalas. Med Sommen ock Summeln 
besläktade vattendragsnamn synas vidare föreligga, i det no. 
älfnamnet Sama Samsjoen), som anföres af Rygh NG 14: 260, 
samt det uppländska ånamnet Samnan2; jfr sami, ett »heiti» 
för sjö i Snorra Edda. Det kan förtjäna påpekas, att älfven 
Sornma kommer från en sjö, som heter Samsjoen. Betydelsen 
i sjönamnet är alltså 'vattensamling'; jfr...Vättern ock där an-
förda analogier. 

Däremot hör namnet ej — åtminstone ej i fråga om bety-
delse — till mht. suome 'angenäm, mild', hvilket bör ställas 
till gr. 4cspo; 'sanft, milde, gefällig' o. s. v., sskr. säman 'mild 
o. s. v.', sämana 'ruhig', f ht. semft13. 

För kuriositetens skull kan nämnas, att Dalin Svea rikes 
hist. 1: 14 förbinder sjönamnet med finska Suomi, hvilken ety-
mologi äfven framställes af Bohman Vettern o. dess kuster 
s. 180. — Fsv. Söme. 

Sork-, se Sormen (slutet). 
Sormen sor4men (OS 5 Ö 32) Vallentuna sn, Vallentuna 

hd Uppl. Sjönamnsstammen har jag älst funnit ingående i det 
år 1396 från Vallentuna härad omnämnda gårdnamnet (i) Sormo 
(SRP nr 2813). Samma sjönamn ingår möjligen i Mesormen 

d. v. s. Mellansormen). Af samma stam surm- är 
med i-afledning bildat fno. älfnamnet Syrma, omnämnt af Rygh 
NG 3: 299 f., 316, Elven. s. 261. Äfven ett fno. sjönamn 
mir har har funnits4. Jag antager, att till grund för dessa namn 
ligger ett sbst. sorm-, surm-, som förhåller sig till sv. dial. sör, 
fsv. sor m. 'smuts', is!. saurr — bl. a. ingående i no. ortnamn5  
— liksom sv. dial. gorm6, is!. gormr 'smuts, gyttja' till sv. 

Om öfri,ga aflägg af denna rot se utförligt Nor. Ark. 6: 364 f. 
Jfr K. H. Karlsson Uppland 1: 419. 
Om dessa ord se Froehde Bezz. Beitr. 21: 324. 
Rygh NG 3: 300; jfr Elven. s. 336. 
Rygh NG 1: 216. 	 6) Rz s. 225. 
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dial. går o. s. v., hvaraf sjönamnet Gorren danats. I fråga om 
afledningen kan äfven jämföras sv. dial. syrma f. 'syra, syrlig-
het' (Rz s. 700). Betydelsen står nära den i sjönamnen Gorjen, 
Gorren, Kåen, Pasken, Vesan. Rotbesläktade äro möjligen för 
öfrigt Surktjärn nära Göteborg (af ett enkelt sjönamn *Barker?), 
vrml. älfnamnet Sorka, anfört af Fernow s. 17 (1773), ock fno. 
älfnamnet Surka (Rygh NG 2: 127), såvida de ej skulle stå i 
afljudsförhållaude till no. älfnamnet sverka (Rygh Elven. s. 252). 

Då åtskilliga nordiska vattendragsnamn synas vara bildade 
med afledningen m, behöfver denna för öfrigt ej redan ha till-
hört det grundord, af hvilket Sormen uppkommit. Sormen kan 
förhålla sig till Sorka som Vismen till Viskan. 

Alltför aflägsen ligger en sammanställning med sskr. sår-
mas 'flytande', gr. Cpp..i 'våldsamt påträngande', dit man äfven 
plägar föra germ. sturma- 'storm'. 

SOtea so3ten2  (GS 1 Ö 36, SGU Aa 25: 45), liten sjö i Ods 
sn, Gäsenes hd Vg. : Sotared, Den fsv. formen har tydligen 
varit *Söte. I Norge finnes ett säkerligen besläktat älfnamn 
Sota (Rygh Personn. s. 230, Elven. s. 241). Det ligger närmast 
till hands att antaga — såsom äfven RYGII gör -- att namnen 
afletts af sv. fsv. sot, isl. såt n. ock att *söte däraf bildats som 
sjönamnen *Ise af is (hvarom se Islingen), *Fiselle, nsv. Fjällen, 
af fjäll o. s. v. Namnet skulle alltså öfversättas med 'sotsjön' 

' ock syfta på vattnets färg; jfr Kolsnaren, Mörken, Svarten m. fl., 
hvarjämte må erinras om det grekiska flodnamnet Ai.atx1Cat; i 
Mysien (Strabo) : ociiaci.Veg 'sotig' 1. Etymologiskt identiskt med 
Soten är då isl. hästnamnet Såte Sn. E. 	 • 

Nu kan emellertid i gammal tid äfven ett adj. *söter, oom-
ljudd biform till söte; hafva existerat; jfr sskr. svitchi-, gr. 
isl. n. pr. sått, fsv. Sote2. Dock tror jag ej, att man får för-
klara vårt sjönamn ur detta adjektiv. 

Sottern. 
1) sot4tern 3  (Såttern Tuneld s. 73 [1741]; Sottern Lotter 

e. 1750, GS 3 Ö 33), stor ock — enligt uppgift — »mycket 

1) Fick Bezz. Beitr. 22: 57. 	2) Lundgr. Upps.-stud. s. 19. 
3) En allmogeman från trakten tycktes mig uttala namnet med 

akc. 2. Den musikaliska akcenten var mig dock så främmande, att det 
är möjligt, att jag tager fel. Tiden — ett kort tåguppehåll — med-
gaf ej att skaffa visshet i saken. 
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vacker» sjö mellan Svännevads sn, Skyllersta hd, o. Askers sn, 
Askers hd Nke. 

2) sothern (Såtaren. Karta fr. 16891; Såttern Hermelin 1802, 
Radloff 1: 10 [1804], GS 6 0 31) Knutby sn, Närdinghundra hd 
Uppl. : Sotter (Såtter). Gårdnamnet har naturligtvis uppstått af 
sjönamnet, innan detta erhöll best. slutartikel; jfr Dunker : 
Dunkern, Lång : Lången, Rist : Risten 0. 5. V. 

Sjönamnet bör nog sammanställas med det af Rygh NG 
3: 427 anförda no. älfnamnet saatta. Däremot kan det ej, så-
som Rygh Elven. s. 241 synes antaga, förbindas med no. älf-
namnet Sota, hvilket i stället hör till Soten ofvan. Beträffande 
härledningen kunde någon erinra sig, att fsv. adj. sätffier 'enig, 
förlikt,' isl. såttr ds., sv. såt af LioUn hos Nor. Aisl. gr.3  § 111 
identifierats med lat. sanetus 'hälgad, helig', ock vilja i sjö-
namnet se betydelsemotsvarigheter till namnen Häljen, Hälga-
sjön, Hä.lgeft o. s. v. (se Häljen). Adj. sätter ställes emellertid 
mera tilltalande af Bugge KZ 20: 31 till sskr. saktås 'förbun-
den'. Möjligheten, att Sottern ock sanetus böra förbindas, står 
i alla händelser öppen, men synes mig rätt svag, om än till-
varon af s. k. heliga eller fridlysta sjöar ingalunda kan förnekas. 

I Södw. Ordb. anföres med frågetecken ett fsv. adj. sotter 
'Ud, behaglig, söt'; men då det blott en gång är belagt — 
sottast Bil. 259 — torde det, såsom ock SÖDERWALL eventuellt 
föreslår, böra fattas som felaktigt för sötast. I alla händelser 
kan man omöjligen bygga någon etymologi på detsamma. 

Formen Såtaren torde snarast bero på en af kartografen 
(Carl Gripenhielm) företagen ombildning af ett slag, som icke 
är sällsynt i våra sjönamns historia. 

I Ark. 21: 155 påminner BUGGE om vårt sjönamn i samband 
med no. önamnet sotr, hvilket senare han förklarar såsom ut-
vecklat ur ett *S-uträ, där s skulle vara en lemning af pro- 
nominet så, så, dock med kort vokal, ock stammen innehålla 
ordet utter. Jag vågar ej förbinda Sotr ock Sottern med livar-
andra af den anledning, att — så vitt jag kunde uppfatta ut- 
talet af Sottern 1 (under ett kortare tåguppehåll) — detta namn 
af de allmogemän, som jag tillfrågade, uttalades med ett å-ljud, 
som ej kan återföras på fsv. o. 

1) Uppland I. 
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Spaden 1. Span. 
1) spa3en2  1. spa3den2  (i . spaäEe i Or spaöee VGL IV. 10, 

SD 1: 30; Spaden Hermelin 1808, 1809, GS 1 Ö 38; Spaden 1. 
Span Wieselgren 3: 115) mellan Burseryds sn, Västbo hd Smål., 
o. Håcksviks sn, Kinds hd Vg. : Spabo (1. Spadebo), i VGL 
IV: 10 skrifvet spaacebon, spa5abotn 2  ock år 1380 Spateboda 
(SRP nr 1521), Burseryds sn Små!. Om gårdnamnet se äfven 
Fillbon. Sjön är grund med stenig botten. 

2) spa4n (»spån) (Spaden Gran s. 452 [1754], Tham Vest. 
s. 152; Span GS 3 Ö 32) Västra Skedvi (Schedvi) sn, Åkerbo 
hd Vstml. : Spabo, år 1539.  Spadeboda3; Spatorp, Spadehall. 

3) af allmogen uttalat »spaan», d. v. s. med eirkumflekterat a, 
aldrig spaden (GS 3 Ö 31) Heds sn, Skinnskattebärgs hd Vstml. : 
Spabo, åren 1539 o. 1571 skrifvet spadeboda 4. 

Jag ser intet skäl att skilja dessa namn från sv. spade, 
fsv. spadhi, isl. spa5i. Särskilt de båda sistnämnda sjöarna 
kunna gott försvara en dylik benämning, som alltså är ett jäm- 
förelsenamn af samma art som sjönamnen Fjäturn, Kammen, 
Kedjen, Kitteln, Käxlan, Nyckeln, Skrufven, Smedbälgen m. fl. 
ra. fl. Ett dylikt sjönamn är äfven Plogen (GS 3 Ö 30) : Plogs-
bo i Norrbärke sn Dalarna, där formen tydligen gifvit upphof 
till namnet. 

Sparren spar4ren eller vanligare spar4h (Sparren Radloff 
1: 14 [1804], Tham Sthlm s. 16, GS 5 Ö 31; Sparr Utterström 
Beskr. öfv. Närtuna o. Gottröra s:nar ss. 7, 11), lång, tvåarmad 
sjö hufvudsakligen inom Rö sn, Sjuhundra hd Uppl. Namnet 
innehåller sv. fsv. sparre, isl. sparri; enstafvighetsakcenten beror 
på senare förskjutning. Det syftar på formen ock är sålunda 
ett jämförelsenamn af samma art som t. ex. sjönamnen Bjälken, 
Stockaren m. fl. m. fl. Samma ord ingår äfven i Sparrsjön Van- 
kifva sn Skåne, se Falkm. s. 225. Det är dock möjligt, att i 
dessa ock likbetydande sjönamn de resp. grundordens använd-
ning om gränsmärken gifvit anledning till namnen (jfr öfver-
sikten). — Fsv. *Sparre. 

En annan handskrift har speedce. 
Se närmare Sehlyt. VGL s. 288. 
Bellander s. 51. 

4) Bellander s. 61, Forssell Sverige 1571, s. 83. 
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Spiken spilken (spfpn)1  (GS 2 Ö 31), liten sjö i Gryt-
hytte sn, Grythytte bärgsl. Vstml., nära sjön Spjuten. Sjön 
kallas också Stora ilänsjön. Namnet är ett s. k. jämförelse-
namn af sv. spik, fsv. spiker, is]. spikr, af samma art som sjö-
namnen Kammen, Nyckeln, Spjuten ock många andra. Samma 
ord ingår i Spiktjärn (GS 1 0 31, 2 ggr) Vrml., tvänne långa 
ock smala tjärn. Jfr härtill äfven Rygh Elven. s. 241. 

Spillen spil.41en 2  1. spinen2 3  1. SPillern 4  (Spillen Her-
melin 1818, GS 4 Ö 36; Spillern GS 3 Ö 36; Spilfven Tham 
Link. s. 961, Ridderstad Og. s. 244), ganska stor sjö i Locknevi 
sn, S. Tjusts hd Kim., ock Hyeklinge sn, Kinds hd Og. Det 
är i saknad af äldre former eller af med sjönamnet samman-
satta gårdnamn ej lätt att med någon bestämdhet yttra sig om 
detta namns härledning. Sannolikast är dock, att namnet hör 
till samma stam spela- som Sv. spjäll, isl. spjald, got. spilda 
'bräde, tafla'; jfr Hornspillern, Spjälsjön (GS 2 Ö 39), no. Spjeld-
sjoen 5  samt de af en s-lös rot bildade Filingen, Fjälaren. Sjö-
namnet skulle sålunda snarast vara ett jämförelsenamn. — Till 
formen Spilfven finnes enligt uppgift intet motstycke i det talade 
språket. 

Spjuten spju4ten; jfr 3. 
(GS 4 Ö 36), liten sjö i Odensvi sn, S. Tjusts hd Kim.; 

äfven kallad Kyrksjön. Ehuru enligt två inkomna uppgifter ut-
talet nu är spju4ten, har namnet i fsv. tid säkerligen lytt Spiute. 
Sjön är nämligen tydligtvis densamma, som omnämnes i en 
handling från 1390 (SRP nr 2486) i förbindelsen Spyuta dreet 6. 

Stora o. Lilla (spprg7.0 7  (GS 2 0 31) på gränsen mellan 
Grythytte sn, Grythytte bärgsl., o. Hjulsjö sn, Hjulsjö bärgsl. 
Vstml. 

»spju'tn» (Grau s. 491 [1754], GS 3 Ö 30) Norbärgs sn, 
Norbärgs bärgsl. Vstml. : Spjutsbo. 

Enl. annan, dock något tvetydig uppgift har namnet akc. 2. 
Enl. uppgift från Odensvi sn. 
Enl. uppgift från Locknevi sn. 
Formen med -rn förekommer i det talade språket; men akcent-

uppgift har ej lemnats. 
Jfr Bugge-Rygh Elven. s. 355. 
Om fsv. drEet i denna betydelse se Driittingen. 
Enl. annan, dock något tvetydig uppgift har namnet akc. 2. 
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Samma gårduamn förekommer äfven i Dalarna i Norrbärke 
sn (: Spjutsbo) ock i Husby tingslag (: Spjutbo). Vidare erinras 
om gårdnamnet Spjutbo vid sjön Tyreln, hvilket kan tyda på 
att äfven denna sjö en gång kallats spjuten. Jfr för öfrigt 
Spjutsjön (G-S 1 V 33 Vrml.), Spjuttjärn 1, no. älfnamnen Spjerta, 
Spjotaa2. Det finnes icke någon som hälst Anledning att skilja 
dessa namn •  från sv. spjut, fsv. spint, is!. spjåt o. s. v. I vissa 
fall har namnet säkerligen afseende på formen; i andra kan det 
syfta på användningen af ordet spjut som beteckning för gräns-
märke (se Falkm. s. 225). Jag kan sålunda icke underskrifva 
den af Öman i Ner. Alleh. 1899, nr 89 framställda härledningen 
(: no. spyta 'källåder, källa' : y spiw). Namnet är af samma 
art som sjönamnen Kammen, Sedjen, Nyckeln, Spiken o. s. V. 
Det har i fsv. tid lytt 'Spiuter eller i vissa fall *Spiute. Denna 
senare form är uppvisad för 1 ock i sin mån styrkt genom gård-
namnet Spjutbo, som dock kan innehålla mansnamnet spjute. 

Spragden (Cederström Vrml. fiskev. nr  1116) V. Ämter-
viks sn, N. Fryksdals hd, o. St. Kils sn, Kils hd Vrml. Sjön 
har ovanligt klart vatten. Dessutom finnas i V. Ämterviks sn 
två tjärn med namnet Spragdtjärn (se Cederström nr 1111, 1112). 
Namnet bör kanske sammanhållas med spraggen nedan. I fråga 
om afledningen se t. ex. fsv. Fyghpir, nsv. 1togden, Bögden, Tag-
den, Ygden, Öfden samt afd. II. 

Spraggens.  (GS 1 Ö 31), synnerligen liten vattensamling i 
N. Råda sn, Ålfdals hd Vrml. Namnet innehåller sv. dial. 
spragg(e) m. 'ruska, gren, käpp' Rz. Jfr Spraggtjärn (GS 1 Ö 
31 Vrml.). Det lilla tjärnet har väl fått namn i anslutning till 
den i närheten belägna större Busken. Jfr -Valpen (äldre Hol- 
pen), 	Hann, Stråken 	Fiolen o. a. 

Spånen, af allmogen uttalat »spö4nen», d. v. s. sannolikt 
med ett e-ljud (Spånen Laga-skiftes-karta från c. 1855; Spången 
GS 2 Ö 38) Aringsås o. Lekaryds s:nar, Allbo hd Smål. : Spå-
ningslanda (spå3nigs1an2da). Då sjön är liksom delad af ett 
smalt näs, låge det visserligen ytterst nära till hands att, ut-
gående från formen å GS, härleda sjönamnet af sv. spång, fsv. 

GS 1 V 32 Vrml., 2 Ö 32 Nke, 3 Ö 31 Vstml. 
Rygh NG IV. 2: 177. 
Uttalsuppgift för namnet är ej lemnad. 
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spang, isl. sp2ng 'gångbro o. d.'. Detta ord är nämligen ytterst 
vanligt i våra ortnamn; jfr Spångsjönl, Spångasjön (GS 1 Ö 
37), Gullspångsälfven, ä.-nsv. Gulldspång (1638)2, gårdnamnet 
Finspång Og., mellan sjöarna Bönen ock Skutbosjön3. Men 
denna härledning måste uppgifvas, emedan såväl det i trakten 
gängse uttalet soul gårdnamnet Spåningslanda tala emot att 
utgå från en fsv. form spang-. Dock är det ju möjligt, att sjön 
någon tid värkligen hetat spången, hvilket förhölle sig till Spå-
ningslanda som Ryngen till Ryningsnäs, d. v. s. vore en sam-
mandragen form af det Spåningen, som förutsättes af det nyss 
anförda gårdnamnet. Om härledningen af detta namn har jag 
ingen mening. Möjligt är emellertid, att formen Spåningslanda 
icke har gamla anor, utan blott är att tillskrifva prästers eller 
ämbetsmäns försök att i kyrkböcker, taxeringslängder o. d. åt 
gårdnamnet gifva en i deras öron mera klingande form. En 
liknande tvekan kan med skäl råda i fråga om Ryninisnäs : 
Ryngen. 

Staf- uppträder icke sällan som första led i sjönamn. Dessa 
äro från betydelsesynpunkt af intresse ock förtjäna därför ett 
kortare omnämnande. Jag har antecknat Stafsjön4, Staftjärn 
(GS 1 V 32 Vrml.), Stafvasjön (2 Ö 38 Smål.), Stafån i för-
bindelse med Stafsjön Nke. Namnet är mycket gammalt; jfr 
t. ex. fsv. Stafsyo, socken i Og. (1316 enl. SD III). Första 
leden är sv. staf, fsv. staver, isl. stafr. Häraf är äfven fno. 
fjordnamnet Stafangr bildat. Ordet ingår ofta i gårdnamn som 
gränsbeteckning; se Falkm. s. 226. Det i Landnåmaboken två 
ggr förekommande namnet Stafå anses af Nordlander Sv. forum. 
tidskr. 10: 145 ha uppkommit af det i samma skrift omtalade 
bruket att taga land i besittning genom att i ett (smalt) vatten 
nedsticka en nybarkad staf. Möjligen kan denna upplysning 
vara af någon betydelse för de här anförda svenska ortnamnen5. 
Jfr för öfrigt Bjälken, Spärren, Steekaren samt följ. namn. 

GS 2 ö 33, 4 ö 32 : Spångkärr. 
I handling aftryckt i Norask. ark. 2: 754. 
Se äfven Falkm. s. 89. 
GS 1 V 35 Vg. : Stafsjön, 4 (3 34 Sdml. : Stafsjö, 2 ö 33 

Nke, 4 (3 33 Schal. : Stat Staffuasiö 1569 enl. Nordlander Ångerm. 
fiskev. s. 25. 

Jfr äfven samme förf. Ångerm. fiskev. s. 25. 
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Stam-, sv. stam, fsv. stamn, isl. stafn, fbt. stam(m) 0. s. v., 
ingår väl i sjönamnet Likstammen samt dessutom i Stamsjön'. 
Betydelsen är möjligen att fatta såsom analog med den i när-
mast förut anförda, etymologiskt besläktade sjönamn. 

Starringen (Creelius s. 129 [1774]) Kim. Sjön är mig ej 
genom andra källor bekant ock namnet därför något vanskligt 
att förklara. Emellertid finnas flera med växtnamnet starr bil-
dade sjönamn : Starrsjön (GS 1 Ö 38, 3 Ö 36), starrtjärn (2 
Ö 32); jfr fsv. gårdnamnet StarkEer (SRP nr 2866 från 1397), 
nu Starrkärr, Grums sn Vrml., samt StarEevian (SRP nr 2992 fr. 
1399) Dalarna. Samma ord ingår antagligen i Starringen (: starr 

t. ex. Steningen : sten). Är sjönamnet gammalt, har af-
ledningen snarast varit -ung-. I fråga om betydelsen se under 
BrAxnan. — En afledning med -ing skulle gifva ett *Stärringen. 
Ett likalydande gårdnamn finnes i Norge enl. Rygh NG IV. 1: 
58. Detta afledes af RYGH just af det nämnda stvr f. 'starr- 
gräs'. »Ligger sxteren ved en se», säger nämnde förf., »saa 
tilhorer navnet sandsynlig denne.» Samma växtnamn synes äfven 
ingå i det af Rygh NG 14: 114 ponerade fno. älfnamnet St9rkila. 

Steksmälten. (CrEelius s. 392 [1748? 1774]) Aspelands hd 
Kim. Från nyare källor är mig namnet obekant; men att dömma 
af dess plats i den af CR2ELIUS anförda listan, ligger (eller låg) 
sjön ej långt från sjön Smälten. Ordet kan knappast betyda 
annat än 'flott 1. dyl. (»smält») som man steker i'; jfr utom nsv. 
amält äfven sv. dial. smult n. 'flott, gåsfett' samt lånordet smals 
n. 'smält fett', motsvarande ty. schmalz. Namnet är tydligen 
ett skämtsamt s. k. jämförelsenamn, som snarast syftar på vatt- 
nets beskaffenhet. Det har uppstått i anslutning till det urgamla 
namnet Smälten (med ursprungligen helt annan betydelse) på 
samma sätt som sjönamnet Fiolen i anslutning till det likaledes 
missförstådda Stråken; jfr" äfven Hunn ock Valpen (af äldre 
Holp en). 

Stenbarken ste3nbar2ken (Stenbar[c]ken Gran s. 476 [1754], 
GS 4 Ö 30; Stenbärken Hermelin 1801), icke obetydlig sjö i 
V. Färnebo sn, Vangsbro hd Vstml. Den är belägen i en sum-
pig trakt, uppfylld af sten ock marskog, samt mycket grund. 
I närheten ligga sjöarna Gafvel-, Gärbarken. Om senare leden 

1.) GS 1 V 38 Hall. : Stamnared, 1 V 36 Vg.: 5 Ö 30 Uppl. 
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se Barken. Första leden innehåller sv. fsv. sten, isl. steinn o. s. v. 
Jfr sjönamnen Stenbjörn, Steningen, Stenmalmen, Stenramen 
samt Stensjönl, Stentjärn2, Stenvattnet (GS 1 V 32), Sten-
gölen (3 Ö 40), Stendammen (1 V 36). Från fsv. tid nämner 
jag Stensio, sjö (1483)3, från Norge t. ex. 8tenbsekken4. Sten-
sjön är, såsom framgår af anförda lista, ett bland de vanligaste 
sjönamnen i Sverige; det synes täfla om första platsen med 
Långsjön. I fråga om betydelsen jfr t. ex. Gryten, Malen, Sän-
nen Ören. 

Stenbjörn räl ste3nbjör2n (GS 3 Ö 31), mycket liten vat-
tensamling i Rainnäs sn, Snäfringe hd Vstml. Om förra leden 
se föreg. namn; i fråga om den senare bör Ejörnklammen (äldre 
Björn) jämföras. 

Steningen ste3nigen2  (GS 2 Ö 39) Stenbrohults sn på 
gränsen till Virestads sn, Allbo hd Smål. : Steningeboda (jfr 
Femlingehult : Femlingen). Sjön har stenig botten ock strand. 
Att dömma af gårdnamnet har sjönamnet i fsv. tid snarast haft 
svag form. I fråga om härledningen se Stenbarken; med afse-
ende på bildning ock betydelse jfr Grytingen, Malmingen, Skärf-
vingen, Sänningen. 

Stenmalmen ste3nmal2men (GS 3 Ö 32) Fällingsbro sn o. 
hd Vstml., nära sjön Örmalmen. Om förra leden se Stenbarken, 
om senare Malmen (af malm 'sand, grus'). Bildningen är tauto-
logisk (se närmare öfversikten). 

Stenramen ste3nra2men (Gran s. 401 [1754], GS 3 Ö 31) 
Ramnäs sn, Snäfringe hd Vstml.; nära sjöarna Djup-, Gran-, 
Ulframen. Om förra leden se Stenbarken, om senare Ramen. 

1) GS 2 Ö 40 3 ggr: Stensjömäla 1 gg, 3 Ö 40 2 ggr: Sten-
sjö 1 gg, 1 Ö 39, 2 Ö 39 : Stensnäs, Stensjöholm, 3 Ö 39, 1 V 
38 3 ggr : Stensared 1 gg, 1 ö 38, 2 Ö 38 2 ggr, 3 Ö 38, 4 Ö 
38 2 ggr : Stensjöhylta 1 gg, 1 V 37 2 ggr, 1 ö 37 2 ggr, 2 Ö 37, 
3 Ö 37 2 ggr, 4 ö 37 : Stensjö, 1 V 36 2 ggr : Stensjöholm 1 gg, 
1 Ö36, 2 Ö36, 3 Ö 363 ggr, 4 Ö 36, 2Ö 35 2 ggr : stenstorp 
i gg, 3 Ö 35 3 ggr, 4 Ö 35 2 ggr, 3 Ö 34 3 ggr, 4 Ö 33 : Stens-
torp, 5 ö 33, 1 V 32, 2 Ö 32 5 ggr, 6 Ö 32, 1 V 31, 1 Ö 31, 
2 Ö 314 ggr, 3Ö 31, 4(3 31, 6(3 31, 3(3 30. 

2) GS 1 V 36 2 ggr, 1 V 34 2 ggr, 1 V 33 3 ggr, 2 V 33 
2 ggr, 1 V32, 2 V 32, 1 V31 3 ggr, 1 (3 31 2 ggr, 2 Ö 31. 

3) Dipl. dalek. 3: 216. 	 4) Rygh NG 3: 353. 
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Stig-, Sv. stig, fsv. stigher, isl. stigr, ingår visserligen blott i 
ett par med -sjön sammansatta sjönamn (GS 2 Ö 40, 3 Ö 34), 
men förtjänar ett omnämnande i förbigående på grund af paral-
lellismen med det under Iväg anförda Vägsjön. 

Stjä,lpen skrifves GS 2 Ö 32 namnet på en sjö i Kroppa 
sn, Filipstads bärgsl. Vrml., hvilket af allmogen uttalas ska-
p" äfven i plur. stikkparå med afseende på de båda delarna, 
sNsVekpan ock /6/steekpan, af hvilka sjön består. Jfr stjälp-
hyttan i den närbelägna Nordmarks sn. Ett gårdnamn Stjälpor-
na förekommer i Avesta sn Dalarna. Sjönamnet innehåller sv. 
dial. stälp n. 'tvärbrant djup, om sjö-, åbotten o. d.; stalp'. 
Ordet ställ) anföres af Rz s. 681 från Vg. I fråga om betydel-
sen jfr Stöparen. 

Stjärnsjön, se Solaren. 
Stoekaren stok3kar(e)n2  (Stockarn GS 3 Ö 40), liten sjö 

i Sillhöfda kapellförs., Medelstads hd Blek. Namnet är en af-
ledning af sv. stock, fsv. stokker, iSl. stokkr o. s. v. Samma 
ord ingår i Stockasjön (GS 1 V 37 : Stockabäcken Vg.), Stock-
sjön (3 Ö 34 Og., 5 Ö 30 Uppl.), Stockgölen (4 Ö 35), Stocke-
göl (3 Ö 38), Stocktjärn (2 V 32), Stockbäckssjön (4 Ö 33 : 
Stookbäok[on], jfr SRP nr 1686 fr. 1382), Stockån (GS 1 V 38 
Okome sn Hall.). Ordet ingår ofta i ortnamn för att beteckna 
gränsmärke (jfr Falkm. s. 227). I Norge förekommer Stokken 
som namn på sund eller fjordarmarl; äfvenså finnas åar med 
namnet Stokkaaen 2. Namnet har i många fall afseende på rak 
form hos vattendraget; jfr med afseende på betydelsen Bjälken, 
Sparren, Staf- o. S. v. Stundom kan det väl ock beteckna ett 
vattendrag, som för med sig mänga timmerstockar; jfr Bugge-
Rygh Elven. s. 335. 

Storanden sto3ran2den (störåndet) (GS 5 Ö 31) Husby sn, 
Långhundra hd Uppl.; se för öfrigt Anden, Lillanden. Första leden 
är adj. sv. fsv. stor, is!. stårr, som ingår i en hel mängd 
sjönamn såsom t. ex. Storbrä„ Storgryten, Storhån, Storkorgen, 
Storljusen, Storlungen, Stormalen, Storstjälpen, Stortron, Stor-
ullen, Storärfven, Storasjön (GS 3 Ö 38, vid Lillasjön), Stor- 

Se Rygh Thr. VSS 1882, s. 11. 
Jfr Rygh NG Troll. s. 79, Elven. s. 248. 
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sjön', Stor(e)tjärn2, Stor(e)göl', Storträsk (6 Ö 32, 6 Ö 31), 
Storekärrsgöl (4 Ö 38), Storem3rrstjärn (1 V 32 2 ggr). Flera 
af dessa sjöar äro belägna nära mindre sjöar med namnet Lill-
sjön o. d. I fråga om betydelsen jfr för öfrigt sjönamnen 
Bolmen, Degerullen, Möckeln, Vidöstern o. s. v. 

Storbrå sto3rbrå2, se Bråen ock föreg. namn. 
Storgryten (Tham Vest. s. 133) Munktorps sn, Snäfringe 

hd Vstml. : Grytkärret. Sjön kallas af Gran s. 370 (1754) Gryt-
sjön ock å GS 3 Ö 31 St(ora) Gryten (se Gryten 14); om här-
ledningen se Gryten. Söder om sjön ligger sjön Lillgryten. 

Storhån väl sto3rhå2n (Cederström Vrml. fiskev. nr  506) 
Dalby sn, Ö. Älfdals hd Vrml.; afiopp : Hänälfven. Se Stor-
anden ock Hån. 

Storkorgen sto3rkor2jen (GS 4 Ö 33), del af Näshultasjön 
i Näshulta sn, Österrekarnes hd Sdml. Om första leden se Stor-
anden. Senare leden är tydligen sv. korg, fsv. korgher, eg. ett 
lånord. Namnet är alltså ett jämförelsenamn af samma art som 
Meslången, Mesormen (:mes 'korg'?) samt vidare t. ex. Kitteln, 
Kistevattnet 0. a. 

StorkjUSen (Höjer 1: 341), se Ljusen (Stora). 
StOrhingen sto3rlug2gen (stan) Lungsunds sn, Filip-

stads bärgsl. Vrml.; nära sjön Linungen; se för öfrigt Storanden 
ock Lnngen. 

Storsjön, se Storanden. Flera sjöar med detta namn ha i 
äldre tider haft andra benämningar; se Minen ock Säljen4. Stun-
dom kvarlefver det gamla namnet vid sidan af det nya (jfr 
Bolmen). 

StOrMalen sto3rma2len, se Malen 1. 
StOntjälpen, se närmare Stjälpen. 
Stortron sto3rtro2n (Broocman 2: 432 [1760], Hermelin 1810, 

GS 3 034; Stora Tron Marelius karta 1774), lång, smal sjö mel- 

GS 3 ö 39, 1 V 38, 1 ö 38 2 ggr, 3 ö 38, 2 ö 37 2 ggr, 
1 V 36 2 ggr, 2 V 36, 4 ö 36, 3 ö 35 2 ggr, 4 ö 35 5 ggr, 2 V 
34, 2 Ö 34 2 ggr, 2 Ö 33 : Storsjön, 3 Ö 33 2 ggr, 4 Ö 33 2 ggr, 
6Ö32 2 ggr, 3 ö 31, 6Ö31 2 ggr, 6 ö 30 3 ggr. 

GS 1 V33 2 ggr, 1 V 323 ggr, 1 Ö 322 ggr. 
GS 3 Ö 38 2 ggr, 4 Ö 38, 3 Ö 37, 4 Ö 37, 3 Ö 36, 2 Ö 34. 
I denna artikel söker jag visa, att den bekanta Storsjön i Gästr. 

i äldre tid burit ett namn, som innehåller en stam Smlgh. 
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Ian Tjällmo o. Hällestads s:nar, Finspånga läns hd Og. : Tros-
by. Sjön gör på grund af sin form intryck af att vara en älf 
eller å. I det föreg. har jag för Flalftron framställt flera alter-
nativa tolkningsförslag; namnet synes närmast höra antingen till 
sv. dial. trö(d) 'gärdsgårdsstör', isl. triiä o. s. v. eller till isl. 
prå 'tråg, isynnerhet af urhålkat trä', hvilket ords grundbety-
delse varit 'trädstam'. För den sista etymologien talar fno. älf-
namnet pr6. Hvad nu Stortron beträffar, är emellertid härled-
ningen ur trod väl så möjlig. Namnet, hvilket att dömnrta af 
gårdnamnet Trosby i äldre tid varit osammansatt (jfr sjönamnet 
Troen i Dalarna, se Tron), betyder då 'stången, stören' ock kunde 
i fråga om betydelse jämföras med Bjälken, Gändeln, Likstam-
men, Sparren, Stoekaren o. a. Emellertid bör alltid den inga-
lunda svaga möjligheten uppehållas, att här finnes en urgammal 
älfnamnsstam, som utgår från ieu. drä i sskr. drfiti 'löper, 
skyndar', en betydelse som i våra vattendragsnamn är synner-
ligen vanlig (se närmare Tron, Tros- ock afd. III). 

Storullen sto3rul2len, af allmogen kallad »stårfil» (enl. 
uppgift) Norra Råda m. fl. s:nar, Älfdals hd Vrml., nära sjön 
Linuilen. Sjön kallas hos Lotter Degullen (: fsv. digher, degher 
'stor'). Se närmare Ullen. 

Storuttern (GS 4 Ö 37) Misterhults o. Tana s:nar, Tuna-
läns hd Kim.; felaktig form för Yttern. 

Storärfven, se Ärfven. 
Striern stri4ern 1. (stundom) Strilen strigen (se nedan) 

(striern Broocman 2: 36 [1760], GS 3 Ö 35; &Hen Hermelin 
1810, Tham Link. s. 26) Kättilstads o. Hägerstads s:nar, Kinds 
hd Og. Sjön tycks förut tillsammans med sjön Nimmern ha 
bildat ett vattendrag till Åsunden, men är nu ledd norrut till 
sjön Ämmerni. Namnet är enligt min mening2  en substantive-
ring af fsv. adj. striper 'strid, stark, häftig, rörande sig med 
stark eller häftig fart; om vatten o. d.; häftig, stormande; mot-
spänstig; motig m. m.' (se Södw. ordb.), isl. striär. Af samma ord 
komma äfven de no. ånamnen Striaaen ock Strian (Rygh Elven. 
s. 249) samt väl äfven- no. gårdnatnnet Strikvilten, hvilket Rygh 
NG IV 1: 34 förklarar af striär ock kvisl (se Kvisseln). I fråga 

Tham Link. s. 953. 
Sä. äfven Bugge-Rygh Elven. s. 249. 
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om betydelsen kunna närmast jämföras sjönamnen Båfven, 
Mera, Låkan, Strången, Trätten; jfr äfven under Strufven. 
Nom. sg. af adj. ingår bl. a. i Dofvern, Mjörn, Sottern. — Den 
stundom förekommande formen Strllen beror utan tvifvel på ett 
misslyckat försök att åstadkomma riksspråk; jfr t. ex. Bolen. 

Fsv. Stro, älfnamn, se Strålången 2. 
Stroknen, se Stråken. 
Strolången, se Strålången. 
Strufven stru4ven (GS 2 V 32), lång, smal sjö i Holme-

dals sn, Nordmarks hd Vrml. Namnet hör säkerligen på ett 
eller annat sätt till den stam strilb-, som ingår i mht. adj. 
ströp, strb 'rauh emporstehend', fht. stråben 'starr stehen, 
str ä u b en', ock är sålunda nära besläktat med sv. lånordet 
strufva, motsvarande mht. strtibe, benämning å ett slags bak-
värk. Däremot vägar jag ej yttra mig fullt positivt om hvilken 
betydelse som tillkommer det ifrågavarande sjönamnet. Snarast 
är det den, som ingår i Båfven, Striern ock andra under sist-
nämnda artikel anförda namn. Åtskilliga med flit. strilben be-
släktade ord hafva nämligen betydelsen 'motspänstig, hårdnackad, 
besvärlig o. d.' Under alla omständigheter är Strufven, om 
också på mycket långt håll, besläktat med Striern (jfr Persson 
Wz. s. 185). Jfr äfven Sturfven, Ströjan. 

Fsv. Strukni, ä.-nsv. Struknen, se Stråken. 
Strupen (SGU Aa 57: 7) skall, att dömma af framställningen 

i SGU, vara belägen i Krokeks sn eller i närheten af densamma 
ög., men var obekant för min meddelare från orten. Det finnes 
dock ingen anledning att betvifla uppgiften. Namnet, af sv. 
fsv. strape, sluter sig till den grupp af sjönamn, som bildats af 
benämningar på kroppsdelar; jfr t. ex. Halen, Långbogen, Lång-
halsen, Rampen m. fl. Fno. striipi finnes som namn på smala 
sund äfvensom på gårdar belägna vid en smal sänkning mellan 
smala höjder,. 

Struten stru4ten, i dagligt tal förekommande benämning 
på sjön Hästestruten.; se för öfrigt d. o. Namnet är ett s. k. 
jämförelsenamn ock innehåller sv. strut, motsvarande fsv. struter, 
isl. Eaktr 'uppstående kägelformig spets eller topp på hufvud-
bonad' Södw. Fr.2, no. strut 'tut' ...kas. Ross. Samma ord ingår 

Rygh NG 1: 222. 
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äfven i det no. ortnamnet Struten, hvilket användes dels om 
långa, smala vikar i insjöar, dels om små vägar eller som namn 
på gårdar; ofta i betydelsen 'något framstiekande' 1. Om samma 
betydelse ingår i vårt sjönamn, kunna t. ex. Skagern, Snyten, 
Udden jämföras. — Hit hör väl det sjönamn, som å GS 1 0 39 
skrifves Strutssjön. 

Fsv. *Strydhi, se Ströjan. 
Stråken. 

strtOken (Lotter e. 1750, Rogberg o. Ruda s. 305 [1770], 
Hermelin 1809, GS 2 Ö 38), lång ock smal sjö i Aneboda sn, 
Allbo hd, ock Bärgs sn, Norrvidinge hd Smål.; äfven namn å 
en från sjön utfallande V. 

strå3ken2 3, af allmogen uttalat »struken»4  (fsv. Strukni, 
Strwknce, strokne i resp. hdskr. H, L ock N af VGL IV5; 
Stroknan Bureus Karta 1626; Struknen General Landkort öfv. 
Vg. o. 1688; Stroknen Blaeu 2: 33 [1663]; Strocknan Blaeu 2: 29—
.30, å ett aftryek af Burei karta »Gothia»; Stråken Tuneld s. 140 
[1741], Lindskog 5: 229 [1816], GS 1 ö 36; Stråkern Landt-
mät.-kont. karta 1781), mycket lång ock smal sjö i Nykyrke o. 
Sandhems s:nar, Vartofta hd Vg. Sjön har en längd af 3 1/4  
mil mot en bredd af endast några hundra alnar8. 

strkiken 7  (Lotter e. 1750, Brooeman 2: 164 [1760], Herme-
lin 1810, GS 3 ö 348), eg. två med ett sund förenade halfmils-
långa sjöar i Kristbärgs sn, Bobärgs hd Og.; genom8ytes af ett 
betydande vattendrag ock har ett fall vid Kvarns bruk. 

Det är icke säkert eller ens troligt, att dessa tre namn böra 
återföras på samma fsv. form. Stråken 2 har, som nämnts, i 
fsv. tid hetat Strukni ock Strokni, ock riktigheten af dessa 
former intygas af flera former• från 1600-talet. Stråken 
1 ock 3 synas däremot förutsätta ett fsv. 'Strök. I alla hän- 

Rygh NG Indl. s. 29 (g), 1: 174, 193. 
Rogberg o. Ruda s. 314. 	3) Enl. två uppgifter. 
Enl. uppgift »med samma uttal af u som i bus, brune, lund». 
Se Schlyt. VGL s. 291. Hufvudhandskr. har scryutni, K Stukni. 

Om andra fall, där hufvudhandskriftens sjönamnsformer äro felaktiga 
eller mindre pålitliga, se Brängen, Säfvelången, ökern. 

6) Höjer 2: 1309. 	 7) Enligt tre uppgifter. 
8) Lax. 6: 329 har den felaktiga formen Stråkern. 
Sv. landsm. XX. 1. 	 37 
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delser äro namnen sinsemellan nära besläktade till form ock 
betydelse. De höra närmast till sv. (dial.) stråk n. 'streke, 
vattendrag' Hz s. 685, no. strok n. Aas., i Nordlanden särskilt 
om en ström i ett vattendrag, ett ställe där älfven har strid 
ström'. Hit hör också det no. bäcknamnet Struka (se Rygh 
NG 15: 25). Namnen äro naturligtvis, såsom äfven RYGR antar 
i fråga om no. Struka, bildade af det svaga rotstadiet af stam-
men i stryka, liksom det likbetydande sv. dial. streke hör till 
motsvarande rotstadium af fsv. -strika, isl. strfrkua, fht. strih-
han2. 1 de trakter, där Stråken 1 uttalas »struken» (se ofvan), 
finnes sbst. struke i betydelsen 'den del af ett framflytande 
vatten, där vattnet på synbart eller häftigt sätt rör sig eller 
.stryker fram, under det att den närliggande delen synes stå 
stilla'. Med dessa namn besläktat är utan tvifvel det af Konstan-
tin Porphyrogennetos (o. 950) anförda ryska forsnamnet Strukun, 
om ock formen är svår att i detalj bestämma. Enl. THOM-
SEN 3  återfinna vi här det nyss nämnda sv. ordet stråk; Söder-
berg a. arb. s. 153 anser Strukun snarare vara ett »strjåkandi, 
den snabt framilande». Hit hör vidare Strågesjön. (GS 3 Ö 40 
Blek.), o. år 1671 skrifvet strågsjön4. I fråga om betydelsen 
erinras om Striern, Strången, fsv. *Strienger (Sträng.), Strö-
maren. 

Strålen strå3len2  (Tham Link. s. 838) Krokeks sn, Lösings 

	

hd Ög. 	Med detta sjönamn bör af svenska ortnamn närmast 
Strålesjön (GS 1 V 38) jämföras. Stammen strål- (straal-) in-
går äfven i åtskilliga no. sjö- ock älfnamn o. d. : Straalsjoen 
Hedemarken o. Dovre, Straalen, en liten tvärälf i Gudbrands-
dalen samt sannolikt äfven sjönamn, Straalsund ock Straal—
beekken5. Det är tydligt, att dessa namn äro att sammanhålla 
med fsv. sträl, stråle 'pi16, stråle', no. straale. Men urgamla 
kunna de i så fall icke vara. Sv. stråle (ock dess motsvarig- - 
heter i nordiska språk) är nämligen lånat från mlt. stral, mht. 
strål o. s. v. 'pil, stråle'. Ordet finnes icke uppvisat vare sig 

Ordet ingår i norska ortnamn; se Rygh NO Indl. s. 29. 
Se närmare Nor. Sv. etymol. s. 70. 
Ryska rikets grundlägg. s. 63 (Ur vår tids forskning 30). 
Anfört af Fagerlund Lösens o. Augrums s:nar s. 103. 

3) Rygh NG 3: 384, IV. 1: 102. 
6) Jfr äfven Tamm Ark. 16: 155. 
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i det älsta fsv. eller i fornisl. språket. Det är dessutom ganska 
sällsynt i nordiska ortnamni. De i no. dial. förekommande, 
något afvikande användningarna (se Ans. ock Rosa) kunna 
lätteligen återföras till de i ty. förekommande betydelserna ock 
kunna icke — såvitt jag förstår 	bevisa, att ordet är inhemskt 
nordiskt. Namnet Strålen bör sålunda i fråga om sitt ursprung 
ock sin ålder jämföras med sjönamnen Kedjen, Kloten o. a. Det 
är för öfrigt ett jämförelsenamn af samma art som Spiken, 
Spjuten o. d. Möjligen har dock namnet afseende på vattnets 
färg; jfr Elden, Glimmingen, Sinnern o. d. Se äfven Gisslaren. 

Strålången strå31oB2Ben 1. (för 2 äfven) Strolången stro8-
1og2geni2. 

(GS 3 Ö 35), mindre sjö i Värna sn, Bankekinds hd 
Og. : Strålsäter. Denna gård skrifves år 1376 straianxsceter 
(SRP nr 1862), hvilket namn alltså visar hän på ett fsv. sjö-
namn Straianger. Att dömma af gårdens läge ock terrängens 
beskaffenhet har sjön i äldre tid haft rätt mycket större ut-
sträckning än nu. 

(Strålången Lotter e. 1750, Broocman 2: 333 [1761], Her-
melin 1810, GS 4 Ö 35; Strolången Geogr.-stat. lex. 2: 902), 
lång: ock ganska betydlig sjö i Ringarums sn, Hammarkinds 
hd Og. 

Det kunde synas ligga nära till hands- att förbinda första 
leden med sv. strå, fsv. stra, isl. strå 'halmstrå; halm'. Detta 
ord ingår i Stråsjön (GS 2 Ö 32 Nke), Stratjärn (1 V 31) samt i 
det tjärnnamn, som finnes i det fsv. gårdnamnet in Straterna-
bodhum (SRP nr 2558 fr. 1391), Stratiernebodha (Dipl. dalek. 
1: 306), nu Stråtenbo eller Stråtjärn. I fråga om betydelsen 
kunde då Långhalmen närmast jämföras. 

I hvilket fall som hälst kan emellertid faktiskt åtminstone 
Strålången 2 ej direkt härledas ur detta ord. Sån bekant inne-
hållamånga sjönamn på -langen i sitt första led ett älfnamn. 

Då det uppträder i gårdnamn, bör det stundom återföras på 
personnamnet Stråle, motsvarande fsv. sträle. Så har Strälsnäs i Åsbo sn 
ög. i äldre tid hetat Näs ock fått sitt nuvarande namn efter släkten 
Stråle, som på 1500- ock 1600-talen ägt gården; se närmare Tham Link. 
s. 611. 

De båda uttalsuppgifterna härleda sig från två olika håll. Båda 
äro sannolikt riktiga (jfr nedan). 
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Så är bevisligen fallet med ett af namnen Asplången samt med 
Säfve-, Vese- ock Ammelången. Den af mig uttalade tanken, 
att så äfven kunde vara fallet här, har till full evidens bekräf-
tats för Strålången 2. Från denna sjö går nämligen en ansen-
lig å, som utfaller i Slätbaken ock åtminstone i Skönbärga 
socken kallas Tvärån. Vid denna å ligger i samma socken nära 
Fullersta (Nya) Stro kvarn. Samma kvarn omtalas i SD NS 
3: 403 fr. 1419 : i Fullerstada qvarn i Stro. Om vi nu erinra 
oss, att den långt härifrån belägna, men med ån i förbindelse 
stående Strålången äfven kallas Strolången, blir det klart, att 
ån i forna tider hetat Stro. Detta älfnamn Stro sammanställer 
jag med no. älfnamnet Stråa, hvilket Bugge-Rygh Elven. s. 249 
anser innehålla ett urgerm. Strauö (: gr. Oei 'flytande', af samma 
rot strai_i, som ingår i sv. ström, isl. straumr, jfr Strömaren). 
En afledning på -jö af samma rot uppträder i no. älfnamns-
stammen Stroy (se Bugge-Rygh Elven. s. 249). Strö förhåller 
sig till Strå som isl. å till 4 (å) 'å', rå till rQ (rå) 'rå, stång' 
o. s. v. På grund af älfvens storlek, som gör det helt naturligt, 
att ån uppfattats som älfven i pregnant betydelse, föredrager 
jag afgjort denna härledning framför den ur strå. 

Af det föregående följer, att hvarken Strålången 1 eller 2 
kunna vara besläktade med de norska älfnamnen på Straal-, så-
som med ledning af de nsv. formerna antas af Rygh Elven. 
s. 248. 

Om slutligen det fsv. sockennamnet stra (SD 4: 370 fr. 
1334), nu Strå Aska hd Og., utgår från ett numera försvunnet 
namn på någon af socknens åar, vågar jag ej afgöra. 

Strångeln strog3ge12n (GS 2 0 40), liten sjö i Kyrkhults 
sn, Listers hd Blek. Detta namn hör antagligen, liksom säkert 
Strången, till sv. dial. strång (strang) 'sträf, kall, oangenäm 
m. m.' (Rz s. 684), fsv. stranger 'gensträfvig, häftig, våldsam 
m. m.', isl. strangr ds.1, ags. strong o. s. v. I fråga om be-
tydelsen böra sålunda Båfven, Striern ock under dessa namn an-
förda sjönamn närmast jämföras. Icke osannolikt är på grund 
af den egendomliga bildningen, att Strångeln är en hypersve- 
cism för Strångern 	fsv. •Strangir; jfr beträffande bild- 

1) Om ordet se närmare Karsten Prim. nominalbildn. 2: 201. Det 
användes bl. a. om bafvet, t. ex. strangr marr (b66o1fr Arnörsson). 
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vingen af adj. sjönamnen Lyghnir, Vemair o. s. v. samt med hän-
syn till frånvaron af omljud Mehr. 

Strången strog4gen (Tham Nyk. s. 20, GS 4 Ö 33) St. 
Malma sn, Oppunda hd Sdml.: Strångbäcken, Strängsjö (station), 
Strängvik. Sjönamnet är en substantivering af det i föreg. art. 
omnämnda adj. sv. dial. sträng, fsv. stranger o. s. v. Samma 
ord uppträder som bäcknamn i no. Strangen (se Kjrer o. Rygh 
NG IV. 2: 208), hvilket Rygh Elven. s. '248 förbinder just med 
strangr. Jfr föreg. o. följ. namn. 

Sträng- i Strängseredsjön (GS 1 Ö 36), icke obetydlig sjö 
i Strängsereds ock Gullereds s:nar, Redvägs hd Vg., har sannolikt 
utgjort stammen i ett fsv. sjönamn Stra3nger. Sockennamnet 
Strängsered skrifves nämligen år 1540 Streengsrydh som sanno-
likt förhåller sig till ett dylikt sjönamn som Häreryd till sjö-
namnet Hären ock många andra; jfr äfven Sjögared vid sjöns 
norra ända ‹- fsv. *Sioghar-, Sioar-. En god parallell erbjuder 
fsv. •Drwnger, nu Drängsjön i Drängsereds sn, Årstads hd Hall. 
(se Drängen). Ett adj. streenger finnes i fsv., ett streng i no.; 
jfr äfven ags. stronge, fht. strengi, nht. streng. Hvad de nor-
diska orden beträffar, beror emellertid kanske deras omljudsform 
ock åtminstone vissa af deras betydelser på tyskt inflytande. 
Stammen är naturligtvis densamma som i det under Strångeln 
omnämnda adj. sträng, fsv. stranger o. s. v., ock växelformerna 
med ock utan omljud gå väl tillbaka till ett enhetligt paradigm 2. 
Då sålunda icke något adj. strsonger med urnordiska anor säkert 
kan uppvisas i vårt språk, anser jag, att sjönamnet icke bör 
härledas ur detta ord. Däremot är det sannolikast, att det nära 
besläktade sbst. streenger, isl. strengr 'sträng, rep, snöre' ingår 
i namnet. Detta ord är nämligen under formen Strengrinn 
vanligt i fno. namn på ställen vid vattendrag, där detta går med 
stark fart ock bildar en ström3. Jag är dock icke tillräckligt 
förtrogen med sjöns naturbeskaffenhet för att kunna säga, om 
denna tolkning passar in på densamma. Betydelsen blefve i 
alla händelser nästan densamma, som om man härledde namnet 
ur adjektivet; ty detta kunde naturligtvis under inga omständig- 

Styrt° Un.2  s. 111. 
Jfr Karsten Prim. nominalbild. 2: 202. 
Se Fr.2  ock Rygh NG Indl. s. 29. 
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heter ingå i sjönamnet i den från ty. lånade betydelse, som 
det nu äger, utan snarast i någon af dem, som tillkomma adj. 
stranger. I fråga om betydelsen kunde Stråken, Ströinaren jäm-
föras. 

Ströjan ströj3jan2 1  (strödjan Hermelin 1802, Tham Sthlm 
s. 236; ströjaren Radloff 2: 139 [1805]; Ströjan GS 6 Ö 31, 
SGU Aa 94: 4) Söderby-Karls sn, Lyhundra hd Uppl. : Strödja. 
Detta gårdnamn skrifves enl. SD NS II år 1409 Strydhia 2. 
Man får antaga, att sjönamnet är det ursprungliga; jfr Näkna 
Näknen, Rägna : Rägnaren o. s. v. Det tyckes vara oblik kasus 
af ett fsv. *StrYpi, gen. StrYpia; jfr liknande bildningar under 
Gäfjan, Göljan, 11jan. Ströjaren har sannolikt icke varit en 
talad form; jfr dock Nyssjaren, som möjligen är utvidgning af 
ett fsv. *Mysi, gen. *Mysia. 

Namnet är sålunda aflett af en stam Sträp-, till hvilken 
jag icke funnit någon motsvarighet bland öfriga vattendrags-
namn inom eller utom landet. Jag vill snarast förbinda sjö-
namnet med stammen i mht. strudel, ty. strudel 'hvirfvel', en 
afljudsbildning till fht. strödan 'brusa, hvirfla'. Man kan äfven 
tänka på rotsläktskap med de af Persson Wz. s. 185 anförda 
orden, i hvilket fall Striern, Strufven, Sturfven äro att jämföra. 

På grund af fsv. gårdnamnsformen Strydhia kan sjönamnet 
ej, såsom Bugge-Rygh Elven. s. 335 antager, förbindas med fno. 
älfnamnsstammen Stroy. 

Strömaren strö3mar2n (strkman 1. striwman) (Strömaren 
Blaeu 2: 17 [1663], Tuneld s. 27 [1741], GS 5 Ö 30; strömmarn 
Lotter c. 1750) Tierps sn, Örbyhus hd Upp!. : Ströma (vid sjöns 
södra ända). I fråga om gårdnamnet erinras om Näkna, Rägna, 
Ströja o. s. v. : Näknen, Rägnaren, Ströjan o. s. v. Sjöns ut-
lopp kallas Strömmare- eller Hillebolaån. Namnet, fsv. 'Stro-
mir, är aflett af sv. ström, fsv. strember, isl. straumr. Jfr sjö-
namnen Strömmen, Strömsjön3  Ström(s)tjärn (GS 1 V 32). 
Samtliga namnen hafva väl afseende på att i sjöarna strömdrag 

Namnet »uttalas alldeles som det stafvas»; man kan sålunda 
äfven tänka sig, att ö är långt. 

Det bör ej förväxlas med Ströja Börje sn Uppl., år 1409 skrifvet 
Streya; ej häller med fsv. sockennamnet Ströja (1326, enl. StyfEe 
Un.2  s. 172). 

GS 2 ö 40 2 ggr, 2 V 32, 5 ö 30. 
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förekomma eller förekommit. Om Strömaren har jag blott er-
'hållit den upplysningen, att dess djup växlar samt att den är 
omgifven af många träsk. Jfr för öfrigt Striern, Stråken samt 
det sannolikt besläktade Strålången. 

Strömmen, västra (Hermelin 1803) Karlskoga sn, Karl-
skoga bä,rgsl. Vrml. : Strömstorp; å GS 2 Ö 32 kallad Väster-
sj än (: Västansjö). Se föreg. art. 

Stufven, se Sturfven. 
Stugutjärn, se Hysingen. 
Stunken (SGU Aa 24: 78) Husby sv, Oppunda hd Sdml.; 

mig för öfrigt obekant, hvarför det föga torde löna sig att söka 
bestämma namnets härledning. Det må dock anmärkas, att i 
Norge finnes en älfnamnsstam stokk-, hvilken Rygh NG Indl. 
s. 79, 3: 72 anser kunna höra till stokkva 'springa, hoppa', 
alltså förutsätta en stam stunk-, hvartill då en motsvarighet 
kunde föreligga i sv. sjönamnet Stunken. 

Sturfven sturhen I. möjligen äfven stur3ven2 1, enligt en 
-annan uppgift af allmogen uttalat sturva 2, hvarom nedan (Sturf-
uen General Landkort öfv. Vg. o. 1688; Sturfven GS 1 V 36; 
Stufven SGU Ab 7: 12, utan tvifvel tryckfel) Skallsjö o. Lerums 
s:nar, Vätle hd Vg. : Sturfsås (enligt GS 1 V 36), af allmogen 
uttalas dock namnet Sturlvakts. Denna senare gårdnamnsform 
visar hän på ett fsv. sjönamn "Sturve. En oblik kasus af detta 
namn uppträder i den bland allmogen förekommande benämningen 
på sjön Sturva, utan bestämd artikel såsom fsv. Soma (se Sommen), 
nsv. Mjör (i närheten, jämte Mjörn) o. s. v. Stammen sturv-
har man sannolikt att föra till de af Persson Wz s. 185 behand-
lade bildningarna, t. ex. isl. stirfinn 'styfsinnad, trotsig o. 
jfr de i så fall på långt håll besläktade Striern, Strufven. 

Styran, Östra o. Västra, sty3ran2  (Hermelin 1802, GS 5 Ö 
33) Sorunda o. Ösmo s:nar, Sotholms hd Sdml. : Styrvik; nära 
sjön Muskan. Namnet bör antagligen förbindas med den af 
Rygh NG 1: 145 omtalade älfnamnsstammen står- (jfr anf. arb. 
2: 371 samt 15: 30). Ett fao. fjordnamn Stjåri har möjligen 
existerat; se Rygh Stud. ss. 60, 80. Sjönamnet är under alla 

1) Denna uppgift härleder sig från en i socknen uppvuxen allmoge- 
man. 

2) Akcentuppgift lemnades ej, men säkerligen föreligger här alle. 2. 
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omständigheter oblik kasus af ett fsv. *Styre, gen. *Styra, vare 
sig nu detta utgår från ett Stiurian- eller från *stiirian-. Det är 
naturligtvis så gott som säkert, att dessa namn äro på ett eller 
annat sätt besläktade med fht. stiuri 'stark, ståtlig', got. stiur, 
isl. stjårr 'tjur', sskr. athåviras 'fast, stark' 	sv. dial. står 
'stor', sv. dial. no. stiir 'trumpen, sorgmodig', sskr. sthiirås 
'stark, tjock' o. s. v2. Men det är icke lätt att säga, i hvilken 
betydelse man har att tänka sig sjönamnet. En betydelse 'stor-
sjön' passar ganska bra in på sjön: den är den största inom ett 
rätt stort område. — I fråga om bildningen må jämföras Fläten, 
Fyllen, Gäfjan, Göljan, Hörnan, Iljan, Ströjan. Om adj. stär 'stor' 
ingår i namnet, förhåller sig Styran till detta liksom Plåten. 
till flat, Fyllen till full. 

Stålvattnet, se Järngården. 
Stång-, af sv. stång, fsv. stang, isl. st2ng f., ingår icke 

några mig bekanta enkla sjönamn. Däremot förekommer det i 
Stångsjön (GS 1 Ö 37) samt i namnet å den med sjön för-
bundna Stångån Örsås sn Vg.; jfr vidare stångån Og., som 
under fsv. tid hade namnet Stang. Om det som gränsbeteck-
ning använda ordet stång i skånska ortnamn se Falkm. s. 90, 
I Norge finnes spår af ett älfnamn st2ng enligt Rygh NG 15:. 
375, ock Stang uppträder där som namn på öar ock halföar euL 
Rygh NG Indl. s. 80. I fråga om betydelsen må för öfrigt 
jämföras Bjälken, Drängen, Sparren, Stortron ock därunder an-
förda vattendragsnamn. 

Stöparen, af allmogen kallad stö3per2n (GS 3 Ö 33) Sked-
vi sn, Finspånga läns hd Og. Samma stam ingår i sjönamnen 
Stöpgrytingen, Stöpsjön (GS 1 V 31, 1 Ö 31 Vrml.), Stöp-
tjärn (1 ö 31 Vrml.). Vidare i Staupenn (i stau.penn. Or 
staupunum), antagligen namn på två småsjöar, som omnäm-
nas i en fao. gränsbestämmelse från år 12733. I Norge finnas älf-
namn på staup-, som af Rygh Elven. s. 244 sammanställas-
med Stöparen, ock ett gårdnamn stopen, som Rygh NG 
3: 316 ställer till det filo. staup n., hvilket i no. ortnamn 
finnes begagnat om forsar ock branter. Detta är naturligtvis. 

Se Nor. Orddubl. nr  263, Karsten Prim. nominalb. 2: 74. 
Jfr Hirt Ablaut s. 106. 
Se Lignell Ann. nord. Oldk. 1849, s. 147, NGL V. 2: 826. 
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isl. staup 'fördjupning, hvaii man löper fara att falla när 
man skall passera' Fr.2  = no. stoup Aas. = ags. steap 'upp-
skjutande, brant' (eng. steep), i afljudsförhållande till sv. stupa, 
isl. stupa 0. S. v., sv. dial. stup 'brant'. Betydelsen är den-
samma som i sjönamnet stjälpen; jfr äfven under Bringen. 
— Den fsv. formen har varit *Stopir, motsvarande isl. "Staupir 
(utan omljud liksom fno. Aspir o. a.) eller *stoypir. Möjligen 
är sjönamnet närmast bildat af ett älfnamn *Steipa 1. dyl.; jfr 
Stöpälfven : Stöpsjön (GS 1 V 31, Fryksdals hd Vrml.). Sjön 
Stöparens stränder äro emellertid, att dömma af kartan, ganska 
branta. 

Stöpgrytingen (Hermelin 1803) = Grytingen. Om första 
leden se föreg. art. 

Sul-, se Solnen. 
Sulten sul4ten (Svulten GS 6 Ö 31), liten sjö i Ösbygarns 

sn, Långhundra hd Upp!. Den å GS förekommande formen 
Svulten saknar stöd i det talade språket. Namnet innehåller 
möjligen fsv. sulter 'svält', sv. dial. sult, isl. sultr, got. swulta 
(-wairpja), ags. swylt o. s. v. Det skulle sålunda syfta på 
fiskets dåliga beskaffenhet ock ha en betydelse motsatt den i 
sjönamnen Fatburen, Matkroken, Matlöpen o. a.; se särskilt 
under Madkroken. Besläktat vore det fsv. ånamn "Svwlta, som 
ingår i fsv. Suältoquarn (SD NS 3: 557). 

Emellertid bör man äfven uppehålla den icke osannolika 
möjligheten, att namnet hör tillsammans med fsv. (i).Sultwikum 
(SRP nr 158 fr. 1354), nu Syltvik, gärd i Gryts sn Og. Samma 
namn skrifves år 1413 Syltowlik (SD NS 2:-  654). Gården Yttre 
Syltvik Mogata sn kallas däremot år 1409 Ydra Siltauikena 
(SD NS 2: 101)1. Dessa ord böra säkerligen förbindas med de 
af Rygh NG Indl. s. 80, Elven. s. 260 omtalade norska ort-
namnen på Salt-, Sylt-, Silt-, som samme förf. anser innehålla 
en afljudsform till salt2; jfr no. sylt(a) 'en liden sump, oftest 
tiden synligt aflob og vegetationslos og saltholdig i midten' Ross. 
Äfven i fht. finnes en älfnamnsstam sulz-, som Förstem. 2: 1327 

I namnet Syltbärgen (eller Sylten) nära Norrköping har vatten-
dragsnamnet öfverflyttats på de oingifvande höjderna, en icke ovanlig 
företeelse (jfr t. ex. Safvefjallet : Safvean, Safvan ock se Säfvelången). 

Jfr sv. sylt, sylta, ty. stilze o. s. v. 
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anser innehålla en afljudsform till germ. salt- i betydelsen 'haf ; 
så t. ex. Sulzaha, Sulzibaeh. Samma stam uppträder ofta i 
yattendragsnamn i Pfalz, t. ex. die Siilz 1. 

SUMMeh sum3mel2n (siar) eller enl. annan uppgift som4-
mein, hvilket skulle motsvara ett söma"; på detta senare uttal 
tyder äfven en tredje uppgift »såmmern» (Summelen Herme-
lin 1808, Björkman 1: 113; Summeln GS 1 V 33; Sommeln 
Yttrande om sjön Sommelns sänkning Åmål 1854, Lundberg 
Sv. insjöfisk. utbredn. s. 33, Cederström Vrml. fiskev. nr  1807), 
icke obetydlig sjö i Kila sn, Näs hd Vrml. Namnet är enligt 
mitt förmenande en bildning af den germ. roten sam, som står 
i afljudsförhållande till den under Sommen behandlade stammen 
söm- samt till stammen sam- i sv. samka, samla, samman 
o. s. v. Ordet betyder liksom Sommen »(vatten)samling(en)». 
Nu finnes i isl. poesi, redan i Eddadikterna, ett ord sumbl n. 
'fästlig sammankomst, gille; äfven dryck, som drickes vid gillen'. 
Detta ställes af Nor. Ark. 6: 366, Urgerm. lautl. s. 1942  till nyss-
nämnda rot ock tillägges grundbetydelsen 'församling". Emel-
lertid har en helt annan uppfattning om detta ords ursprung ut-
talats af BUGGE i Den xldste Skaldedigtn. s. 29. Det nordiska 
ordet anser han vara lånat från ags. symbol n. 'dryckeslag 
o. d.', hvilket i sin tur liksom den fsax. motsvarigheten sumbl 
är ett lån från lat. sumbola, symbola 'bidrag till ett dryckes-
gille'; jfr mlat. symbolum, som äfven betyder 'gästabud, gille' 4. 
Då, såsom BUGGE anf. arb. s. 159 framhåller, det icke är bevisat, att 
b i det tvåstafviga ags. symbol kan vara inskjutet, är sanno-
likt isl. sumbl o. s: v. att hålla fjärran från vårt sjönamn, hvil-
ket efter min mening i alla händelser innehåller ett ord med 
den af NOREEN för sumbl ponerade betydelsen. Däremot finner 
jag ingen anledning att föra sjönamnet till sskr. atimti- 'mjölk, - 

Se närmare Heeger Die germ. besiedlung der Vorderpfalz s. 14 f. 
(Progr. d. k. hum. gymn. zu Landau 1899-1900). 

Jfr Hellqu. Ark. 14: 168. 
8) Jfr äfven F. Jönsson De wIdste skjalde (Aarb. fnO. 1895, 

s. 315) samt Sumblen, namn på Burei anteckningar. 
4) En helt annan härledning af ags. symbel o. s. v. framställes 

af Wood IF 13: 120 : gr. cldon.f.65 'bit', II/on/LC(1) 'feed, fatten', fht. semön 
'eat' : ieu. *psemo. Jag anser detta förslag högst osäkert. 
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vatten". Om det i no. ock sv. dial. förekommande värbet surna 
se närmare Hellqu. Ark. 14: 168. 

Supen väl su4pen (US 3 Ö 32), mycket liten vattensamling 
i Fällingsbro sn, Fällingsbro hd Vstml.; nära Köttsjön. Här 
föreligger väl ett skämtsamt jämförelsenamn, som syftar på sjöns 
litenhet; jfr t. ex. Axen, Besslingen, Diittern, Glytten (?). Grund-
ordet är i så fall sv. sup, etymologiskt motsvarande fsv. super, 
isi. stipr. Det är möjligen icke någon tillfällighet, att den när-
mast belägna sjön kallas Köttsjön. Emellertid är det ej omöj-
ligt, att i Norge existerat ett älfnamn bildat af v. såpa; se 
Rygh NG IV. 2: 71. Om så är, har kanske vårt sjönamn äldre 
anor, ock betydelsen vore då säkerligen en annan, än här ofvan 
antagits. 

Surk- i Surktjärn Gbgs län, se under Sormen. 
Surt- älfnamnsstam, se Svarten. 
Sutaresjön, se Suttern. 
Suttern (Tuneld III. 2: 465 [1832]) Höreda sn, S. Vedbo 

hd Smål. Namnet var obekant för min meddelare från trak-
ten. I sjön finnes enligt TUNELD intet annat fiskslag än sutare. 
Det är sålunda tydligt, att här fisknamnet sutare 'Tinca vul-
garis' ingår; om af fisknamn bildade sjönamn se utförligt under 
Asplången. Sutaresjön har jag antecknat från GS 2 Ö 40, 1 Ö 
39 Smål. ock 1 V 38 Hall. Då enl. Lundberg Sv. insjöfisk. 
utbredn. s. 31 fisken icke förekommer i Hall., kunde man ju 
här äfven tänka på det identiska yrkesnamnet sutare (= fsv. 
fda. isl.)2; jfr t. ex. Skinnare-, Skomakare-. Däremot uppträder 
fisknamnet obestridligen i vrml. Suttersjön, där enl. Lund-
berg s. 30 fisken förekommer. Med afseende på formen Sutter-
kan jämföras no. Buttered, hvilket innehåller fno. stitari 'sko-
makare' (se Rygh NG 1: 253). Vårt Suttern är tydligtvis en 
ellips af Sutaresjön, af samma slag som t. ex. Kvidden af 
NviddsSön samt en mängd af gårdnamn bildade sjönamn, såsom 
Glaåkern, Knabbarpen m. fl. (se öfversikten). 

Om dess släktförhållanden se Persson Wz. s. 175. 
Detta ord är icke ovanligt i fsv. ock no. gårdnamn; jfr t. ex. 

fsv. Swtharebodha Vadst. kl. jordeb. s. 166, Swtharamala, nu Sut-
taremåla, anf. arb. s. 202, nära Stekaremåla. Osammansatt finnes 
det dessutom i Norge som namn på gårdar, skär ock fjäll (Rygh NG 
1: 290). 
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Svalenl. 

(Hermelin 1818, GS 4 Ö 35) Gärdserums an, N. Tjusts 
hd Kim. : Svaltorp. 

Samma namn har säkerligen äfven burits af den i norr 
belägna sjö, som nu kallas Haljen (se denna art.). Härpå 
tyder nämligen namnet å den vid sjön belägna gärden Sval-
torp. 

Till grund för dessa sjönamn ligger fsv. o. sv. adj. sval, 
isl. svalr. Samma ord ingår i det mytiska isl. älfnamnet svQ1 
samt i det af Kjxr o. Rygh NG IV. 2: 52 konstruerade fno. älf-
namnet Svala, hvilket afledes af adj. sval; men Elven. s. 255 
äfven tänkes kunna komma af fogelnamnet svala. Stammen 
sval- är för öfrigt ganska vanlig i sv. sjönamn. Jfr Svalhanen, 
Svalsjön2, Svalesjön3  Svaltjärn4; jfr äfven fsv. swalasio (SD 
NS II) Tuna sn Dalarna. Svalesjön kan vara ett fsv. *Swalasio, 
äldre *Swali sior; jfr fsv. Brepasio, Djupasio, Swartasio o. d. 
Men i vissa af dem kan man äfven tänka sig, att fogelnamnet 
svala ingår; jfr Göksjön (GS 4 Ö 32 : Göksjötorp), Göktjärn 
(2 V 34 Höksjön5, Hökasjön (3 Ö 34 : Höka), Kråksjön (se 
Kråken) 0. s. v. Med afseende på Svalen ock de öfriga med 
adj. sval sammansatta sjönamnen äro i fråga om betydelsen 
Kallen ock möjligen äfven Kylingen att jämföra. — Mycket 
osäkert är, om de fht. flod- ock bäcknamnen Suala, tillflöde 
till Wernitz, nu Sehwale, ock Sualabah, n11 Schwalbach, höra 
hit'. 

Svalhanen 1. *Svalhalen »svalharn» d. v. s. svak3h.a2n 
(GS 3 Ö 35), liten sjö i Ulrika sn, Kinds hd Og. Det är i 
saknad af äldre former ytterst vanskligt att yttra sig om här-
ledningen af detta namn. Första leden synes vara adj. sval, 
hvarom se under Svalen. Den senare skulle enligt den å GS 
angifna formen snarast vara sv. hane, fsv. han! 'tupp', hvilket 
ord under alla omständigheter ingår i det under Höningen om-
nämnda Hanesjön. Ett sjönamn Hanen vore att jämföra med 

Någon uppgift om uttalet har jag trots ett par förfrågningar 
på ort ock ställe icke lyckats erhålla. 

GS 3 Ö 36, 2 V 35, 1 V 32. 
GS 2 V 35, 1 V 34. 	4) GS 1 V 32, 2 ö 32 2 ggr. 
GS 4 ö 38 2 ggr, 1 ö 36, 3 ö 36 2 ggr, 1 V 33. 
Om dessa se Förstem. 2:1343 f., Egli Nom. geogr.2  s. 831. 
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Sjönamnen Anden, Hägern, Svan o. S. v. Naturligtvis finnes 
— särskilt i betraktande af de många svenska sjönamn, som 
bildats af fogelnamn — ingen anledning att i namnet se den 
äldre agentiska betydelse 'skrikaren 1. dyl.', som ingår i ordet 
hanel. Denna värbalrot har för öfrigt inga aflägg inom de ger-
manska språken. Annars vore ju en dylik betydelse i sig själf 
allt annat än osannolik; jfr under 'Ormen, Galmaren, Skrike-
gallen 0. a. — Nu är det emellertid på grund af den mig 
meddelade uppgiften om allmogens uttal af namnet snarare tro-
ligt, att senare leden innehåller det under Halen omtalade gamla 
nordiska ordet hale 'stjärt'; se äfven Lång-, Opperhalen. Bety-
delsen vore alltså 'svalstjärten' ock namnet alltså ett s. k. jäm-
förelsenamn af samma art som Degerlofven 0. a. 

Svallången, se Svårdlången. 
Svan. 

sva4n, ofta i sammansättningarna Mellan-, Väster- o. 
Östersvan (så t. ex. Hermelin 1808, OS 1 V 33), betydlig sjö 
i Svanskogs sn, Gillbärgs hd Vrml. : Svaneholm. Sockennam-
net är såsom flera andra vrml. ock dals'. sockennamn på -skog 
sammansatt med namnet å den största i socknen belägna sjön. 
Svanskog förekommer så skrifvet år 1540 enligt Styffe Un.2  s. 
151. — Lignell Dal 1: 22 uppgifver, att Mellansvan år 1582 
kallades Hjeltegsjön. 

i sammansättningarna Lin-, Långsvan; beläggställen ock 
läge (Vstml.) augifvas under dessa ord. Att i äldre tid det 
enkla namnet Svan förekommit, framgår af gårdnamnet Svansbo, 
hvilket år 1539 skrefs Swansboda (Bellander s. 20). 

Sjönamnet är utan tvifvel att härleda af fogelnamnet svan, 
fsv. svan m., is!. svanr m. 0. s. v. Det syftar antagligen på 
sjöarnas långsträckta, afsmalnande form eller i alla händelser 
på formen hos någon del af dem. Samma innebörd har säker-
ligen äfven det jtl. sjönamnet svaningen2  (:svan = sjönamnet 
Höningen : höna?). Då ordet uppträder i älfnamn, kan det 
väl också, såsom RYOR förmenar, beteckna älfvens sakta fram-
glidande lopp. I flertalet af följande vattendragsnamn angifver 

Detta ord hör som bekant till lat. oano; jfr sv. gala 	is!. 
gala 'sjunga'. 

Westin Sv. lin. XV. 3, å karta. 



592 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 1 
däremot ordet, att svanar (i större antal) uppehållit sig eller 
påträffats i resp. sjöar: svanesjön (GS 1 Ö 42 : Svaneholm), 
Svansjönl, Svantjärn2, Svangölen (3 Ö 35). Sjönamnet svan-
s» fanns naturligtvis redan i fsv. tid; jfr gårdnamnen Swan-
syoholt (SD V fr. 1344) Vgl. ock Swansiöhult (SD NS II), nu 
troligen Svenshult, Lidhults sn Smål. Vidare finnes i Mo hd 
Smål. en å Svanån eller Svanan; i Norge uppträda åtskilliga 
spår af en älfnamnsstam Svan- (Rygh NG 14: 88, Elven. s. 255). 
Vidare erinras om f ht. svanebah3. Hit hör väl också Sväne-
sjön (GS 3 Ö 38). — Sjönamnet Svan har samma betydelse som 
s,jönanmet :kilten ock det grekiska flodnamnet KtSzvog, norr om 
Kolkis 4. I fråga om bildning ock betydelse se äfven Anden, 
Gåsen(?), Hägern, Kräken. 

Slutligen må nämnas, att jag icke ser något skäl att ställa 
namnet till sskr. svan 'brusa, ljuda', lat. sonare (af *svonare), 
trots att en dylik betydelse i vattendragsnamn är ytterst vanlig. 
En annan sak är, att fogelnamnet svan själft möjligen bör föras 
till denna rot. 

Svarfvaren svar3var2n (Hermelin 1804, GS 5 Ö 33) mellan 
Sättersta, Lästringe o. Tystbärga sn, Rönö hd Sdml. Med tanke 
på sådana sjönamn som Kolbrännaren, Ryttaren, Silfköparen, 
Slaktaren skulle någon kunna frestas att i vårt sjönamn se det 
sv. yrkesnamnet svarfvare, fsv. svarvare, no. svarvar. Men en 
sådan etymologi vore utan tvifvel förfelad. Sjön är enligt min 
mening alltför betydlig tör att bära ett dylikt tillfälligt namn; 
den är för öfrigt belägen i en urgammal bygd, ock namnet 
härstammar säkerligen från en tid, då det anförda yrkesnamnet 
ännu icke var uppkommet. Dock hör det till samma stam som 
detta ord, hvilket är en afledning af fsv. svarva 'drechseln'. 
Sjönamnet Svarfvaren kommer af samma stam som detta värb 
i den ursprungliga generellare betydelsen 'hastigt röra sig hit 
ock dit; vara rörlig, rask, liflig'; jfr ä.-sv. swarfvas 'hastigt 
kretsa', isl. svarfast um 'fara vida omkring', i afljudsförhål-
lande till f ht. swärban 'schnell hin und herfahren, sich wir- 

')GS 2 Ö 403 ggr, 1 ö 39,1 Ö 38: Svanebo, 2 ö 38, 1 V 
37 2 ggr, 1 Ö37, 1 Ö36,3 Ö32,3 Ö31. 

GS 1 V 32 3 ggr, 1 Ö 31 2 ggr. 
Förstem. 2: 1345. 
Anfört af Fick Bezz. Beitr. 22: 68. 
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belnd bewegen' o. s. v.1. Betydelsen är alltså ungefär den-
samma som i sjönamnen Leken, Svinnaren, Vismen ock flera 
andra. Det är möjligt, att sjönamnet närmast är aflett af ett 
ånamn *Svarva, hvilket har den ofvan angifna härledningen. 
Ett sådant finnes på flera ställen i Norge (Rygh NG 14: 237).  
ock är under alla omständigheter att sammanhålla med vårt 
sjönamn (se Rygh Elven. s. '256 f.); jfr äfven det af Rygh NG 
15: 190 ponerade fno. älfnamnet sv2rfu6. — Med de nyss 
nämnda sjönamnen Silfköparen, Slaktaren o. s. v. bör däremot 
Svarfvaretjärn (GS 1 V 32 Vrml.) jämföras. Det är nämligen 
säkert bildat af sv. svarfvare; jfr Skomakar-, Sutaresjön 
m. fl. m. fl. 

Svarten. 
svar3ten2  (GS 1 V 38), icke obetydlig sjö mellan Nöss-

linge, Rolfstorps ock Skällinge s:nar, Himble hd, på gränsen till 
Faurås hd Hall. Den fsv. (fda.) stammen i detta sjönamn är 
på sätt ock vis belagd. Från sjön går nämligen en å genom Svar-
terå socken, ock denna socken kallas år 1334 Suarthra2. Ån 
har sålunda hetat Svet, ock Svartara innehåller en genitivus 
definitivus af detta ånamn (»ån Svart)); jfr fsv. (fda.) Skutar a 
'ån Skut', nu Skuttra (se under Skut). Om nu ån eller sjön 
fbrst fått namn, kan ej bestämt afgöras: sannolikast är dock, 
att det fsv. sjönamnet 'Svarte betyder 'Svartåns sjö'. 

svar4ten (Rääf 5: 14, GS 3 Ö 36) Malexanders sn, Ydre 
hd Og. : Svartsvik (Svärdsvik), ä.-nsv. Suartssiö 1545, Swarth-
uieh 1558, se Norrby Ydre.  g. 2: 68. 

svar4ten (Broocnian 2: 629 [1760], GS 2 Ö 35) Trehörna 
sn, Lysings hd Og., med flera s:nar. 

svar4ten (Tham Link. s. 693) Nykyrka 1. Västra Ny 
sn, Aska hd Og.; å GS 2 Ö 34 kallad Svartensjön. 

i sammansättningen Ilagsvarten. 

Samma ord är kymr. ehwerfu 'to whirl, to tum round' -E- för-
kelt. suerbh- Mich ZfdA 42: 169. Det är sålunda möjligt, att i stam-
mens grundbetydelse ligger bibegreppet 'kretsformig rörelse', hvilket 
något talar emot den här gifna härledningen. — Mindre sannolikt är, 
att sjönamnet innehåller en labialutvidgning af V svar 'sorla, ljuda, 
susa', hvaraf t. ex. sv. svärm. Jfr t. ex. sjönamnet Rusken, ånamnen 
Brusan, Susan o. d. 

Styffe Un.2  s. 86. 
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Namnet är ytterst bildat af sv. adj. svart, fsv. avarter, is!. 
svartr o. s. v., Svarten 1 dock sannolikt genom förmedling af 
ånamnet *Svart. De fsv. formerna ha varit resp. "Svarte ock 
*Svarter; jfr *Bleke ock *Bleker (se Bleken), *Lange ock *Langer 
(se Lången). I fråga om betydelse ock bildning erinras om sjö-
namnet Märken. — Adj. svart är synnerligen vanligt i namn 
på vattendrag: Svarthöfden, Svartingen, Svartsången, Svart-
sj ön1, Svartasjö(n)2, Svartesjön 8, Svartetjärn 4, Svartegöl5, Svart-
göl6, Svartvattnet 7, Svartån Og. från Svartekälla, hvilken har 
mörkare färg än vanligt vattens. Från fsv. erinras om bäck-
namnet SwarthebEeo (1340 enl. SD III) vid Uppsala, i SD NS 
II kallad Swartabeee, hvarefter stadsdelen Svartbäcken i Upps. 
blifvit uppkallad. Fsv. gårdnamnet Swartasio (SD NS II), nu 
Svartsjö, Sånga sn Upp!., visar, att sjönamnets äldre form åt-
minstone kunnat vara Swarta sio, oblik kasus till äldre *Ste  
sior; jfr Brepasio, Diupasio, Langasio, Skcerasio 0. s. v. under 
Bredrefven, Djupen, Låugen, Skären o. s. v. Hithörande no. vatten-
dragsnamn anföras af Rygh Elven. s. 256. Från fht. erinras 
om det icke ovanliga Swarzaha o. d. Afijudsformen Surt- in-
går i Surteån i Surteby sn Vg., år 1413 skrifvet Surtaby 9, jfr 
det i närheten belägna surtede, alla af ett älfnamn *Surta = 
no. Surta (Rygh Elven. s. 253). Jfr äfven grek. flodnamnet 
MiÄ2;10, ngrek. Mauranera, flod på Rhodos : gr. p.atkog 'svart', 
ital. Lago Nero, rätorom. Ley Nair (Berninapasset)" o. s. v. 

Svarthaden svar3thöv2den (GS 3 Ö 40), mindre sjö i 
Eringsboda sa, Medelstads hd Blek. : Svarthöfderyd. Sjön står 

1) GS 1 V 40, 2 Ö 40, 3 Ö 40 : Svartsyn:nåla, 2 Ö 38 2 ggr 
den ena af dessa har mycket svart vatten, se Lex. under Ryssby 
3 ö 37 2 ggr, 4 ö 36, 2 V 34, 2 ö 34 3 ggr, 4 ö 33, 5 ö 

33, 4 Ö 32, 5 Ö 31. 
GS 2 Ö40 3 ggr, 1 V37. 
GS 1 V 37 2 ggr, 1 V 36. 
GS 1 V 33 3 ggr, 2 V 33, 1 V 32, 2 V 82 2 ggr, 2 ö 32 

4 ggr, 3 	32, 1 V 31 9 ggr, 1 Ö 31 7 ggr, 2 Ö 31 4 ggr, 3 
31 4 ggr; dessutom i Norrl. enl. Nordlinder Sv. lm. VI. 3: 19. 

3) GS 3 ö 40, 3 Ö 38 2 ggr. 
GS 3 	39 2 ggr, 4 Ö 38. 
GS 1 V 35, 2 V 35. 	8) Allvin Mo s. 49. 
Styffe Un.2  s. 112. 	10) Fick Bezz. Beitr. 22: 5. 

11) Egli Nom. geogr.2  s. 111. 
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med en å i förbindelse med Svartegöl samt ligger i närheten 
af den större sjön Ljusterhöfden. Om detta namn, som sanno-
likt är, sammanhänger med ljus, har Svarthöfden erhållit namn 
i motsättning till nämnda sjö. Förra leden är under alla omständig-
heter adj. svart; se Svarte". Om senare leden se -höfden. Jfr 
för öfrigt El-, Full-, Nätterhöfden. — Sjönamnet är bildat på 
samma sätt som, men icke aflett af fsv. personnamnet Svart-
hofdhe, rönsv. Suartho4311. 

Svartingen väl svarstigen2  (Lex. 5: 447, GS 6 Ö 31), liten 
sjö i Länna sn, Frötuna o. Länna skeppsl, Uppl. Den hos Th.am 
Sthlm s. 15 förekommande formen Svartugen beror säkerligen 
på tryckfel. Namnet är en afledning af adj. svart :(se Svarten). 
Om namnet är gammalt, har det på grund af sin a-vokal i fsv. 
tid säkerligen hetat Svartunger ock är sålunda identiskt med 
no. Sjönamnet Svartungen2. I fråga om bildningen äro för 
öfrigt närmast sjönamnen Gröningen ock fno. Hvitingr (se 
Hytten) att jämföra. 

Svartsången svarstsog2gen(svittsdcgan3)(Svartesången 16584; 
Svartsången Hermelin 1808, GS 2 Ö 32) Kroppa sa, Filipstads 
bärgsl. Vrml. : svartsång, år 1642 kallat Swartesången 5. Vatt-
net är »brunaktigt, men klarb6. Om förra leden se Svarte'', 
om senare Sången; jfr Krampsången. Sjönamnet har i fsv. lytt 
'Svarte Sanger. 

Svartugen, se Svartingen. 
Svensken, Norra 0. Södra, svän3sken2  (svtensOn) (Sven-

sken GS 2 Ö 31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. Finnes 
det någon grundad anledning att i detta namn se en bildning 
af adj. svensk, fsv. svenskor, svcensker, älst 'man från Svea-
land', senare med den nu gällande betydelsen? Jag erinrar då 
först om att omkring en mil från sjön Svensken en sjö kallad 
Dalkarlasjön (: Dalkarlshyttan) är belägen; se GS 2 Ö 31. Namnet 
skrifves år 1658 Dallkarssiöön; se Kallstenius Sv. lm. XXI. 1: 123. 

Om detta namns former se utförligare Kock Ark. 10: 346. 
Rygh Personnavne s. 241. 
Kallstenius Vrml. bärgs1.-m. ljud]. s. 17. 
Enl. uppgift af fil. dr G. KALLSTENIUS. 
Norask. ark. 2: 765. 
Cederström Vrml. fiskev. nr  174. 
lanclsm. XX. 1. 	 88 
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Vidare finnes strax sydost om sjön Ljustern nära Säter i Da-
larna en sjö, som å GS 2 Ö 30 benämnes Dalkarlen (: Dalkarls-
näs), i Vrml. ett Västgötetjärn (GS 2 Ö 32), i Vstml. väst-
götesjön (2 Ö 32) : Västgötetorp. Samtliga dessa sjönamn 
kunna dock osökt förklaras som subtraktionsbildningar af de 
resp. gårdnamnen, ock denna tolkning är t. o. m. sannolikast 
(jfr under Addaren). Bättre analogier erbjuda några af de under 
Garpen anförda sjönamnen äfvensom Tartaren, Tatern, fda. dana 
syo, dana bmc'. Däremot höra sjönamnen Göten, Rysken ock 
no. Tysken icke hit. Att personbeteckningar äfven af annat 
slag än sådana, som augifva nationalitet, ingå i våra sjönamn, 
är — såsom i det föregående visats — mycket vanligt; men de 
äro då i regel sammansatta med -sjö o. d.; jfr t. ex. Janhåksen 
ock vidare Ryttaren, Silfköparen, Slaktaren o. a. Det är sålunda 
i sig själft rätt möjligt, att en personbeteckning ingår i vårt 
sjönamn: svårigheten här ligger däri, att det just är adj. svensk 
som man har anledning att söka i namnet. Jag kan icke se 
någon annan möjlighet att förklara namnet, än att det härstam-
mar från en tid, då dalkarlarna icke räknades eller räknade 
sig till svearna eller svenskarna. Sjön ligger ganska nära grän-
sen till Dalarna ock har kanske erhållit sitt namn i motsättning 
till den i närheten belägna Dalkarlssjön. Om det ganska van-
liga förhållandet, att två sjöar på dylikt sätt erhålla namn, se-
öfversikten. Den speciella anledningen till namnet kan ha varit 
af en mycket tillfällig natur. Emellertid må framhållas, att 
just i gränstrakter namn, som beteckna nationalitet, äro. 
ganska vanliga. Om fsv. Danabäk ock Danasio på gränsen 
mellan Vg. ock Hall. har ofvan talats, om de två danska ort-
namnen JydebEek i Sonderjylland se Thorsen Förh. vid 6. nord, 
fil.-mötet i Ups. s. 174. svensken är kanske sålunda en ellips, 
uppkommen ur ett analogt Svsanskasivi. 

Slutligen må anmärkas, att namnet äfven kan förklaras-
som en afledning på -isk af fogelnamnet Svan (se Svan). 

Svinbogen, se Svängbågen. 
Svinnarert svin5nar2n I. svin8ner2n. 
1) Svinnaren (Hermelin 1818; Svinnarn GS 4 Ö 36) i norra. 

delen af Törnesfalla sn, S. Tjusts hd Klm. 

1) På gränsen till Sverige (Faurås hd Hall.) Sehlyt. VGL s. 591- 
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2) Stora o. Lilla (Svinnarn GS 4 Ö 36) i södra delen af 
samma sn: Svinnersbo. 

Jag har icke träffat denna stam annorstädes i Sverige. Den 
är utan tvifvel att ställa till fno. älfnamnet *Svinn(a) (se Rygh 
NG 1: 370, Elven. s. 258), som med rätta föres till is!. svinnr 
'rask'. Detta adj. motsvaras af got. swinps 'stark', fht swind, 
nåt. swinde, swint 'väldig, stark, häftig, snabb, ond, farlig', ty. 
geschwind o. s. v. Det ingår äfven i det i den poetiska Eddan 
omnämnda älfnamnet Vegsvinn, ock dess fht. motsvarighet 
möter oss i flodnamnet Swindaha, die Sehwindach (Förstem. 
2: 1353). Den fsv. formen har varit *Svinnir. Det är icke sä- 
kert, att detta är direkt aflett af nämnda adj. Rent af sanno-
likare har det närmast bildats af ett numera utdött ånamn 
*Svinn eller *svinna, motsvarande det omtalade norska älfnamnet, 
på samma sätt som Växaren, fsv. "Vsexir, faktiskt afletts af fsv. 
(fno.) älfnamnet vaxa. I fråga om betydelsen stå väl sjönamnen 
Funningen, Karken, Leken, Skundern, Striern, Svarfvaren, 
Veselången mer eller mindre nära. 

Svinsjön, se Svängbågen. 
Svulten, se Suiten. 
Sva31ta, fsv. ånamn, se Suiten. 
Svänesjön, se Svan. 
Svängbågen sväg3bå2gen (Swingbogn Lotter c. 1750, 

Svingbogen Marelius karta 1774; Swinbågen Broocman 2: 486 
[1760]; Svinbogen Hermelin 1810, Tham Link. s. 37 [jämte 
Svängbogen; Swengbogen Widegren 2: 185 [1828]; Svängbogen 
Tham Link. s. 37 [jämte Svinbogen]; Svängbågen GS 4 Ö 34), 
långsträckt, bågformig sjö i Simonstorps sn, Bråbo hd Og. Det 
är vanskligt att finna sig till rätta i denna brokiga samling af 
former. Den älst uppvisade formen Swingbogn tyder på sam-
manhang med det i sv. dial. ytterst vanliga sving m. 'sväng-
ning, krökning, bukt', da. dial. sving ds. Med samma ord är 
äfven Svingsjön (GS 1 V 34), Högsäters sn Dalsl., sammansatt. 
Denna sjö skall enligt uppgift ha fått namn på grund af sina 
många vikar ock uddar. I Svängbogen, -bågen har ordet 
sving ersatts med det likbetydande sväng m. Sjöns form talar 
starkt för att den här gifna förklaringen är riktig. Växel-
formerna med börjande svin- torde bero på folketymologisk 
ombildning. Nsv. fsv. svin, 	svin synes äfven ingå i Svin- 
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sjönl, Svintjärn (GS 3 Ö 31), Svingäl (4 Ö 36), Svinfloen 
(Rääf 5: 3). 

I fråga om sista leden är det svårt att säga, om den älst 
haft o eller å. Jag antager, att den lytt -bogen, ock jämför 
sjönamnet Långbogen. Den skulle sålunda innehålla kropps-
delsbenämningen bog. För detta antagande talar dels, att namnet 
ej förr än under senare tid skrifves med å, dels ombildningen 
Svinbogen (: svinbog); jfr de svenska höjdnamnen Galt-, Svin-
ryggen. Formen Svängbågen beror alltså på folketymologisk an-
slutning till båge (se Bågen). Skulle nu emellertid de former, som 
innehålla orden svin ock båge ock som här antagits bero på om-
bildning, värkligen vara de ursprungliga, har man en utmärkt 
parallell i det i Skiaarima omnämnda isl. bärgnamnet Svin-
bjågr, hvilket betyder 'böjd som en svinrygg'. Man kunde 
äfven jämföra no. gårdnamnet Grytbogen, uttalat grytbujen 
se Rygh NG 15: 390). Dock tror jag som nämnt icke, att denna 
möjlighet har mycket för sig. 

Svärdlången, af allmogen uttalat »svalången», jfr nedan 
(Suellang Bureus karta 1626, Swellång Blaeu 2: 33 [1663]; 
Svärdlången Fernow s. 8 [1773], Lignell Dal 1: 6 [jämte Sval-
lången], GS 1 V 33; Svärdlång Lex. under Steneby; Svallången 
Hermelin 1808, Lignell Dal 1: 6 [jämte Svärdlången]), lång, 
mycket smal sjö i Laxarby sn, Vedbo hd, m. fl. s:nar Dals!. 
Första leden är säkerligen sv. svärd, fsv. svcerp, isl. sver5 
Om senare leden se Lången. Namnet har afseende på sjöns 
form ock bör sålunda jämföras med t. ex. sjönamnen Klubb-
lången, Korslången, Käxlan, Spiken, Spjuten. Däremot är det 
ej säkert, att sockennamnet Svärdsjö Dalarna förutsätter ett af 
svärd bildat sjönamn. Det skrifves visserligen 1405 Swerdha-
sio2 , men år 1384 Swalesio ock 1358 Swardsio. 

Formen Suellang, den älst uppvisade formen af Svärd- 
lången, innehåller ett af rö uppkommet (kakuminalt) 	På 
samma sätt har det ofvannämnda Swalesio utgått från ett 
Swar5. Ett liknande ex. anföres af Rygh NG 1: 100 f. Uttalet Sval-
(med -k-) beror på den öfvergång af fsv. te till a eller a-liknande 
ljud (a), som i en mängd dialekter ägt rum före kakuminalt 13. 

GS 2 ö 40, 2 ö 38, 1 'ö 37, 4 ö 34, 2 ö 33, 1 e) 32. 
Styffe Un.2  s. 259. 	 3) Jfr L11 Sv. Im. I. 2: 97. 
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Syltbärgen, Sylten (vid Norrköping), se Suiten. 
Syn-ingen. sy3niBen2  (spyugan) (synn[n]ingen Dahlberg Svee. 

ant. pl. I. 98, Radloff 2: 63 [1805], GS 6 Ö 31; Syningen Tham 
Sthlm s. 14, GS 5 Ö 31) Rimbo sa, Sjuhundra hd Upp!. : Syn-
finge. Gården Synninge är numera belägen omkr. en half mil 
från sjön. I äldre tider har emellertid denna gått förbi gården. 
Härmed stämmer. STYFFES yttrande (Un.2  s. 265), att det vatten-
drag, som utfaller vid Norrtälje (se Lommaren), fordom skall 
hafva varit farbart ända upp till sjön Skedviken : under Karl 
XI:s tid fann man t. o. m. kölen af ett litet skepp i den gamla 
farleden. Jag känner intet annat namn å nordiskt vattendrag, 
med hvilket vårt sjönamn kunde sammanställas, än det no. 
fjordnamnet sionen, hvilket i Aslak Bolts jordebok skrifves 
Sionen (Rygh Stud. s. 63). Fjorden är bred ock rak, så att 
man från dess yttre del kan se långt in öfver den. Af denna 
grund för RYGH med tvekan namnet till fno. sp5n, oomljudd 
biform till sv. syn; jfr äfven fsv. syn, isl. sSTnn 'synlig, uppen-
bar'. Samma härledning kan passa in på Syningen; dock är 
den synnerligen osäker. 

Troligast är därför, att sjönamnet bildats af gårdnamnet 
såsom t, ex. Aplungen, Drättlingen, Ryeklingen, Turingen, 
Yddingen ock väl äfven Tydingen af motsvarande gårdnamn 
på -inge, snarast genom ellips af ett *Synningesjön o. s. v. Syn-
ninge innehåller nämligen sannolikt ett patronymicum *Syninger 
(se min afhandling om svenska ortnamn på -inge s. 149). 

Sågduggen så3gdug2ffen (Såghuggen Hermelin 1818, Lex. 
7: 654; Sådduggen GS 4 0 36; Såduggen Sv. turistför. årsskr. 
1896, s. 267) Dalhems sa, N. Tjusts hd, på gränsen till Öfverums 
m. fl. s:nar, Klm. Det är enligt Turistfören. årsskr. anf. st. 
en liten vacker sjö, som med sin blåsvarta yta ock dystra om-
gifningar har karakteren af en myr. Nära till hands ligger 
alltså att ställa namnets senare led till sv. dial. ugg adj. 'rys-
lig, hemsk, dyster' (Rz s. 777), fao. uggligr ds. (= meng., eng. 
ugly); jfr Ygden, Ygglingen. I så fall skulle den äldre formen 
vara *Såg-uggen, från hvilken steget till den älst uppvisade for-
men Såghuggen icke är långt. De yngre formerna med d be-
rodde då på folketymologisk ombildning af namnet. Första 
leden kan vara det i sv. dial. förekommande såg n. 'källdrag-
o. d.'; jfr från betydelsens synpunkt Segen. Dock kan namnet. 
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å gården Sedingsjö, af allmogen uttalat Sedensjöl, belägen vid 
den i sjön infallande ån nära sjöns norra ända, möjligen tala 
för att ett d värkligen ingått i sjönamnet. Något bestämdare 
förslag till tolkning kan jag i saknad af äldre former icke lemna. 

Såghuggen, se Såduggen. 
Såken. 

så3ken2, af allmogen uttalat so3ken2 2  (Hermelin 1808, 
GS 1 Ö 37), ganska stor sjö till allra största delen inom Hilla-
reds sn, Kinds hd Vg. Den är särdeles vacker, omgifven af 
höga, branta, skogklädda stränder3. 

såtken (Säken Lotter c. 1750; Såken Broocman 2: 390 
[1760], Hermelin 1810, 1818, GS 4 035), ganska stor sjö i 
Yxnerums m. fl. s:nar, Skärkinds hd Og. på gränsen till N. 
Tjusts hd Klm. Formen Säken hos LOTTER beror utan tvifvel 
på tryckfel; jfr nedanför Äkervristen för Åkervristen (äfven 
annars förekommer å dessa kartor ä för väntat å). 

Jag för de båda sjönamnen 4  till den stam, som ingår i sv. 
dial. såka 'långsamt ock trögt färdas fram; göra något lång-
samt ock utan drift; söla', såk n. 'dröjsmål', såker 'senfärdig, 
stackare' Rz s. 713. I fråga om betydelsen se Dabaken, Dövalen, 
Lammen, Multen, Trasken, Tåkern. 

Sålevattnet, se Socken. 
Sången. 

uttalas af allmogen säg3gen2 5  (Sången Lotter c. 1750, 
GS 1 Ö 31) Sunnemo sn, N. Älfdals hd Vrml. 

sog4gen (såg») (Hermelin 1808, GS 1 Ö 31) Nordmarks 
sn, Filipstads bärgsl. Vrml. 

Stora o. Lilla, sog4gen2  (setean) (Hermelin 1803, GS 2 Ö 
31) Hällefors sn, Grythytte bärgsl. Vstml. : Sångshyttan, af 
Lotter c. 1750 kallad Sångshytta. 

sog3gen2  (Beskr. öfver Nora o. Lindes bärgsl. s. 59 
[1791], GS 2 Ö 31) Järnboås sn, Nora o. Hjulsjö bärgsl. Vstml. 

5 Om akcenten har jag ej erhållit upplysning. 
Enl. uppgift samma ljud som i »kona, bora». 
V. Karlsson SGII Aa 33: 10. 
Det senare naturligtvis under förutsättning, att äfven det kan 

antagas ha etymologiskt ö. 
Enl. två uppgifter. Den ena talar om ett mellanljud mellan a ock å. 
Enl. två uppgifter. 
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i sammansättningarna Kramp-, Svartsången. 
Sjönamnet Sången förekommer äfven i Dalarna, i Falu 

-södra tingslag (GS 3 Ö 30) samt det nära besläktade Sångaren 
(3 Ö 31) i Malingsbro sn Dalarna : Sångtorpet. Jfr äfven 

Sångååffors, råmärke mellan Floda ock Leksands s:nar 
Dalarnal, samt sångsjön i Jämtland. Af samma grundord kom-
mer äfven det no. älfnamnet Songa, anfört af Rygh Elven. s. 
240. Detta senare namn anses af RYGII betyda 'den sjungande', 
nek samma eller liknande betydelse tillkommer äfven det svens-
ka sjönamnet. Det finnes ingen grund att betvifla, att grund-
ordet för detta är sv. sång, fsv. sanger, isl. signgr. Möjligen 
är det dock ordets äldre betydelse af 'klang' som ingår i nam-
net; jfr isl. våpnEupgr. I fråga om betydelsen erinras om de 
mer eller mindre närstående sjönamnen Bången, Galmaren, fsv. 
*Liuper (se Judan), Skrikegallen, Klingen Dalarna2, Klingsjön 
Svenarums sn Smål. (Tuneld), Blingtjärn (GS 2 Ö 32 Nke); se 
-äfven under Sagan. 

I det no. Songa ha enl. Bugge-Rygh Elven. s. 334 möjligen 
två namn af• olika ursprung sammanfallit: "Sgngva 'den sjun-
gande' ock *S2ndga 'den sandiga'. 

Beträffande uttalet af sången 1 hänvisas till (vrml.) Nangen 
för mången. Växlingen af akc. 1 ock 2 tyder på att i fsv. 
*Sanger  ock "Sange stått vid sidan af hvarandra. 

Såtaren, Såttern, se sottera. 
Sätjan väl sä3vjan2 3  (GS 4 Ö 31, SGU Aa 15: 5), liten 

sjö i Vittinge sn, Torstuna hd Uppl. : Säfjan. Det kan synas 
ligga närmast till hands att föra detta ord till de många under 
Säfvelången behandlade sjönamn, som innehålla sv. säf, fsv. sv, 
isl. sef n. 'Juneus'. Men mot en dylik härledning talar mycket 
starkt namnets stamvokal. På grund af danskans siv måste 
man antaga. att sv. säf utgår från ett urgerm. siba-, hvilket 
på grund af s. k. a-omljud öfvergått till seba-, hvaraf i fsv. 
regelbundet sv uppstått; da. siv däremot förutsätter en urgerm. 
afljudsform slba-4. En af sv- bildad lan-stam skulle sålunda 

Dipl. dalek. 3: 62. 
Fsv. gårdnamnet Klingsbodha (jfr SRP nr 957 fr. 1370), nu 

Klingbo St. Skedvi sn, visar hän på ett sjönamn *Klinger. 
Ingen pålitlig uttalsuppgift har lemnats. 
Torp o. Falk Da.-no. lydhistorie s. 68. 
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i fsv. heta *Sivi, oblik kasus Sivia, hvarur ett nsv. sjönamn 
Sifjan skulle ha utvecklat sig. Skulle däremot Jessen Etym, 
ordb. under siv ha rätt i sin förmodan, att det danska ordet är-
ett fda. *Sa3V- — JESSEN skrifver "sef- — som vore identiskt med 
fsv. sv, ock förutsätter en stam sabla- (hos Jess. så'f-i-), finns 
alls ingen anledning att skilja Säfjan från de under säfvelången 
omtalade vattendragsnamn, som innehålla växtuamnet sär (men 
till hvilka dock icke Säfvelången själft torde böra räknas). 
För att värkligen sv. sär varit en la-stam, talar ju den enl. Rz 
s. 717 i Götaland förekommande formen sävja-blomma 'Buto-
mus umbellatus'. I så fall vore Säfjan en bildning af sär af 
samma art som sjönamnen Göljan, Iljan ni. fl. (se öfversikten). 
Ett fsv. *Stevi betydde 'säfsjön' såsom fsv. *Gryte 'stensjöu', 
*Korne (Roman) 'kornsjön' o. s. v. I nyare sjönamn har sam-
mansättning med sjö o. d. ersatt den fordom brukliga utbild-
ningen med an-suffix. Men denna härledning blir dock något 
osäker på grund af att la-stamsböjning för fsv. tid icke är 
uppvisad af det ord, som här skulle ligga till grund. Namnet 
hör säkert icke till fsv. simver, stever 'stilla, lugn'. Brytnings-
former samt bl. a. det isl. ordet sefa, ipf. -a6 'lugna' visa, att: 
här en i-rot föreligger. Möjligen bör man emellertid skilja 
vårt sjönamn från alla dessa ord ock antaga, att det hör till no. 
sev (med öppet e) n. 'en vattenådra i jorden, liten källa' Aas., 
isynnerhet om ett ställe som aldrig fryser, no. sova f. med. 
samma betydelse Ross. Sevjane är enligt samma förf. namn 
på ett ställe med många »sevor» i Eidsborg i Telemarken. Hit 
hör också no. sevja 'sila fram, om vatten' Aas. Denna härled-
ning synes mig af flera skäl vara sannolik. Gårdnamnet Säfjan 
är att jämföra t. ex. med ogan : sjönamnet Ogan. Till betydelsen 
besläktade sjönamn äro Segen ock Sil(1)en. 

I detta sammanhang bör äfven erinras om TAMMS (dock 
osäkra) härledning i Språk o. stil 1: 26 af gårdnamnet Säfja. 
Danmarks sn Uppl. 	*sm-mfia : nsv. äfja 'dy, gyttja'). Sanno- 
likt böra de båda namnen, Säfjan ock Säfja, etymologiskt hållas, 
tillsamman. 

Säflången, se Säfvelånges. 
Säfveleken sä5vele2ken (GS 2 V 34), liten sjö i Nafver-

stads sn, Bullarens hd Boh., på gränsen till Sörbygdens hd, 
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Dalsl. Om senare leden se Leken. Beträffande den första kan 
i saknad af äldre former ej afgöras, hvilket af de under Säfjan 
anförda orden som ligger till grund. Det är väl troligast, att 
sv. säf ingår (se Säfvelåsgen). 

Säfveln sä4veln, af en person från orten uttalat säv4ern (n) 
(Sävellen Lotter c. 1750; Säfveln Fernow s. 16 [1773], GS 1 V 
32; Säfvelen Hermelin 1808), icke obetydlig sjö i Boda ock 
Brunskogs s:nar, Jösse hd Vrml: : Säfvelskog (ock Säftorpet?). 
Man vill icke gärna skilja detta vrml. sjönamn frän det no. 
sjönamnet Seeveelen eller, såsom det också uttalas, savalen (med 
kort a i de båda första stafvelserna ock tjockt 11). Från denna 
sjö går en älf Sivilla, hvars namn bildats af sjönamnet. RYGH 
gissar, att det no. namnet kommer af fno. sivair 'rund' (= fsv. 

hvilket adj. enligt samme förf. äfven ingår i no. gård-
namnet Sevai i Varda!, antagligen efter ett i närheten beläget 
runt fjäll. Den norska sjön kan, när man ser den på kartan, 
icke sägas hafva rund form, men — såsom RYGH påpekar — 
bero dylika namngifningar otvifvelaktigt på det intryck, namn-
gifvaren fick af det ställe, där han för tillfället stod. Detsamma 
gäller i viss mån om den värmländska sjön: dock tyckes den 
i allmänhet hafva en jämnbred form. I fråga om betydelsen 
skulle sjönamnen Trindeln, Rundsjön (se "Runnir) ock det nära 
besläktade Valen vara att jämföra. Om den här föreslagna här-
ledningen är riktig — hvilket dock synes mig ganska osäkert 
— har namnet i fråga om akcent undergått samma förskjutning 
som vissa af de sjöar, som kallas Möckeln. Man kunde dock 
äfven — ock väl med lika stort skäl — tänka på sammanhang 
med fsv. adj. sicever, swver 'lugn, stilla', isl. sefa 'lugna' o. s. v.; 
jfr sv. säflig2. Namnet vore i så fall nära besläktat med fsv. 
älfnamnet Seeva, nu Säfveån, hvarom se utförligare under Säfve-
ängen. Sjön 4 utmärkt vacker ock omgifven af höglänta 
stränder. Slutligen må äfven den möjligheten lemnas öppen, 
att namnet innehåller sv. sig ock alltså betyder 'säfsjön' : sjön 
har enligt Cederström Vrml. fiskev. nr  1225 rika vassar i vi-
karna. 

Enl. Rygh NG 3: 377. 
Med detta ord har en meddelare från orten förslagsvis samman-

ställt namnet. Man vill dock ogärna skilja det från de anförda norska 
ortnamnen. 
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Säfvelången sä3velog2gen eller Säfllången sä3viog2gen 
(Sätlången General Landkort öfv. Vg. o. 1688; Säfvelången Her-
melin 1808, GS 1 V 36), långsträckt ock stor sjö i Hemsjö sn, 
Kullings hd, o. Skallsjö sn, Vättle hd, m. fl. s:uar Vg. Sjön 
är genomfluten af Säfveån 1. Säfån. Denna kallades i fsv. tid 
SEeva (»juxta ampnem steus3»1). Det hos Tuneld s. 170 (1741) 
anförda namnet Sewelanga är bildat af sjönamnet. Med det 
fsv. älfnamnet sEeva (sEeva3) är häradsnamnet Seevudal 
VGL VK) sammansatt. I yngre fsv. tid skrefs namnet seiww-
da1.2, nu Säfvedals härad. Ett af samma älfnamn bildat Seewa-
holm var namnet å en vid Säfveåns utlopp i Göta älf belägen 
holme. Samma ursprung har äfven namnet å Säfvefjället, Säf-
vedals härad 3. Det är höjt öfver allt tvifvel, att äfven vårt 
sjönamn innehåller älfnamnet Seeva som första led. Det förra 
har i fsv. lytt "Seevu langer, hvilket betyder »Säfvans eller 
Säfveåns långsjö», »den långa sjö, som bildas af Säfvan». På 
samma sätt har fsv. sjönamnet Visulanger, nu Veselången, 
uppkommit af älfnamnet *Visa (jämte Visk, Viskan); jfr äfven 
Asplången 1 (: ånamnet Aspa), Selången (fsv. Sidholanger : 
'Sidha), Skrikegallen (: fsv. *Skrika), Strålången (: fsv. Stro), Åm-
inelången (: fsv. Ama) m. fl. Då man söker den etymologiska för-
klaringen till namnet Säfvelången, har man alltså att utgå från 
fsv. älfnamnet SEeva. Säfveåns egentliga källsjö är den i föl-
jande artikel omtalade sjön Säfven4, å GS 1 V 36 kallad Säfve-
sjön, hvilket namn alltså äfvenledes måste indragas i denna 
undersökning. Denna sjö kallas i VGL IV. 11: 3 sEediusior, i 
hdskr. L' Siwsiör, i hdskr. N. synnesior6  ock Q sEefwysio6. 
Om man skulle våga utgå från formen i denna sistnämnda, 
dock relativt unga handskrift, är äfven i detta sjönamn alf-
namnet &eva (i genitivus) första sammansättningsled. Namnet 
skulle alltså helt enkelt betyda 'Säfvans sjö'. Mot detta an- 

1) SD 3:381 (1321). 	 2) Styffe Un.2  s. 117. 
Jfr Bugge Helge-digt. s. 125. På samma sätt ha t. ex. Sylt-

bargen vid Norrköping benämnts efter ett närliggande vattendrag (se 
under Suiten). 

Jfr Höjer 2:1172. 
Från omkr. 1470 enl. &Myt. VGL s. xxvn. 
Troligen från senare hälften af 1400-talet; anf. arb. ss. xxlx, 



XX. 1 	 Säfvelången. 	 605 

tagande talar emellertid hufvudhandskriftens Seefiusior; men det 
är att märka, att i fråga om dessa gamla sjönamn denna hand-
skrift stundom har bevisligen oriktiga former. Så kallas t. ex. 
sjön Brängen i densamma Brängiri, i H, K, L däremot riktigt 
Breengir; sjön Stråken likaledes felaktigt seryutvi, i öfliga hand-
skrifter riktigt Strukni o. s. v. (jfr äfven Öken). Jag antager 
alltså, att det ursprungligaste af alla dessa ortnamn är älfnamnet 

hvilket nu bör förklaras. Det kunde då synas ligga nära 
till hands att härleda namnet från sv. säf, fsv. a«, isl. sef n. 'Jun-
cus'i. Detta ord är ytterst vanligt i namn på svenska vattendrag. 
Särskilt ofta förekommer namnet säfsjön2, någon gång äfven Säf-
tjärn3. Jfr med afseende på betydelsen sjönamnet Vassalen ock 
grek. flodnamnet Exotvoik, flod i Beotien : cx.olvo; 'säf' 4. Den fsv. 
formen af namnet Säfsjön har säkerligen varit Scevsior; jfr det 
fsv. gårdnamnet Sefsio (SRP nr 1112 från 1374), Sepsio (SD 
NS I från 1405), nu Sus», vid Säfsjön i Ljunga sn, Västra 
hd Smål. Äfven denna omständighet talar för öfrigt starkt emot 
att Stevusior, Sawiusior skulle vara — åtminstone direkt — sam-
mansatt med någon form af fsv. sv. — Mot en dylik bildning 
Swva : swir vore i sig själft rent teoretiskt sett intet att in-
vända. Den vore af samma slag som det ånamn *Aska, som förut-
sättes af fsv. Askuba3kker (VGL IV: 16: 13, se Schlyt. VGL 
Reg.) : trädnamnet asker, eller som fno. älfnamnen Gr§ta : grYt, 
Laufa, : lauf o. a. Dock anser jag, att denna härledning af 
fsv. &eva icke är riktig. Det utan tvifvel urgamla älfnamnet 
är enligt min mening snarare en substantivering af det förut 
nämnda fsv. adj. sieever, scever 'lugn, stilla', hvaraf sv. afled-
ningen säsig, ock förhåller sig till detta som fno. älfnamnet 
Varma till adj. varmr5. Den här ponerade betydelsen passar 
väl in på Säfveån, som af Adelsköld Dagsv.- o. pro diverse- 

1) Jfr Bugge Helge-digt. s. 125. 
2) GS 3 Ö 40, 3 ö 39 : Säfsjö, 1 ö 38 5 ggr : Säfsjö 1 gg, 

1 V 37 6 ggr : Säfseryd 1 gg, 1 Ö 37, 2 Ö 37 2 ggr : Säfsjö 1 
gg, 3 Ö 37 2 ggr : Säfseräs 1 gg, 1 V 36, 3 Ö 36, 3 Ö 35 : Säf-
sjörnäla, 4 Ö 35 2 ggr, 3 Ö 34 2 ggr : Säfsjötorp 1 gg, 2 Ö 33 
2 ggr : Stifsjön 1 gg, 3 ö 33, 4 ö 33, 1 V 32, 1 ö 32, 2 ö 32 : 
Säfsjön, 1 Ö 31. 

3) GS 1 V 22, 2 Ö 32. 	4) Fick Beiz. Beitr. 22: 57. 
5) Om detta senare se Rygh NG 2: 345 m. fl. ställen. 
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konto s. 352 kallas »den . . lugna, djupa ock tysta». Se äfven 
den utförliga beskrifningen af ån i Lex. 6: 438. En alldeles 
motsatt betydelse har det gamla namnet på Viskan, visa, hvil-
ket jag nedan tolkar som 'den fiffiga, raska'. Fråga är, om ej 
dessa två älfvar erhållit sina namn i motsättning mot hvar- 
andra. Om analoga fall se t. ex. Fiolen 	Stråken, Hunn Val- 
pen, i hvilka båda fall missförstånd spelat in, fsv. Friski 	Ly. 
sjön), Kolsnaren « Tisnaren, Ljusterhöfden 	Svarthöfden 0. a. 

fråga om betydelsen jfr Lygnern, Sillen, Väringen. 
I detta sammanhang må nämnas, att Sagån i Vstml. i fsv. 

kallas Seevu stromber samt att i Jumkils sn Uppl. en å finnes, 
som bär namnet Säfva ån. Fsv. &eva härleder vFries. Nord. 
språkhist. s. 44 ur ett urnord. *saiuiön, i hvilket fall namnet 
skulle betyda 'sjöån'. Jag föredrager emellertid att äfven här 
utgå från adj. ~vor 'lugn'. 

Säfven sä'ven' (Säfven General Landkort öfv. Vg. o. 1688, 
SGU Aa 20: 11, 51, Ab 7: 11; Sewen Tnneld s. 171 [17411; 
Safuen Bureus Karta 1626, felaktigt för -ä-1; i fsv. tid kallad 
Seeviusior, Stevusior2  0. s. v., hvarom utförligt under Såfvelån-
gen; å GS 1 V 36 Säfvesjön), ganska stor sjö i Ljurs, Norunga 
o. Tämta s:nar, på gränsen mellan Gäsenes o. Vedens h:der Vg. 
Sjön är omgifven af skogklädda, än brant uppstigande, än sakta 
sig höjande stränder; dess djup är ofta, isynnerhet i södra 
delen, ganska stort'. Vid sjön ligger gården Säfsjöos, hvars 
namn påminner om sjöns fsv. benämning. Enligt uppgift från 
trakten skall den å GS använda formen Säfvesjön numera ej 
förekomma. Om namnets härledning har talats under Stifve-
långes. Där har framställts den meningen, att sjöns älst upp-
visade namn ssev(i)usior är sammansatt med den fsv. benäm-
ningen på Säfveån, hvilken är sjöns utlopp. Säfven får sna-
rast betraktas som en elliptisk bildning (»koseform») af Säfve-
sjön. Dock kan det naturligtvis vara ett gammalt namn på 
sjön, hvilket sedan uråldriga tider bestått vid sidan af det sam-
mansatta. Det finnes äfven i detta fall intet som hindrar oss 
att antaga ånarrinet vara det primära. 

Prickarna öfver ä ock 0 saknas ofta på denna karta. 
Sannolikt åsyftas denna sjö äf ven i Sewmsy0, SD NS 3: 607 

från 1420. 
J. 0. Fries SGU Aa 20: 11. 
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Sälden säl4den 1  (GS 4 Ö 36) Hallingebärgs sn, S. Tjusts 
hd Kim. Knappast hör ordet till de under Salen, Saljen be-
handlade kortstafviga stammarna sal-. I alla händelser torde 
d vara af suffixal natur. Jfr under Ygden, Öfden. Med tanke 
på betydelsen af det förra af dessa namn kunde man uppkasta 
den frågan, huruvida här ej en motsatt betydelse förelåge ock 
namnet hörde till fsv. sl, isl. sEhli 'säll, lycklig', got. Båls 
'god, mild'; jfr Säljen. Namnet, ett urnord. *Sä1i5as, skulle i 
så fall tillhöra den grupp af »berömmande» sjönamn, som om-
talas i öfversikten. Af samma art äro flodnamnet '01pLo; i Ar-
kadien : gr. a?Jf.0.; 'lycklig, rik' 2  ock bäcknamnet `13a;1 c'eraki 
vid Massilia i Gallien : rir.86; 'god". 

Säljen säl4jen (Säljen Crxlius s. 391 [1732? 1774], GS 3 
Ö 38; Saljen Lotter c. 1750 är sannolikt tryckfel, jfr dock Sal-
jen), icke obetydlig sjö till större delen inom Åsheda sn, Östra 
hd Smål. Namnet är flertydigt. Under Saljen har jag fram-
ställt den möjligheten, att ordet är en bildning af en motsva-
righet till det ags färgadjektivet salwig, under det att Sejen 
skulle förutsätta ett *salwug-, isl. "s21ugr (se äfven under Salen). 
Mindre sannolikt är väl, att namnet är uppkommet af en in-
hemsk pendaut till fsv. sv. lånordet salig = mit. sälioh, fht. 
säng 'lycklig, välsignad, lyckosam', ags. sådig 'god, lycklig' 
ock förhåller sig till detta ord liksom Hälgasjön ock möjligen 
Häljen till helig, isl. heilagr o. s. v. (se vidare &liden). Slut-
ligen må framhållas, att i betraktande af sådana sjönamn som 
Aspen, Björken, Furen o. s. v. det icke är alldeles uteslutet, 
att sjönamnet utgår från trädnamnet sälg. Det nära besläktade 
isl. selja ingår i fno. namnet seijuvik4, ock det bekanta gre-
kiska flodnamnet `Elly.hiv (Helikon) i Beotien är aflett af g. 

'sälg'5. 
I detta sammanhang må nämnas, att Storsjön i Ofvansjö, 

Årsunda m. fl. s:nar Gästr. enligt min mening i äldre tid burit 
ett namn, som starkt påminner om det här behandlade, ja snarast 

Enligt två uppgifter, af hvilka den ena betecknas som »tillför-
litliga; en af mina meddelare framhåller uttryckligen, att d köres i 
uttalet. 

Fick Bezz. Beitr. 22: 53. 	3) Fick Bezz. Beitr. 22: 44. 
4) Rygh NG 1: 193. 	 5) Fick Bezz. Beitr. 22: 69. 
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varit identiskt med detsamma. Vi ha först att märka, att vid 
sjöns nordvästra strand gårdarna seljan. ock Seljansöl ock 
omkr. en half mil norr om sjön Säljbroarna äro belägna, att 
i sydöstra delen en udde skjuter ut, som å GS 4 Ö 29 bär nam-
net Sälgnäsudden, ock till slut att sjön vid sin nordöstra ände 
står i förbindelse med en liten sjö, som kallas Nedre Säljen. 
I samtliga dessa namn kvarlefver utom allt tvifvel den gamla 
beteckningen för Storsjön: det vore i hög grad märkligt, om ej 
ett så betydande vatten i forna tider ägt något annat namn än 
det säkerligen relativt unga Storsjön. 

Hvad nu härledningen af detta namn beträffar, hänvisas 
till hvad som yttrats om det småländska sjönamnet Säljen. 
Dock är det naturligtvis ingalunda afgjort, att de båda namnen 
äro besläktade. 

Sännen sän3nen2  (GS 3 Ö 40) Tvings sn, Medelstads hd 
Blek. : Sänneshult. Att dämma af akcenten i förening med 
gårdnamnet har sjön i fsv. (fda.) tid kallats 'Scennir 1. *Sn_ 
dir. Namnet är utan tvifvel aflett af det i våra nordiska vatten-
dragsnamn så synnerligen ofta ingående germ. ordet sand-2. 
För de hä.raf bildade oomljudda sjönamnen o. s. v. har redo-
gjorts under Sandören; jfr äfven Smaken. Vi fästa oss här vid 
de namn, som utgöras af i-omljudda afledningar af sand eller i 
hvilka dylika ingå som sammansättningsleder. Seendir synes 
alltså älven den sjö ha kallats, som å GS 2 Ö 39 (sydväst om 
sjön Femlingen) benämnes Grettasjön: vid sjön ligger nämligen 
gården Sänneshult, år 1622 skrifvet Senneshult3, alltså med 
samma namn som den ofvan omtalade vid Sännen belägna. 
Hit hör nog äfven sännsjön (GS 1 V 37 Vg. samt flera ggr i 
kl.). Om det fno. älfnamnet Sonds 'sandälfven' se Rygh Elven. 
s. 209. Det är icke omöjligt, att våra svenska sjönamn af stam-
men seend- närmast afletts af ett dylikt älfnamn. Jag antager 
som säkert, att det i VGL IV. 10 anförda »i. seendu Or seendup 
syftar på ett fsv. ånamn Swnda. Schlyt. VGL s. 567 förklarar 
det som »ett stä1lc i Västbo härad, på forna gränsen af Väster-
götland ock Finveden». Wieselgren 3: 143 anser det vara den 

5 Så skrifna å GS 4 Ö 29. 
Så fattas namnet äfven af Rygh Elven. s. 209. 
Hylteu-Cavallius Vär. o. vird. 1: 93. 
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i Båraryds sn, Västbo hd, belägna gården Sandhult, å GS 1 Ö 
37 skrifven Sandshult. Emellertid är denna förmodan blott så 
till vida riktig, som Sandshult värkligen är beläget mycket 
nära ån &enda. Som jag under Malen framhållit, åsyftar det 
närmast före »menda» nämnda »maal.», »mal» sjön Lillrnalen. 
Sända är alltså den å, som förenar denna sjö med Illeråssjön. 
Ett minne af det gamla ånamnet — hvilket för öfrigt i hög 
grad styrker mitt antagande — är namnet Stendbo 'qweern, 
anfört från 1447 såsom hörande till Illerås gård i Båreryds 
sn. — I detta sammanhang nämner jag äfven fsv. gårdnamnen 
Seendewiik (1480) 2  Vedbo hd Smål. ock Somna bodha (SD NS 
II fr. 1404), nu Sänneboda Ödeby sn Nke, hvilket senare tycks 
förutsätta ett sjönamn 'Sxnde. Jfr slutligen *Sanningen. I fråga 
om betydelsen erinras om sjönamnen Gryten, Malen, Ören. 

*Sänningen har säkerligen varit namnet å den sjö, som å 
GS 2 Ö 40 kallas Senningesjön Älgarås sn, Vadsbo hd Vg.: 
vid sjön finnes ingen gård med namnet Sänninge 1. dyl. 
Namnet är en afiedning af sand (se Sandören, Sännen). Gård-
namnet Sänninge, fsv. Scenn,inghe (1447) 3, Vedbo hd Smål., 
innehåller däremot med all sannolikhet ett patronymicum *sEen-
ninger af den vanliga germ. personnamnsstammen Sand- (se 
min af handling om ortnamnen på -inge s. 151). Ifråga om bild-
ning ock betydelse erinras om Grytingen, Hällingen, Mähningen,. 
Skärivingen, Steningen; kanske bör äfven fsv. Oringer jämföras. 

Sätersjön o. s. v., se Barsättern. 
Södermogen, se Mogen. 
Söderälgen, se Sörliljen. 
Sögen, se Söingen. 
Söingen stiaigen2  (enl. uppgift) Villstads sn, Västbo hd 

Smål. (: Sännås?). Sjön kallas å GS 1 Ö 38 Sögen, men någon 
dylik namnform är icke bekant i trakten, lika litet som det å, 
samma kartblad förekommande namnet Bållingen å den inom 
socknen belägna sjön Borlången. Namnets härledning blir på 
grund af bristande äldre former mycket vansklig. Det kan 
utgå från en stam *sop-, som kan vara en afledning af sv. dial. 
sö, fsv. soDer, isl. sauör 'får', möjligen af samma art som Hun- 

1) Vadst. kl. jordeb. s. 164. 	2) Vadst. kl. jordeb. s. 111. 
3) Vadst. kl. jordeb. s. 100. 
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ningen, Höningen, Mysingen, eller också af ett ord motsva-
rande fao. sfiwär f. 'stark ström' eller af det gamla nord. saupr 
'brunn' (= gottl. saud)1. I Norge finnes flerstädes spår af ett 
motsvarande vattendragsnamn äoy5-2. Jag erinrar för öfrigt 
om det i Vikingavisor 153  omtalade Sauäungs sund, hvilket 
-namn kan utgå från ett enkelt *Sauäungr, samt om det fsv. 
gårdnamnet Sodhasio (SD NS 2: 278 från 1410), nu Sösjö Jt1., 
hvilket väl snarast är sammansatt med »per 'får'. 

Söljen sörljen (GS 2 Ö 36) Marbäcks sa, Norra Vedbo hd 
Snål. : Söljseryd (ej att förblanda med Sköldseryd i Lomma-
ryds sn). I betraktande af de icke få namn på nordiska vat-
tendrag, som sammanhänga med ord för 'gap, svalg' o. d., är 
det enligt min mening högst sannolikt, att namnet Söljen utgår 
från: ett fsv. *Sylgher = fsv. *sylgher 'svalg' = isl. sykr 'klunk', 
egentl. hvad man tager »i ett sväljande» = det mytiska ånamnet 
Sylgr (Grimnismål). En oomljudd form af denna stam ingår san-
nolikt i no. gårdnamnet soigjem, livarom se närmare under Sol-
jen, som jag också snarast vill föra hit. Stammen slug- är en 
afijudsform till svalg-, hvaraf no. forsnamnen Svelgjande, Svel-
gen o. s. v. I fråga om betydelsen jfr äfven Gapern, Ginningen, 
Ginen 0. a. — I detta sammanhang erinrar jag om det möj-
ligen hithörande fsv. gårdnamnet '(innan) Solghio'4, nu Sölge, 
Fryeleds an Smål. 

Söndagen, se Fredagen. 
Sörlången sö3rlog2gen (GS 3 Ö 31), liten sjö i Ramnäs 

sn, Snäfringe hd Vstml. Första leden innehåller väderstrecks-
namnet söder. Jfr Södra-, Södre-, Sör-sjö(n)5, Södregöl6, Sär-
tjärn7; ofta i motsats till sjönamn sammansatta med norr (se 
Norrgryten). Jfr för öfrigt Norrlången ock Lången. 

Af den närbesläktade stamman sjö- finnas i Norge åtskilliga 
älfnamn; se Rygh NG 14: 388. 

Rygh NG 14: 286, Elven. s. 262, Fr.., under seyä. 
Wisen Carm. Norr. 1: 40, 2: 241. 
SD III från 1326, NS I från 1401. 
GS 2 	40 2 ggr, 3 ö 40 2 ggr, 1 6 39, 3 ö 39 2 ggr, 

1 ö 38, 2 ö 38 2 ggr, 3 ö 38 3 ggr, 1 ö 37, 2 ö 37, 3 ö 37, 
1 V 36, 1 6 36, 4 ö 36, 2 ö 34, 3 ö 34 : Sorsjötorp, 3 ö 33 2 
ggr : Sörtorp, 5 	33, 4 ö 32, 3 ö 31 2 ggr : Sörsjö. 

GS 3 	40, 3 ö 39. 	7) GS 1 V 32, 3 ö 31. 



Öfversikt af sjönamnens bildnings- 
sätt. 

Enär dels för en mängd af våra sjönamn från fsv. tid be-
varade former saknas, dels suffixväxling — hvarpå exempel 
nedan anföras — ofta inträtt, dels ock framför allt här an-
förda sjönamn härstamma från vitt skilda tider, kan det natur-
ligtvis icke blifva fråga om att lemna en i detaljer exakt redo-
görelse för sjönamnsskicket under fsv. tid eller öfver hufvud 
taget något visst skede af vårt språks utveckling. Jag afser 
endast att gifva en framställning i grofva dragl af de bild-
ningsprincipbr, som i vårt land i allmänhet varit gällande på 
detta område ock dymedelst fylla ett oskrifvet blad i den nor-
diska ordbildningslärans historia. På samma gång tjänar emel-
lertid denna undersökning ett annat syfte: tillsammans med de 
från äldre tider bevarade gårdnamn, i hvilka sjönamn ingå, bilda 
nämligen de här uppträdande afledningarna, afijuds- ock omljuds-
formerna o. d. det viktigaste ock stundom enda material vi 
äga för att kunna bestämma namnets ungefårliga ålder (se 
afd. V). 

De etymologier, på hvilka nedanstående framställning är 
grundad, ha i det föregående framställts ock diskuterats. I det 
följande tages endast hänsyn till de relativt säkra fallen. 

1) I fråga, om närmare motivering hänvisas till de särskilda artik-
larna, hvilkas innehåll naturligtvis ej här kan lämpligen refereras. 

Sv. landsm. XX. 2. 	 1 
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A. Sjönamn, som icke äro sammansatta med 
appellativer för »sjö», »tjärn», »vatten» o. d. 

1. Ett mycket stort antal af till denna grupp hörande sjö-
namn hafva uppstått utan förändring eller afledning af det 
substantiviska eller adjektiviska grundordet. Jag bortser näm-
ligen alldeles från den i det stora flertalet uppträdande bestämda 
slutartikeln, om hvilken se närmare nedan. Särskild uppmärk-
samhet förtjäna dock de sjönamn, som så till vida afvika från 
sitt grundord, att de icke bibehållit dettas genus (fem. 1. neutr.), 
utan antagit maskulint kön (se anmärkningarna om genus). 

Där fsv. former saknats, har det nuvarande uttalet (akcen-
ten) ock af sjönamnen bildade gårdnamn tjänat mig till ledning 
vid bedömmandet af huruvida ett namn bort föras hit eller 
till andra bildningskategorier (2, 4). 

a) Sjönamn af substantiv: 
lifsätern 	 Bjälken 	 Bråten 
Afven 	 Björken (jämte 4)2 	Busken 
Agen 	 Björn 	 Båloxen 
Alen 	 Björnklammen 	Bör 
Alten 	 Blågåln 	 Dabaken 
Anden 	 Blåkaren 	 Degerlofven 
Asbrunnen 	 Bokaren 	 Djupsnuggan 
Asken 	 Bolen 2 	 Dolpan 
Aspen 	 Bollen 	 Drafven (jfr 4) 
Axen 	 Borken 	 Drängen 
Barsättern 	 Borren 	 Drögen (jfr 2) 
Bastfoten 	 Bredrefven 	 Dölpan 
Besslingen (j fr 8)' 	Bremsen 	 Eldmörjan 
Bjuren 	 Brocken 	 Elen 

Med hänvisningarna »jfr 0» åsyftas, att namnet äfven kan tän-
kas höra till detta moment. Anledningen till dylik tvekan torde i de 
flästa fall inses vid en genomläsning af vederbörande artikel. 

Med hänvisningarna »jämte 0» åsyftas, att något eller några af 
de så bokstafverade namnen på grund af uttalsuppgifternas eller forn-
formernas vittnesbörd snarast höra till ett annat moment. 
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Enegren. 
Enehagen 
Enen 
Fatburen 
Femmen 
Fenen 
Fiolen 
Flogen 
Flon 
Flugen 
Fredagen 
Furen (jämte 4) 
Fäturn 
Galten 
Garp en 
Geten (jfr 4) 
Gimmen 
Glaåkern 
Glupen 
Glytten 
Gran 
Grann 
Gryten (jämte 4) 
Gullringen 
Gullvangen 
Gången 
Gässlingen (jfr 8) 
FIalftron 
Hjorten 
Hofven 
Holken (jfr 12) 
Holmen 
Holpen 
Hornbetan 
FIulp an 
Hägern 

Hälen 
Flästestruten 
Igelkotten 
Igeln 
Julen (?) 
Järnlunden 
Kalfven 1  
Kammen 2  
Kedj en 
Kilen (jämte 4) 
*Billingen 
Kitteln 
Klampen 
Klefven 
Kloten 
Klys an 
Kläggen 
Knon 
Knutsn abben 
Kolp en (?) 
Kringlan 
Bråken 
Kullen 
Kvillen 
Kvisseln 
Kvistdroppen 
Kyan 
Kärfven 
Käxlan 
Lermon 
Lien 1 
Likstammen 
Limmen 
Linden 
Lusten 
Långbogen 

Långholmen 
Långhalsen 
Madkroken 
Malen 1  
Malmen 
Mangen 
Maren 
Matbyttan 
Maten 
Meshatten 
Mesormen 
Misteln (?) 
Mjälldrängen 
Mofällingen 
Moren 
Mysslingen (jfr 8) 
Nadden (jfr 4) 
Nasen 
Njuren 
Njurhulten 
Noren (jämte 4) 
Nyckeln 
Näckungen 
Onsörj en 
Oren 
Orhammaren 
Oxen 
Oxögat 
Packen 
Pasken (?) 
Platen 
Plumpen 
Potten 
Pungen 
Putten. 
Ramen 

Med sammansättningar. 
Jfr akc. 1 ock gårdnamnet Kam. Fsv. gårdnamnet Kombatorp 

(1464, se tillägget) visar dock hän på ett *Kambe. 
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Rammen 
Risten 
Rumpen 
Run ken.(?) 
Rusken 
Ryttaren 
Rönningen 
Salen 
Saxen (jämte 4) 
Silfköparen 
Skarfven 
Skolen 
Skälen 
Slaktaren 
Smedbälj en 
Socken 
Som men 
Sormen 
Spaden 
Sparren 
Spiken 
Spjuten 
Spraggen 
Spången 
Stjälpen 
Storkorgen 
Strupen 
Struten 

Strålen 
Strömmen 
Supen 
Svalhanen 
Svan 
Sången (jämte 4) 
Taggen 
Tarmen 
Tartaren 
Tickeln 
Tiken 
Tofven 
Token 
Torskbotten 
Tostholmen 
Toten 
Totten 
Tran 
Trehörningen 
Trekanten 
Treskaten 
Trindeln (jfr 13) 
Tullan (jfr 4) 
Tyreln 
Tången 1 
Udden 
Ufven 
Ulfven 

Unden 
Uren 
Vaglarna 
Valen 
Vammen(?) 
Vasen 
Vesan 
Vevassen 
Vifveln 
Viggan (om af 

vigge) 
Viken 
Virfveln 
Vispolen 
Visten 
Vristulfven 
Vålen 
Vållern(?) 
Vänsterslån 
Värpeln 
Ådran 
Åmmen 
Åndern 
Älgen 
Älmten 
Älten (jämte 4) 
Ämmern 
Ören'. 

Jfr Kolbrännaren, Märrsprängaren (se 2 b). 
Af dessa namn ha dock Ryttaren, Slaktaren ock Tartaren 

snarast uppkommit ur äldre sammansättningar på -sjö(n). Ellip-
tiska äro säkert bildningarna Kvidden, Sarfven ock Ålen, hvilka 
utlösts ur sammansättningar med sjö. För den sistnämnda sjön 
är från fsv. tid namnet Aalsio uppvisat. Fjättmunn, Giss-
munnen, Glaåkern, Järnlunden böra väl ock snarast tolkas 
som elliptiska bildningar af sammansättningar med sjö (jfr t. ex. 
fsv. Imrnlundasyo). 

1) Jämte namn med detta ord som senare led. 
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Det gamla nominativmärket r är bevarat i Vänern (: isl. 
vellr, dock osäkert) ock Ämmern (:fsv. ömber). Om motsva-
rande företeelse hos ja-stammarna se mom. 2. 

Som en allmän anmärkning om de ofvan anförda samman-
sättningarna gäller, att de — där icke bevisande gårdnamn 
finnas till hands — teoretiskt sett äfven kunna höra till mom. 4. 
Sådana namn som t. ex. Blågåln, Långhalmen, Njurhulten• 
utgå möjligen från af grundorden fsv. garPer, halmbor, hult 
(holt) utvidgade n-stammar Blagarpe, Langhalme 0. s. v.; men 
det är betydligt sannolikare, att de bildats såsom öfriga här 
upptagna sjönamn. 

Vidare må uttryckligen framhållas, att många af dessa 
namn förts hit uteslutande af den anledning, att de i nsv. ut-
talats med ake. 1. Då emellertid dels akcentförskjutning är 
rätt vanlig ock dels akcentuppgifterna ofta visat sig mindre på-
litliga eller sväfvande, bör äfven den möjligheten för många af 
dessa lemnas öppen, att de varit bildningar på -e eller -fr. 

Om bildningar, som ha maskulin slutartikel, ehuru grund-
ordet är fem. eller neutr., se C 3. 

b) Namn af adjektiv (ock advärb): 
Aflången 	 Flaten (jämte 4) 	Illern 2 
Antvarden 	 Floden 	 Kallen(?) 
Blanken 	 Flåren 	 Kymmen 
Bleken 2 : Blistorpl 	Fläten (jfr 4) 	Kållen 
Blån (jfr 4) 	Fullen : fsv.Fuls- 	Köm(?) 
Bolmen(?) 	 boda3 	 Körn 
Bottenlösen 	Fängen 	 Lillen 
Bråen 	 Gallen 	 Ljusen 
Båfven 	 Gla 	 Lottern 
Bålen 	 Glaen. 	 Lyren 
Drögen (jfr 1) 	Glan 	 Längen (fsv.Lan- 
Dunkern 	 Glien(?) 	 ger) 
Eklängen 0. s. v.2 	Gottriken 	 Magern 
Envetten 	 Heten 	 Mjörn (fsv. Mior) 
Fjärsten 	 Hänsvalen 	 Möekeln 

Jfr däremot Bleken 1 : Blekhem (se mom. 4 b). 
Jfr fsv. gårdnamnet i Ekelang. 
Jfr däremot Fyllen under mom. 5. 
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Mörken?1 
	Skärdrygen 	Vedern 

Nimmern (jfr 2) 
	

Skären, fsv. Skeer- 	Vidöstern 
Näsen : Närsbo 	langer (se Skär- 	Vimmern 

(jämte 4) 
	 len) 
	

Viren : Virsbo, 
Nästen 	 Striern 	 Virshult m. m. 
Nömmen 	 Strängen 	 Vren (*Vredher 
Backen 	 Svarten (jämte 4) 	vrida) 
Rummen 2 
	

Treen 	 Yttern 
Rön(?) 	 Tvären 	 Ärr(?) 
Skiren : Skirshult, Vammeln : fsv. 	Örgaggen (: *ga- 

Skirsnäs (jämte 4) 
	

Vamolso 	 gher=no. gag?). 
Hit höra ock åtskilliga af de under mom. 11 ock 12 behandlade 

sjönamnen med g ock k som karakteristiska konsonanter, näm-
ligen de som utan afledning bildats af adjektiv på -(x)g eller -(x)k. 

Nominativmärket -r har bevarats i Dofvern, Flåren3, Gun-
nor, Mem, Mjörn(?), Sottern, Striern, Vimmern. Intressant 
nog förekommer det sålunda nästan uteslutande i namn, som 
innehålla utdöda eller utdöende adjektiv, hvilkas betydelse tidigt 
nog förbleknat. I Lottern, Magern ock Vedern hör r säkert, i 
Dunkern högst sannolikt till grundordets stam. 

Om sammansättningarna, t. ex. Månsvalen, Skärdrygen, 
gäller hvad som sagts under a. Särskild uppmärksamhet för-
tjäna de synnerligen talrika, här ej uppräknade bildningarna 
på -lftngen4. Säkert hit höra t. ex. Bklången (: fsv. in ekelang), 
Strålången : Stralanxsoeter, så bör ock på grund af gårdnam-
nen Aftångsbärg, Aftångshult möjligen Afiången föras hit. Dock 
är s i dessa unga former icke afgj ort bevisande: det kan mycket 
väl vara ett minne af en genitiv på -is (jfr "Raklangir : Rak-
langis torp). 

c) I detta sammanhang erinras äfven om några sjönamn, 
som kunna tyckas vara utan afledning direkt bildade af värbal-
stammar : nsv. Brinnen (jfr mom. 2 ock 4 nedan), Meten, Rällen, 
Rölen, Trasken. Af dessa har dock tydligen Meten uppkom-
mit genom ellips af Metsjön. Rällen ock Rölen äro i etymo- 

Jfr Mörketorp (se mom. 4). 
Jfr Rymmen under mom. 5. 
Kanske har detta namn fått sitt r från namnet å den bredvid 

liggande sjön Furen. 
De anföras under art. Lången. 
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logiskt afseende ganska dunkla, ock icke häller på Brinnen 
kan mycket byggas, då jag endast känner denna form från GRAD' 
ock uttalet sålunda är mig obekant. 

2. En i fsv. såväl som i fno. mycket vanlig afiednings-
ändelse i sjönamn har varit -jr, urnord. -lan. Namn med om-
ljud i stamstafvelsen växla med sådana utan omljud, hvarom 
mera nedan. I nsv. uppträda de under ganska skiftande former. 
Åtskilliga ändas i nsv. på -om, ännu flera ha antagit ändel-
-sen -aren. Men dessutom finnas mänga la-stammar, som för-
lorat nominativrnärket -r ock i nsv. sålunda sluta på -en. Där 
icke fsv. former af dessa eller med dem sammansatta gårdnamn 
föreligga såsom Breengir : Breengisasa, äro dylika icke lätta att 
upptäcka, så mycket mindre som an- ock ja-suffixen ofta upp-
träda med alldeles samma funktion. Uttal med alm 2 i för-
ening med ett nsv. gårdnamn, hvars första, sjönamnet innehål-
lande led ändas på -s, får dock betraktas som ett ganska säkert 
kriterium på befintligheten af ett fsv. sjönamn på -jr. Ett sådant 
är t. ex. nsv. Tämmen (med ake. 2 : Tämsliult). Värdet af 
dylika slutsatser på grund af uttalet förminskas emellertid där-
igenom, att bevisligen i en mängd fall akeentförskjutning ock 
akcentväxling ägt rum. Dock anser jag mig här också böra 
upptaga namn på -ern, som uttalas med ake. 2, äfven om inga 
gårdnamn af ofvan angifna natur finnas uppvisade: i de flästa 
fall torde de vara ljudlagsenligt utvecklade ur fsv. sjönamn 
på -jr. 

Fsv. sjönamn på -fr kunna sålunda i nsv. ändas på -om, 
-aren ock -en. Stundom ha dessutom sådana utvidgats med 
den mycket vanliga afledningsändelsen -ing, såsom fsv.*Hvinir, 
nu Vinningen. 

a) Här uppräknas nu först de bildningar, som i fsv. tid 
bevisligen ändats på -fri eller för hvilka jag på grund af kvad 
ofvan sagts anser mig med relativt stor visshet kunna ansätta 
sådana fsv. former: 
fsv. *Bicerkir(?) : nsv. Bjärkesfall; nu Bjitrken (akc. 2; se 

d. o. 2) 

1) De på -nir (ock -naren) anföras under mom. 3, såvida icke n 
redan tillhör grundordet såsom i Lyghnir. 
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fsv. *Bringir : ä.-nsv. Bringsmal 	fsv. *Bringismap; nu Brin- 
gen (ake. 2) 

fsv. Brfflngir : fsv. Brxngisasa; nu Brängen (ake. 2) 
fsv. *Baellir : fsv. BwIlisnws; nu Bällen (ake. 1, alltså akeent- 

förskjutning) 
fsv. "Bwrkir, nu Bärkern 1. Bärkaren 
fsv. *Bonir, nu Bönern (ake. 2) m. ra. 
fsv. *Duwir : fsv. Duwirstorp; nu Dofvern (ake. 1, alltså akeent- 

förskjutning) 
fsv. *Dsettir(?), nu Dättern (ake. 2) 
[fsv. "Ekir s. 101 bör ändras till ./Ekir; se d. o.] 
fsv. "Eldhir : nsv. Ellarebo; nu Ellern (ake. 2) 
fsv. *Emir : nsv. Embrieke; nu Emmern (ake. 2) 
fsv. Fyghpir, se nedan mom. 20 
fsv. *Gaghir : fsv. Gauesrum, Gawrsrwm; nu Gagern (ake. 2) 
fsv. 'Gaghnir, nu Gagnern (ake. 2; jfr mora. 3 a) 
fsv. "Gnertlir 1. Gnotle : G-nöttlerum; nu Gnöttlern (jfr mom. 4) 
fsv. *Hvinir : ä.-nsv. Hvinisrum; nu Vinningen (genom suffix- 

växling; se äfven Vimlen) 
fsv. *Hyllir : nsv. FIyllesbol; nu Hyllen (ake. 2) 
fsv. Hovir 1. Hovrir : fsv. Hovirsby, Hovrisby rn. m.; nu Höf- 

vern (ake. 2) 
fsv. *Illir, nu Mem (ake. 2)2  
[nsv. Jogern, Jäfvern, se de särskilda artiklarna] 
fsv. *Kvseggir(?) : nsv. Kväggeshyttan; nu Kväggen (ake. 1) 
fsv. 'Kylir(?) : nsv. Kylshorfva; nu Kyllen (ake. 2) 
nsv. Kärfven (ake. 2) : Kärfsnäs 
fsv. *Loptir, nu Loftern (ake. 2)3  
fsv. Lyghnir, nu Lygnern, Lögnern (ake. 2); samma fsv. form 

har äfven nsv. Lygnen (ake. 2) haft : fsv. Lygnis asa 
fsv. *Lwghir : fsv. Lceghernres (hvarför ej Lxghe(r)s-?); nu Lä- 

gern (ake. 2) m. m. 
Här anförda former ha i tydlighetens intresse normaliserats. 
Se Illern 1. Jfr Illern 2 (med ake. 1). Dessa båda namn 

synas förhålla sig till hva.randra som Emmern till Ämmern. 
Fsv. *Loptir har sannolikt äfven varit namnet på Stensjön 

(GS 1 ö 39) Ryssby sn, Sunnerbo hd Smål. Vid sjön ligger gården 
Loftersnäs, som år 1609 skrefs loffttisnäs (enl. Hylten-Cavallius Vår. 
o. vird. 1: 93). Man kunde härvid märka, att den i förbindelse med 
Stensjön stående Ryssbysjön i äldre tid hetat Vären. 
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fsv. 'Mesir (VGL mese, obl. kas.); nu Mäsen (ake. 2) jämte Mäsern 
fsv. *Mukrir 1. 'Mykrir : Mukrisbother (se inekeln) 
fsv. Mxiir, nu Mälaren 
nsv. Nimmern, med akc. 2 o. 1, jämte Nimmaren 
fsv. 'Nödhir(?) : Nostorp, jfr i närheten Noby 	fsv. Nodha- 

by ‹- 'Nodhoby : älfnarnnet *Nödh[a]; nu Noen (akc. 1) 
fsv. *Nyir : Nyshult; nu Nyen (ake. 2) 
nsv. Näjern, akc. 2, jämte Näjen (se dessa art.) 
fsv. *Nwsir : fsv. Nxsisthorp; nu Näsnaren (se d. o. 2) 
fsv. *Raklangir : fsv. Raklangis torp (nu Rakstorp); nu Rak- 

lången 
fsv. *Rimir 1. *Remir : nsv. Remmesnäs; yngre Remmen, nu 

utdött sjönamn 
fsv. 'Rinkir 1. *Rfflnkir : fsv. Rinkishede (se under Bänken) 
fsv. *Runnir : Runnersrum (se under Rummen) 
fsv. Snytir : Snytsbo 	*Snytisbodha; mi Snyten (akc. 2) 
fsv. S:endir : nsv. Sänneshult; nu Sännen (akc. 2) 
fsv. *Thrwhyrnir : fsv. Traehornisholm (se Trehörningen 7) 
fsv. *Thraattir : fsv. Trmttisboda, nsv. Trättsbo; nu Trätten 

(akc. 2) 
fsv. Tipir 
fsv. 'Tridhir : fsv. Tridhishult, nu Trishult; nu utdött sjönamn 
fsv. 'Ta3mir (1. *Thwmir?) : nsv. Tämshult; nu Tämmen 

(akc. 2) 
fsv. "Torir : nsv. Törestorp, Törsbo; nu Törn 
fsv. *Valir : fsv. Valisnws (jämte *Vwlinger : Vffilingsnees; nu 

Välen, se d. o. 1) 
fsv. *Vidhir (jfr fsv. Vidhisrum ock Vidhis Becke) 
fsv. 'Vikir : fsv. Vikir, Viker; nu Vikern (akc. 1) 
fsv. Vaanir, nu Vänern (akc. 2, jämte 1) 
fsv. *Ylir (se Ölen) 
fsv. 'Ylvir (se Ulfven) 
fsv. *Yxnir, nu Yxnern 1. Yxern (akc. 2) 
fsv. /Ekir : Eckersholm 
fsv. */Elmir : fsv. Elmesrum, nsv. Älmarsrum; nu Älmaren 
fsv. *0(i)ir(?) : nsv. Öjerslyeke; nu Öjen (akc. 1; sålunda skulle 

här akcentförskjutning ha ägt rum) 
fsv. *Okrir 
fsv. Orir (se Ören). 
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Grundorden i dessa bildningar äro i allmänhet substantiv 
eller adjektiv. 

Till det förra slaget höra — för att utvälja de från denna 
synpunkt säkraste — t. ex. fsv. *Bringir, *Beerkir, *Ekir, 
*Emir, *Meelir, *Neesir, *Seendir, Treehyrnir, *Vikir, 
*0(Dir, *Orir. Jfr de fnorska sjönamnen *Aspir, *Elptir, *Fyrir, 
*Loyfir, *Syrmir, 'Oyjir, fjordnamnen *Eyrir, *Gr§tir(?), *Leirir. 
I allmänhet kan naturligtvis ett älfnamn utgöra den förmed-
lande länken 1; men mycket ofta torde detta ej vara fallet'. 
Dessa sjönamn äro sålunda till sitt bildningssätt närmast att 
jämföra med sådana substantiv som isl. heller 'klipphåla' : got. 
hallus 'klippa', pyrnir 'törnbuske' : torn 'törntagg' o. s. v.' 
Suffixet -la utöfvar här sin vanliga funktion att uttrycka till-
hörighet, ock densamma har det, då det uppträder i sjönamn. 
Så betyda *Aspir, Seerkir, *Ekir snarast 'sjö försedd med 1. om-
gifven af aspar, björkar, ekar' (jfr dock II B), *Emir 'med dim-
mor uppfylld'. *Bringir, Meelir, "Seennir, *Orir syfta på vatten-
drag, hvilkas stränder äro bärgiga, sandiga, steniga o. s. v. 
'Na3sir utmärker, att sjön äger något mera framträdande näs 
eller är rik på dylika. *Yxnir (:oxe) har väl afseende på något 
påfallande i formen o. s. v. 

Af utomnordiska sjönamn böra med afseende på bildningen 
jämföras de grekiska på -ict. såsom `Abcuovicf. Mpril i Megaris : 
ax.uhiv 'isfågel' (jfr fsv. */Elptir, nu Ältaren 'svansjön') o. a. 
anförda af Fick Bezz. Beitr. 22: 73 f., jfr äfven t. ex. gr. Mivco; 
'månbäcken' i Elis, omtalad af Roscher Stud. z. gr. mythol. 4: 3. 
Säkerligen ha äfven åtskilliga af de nordiska sjönamnen på 
-la (-1r) ursprungligen haft adjektivisk karakter liksom gr. 
Alxuoviat (lip.v-6). Dessa adjektiv på -la (-ir) ha sedan gifvit 
upphof till att ett särskilt sjönamssuffix -la (-ir) uppstått. 

Numera har det gamla la-suffixets uppgift öfvertagits af 
sammansättningar. Liksom isl. hellir motsvaras af nsv. klipp- 

Se t. ex. Flögen, Skälen (*Sksellir : *Skeella, där dock snarast 
sjönamnet synes vara det primära). Jfr fno. Berir : Bera, Syrmir : 
S3rrma o. s. v. 

Jag kan sålunda icke dela den uppfattning, som stundom kom-
mer till synes hos Rygh NG, att alla sjönamn på -ir ytterst ha sin 
grund i älfnaron. 

Se Hellqu. Ark. 7: 24 f. 



XX. 2 	 BILDNINGSSÄTT: AFLEDN. pi -jr. 	 13 

håla, pyrnir af nsv. törnbuske, så finnas vid sidan af de nämnda 
sjönamnsbildningarna sammansättningar såsom Asp-, Björk-, Ek-, 
Näs-, Sand- ock Stensjön. 

Särskild uppmärksamhet förtjäna några namn, hvilkas stam-
stafvelse företer oomljudd vokal såsom Sterkir, M1ir, fno. 
*Aspir — andra mera osäkra att förtiga. Det är mycket möj-
ligt, att dessa namn i allmänhet uppkommit efter den tid, då 
5-omljudet värkade, d. v. s. äro (relativt) unga nybildningar, 
såsom säkerligen också är fallet med icke få is!. egennamn, 
särskilt af mytisk karakter, som omtalas af Hellqu. Ark. 7: 24 f. 
.ock däri samma företeelse träder oss till mötes. Dock bör man 
äfven räkna med den möjligheten, att frånvaron af omljud beror 
på att i äldre tid en a-vokal föregått la-suffixet ock sålunda 
har en grund liknande den, hvilken för is!. namnbildningar an-
tages af SIE VERS i. 

Af adjektiv o. d. äro bl. a. afledda: 'Beellir, *Duwir, 
*Gaghnir, *Grekir, 	*Lyghnir, *Läghir, *Mukrir, *Nyir(?), 
*ThrEettir(?), *Vidhir; jfr det fno. sjönamnet *LYsir, som snarast 
hör till adj. ijåss ock icke till sbst. ljås n. (hvilket för öfrigt 
själft egentligen är neutrum till nämnda adj.). Dessa bildnin-
gar erinra närmast om sådana ord som isl. ender 'ände' : pref. 
and-, vi5er 'haf : vi5r 'vid'. 

Omljud saknas i *Gaghnir (se ofvan). 
En fråga är, om man här äfven har att anteckna några 

devärbativa bildningar. Häremot talar emellertid redan a priori 
den omständigheten, att i de nordiska språken för öfrigt sådana 
äro uppvisade uteslutande från den isländska skaldepoesien2. 
Bland de ofvan uppräknade namnen finnes icke häller något, 
som påkallar en dylik härledning. Fsv. *Threettir hör väl icke 
närmast till vb. thrszet(t)a, utan till ett adj. "threetter (jfr fsv. 
enthreatter 'envis o. d.') eller sbst. thrtet(t)a; se härom närmare 
under Tratten. Gnöttlern innehåller nog en varbalstam, men 
något värb gnöttla har icke uppvisats, ock i alla händelser är 
det mycket osäkert, om namnet ursprungligen varit en la-stam; 

Ber. fiber die verb. d. k. sächs. ges. d. wissensch. zu Leipzig, 
phil.-hist. cl., 46: 129 f.; se äfven Hellqu. Ark. 7: 22 f. 

Ex. hos Schlfiter Die mit dem suffixe ja gebildeten deutschen 
nomina s. 76, Falk PBB 14: 30; jfr Hellqu. Ark. 7: 25. 
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jfr gårdnamnet Gnöttlerum. Däremot synes Kväggen höra hit, 
dock kan här en afledning af ett älfnamn föreligga. Fsv. *vwxir, 
nu Växaren, är bildat af fsv. älfnamnet Vaxa, hvilket själft är 
ett devärbativ. 

b) Till dessa bildningar på -jr sluter sig nu ett stort antal 
sjönamn på -arenl. De behandlas i detta sammanhang, därför 
att de flästa af dem säkerligen utgå från äldre former på -jr. 
Andra synas vara utvidgade af äldre namnformer, som tillhört 
an- eller ian-stammarnas led. Innan vi emellertid närmare 
granska deras ursprung, torde det vara lämpligt att uppräkna 
dem. De äro: 
Agaren 	 Gisslaren 	 [Märrsprängaren] 
Agnaren (jfr 3 b?) 	(: Gisslartorp) 	Mäskaren 
Agnarn(?) 	 Gömmaren 	Nimmaren jämte 
Akaren 	 Hallaren 	 Nimmern 
Björkaren 	 (:fsv. Hallar») 	Nätaren, 
Bullaren 	 Henaren 	 ä.-nsv. Ocar 
Byngaren (jfr 3) 	Hullaren 	 Remnaren 2  
Bärkaren (jämte 	Flällaren 	 Renaren 

Bärkern) 	 'Ilaren 	 Rickaren 
Bönnar(e)n (jämte 	Innaren 	 Rägnaren (jfr 3 b?) 

Bönern) 	 Ivarn 	 Salvaren 
Dagaren 	 Jälmaren (älst 	Snesaren 
Ekaren 
*Ellaren (jämte 

Ellern : Ellarebo) 
Emmar(e)n (jäm- 

te Emmern) 
Enaren 
Fjälaren 
Färgaren 
Följ aren (fsv. 

Fyli) 
Galmaren 
Getaren 

fsv. *Ialme) 
Jämtaren 
Kogaren 
[Kolbrännaren] 
Kopparen 
Laggaren 
Lommaren 
Lommaren 
Myssjaren (fsv. 

'Mysi?) 
Mårsaren 
Mälaren (fsv.Mcelir) 

Snivaren 
Solaren 
Stockaren 
Strömaren 
Stöparen 
Svarfvaren 
Svinnaren 
Tenaren 
Tisaren 
Täftaren 
Täljaren 
Vagnaren (jfr 3 b?) 

De på -naren behandlas under mom. 3 b, såvida ej anledning 
finnes för det antagandet, att n tillhör grundordet såsom i Agnaren, 
Rägnaren, Vagnaren. 

Jfr dock inom. 3 b. 
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Viggaren 	 Yngaren (fsv. *Yngil.) 	Ältaren (fno. 
Vångaren 	Yxtaren 	 *Elptir) 
Växaren 	 Älmaren 	 Ångaren. 
Jfr Ryttaren, Silfköparen, Slaktaren (se mom. 1 a). 

Bland dessa namn finnas endast ett par, som bevisligen utgå 
från en fsv. form på -ir, nämligen Mälaren, fsv. Mmlir, ock 
Älmaren (: fsv. Elmesrum). Jfr bland namn på -naren (under 3 b) 
Tämnaren 	fsv. Tempnir (in tempne). En särskild ställning 
intager Näsnaren 2, som i fsv. tid kan ha kallats Neesir; jfr 
fsv. Noesisporp. Samma utveckling som Mälaren kunna nu 
många andra namn på -aren ha genomgått, alltså t. ex. *Aghir, 
*Ekir, *Galmir, *Getir, *Teelghir, *Vangir, nu Ägaren, Ekaren, 
Galmaren, Getaren, Vångaren ock många andra. Men någon 
visshet kan i detta fall i allmänhet icke vinnas. Ett särskilt 
varnande exempel är Jälmaren, äldre fsv. Iaimans (gen.). På 
samma sätt kan naturligtvis det analogt bildade ock likbety-
dande Galmaren utgå från ett *Galme. 

Äfven i Norge är en motsvarande öfvergång af sjönamns-
suffixet -jr icke ovanlig. Så antager t. ex. Rygh NG IV. 2: 230, 
att sjön Holeren i äldre tid hetat Hylir. 

Vi ha nu närmast fäst oss vid sådana bildningår på -aren, 
fsv. -jr, hvilkas stamstafvelse icke uppvisar omljud (såsom Du.wir, 
Moslir), sådana där omljudet icke framträder (såsom *Ekir, *Getir), - 
eller sådana där redan grundordet har omljud eller kan tänkas 
ha haft sådant (såsom "Neesir). Jfr de under a behandlade *Mer-
ldr, *Gaghnir o. a. Om emellertid namn på -aren kunde upp-
visas, där stamvokalen oomtvisteligen företedde i-omljud, hade 
man naturligtvis ännu större anledning att för dem uppkon-
struera fsv. former på -jr. Men intet af de namn, som här 
kunna ifrågakomma, är användbart för detta ändamål. Altaren 
utgår visserligen utan tvifvel från ett fsv. *2Elptir 	fno. *1_ 
tir, nu Orteren), men omljudet kan här tillhöra grundordet; 
jfr isl. @lptr jämte glpt, alpt. Hållaren kan härledas från såväl 
häll som hall. Älmaren behöfver icke utgå från fsv. almber : 
till grund för namnet kan med lika stort fog läggas afljuds-
formen sv. dial. tum, mit. sim o. s. v., ock man är i själfva 
värket ganska benägen att välja detta alternativ, då man erinrar 
sig de i så fall fullt analoga fno. *Aspir, fsv. Seerker (: stam- 
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men berk- i björk)'. Fsv. *Enir bevisar intet; fno. "Fyrir (: fura; 
se Furen) står däremot på andra sidan. 

Öfriga omljudsformer tillhöra sannolikt ursprungligen icke 
denna klass: Följaren har i fsv. hetat Fyli, gen. Fylla, den 
kallas år 1369 Litle Fylje. Äfven Myssjaren synes vara ut-
vidgad af en gammal lan-stam *Mysi: jfr Gäfjan, Göljan, Man 
m. 11. Färgaren är etymologiskt mycket dunkelt. Rägnaren 
har möjligen i fsv. tid hetat Roaghin (jfr Reghinsmyre). 

Förutom Följaren ock Myssjaren (det senare namnets upp-
konstruerade fsv. form kan dock naturligtvis icke anses säker> 
har Yngaren ursprungligen tillhört en helt annan bildningskate-
gori. På grund af fsv. Yngilsdal, Ingelsdal har man för detta 
namn att ansätta ett fsv. *Yngil 1. *Ingil (se mom. 13). Tisaren 
har sannolikt utbildats af ett *Tisjön, Tisen. 

Men finnas då inga bildningar, som kunna anses hafva ett 
ursprungligt suffix -are? 

Som svar å denna fråga må först framhållas, att de enda fsv. 
sjönamn på -are, som jag lyckats finna, äro Jälmaren, som år 
1497 skrifves Icelmaren, men ännu år 1410 icke erhållit denna 
ändelse, samt Mälaren, som först 1491 uppvisar en form på -ar, 
under det att den gamla ändelsen på -jr, -er först på 1500-
talet alldeles undanträngdes. I indetdera fallet är emellertid 
suffixet -ar(e) ursprungligt. För öfrigt omnämner jag, att spår 
af samma afledning äfven uppträder i fsv. Hallar» (1404) :-
Rallaren samt möjligen i Oiarsbodha (1334), hvarom under 
Öjaren. Man väntar sig emellertid snarare Hallar», Oiarabodha; 
jfr Ellarebo : Ellern. Ett analogt fall föreligger i Gunnar-
skog : Gunnern. Sannolikt böra s-formerna förklaras som be-
roende på kompromiss mellan äldre *Halli(r)so, *011(r)sbodha 
ock sjönamnen Rallaren, *Oiaren, af *Hallir, *0iir. Med af-
seende på r i första leden af gårdnamnen kunna jämföras: 
fsv. Duwirstorp : *Duwir (se Dofvern) 
nsv. Eckersholm : fsv. ifikir 
nsv. Gawrsrum (jämte äldre Gauesrum) : Gagern 
fsv. Hovirsbole, nsv. Höfversby : Höfvern 
fsv. Mcelirsaker : Mälaren 

i) Emellertid kan namnet äfven ställas till Jälmaren; se under 
art. ilmaren. 



XX. 2 	 BILDNINGSSÄTT: NAMN Pi -are(n). 	17 

Runnersrum : *Runnir 
Vidhersrum (jämte Vidhis-) : "Vidhir (se Vien). 

Vidare erinras om nsv. Darsbo, ä.-nsv. Darsboda : Dagaren. 
Darsboda förklarar jag ur ett *Daghirsbodha, äldre *Daghis-
bodha (se närmare Bagaren). Hit hör äfven nsv. Enarstorp, 
Enstorp 	*Eni(r)sporp : Enaren, fsv. *Enir. Se också s. 8 n. 3. 

Om denna förklaring af formen Hallar» är riktig, så utgör 
äfven detta namn en instans mot antagandet af ett ursprungligt 
sjönamnssuffix -are. Häremot talar äfven, att i de nordiska 
språkens älsta skeden denna afiedning varit mycket litet spridd: 
i den poetiska Eddan förekommer ännu intet säkert exempel på 
detta slags bildningar'. Jag anser det alltså högst osannolikt, 
att i förlitterär tid något sjönamnssuffix -are existerat. Där-
emot är det möjligt, att sedermera, då en mängd sjönamn på 
-jr antagit ändelsen -are(n), denna använts vid danandet af nya 
sjönamn. Hvad anledningen kan ha varit till denna suffix-
växling -jr -› -are, är icke fullt klart. Sannolikt står den dock 
på ett eller annat sätt i sammanhang med det i fsv. ock fisl. 
försiggående utbytet af nomina agentis på -jr (t. ex. myrar : 
mor5) mot sådana på -are. Om värkligen y.-fsv. Icelmaren 
skulle bero på anslutning af ä.-fsv. Icelme till fsv. mar (se 
luren), kunde man ju tänka sig, att från detta sjönamn en af-
ledning -aren utlöst sig, som sedermera vunnit utbredning när-
mast i Mälarprovinsernas sjönamn. I detta sammanhang må 
äfven nämnas, att det, då namnet förekommer i s. k. e-mål, är 
svårt eller med till buds stående resurser omöjligt att afgöra, 
om den i allmogens uttal förekommande formen utgår från ett 
namn på -ir(n), -er(n) eller från -are(n). Jfr växelformerna 
Bärkern Bärkaren, Bönern Bönnar(e)n, Ellern "Ellaren, 
Emmern Emmaren, Nimmern Nimmaren samt Bolen 
Bolaren, Solen ••• Solaren (se särskilt Soiaren). I vissa fall tycks 
formen på -aren hufvudsakligen uppträda bland den yngre gene-
rationen; se särskilt Särkern ock Bönern. Den är säkerligen 
mången gång att betrakta som en hypersvecism ock har stun-
dom utgått från kartograferna. 

Grundordet i de etymologiskt klara namnen på -aren är 
substantiviskt; jfr t. ex. Björkaren, Bärkaren, Dagaren, Eka- 

1) Jfr Falk PBB 14: 37. 
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ren, Enaren, Getaren, Hallaren, Rallaren, Stockaren, Vigga-
ren, Vångaren, Älmaren, Ältaren: Af ett a dj ek ti v äro väl åt-
minstone Svinnaren ock Ängaren afledda (direkt eller indirekt 
genom älfnamn); jfr äfven Silvaren. En särskild ställning in-
taga emellertid Kolbrännaren ock Märrsprängaren. Det förra 
namnet växlar med Kolbränningen, ock man vet ej säkert, 
hvilken form som är älst. Det senare är en skämtsam ock till-
fällig agentisk bildning af v ärb et spränga, snarast uppkom-
men genom ellips af Märrsprängbacken. Namnen Ryttaren, 
Silfköparen ock Slaktaren höra naturligtvis till mom. 1 a, då 
afledningen här uppträder redan i själfva grundordet. 

För öfrigt måste man räkna med den möjligheten, att i 
vissa fall gamla, nu utdöda älfnamn ligga till grund. Ett säkert 
sådant fall är Växaren, fsv. *Veesir, af fsv. älfnananet Vaxal. 
Svinnaren kan vara aflett af ett älfnamn, som motsvarar fno. 
*svinna. För ett dylikt antagande talar i sin mån betydelsen 
'den hastiga' (jfr 3 b). Enaren innehåller kanske ett älfnamn 
af samma art som fno. *Eina; i fråga om Lanaren erinras om 
forsnamnet Lanefors. Analoga fall anföras under mom. a ock 3. 

3. Till dessa bildningar på -fr sluta sig namnen på -nir, 
-naren, hvilka grupper emellertid lämpligast behandlas hvar för sig. 

a) fsv. *Byghnir(?), nu Byngaren 
fsv. *Flöknir : fsv. Ploknisrum; nu Flocken 
fsv. *Multnir : fsv. Multhnö; nu Multen 
fsv. *Rotnir(?),nu Bottnen 1 (se nedan) 
fsv. Tempnir, nu Tämnaren 
fsv. */Empnir : ./Empnifiholm. 
*Gaghnir ock "Yxnir ha däremot sannolikt sitt n från själfva 

grundordet. 
På samma sätt bildade äro de fno. fjordnamnen Etnir, 

Pj2lnir, Sygnir, Tysnir(?), Vefsnir2, fno. sjönamnet Flaänir, 
som ansättes af Bugge-Rygh NG 15: 314, vidare isl. Vaigiaumnir 
(Grimnismäl), enligt Bugge Norr. fkv. s. 79 namn på den å, 
som strömmar kring Valhall, ock det i Gylfaginning förekom-
mande mytiska sjönamnet imsvartnir. 

Fao. Vaxu bru, Be NGL 2: 491. 
Rygh Stud. s. 80. Här är det dock möjligt, att i vissa fall n 

tillhört grundordet. 
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b) nav. Björknaren 	'Ljusnaren. 	Rönnaren(?) 
Eknaren 	 Malsnaren 	Snesnaren 
Kolsnaren 	Mäsnaren 	Tämnaren 
Kvännaren 	Näsnaren 	Valnaren 
Lanaren(?) 	Remnaren (jfr 	Visnaren. 
Lixnaren 	 dock 2 b) 
1 Agnaren, Rägnaren ock Vagnaren har sannolikt n kom-

mit från själfva grundordet. 
Af dessa namn har som nämnt Tämnaren sin motsvarighet 

i fsv. Tempnir ock Näsnaren i fsv. "Ntes(n)ir. Malsnaren 2 synes 
vara en utbildning af ett Malsjön, Maison i anslutning till Vis-
naren, hvars s tillhör stammen; ock Lixnaren kan på samma 
sätt ha uppkommit ur ett *Leksjön, *Lexen (= Lexen i Da-
larna). Jfr Tisaren : "Tisjön, Tisen (s. 16). Kolsnaren har 
sannolikt erhållit sin afiedning — i alla händelser sitt s — från 
Tisnaren, hvars s likaledes är radikalt. Af de öfriga är särskilt 
Lanaren etymologiskt oklart. I det följande fästa vi oss alltså 
icke vid dem af de här anförda namnen, som sannolikt ej utgå 
från fsv. bildningar på -nir. 

Hur har nu i de öfriga — de under a omnämnda inberäk-
nade — denna afledningsändelse uppkommit? 

En källa till densamma är tydligtvis att söka i gamla älf-
namn på -n1. Sådana äro fsv. Dumn, Gimn2, nsv. Varn.an (se 
Varen). Ett älfnamn *Visn är sannolikt grundordet för Vis-
naren3, ock *Rotn ligger utan tvifvel till grund för sjönamnet 
Rottnen; jfr för Rottnen 1 Rottneå ock för Rottnen 3 gård- 
namnet Rottneros 	*Rotnar os. Då Rottnen 1 uttalas med 
alle. 2, kan man mycket väl tänka sig, att detta namn i fsv. 
lytt "Rotnir (med förlorat nominativmärke såsom i Brängen 

Breengir). Dock är det från formens synpunkt sannolikare, 
att ordet varit en an-stam. Af fno. älfnamn på -n må anföras 
Pgrn, behandlat af Rygh Stud. s. 56. Jfr för öfrigt under 
Innen. 

Men äfven en ja-afledning af ett älfnamn på -a (<-- lön) 
bör komma att innehålla grundordets stamkonsonant n. Jfr isl. 

Om med sjönamn sammanhängande älfnamn se under afd. 
Se under Byngarn, Gimmen. 	3) Jfr dock nedan (s. 20). 

Sv. landsm. XX. 2. 	 2 
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birna : flit. bero 'björn', dalm. yras, : orrel, ä.-nsv. yxna 'ox-
lägg' : oxe 0. s. v. samt isl. Dropnir, Glitnir 0. s. v., som jag 
sökt förklara ur äldre "drupaniaR, *glitanian 0. s. v.2  Hit kan 
man föra Kvännaren 	 : ett fsv. älfnamn*Ilviöpa = fno. 
*Kvare5a; jfr det analoga under 2 (s. 18) anförda Svinnaren(?) : 
*svinna = fao. älfnamnet *svinna samt andra där omnämnda 
fall. På samma sätt utgår möjligen Visnaren från ett Visa3, 
identiskt med det gamla namn å Viskan, som ingår i fsv. Visu-
langer (se Teselången), ock namnet å den närbelägna Valnaren 
från det i Vrml. ock Norge uppträdande älfnamnet *Vala. I 
detta sammanhang erinras äfven om fsv. Temnir, som kan vara 
en afledning af ett gammalt namn på Tämna,reån, Ottnaren 
Gästr. : fao. älfnamnet Otta ock fsv. *lEmpnir i 2Empnisholm. 
: Em, iimån. 

Att i vissa af dessa fall älfnamn ligga till grund, göres 
troligt äfven af betydelsen, som stundom bättre passar för åar 
än för sjöar. 

Ur dessa två källor, älfnamn på -n ock på -a (-<- [I]ön), 
kan nu ett sjönamnssuffix -nir ha flutit. Dylika yngre bild-
ningar på -nir äro sannolikt Björknaren (väl blott en bokform), 
Eknaren, 11Manaren, hvilka äro härledda af substantiv, ock Ljus-
naren af adjektivet ljus. Dock torde man knappast få söka 
något stöd för denna uppfattning i den omständigheten, att de 
icke uppvisa omljud i stamstafvelsen. I sitt ofvan citerade före-
drag4  har nämligen SIEVERS uppvisat, att i nordiska bildningar 
på -nir frånvaron af i-omljud är regel, icke undantag, hvilket 
nämnde förf. anser — åtminstone stundom — bero på ett ur-
nord. -nör (-anko- 1. dyl.). Jfr slutligen äfven växelformerna 
Snesnaren ock Snesaren. 

4. Ett icke obetydligt antal sjönamn har bildats med suf-
fixet -an- (nord. -e). Där fsv. belägg saknats, har den nsv. 
formen — märk särskilt namnen på -an, t. ex. Eldan o. d. — 

1) Se Hellqu. Ark. 7: 45. 
3) Hellqu. Ark. 7: 23. Här nlå äfven erinras om isl. Svidnir 

(i Helgakv. HjQrv.) : Svida (Svava, d. v. s. svavernas) konung. 
Eller från *Visn; se ofvan. 
Berichte fiber die verb. d. k. sächs. ges. d. wissensch. zu Leipzig, 

phil.-hist. cl., 46: 148. 
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det nu gängse uttalet (ak c. 2) ock de af sjönamnen bildade 
gårdnamnen varit de kriterier, på grund af hvilka ett sjönamn 
ansetts tillhöra denna grupp. 

a) Namn af substantiv: 
fsv. "Algudhi(?) 	 nsv. Lien 2 
nsv. Barken 	 Loken 

Bjärken (jämte 2) 	 Muskan (jfr 12, 18) 
Björken (jämte 1) 
	 Nadden (jfr 1) 

Boen 	 Noren (jämte 1) 
Bolen 1 
	

fsv. "Rampne (se ~men) 
Drafven (jfr 1) 	 nsv. Roten (: Rotabo) 
Edslan(?) 
	 Råen 

Ekan 	 Saxen (jämte 1) 
Eken 	 Sinnern (: Sinnerbo) 
Eldan 	 Skepen 
Ettern 	 fsv. Skeerve (se Skärflången) 
Fjällen(?) 	 nsv. Spjuten (jfr fsv. Spiute; 
Flugen 	 jämte 1) 
Furen (jämte 1) 	 Soten (: Sotared) 
Gryten (jämte 1) 	 Sången (jämte 1) 
Gåsen (: Gåseboda) 
	Toften 

Hillen (: Hillavara) 
	Toren 

Horjen? (jfr 11) 	 Tullan(?) 
Hufvan 	 Tången 2 

fsv. "Ise (nu Islingen: Isaryd) 
	Uren? ( jfr fsv. Ursnees) 

*Isslme? (nu Jälmaren) 
	Uttran 

*Kambe (se s. 5 noten) 	Viggen (jfr fsv. Viggabo- 
nsv. Kilen (fsv. Kilamara, där - 	dum) 

	

jämte till 1) 
	 Vålen : Vålbo, Våltorp 

Kinnen (: Kinnanäs) 
	

Älmtan(?) 
Kornan 	 Ältan (jfr 5) 
Kumlan 	 Älten 7 (jämte 1). 
Analoga bildningar äro t. ex. fno. sjö- ock fjordnamnen 

*Aspi, *Eiki, *Eitri, Igli, *Leiri, *Visti, *Oyji. 
Suffixet -an (-e) har här tydligen samma funktion som det 

under 2 behandlade -lam (-ir). Detta framgår för öfrigt bl. a. 
däraf, att växelformer på -e ock -jr äro ganska vanliga, t. ex. 
fno. *Aspir 	*Aspi 
fsv. *Bringir 	*Bringe (se Bringen) 
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fsv. *Beellir 	*Bselle (se Bällen) 

*Bwrkir (0. Bicerkir?) 	*Bilerke (se Bärkern o. Bjärken) 
*Eldhir 	"Eldhe (se Ellern 	Eklatt) 
*Getir 	*Gete (se Getaren 0. Getan, hvilket att dömma af 

gårdnamnet Get[e]torp utgår från en n-stam) 
*Sadhir 	Sadhi (se Kulen) 
*Valir 	*Vali (se Men 2) 
'Vipir 	*Vipe (se Vien) 
*./Elptir : *./Elpte (se Ältaren, Ältan, Alten) 

fmk *Oyir : *Oyji. 
Fsv. "Bimrke betyder alltså 'björksjön', *Eke 'eksjön', *Gåse 

'gåssjön', "Korns 'kornsjön', *Rote 'rotsjön', *Utre 'uttersjön', 
*Våle 'sjön vid vålen', */Elpte 'svansjön' o. s. v. Bildningarna 
äro att jämföra med sådana som isl. h2fde 'utskjutande klippa' 
: h2fuö, tange 'utskjutande landtunga' : tQng o. S. v.,  

Formerna på -an såsom Edslan, Eldan, Hufvan, Kornan, 
Kumlan, Muskan, Ogan, Tullan, Uttran, Älmtan, Altan 0. s. v. 
utgå i regel från de oblika kasus på fsv. -a, hvilka sedermera 
segrat öfver nominativen. Jfr fraan Sooma (1447) : Sommen. 

I ett par fall har suffixväxling ägt rum: Ise 	Islingen, 
Iwlme Icelmaren. 

b) Namn af adjektiv: 
nsv. Aglan 	 fsv. Friske 

Bjälfven(?) : Bjälfverud nsv. 
(märk dock akc. 1) 	nsv. 

Bleken 1 : Blekhem 2  
Bråen : fsv. Brabodhum 
Djupen : Djuphult, Djupebo 
Fegen 
Fladen 
Flaken 
Flaten : Flatebo, Flathult 

(jämte 1) 
fsv. (fda.) Fripe 
nsv. 	 fsv. *Friple) : 

fsv. Frillaböke 

Grunnen : Grunnahem 
Hultbren (jfr 1) 
Hultebrejan (fsv.nom."Hul- 

tabrepe) 
FIviten (obl. kas. huitan 

1500-talet : Hvittorp) 
Hyn 
Hären 
Krampen. : Krampamåla, 

Krampanäs 
Lammen : Lamhult 
Lyan 
Lyen : Lyåsa 

Se Hellqu. Ark. 7: 47 f. 
Jfr Bleken 2 : Blistorp (se 1 b). 



XX. 2 	B1LDNINGSSÄTT : AFLEDN. PA. -an, -en. 	23 

	

ns.v. Låkan 	 Skiren : Skirboholm, Skir- 
Mien. 	 hult m. m. (jämte 1) 
Mörken : Mörketorp 1 

	
fsv. *SkEere (se under Skären) 

Naten 	 nsv. Slätten : Slättaryd 
Njärfven : ä.-nsv. Nierffua- 	Svalen(?) : Svaltorp 

	

hult 	 Svartens (jämte 1) 
Nären (jämte 1) 	 Svänsken? (jfr 18) 
Skarpen : ä.-nsv. Skarppa- 	Säfven 

	

torp 
	 Itnimmen : fsv. Odnemx- 

Skiran 2 	 skogher; jfr äfven 5. 

Ofvan anförda bildningar innehålla sålunda, därest de äro 
riktigt tydda, den svaga formen af adj. Oblika kasusformen 
på -a(n) (lokativer?) innehålla: Aglan, ä.-nsv. huitan (: Hvi-
ten), Lyan, Låkan, Skiran. Jfr no. sjönamnet Lysa (Rygh NG 
3: 206). 

Sannolikt har i många fall älst ett appellativ för 'sjö' varit 
utsatt. Om det svaga adjektivets funktion i germ. ortnamn se 
Kögel PBB 14: 102 f. 

e) Direkt af värbalstammar äro snarast Brinnen, Gisen 
Ommen, Open, Rinnen bildade. Ommen ock Open kunna 
visserligen till nöd äfven fattas som afledda af sbst. öm, öp; 
men detta är en möjlighet som afgjort bör sättas i andra rum-
met. Dessa sjönamn äro sålunda till sin bildning att jämn-
ställa med älfnamnen fno. Va5a (se vadjungen) ock fno.-fsv. 
Vaxa (se Växaren). 

5. Suffixet -lan. 
Relativt säkrast äro några af adjektiv bildade namn såsom 

Dypen (dock alm 1), Fläten (jfr fsv. Flätiabo), Fyllan (akc. 2) : 
fsv. Fyllarydh, Rymmen (akc. 2), Styran, Vrängen. (akc. 2), 
Värmen (akc. 2), Yngen (ake. 1) : fsv. Yngiaasa, Ingiaasa; 
alltså fsv. 'Dype, *Flmti, *Fylle, *Rirme, *Styre, *Vrtenge, *Vcer- 

l) Märk dock akc. 1. 
Jfr Skiren, som hör till mom. 1 b. 
Svarten 1 har dock sannolikt bildats af adj. svart genom för-

medling af namnet på den å, som i fsv.-fda. tid faktiskt kallats Svart 
(jfr fda. sockennamnet Svarthra 	*Svartar a, d. v. s. ån Svart). 
Om med sjönamn sammanhängande älfnamn se utförligt under afd. III. 
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me, 'Ynge (*Inge). Af dessa kunna dock Flätan ock Rymmen 
utgå från omljudda grundord, i hvilket fall de höra till 4 b. 

Substantiviska grundord hafva Hörnan (fsv. *Hymn?) : 
horn, Myssjaren (fsv. *Mysi?) : fsv. mos, fsv. *Yxne (nu yx-
flingan) : Yx.narum : oxe. Om Altan se mom. 4. 

För öfrigt erinras om namnen Färnen, Hörken, Nälen, 
Oppäsen, Ryppjan, Ströjan (: fsv. gårdnamnet Strydhia), Väl-
lenl. Fsv. Fyll (se Följaren) har kanske omljutt grundord; det-
samma kan vara fallet med öljaren, som jag anser snarast 
utgå från ett *YU. Dessa namn höra i så fall till 4 a. Ändel-
sen -an i Ryppja,n, Ströjan ock Styran tillkommer ursprung-
ligen namnens oblika kasus. 

I Yxningen ock väl äfven Följaren, Myssjaren har suffix-
växling ägt rum. Jfr med afseende på de båda sistnämnda nam- 
nen got. ilskja 	fsax. fiskeri. 

Slutligen må uttryckligen framhållas, att man för sådana sjö-
namn som Dypen, Rymmen, Värmen, Hörnan äfven har att räkna 
med den — visst icke svaga — möjligheten, att omljudsformen 
härleder sig från gamla oblika kasus på -in (jfr t. ex. f ht. Rama-
raginpah) ock att sålunda här inga lan-stammar föreligga. På 
analogt sätt har man som bekant förklarat stamvokalen 83 för 
väntat a i åtskilliga former i VGL. Ett likartat fall tycks före-
ligga i fht. Jag erinrar därom, att fht. ortnamn sådana som Al-
dinburg, Tegarinauua, Uuizenburg (för Aldun- o. s. v.) af 
Kögel PBB 14: 108 f. uppfattas såsom innehållande räster af de 
feminina n-stammarnas älsta böjningssätt ock ej som beroende 
på anslutning till maskulinerna. 

I vissa fall kan dessutom omljudsformen ha sin rot i nam-
net å någon genom sjön flytande älf; jfr t. ex. det af Rusken 
bildade ånamnet Ryskia. 

6. Något sjönamnssuffix -ön (-lön) finnes ej. Namnen ha 
nämligen maskulint kön (se c 3). Om -former såsom Aglan, 
Styran, Tärnan 0. s. v. se 4 ock 5. Dolpan, Dölpan ock Vesan 
äro rena appellativ; se äfven Djup-, Grundsnuggan samt Flagan. 
I ett eller annat fall kan möjligen ett älfnamn på -a ha öfver-
gått på sjön (jfr Rygh NG 3: 206). 

1) Se vidare de särskilda artiklarna. 
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7. Ett synnerligen värksamt medel att bilda sjönamn ha 
ändelserna -ing ock -ung varit. Att dömma af ombildningar, 
som bevisligen försiggått i relativt sen tid, torde detta suffix 
kunna betraktas som alltjämt produktivt. Här nämnas först de, 
som nu uppträda med ändelsen -ing: 
nsv. Billingen (: Billingsbärg) nsv. Lådingen (: Lådingsfall) 

Borstingen 	 Löningen 
Bressingen 	 'Malingen 
Bränningen 	 Malmingen 
Börlingen (fsv. 'Bolunger?) 	Medgölingen 
Dålingen 	 Melingen 
Dänningen 	 Meningen (: fsv.Midhlungs- 
Elingen (: Elingsbo) 	 botha, se nedan) 
Eningen 	 fsv. *Mipinger (: Midingsbrå- 
Filingen 	 ten 43. S. v., se under Mien) 
Flyttingen 	 nsv. Myingen 
Frödingen 	 Mysingen 
Fyllingen (: Fyllingsbo) 	Mälmingen 
Fysingen 	 Nedingen (: Nedingsnäs) 
Föllingen (fsv. Filunger) 	Nistingen 
Ginningen 	 Nyttingen 
Glimmingen 	 Närdingen (: fsv. Nerdun- 
Grytingen 	 gahunderi, se nedan) 
Gröningen 	 Risingen? (sannolikt dock 
Hillingen 	 af gårdnamnet Risinge) 
Hulingen (: fsv. *Flolunder, 	Ru.dingen 

*Hulunder, se nedan) 	Ryningen 
Hu.nningen 	 Rämmingen 
Hynningen 	 Röringen 
Hysingen 	 Silingen? (jfr gårdnamnet 
Hällingen 	 Silinge) 
Höningen 	 Skillingen 
Hör-ningen (: Hörningsnäs) 	Skrailingen 
Klämmingen 	 Skärfvingen 
Kolbränningen 	 Skäringen 
Krökingen 	 Slänningen 
Kylingen 	 *Spåningen (se Spången) 
Kölingen 	 Starringen 

ä.-nsv. Limmingen 	 Steningen 



26 	 HELLQUIST, SJÖNAMN. 	 XX. 2 
nsv. Svartingen 

Sanningen 
Söringen 
Tjalingen 
Tjutingen 
Trehörningen (: Trehör- 

nin.gstorp) 
Treingen (: Tränshult <- 

*preingshult) 
Trigölingen 
Tvängen 
Tafösingen 
Valingen.  

nsv. Villingen (: Villingsberg) 
Vinningen (fsv. *Hvinir : 

Hvinisrum) 
fsv. 'VEelinger (nu Välen 1 : fsv. 

Velingxnees, nu Välsnäs) 
nsv. Vällingen 

Väringen. 
Yraningen (jfr nedan) 
Yxningen (fsv. *Yxne : Yx-

narum) 
Ärtingen (:fsv. Aretamarkh) 
Ödingen 
Öfvingen. 

Af andra germanska vattendragsnamn anföras för jämfö- 
relses skull sjönamnen fno. Pylingr, Meringr, 	mytiska flod- 
namnet IfIng, ags. Ylftng. 

Afledningen är för öfrigt vanlig äfven i andra nordiska ort-
namn. Här erinras om önamnen Gislingen (jfr fsv. Giisl-o, se 
aisslaren), fsv. Hising (nu Hisingen), *Lidhing (nu Lidingön)1, 
fno. Dilling -› Dillingarey, bärgnamnet fsv. Billingh 2  ock skogs-
namnet fsv. Ripungsviper (VGL IV : *Ripunger). 

Grundordet i de uppräknade sjönamnen är i allmänhet sub-
stantiviskt. Adjektiv o. d. ligga dock sannolikt till grund för 
Flyttingen, Fyllingen, Gröningen, Melingen, Mellingen, (fsv.) 
*MiPinger, Myingen, Nedingen, Nyttingen, Skäringen (: adj. 
skär; jfr dock sbst. skär, fsv. sker 'klippa'), Svartingen, Vii-
lingon, Ödingen, &vingen. Dessutom finnas några fall, där 
stamordet synes ha värbal karakter, såsom Glimmingen, *Glin-
gen (P), Tjutingen. Man kunde beträffande dessa bildningar 
erinra om de g,erm. folknamnen Thu.ringi, Tulingi, som ställts 

önamnet Visings ø (VGL IV, nu Visingsö) visar sig genom 
sitt s icke vara att föra hit, utan innehåller personnamnet Vising (se 
Hellqu. Sv. ortnamn på -inge s. 169) : ett gammalt önamn Vising 
hade naturligtvis gifvit sammansättningen Visinga(r)0. Säkra ex. på 
att önamn bildats af personnamn finnas: ett sådant är fno. Atley, enl. 
Fagrskinna af Atli jarl, hvilken där dog af sina sår, som han erhöll i 
slaget vid Fjalir. 

Jfr fht. bärgnamnen Drimining, Osining (Kluge Nom. stanimb.2  
§ 100 d). 
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till v. (isl.) pora, pola (Much PBB 17: 65); dock äro dessa här-
ledningar ganska osäkra'. 

Ett älfnamn ligger till grund för Rämningen (: *Reamma 
eller *Hamna; jfr Rämnaå) ock sannolikt äfven för åtskilliga 
andra, t. ex. Funningen, Krökingen, Tåfösingen. Jfr fno. sjö-
namnet *Meringr : älfnamnet *Mara, nu Muru (se Rämningen). 

Emellertid hafva många ofvanstående namn i fsv. tid icke 
lindats på -ing-. Vi hafva här att urskilja tre fall: 

De fsv. gårdnamnen Holundsrydh (Hul-), Holundsfarhult 
(Hul-, -holt) visa, att sjön Hulingen i fsv. hetat Holunder ock 
Hulunder, d. v. s. 'hålsjön' (se Undan, Ulma). På samma sätt kan 
i andra namn på -ing (ock -ung) en sammansättningsled -under 
dölja sig. De nsv. gårdnamnen Midingstorp, Midingsbråten, 
Midingsvik utgå möjligen från ett *Mipundsporp o. s. v., af ett 
*Mipu.nder (hvilket förhåller sig till Mien som Fjällunnen till 
Fjällen(?) ock som Imsjön till Immen o. s. v.). Så kan äfven 
Skillingsmåla Skälen bedömmas. 

I vissa fall har suffixet -ing bevisligen tillagts i yngre 
tid. Så har Vinningen hetat *Hvinir, Yxningen utgår från ett 
*Yxne ock Ärtingen lifvenledes från en enklare form; jfr fsv. 
Hvinisrum (uppvisat i ä.-nsv.), Yxnarum ock Aretamarkh. 
Så kan det äfven ha gått med andra namn; jfr Grytingen, 
hvilket namn växlar med Gryten. Hissingen har i äldre tid 
kallats *Hipsio, Bressingeu möjligen *Bröpesio. Jfr Islingen. 
: fsv. *Ise (se 8) samt Gröningen : Grönbo. 

Många af namnen på -ing ha i äldre tid haft ändelsen 
-ung. Detta är fallet t. ex. med Föllingen, fsv. Filunger (1337), 
vidare med Mellingen, fsv. *Miplunger : Midhlungsbotha (1413) 
saiht Närdingen : fsv. Nerdungahunderi (1219). Liknande bild-
ningar har man också att söka bland de sjönamn på -ing, hvilkas 
stamvokal icke uppvisar omljud, såsom Borstingen, Dålingen, 
Hunningen, Lådingen, *Malingen, Malmingen, Rudingen, Skraf-
lingon, Starringen, Svartungen, Tjalingen, Tjutingen, Valingen. 
Emellertid kunna dessa äfven vara bildade med suffixet -ing 
efter omljudstidens slut. 

Slutligen erinras i detta sammanhang om några sjönamn 
på -ingen (-ungen), för hvilka säkert eller så gott som säkert 

1) Se Hellqu. Sv. ortnamn på -inge s. 229. 
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gårdnamn på -inge ligga till grund. Sådana äro [Aplungen,] 
Drättingen, [Ryeklingend Syningen, Turingen, Tydingen, Yd-
dingen; i fråga om Silingen är jag mera tveksam (se nedan). 

Vi öfvergå därefter till de sjönamn, som i nsv. behålla 
ändelsen -ung. Jag har antecknat: Aplungen, Bollungen, Bo-
tungen, Hallungen (: Hallingsnäs), Hällungen (: Hällesnäs, 
se afd. III), Rudu.ngen, Römmungen, Salungen, Vadjungen <-
*Vadöjungen (: Vadjungsed, ä.-nsv. Wadjungse, hvilket svårligen 
är samma namn, som i fsv. skrifves Viidhungedhe), Vålu.ngen. 

Alla dessa namn, som i nsv. ha ändelsen -ung kvar, tillhöra 
västra Sverge : Vrml. Dalsl. Boh. o. Vg. Endast Rudungen 
Uppl. gör undantag, men denna sjö kallas hos RADLOFF Rudingen. 

Här behandlade namn på -ing, -ung ha i fsv. i regel haft 
stark form -inger, -unger. Detta framgår bl. a. däraf, att samt-
liga af dem bildade gårdnamn i första leden hafva s; jfr Bil-
lingsbärg, Blingsbo, Fyllingsbo, Flallingsnäs, Hörningsnäs, 
Lådingsfall, fsv. Midhlungsbotha, Vadjungsed, Villingsbärg 
Ett undantag synes föreligga i fi3v. Nerdungahunderi (1219), 
Neerdingia hundare (1402) : *Neerpunge o. S. v. Såsom under 
Närdingen framhållits, ingår här snarast ett släktnamn med be-
tydelsen 'man från (trakten kring) Närdingen'. Att dock svaga 
former af dessa sjönamn kunna förekomma, visar gårdnamnet 
Finalingahult, hvarom se under 8; jfr äfven "Glingen. 

Om -ling se mom. 8, -ning 9, -ang 10. 

8. Parallellt med suffixet -ing går -ung. Det har som bekant 
uppstått genom felaktig upplösning af ord, hvilkas stam slutat 
på 1 : jfr isl. kerling : karl, sv, yng-ling : ung. Vi ha här att 
märka: 
[Börlingen 	fsv. *Bolunger 	Mysslingen ? (jfr isl. niSrs- 
Dimlingen (bredvid Gäss- 	lingr) 

lingon) 
	 Nylingen (: Nylingstorp) 

Dädlingen eller Dällingen 	Ripplingen (: Rippestorp) 
(:iv. Deed[h]esio) 
	

Trysslingen? (jfr Trysslinge) 
Döpplingen 	 Tysslingen? (jfr Tysslinge) 
Dösslingen 	 Värlingen 
Femlingen (: Fimlingahult 1629) Ygglingen 
[Gässlingen, se nedan] 	Ynglingen (: Yngen) 
Islingen (: Isaryd) 
	

Örlingen (: Örlingshyttan) 
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Af dessa namn synas Dimlingen, Döpplingen, Femlingen, 
Nylingen ock Ygglingen vara afledda af adjektiv. 

Gässlingen ock Mysslingen ha eller kunna ha fått afled-
ningsändelsen -Ung från grundorden. Diralingen är belägen 
nära Gässlingen ock har sannolikt till afledningen rättat sig 
efter detta (jfr Arken Virken, Kolsnaren Tisnaren, Käxten 

Risten o. s. v.). Medlingen synes ha hetat Med(h)esio, f'sv. 
namn på den socken, där sjön är belägen. Islingen är väl en 
utbildning af ett *Ise : Isarydl, Ripplingen möjligen af ett 
*Ripir I. dyl., jfr Rippestorp2. 

I Ynglingen, namn på en liten sjö vid Yngen, har suffixet 
utpräglat diminutivisk funktion. 

Gårdnamnet Fimlingahult har jag antagit visa hän på ett 
svagt sjönamn *Fimlinge (jfr 8)3. Man kunde erinra om fsv. 
skogsnamnet Rislinge (VGL IV. 11: 1), nu Rualingen i Vadsbo 
hd Vg., jfr Risviper, namn på en annan i Vg. belägen skog. 
Emellertid förekommer anf. st. äfven formen Riislinger. Be-
träffande Femlingen bör dock äfven den i tillägget framhållna 
möjligheten tagas i öfvervägande, att namnet är en subtraktions-
bildning ur Fimlingahult, hvars första led kan innehålla ett 
patronymicum; jfr Aphingen, Islingen. 

Ryeklingen hör ej hit: det är bildat af gårdnamnet Ryck-
Unge. Om Trysslingen ock Tysslingen se de särskilda artik-
larna. 

Liksom -jr ock -nir gå vid sidan af hvarandra, finnas 
ock jämte sjönamn på -ing några sådana på -ning : Hyningen, 
Limningen (: gårdnamnet Limmingen), Lysningen, [Rämningen, 
till 7n Römningen, Ymningen; se särskilt Lysningen. Om n 
som karakteristisk konsonant se för öfrigt mom. 3 ock 15. 

Suffixet -ang uppträder sannolikt i det vrml. sjönam- 
net Jangen 	*E(p)anger : Ed. Jfr no. Oyangen. 

Se dock om en annan möjlighet under Islingen. 
Dock kan nog Rippestorp utgå från ett *Riplingsporp; jfr 

Hällesnits: Hällungen, fsv. Raklangis torp, nu Raokstorp : Raklån-
gen, fsv. GlysingsnEes, nu Glysnas (se Ryningen) o. s. v. 

Se dock äfven tillägget (Sv. lm. XX. 3: 4). 
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Något sjönamnssuffix g(h) — nu j eller efter tonlös kon-
sonant k — har väl knappast existerat. I de namn, där ett sådant 
synes uppträda, har man att utgå från gamla adjektiv på -ug, 
-ig af samma *art som sv. dyig, grusig, stenig, isl. saurugr 
'oren' (: saurr) o. s. v. Hit höra Gorjen, Gräsken, Gröcken, 
Haljen, Larjen, Maljen, Orjen, Saljen, Skärjen, Soljen, Säljen, 
möjligen äfven Horjen (: *harugher, jfr dock fsv. hargh, horgh). 
Dessa eller åtminstone de fiästa af dem äro ursprungligen svaga 
former af adjektiv, t. ex. *Gorghe, *Grteske, *Grytke (jfr isl. 
vitke : vitugr), *Halghe, *Malghe (: Malghasanda), *Salghe, 
*Skeerghe : gårig (fsv. *gorugher), *gräsig, isl. grji>tugr 0. 8. v. 
De betyda sålunda 'den gyttjiga, steniga, sandiga, klippiga' o. d.; 
jfr 12. I Gorjen, Haljen, Maljen, Saljen ock Säljen bar akcent-
förskjutning ägt rum: de uttalas enligt uppgift med akc. 1, 
ehuru •de ljudlagsenligt skulle ha akc. 2. Skärjen synes ha 
båda akcentformerna. 

Norska vattendragsnamn, som möjligen uppkommit på ana-
logt sätt, äro t. ex. älfnamnet Olga, hvarorn se Bugge-Rygh 
Elven. s. 329, Tyskan anf. arb. s. 339, fjordnamnet *Vingi anf. 
arb. s. 342 samt NG 14: 47 o. a. 

Den starka osynkoperade adjektivformen har lemnat spår 
efter sig i fsv. Maligxsanda (: "maligher jämte Malghasanda 
(: *malghe). 

Huru dylika vattendragsnamn på -gen (-jen) uppkommit, 
visa oss sådana förbindelser som t. ex. f ht. Hamariginpah 'vid 
den steniga bäcken', svag form af adj. *hamarac 1; jfr t. ex. 
Gryeken. Med afseende på bildningen kan man för öfrigt jäm-
föra de grekiska sjönamnen BOUTLX.71 l4.V11 i Egypten vid staden 

'Ä u)) lip, i Beotien : "TIA (= 	'skog'), anförda af 
Fick Bezz. Beitr. 22: 75. 

Suffixet k2  (fsv. k) är icke fullt så vanligt i svenska 
sjönamn, som det vid första påseendet kan synas. Endast i 
följande namn anser jag ett sådant med större eller mindre 
sannolikhet böra antagas: 

Se Kögel PBB 14: 106. 
Jfr om detta suffix Hellqu. Ark. 7: 142 f. 
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Arken 	 Järken 	 Tolken(?) 
Erkan 	 Karken 	 Torkan 
Falken' 	 Kälken 	 Virken 
Holken (osäkert) 	Silken 	 Visken 
Hörken 2 	 Tjunken 	 Örken. 
Jälken 	 Tjurkon 

I Pryken ock Greken är k-afledningen af något annat ock 
ännu ålderdomligare slag. Kanske bör man med dessa bild-
ningar jämföra t. ex. nord. kvikkr, om detta med VGRIENBERGER3  
är att förklara som ett ieu. g2i-g2os. 1 Gräsken ock Gröeken 
har däremot i fsv. tid afledningen snarast varit -gh (se 11). 
Hos åtminstone följande sjönamn hör k till stammen i de ord, 
hvaraf de bildats: Asken, Bjälken, Bjärken, Björken, Borken, 
Busken, Bärkern, Pasken, Busken (:ty. rauschen), Tiken, möj-
ligen också i Muskan (jfr 18). Dessa komma alltså icke här i 
betraktande. 

Det i de först uppräknade sjönamnen förekommande k-suf-
fixet torde i åtminstone några fall vara att sammanställa med 
den adjektiviska k-afledning, som behandlas af Kluge Nom. 
stammb.2  s. 1014; jfr t. ex. ags. *eowoe i eowoeig 'zum sehafe 
gehörig'. Sådana namn som Arken, Järken, Tjurken, Örken 
kunde alltså utgå från adj. urnord. *arakau : fsv. orn (: ari), 
*ainakan : isl. eir, *peurakaa : fsv. piux, *auRakaa : fsv. or. 
Jfr de under 11 behandlade Gorjen : gårig, Gröcken : isl. 
grj6tugr o. s. v. Emellertid har på nordiskt område utan tvifvel 
ett speciellt vattendragssuffix -k- utlöst sig, möjligen med upp-
rinnelse just i sådana adjektiv som de nyss anförda5. Sådana 
fullt säkra fall äro t. ex. Silken (jfr no. älfnamnet Slika : sil 
n.), Visken (jfr fsv. älknamnet Visk jämte Visa, senare Vesan 
i Veselången, fsv. Visulanger). Jfr vidare älfnamnet Sorka Vrml. 
(se Sormen). I no. finnas åtskilliga älfnamn med ändelsen -ka, 
t. ex. Bronka(:brinn), Folka, Grunka (: grunnr), Ilka (: illr), 

Knappast af djurnamnet falk. 
Där kan dock k tillhöra stammen. 
Sitzungsber. d. k. akad. d. wissensch. OXLII. 8; 174 (Wien 

1900). 
Om densamma i nordiska språk se äfven Nor. Sv. etymol. s. 26. 
Jfr det analoga förhållandet med la-suffixet ofvan (s. 12). 
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Roökl, Tronka, Vikka (: viör m. fl.)2. Kanske bör för öfrigt 
afledningen sammanhållas med det i synnerhet i person- ock 
djurnamn icke ovanliga diminutivsufflxet k3. 

I detta sammanhang må erinras om det fsv. skogsnamnet 
Roöke (VGL IV. 11: 1), nu Rålken i Vg.; jfr det nyss anförda 
no. älfnamnet Roök4. 

13. 1 som karakteristisk konsonant5  i sjönamn synes upp-
träda i 
Böekeln, äldre Börkein (nu akc. 1) 	*Birkil(?) : björk 
Eekeln (: Eklabo) 	*Ekle : ek 
Edslan (:fsv. Etleeskogh) 	*Etle (jfr no. älfnamnet Eitla) 
Findeln (kanske dock sammansättning) 
Färveln (akc. 2) *FEervii. : (?) adj. urgerm. "farna- (jfr ty. farbe> 
Grindeln (akc. 2) : "grind- 'sand' 
Gändeln : 	gandr 'käpp' 
Hummeln (akc. 2) : isl. htimr 'halfmörk' 
Hundlen (alm 2) 
Härlen. (akc. 2 ock 1) : is!. adj. hån 'grå'? 
Immeln, äldre Imell (1624) : isl. imr 'mörk' 
Järfveln (sannolikt alle. 2) : isl. jgrve 'sand, grus' (jfr fsv. gård- 

namnet Yrvä 	*Irui-) 
Strångeln (alle. 2) : fsv. stranger 
fsv. 	(se närmare Teden) 
Tyngeln. (akc. 2) : tunga 
Veckein (akc. 1) : vek (i en äldre betydelse) 
Värmeln, fsv. Vtermikskogher) (alm 2) : älfnamnet Vasrma 

: varm 
fsv. 

	

	*Ingil (nu Yngaren) i Yngils-, Ingilsdal (nu Yn- 
gersdal) : germ. stam in3u- 'trång' 

Ömrneln (akc. 1) : isl. aumr? 
Örlen (alm. 2) : ör. 

Jfr dock under Bunken. 
Rygh NG 3: 304, IV. 2: 294 m. fl. st. samt Rygh Elven. flerstädes. 
Om detta Be Hollqu. Ark. 7: 144, Kluge Nom. staramb.2  S. 30 f. 
Liknande öfverensstämmelse mellan skogs- ock sjönamn före-

kommer äfven annars, t. ex. skogsnamnet fsv. Gryti Vg. ock sjönamnet 
Gryten samt (?) fsv. Hildi Vg. ock Hillen. 

Jfr Hellqu. Ark. 7: 146 f. 
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Bildningarna ha i allmänhet starka former på -il eller — 
att dömma af de oomlj udda stamvokalerna — -ul (-al), mindre 
ofta svaga på -le. Jfr det isl. mytiska älfnamnet Gipul. 

Grundordet är antingen adjektiviskt eller substantiviskt. 
Sannolikt äro de fht. älfnamn, som jag spårar i de fht. ortnamnen 
Grindila, Lindelbach ock Wirmilaha, att till sin bildning jäm-
föra med dessa nordiska vattendragsnamn; se Grindeln ock 
Värmeln. 

I följande fall hör eller kan 1 höra till stammen: Dof-
veln : fht. tobal, Dyfveln (akc. 2) : fht. tobal eller no. dyvla, 
Grumlan, för hvilket flera förklaringsmöjligheter erbjuda sig, 
Misteln (akc. 2) : fsv. Mystilsestter, nu Missäter : växtnam-
net mistel(?)1, Möckeln : fsv. mykil, Skärlen ÷- fsv. Sktnr-
langer, Vammeln (akc. 1) : fsv. Vamolso : fsv. vamui. Be-
träffande Gapern (akc. 1) : gap är det osäkert, om här r eller 
1 föreligger (jfr Tuneld 1741 : Gapeln). För öfrigt erinras om 
Rungeln (akc. 2), af allmogen uttalat med n, men af HERME-
LIN skrifvet Rungen, samt framhålles, att de oomljudda nam-
nen Humraeln ock Strångeln kanske snarast böra härledas från 
former på fsv. -jr. 

14. Suffixet -m-2  uppträder i fsv. sjönamnet Widhman 
(*Vidhme?), nsv. Vismen (:fsv. älfnamnet *Visn i Visneem)8; 
möjligen äfven i Lisman. ock Sormen4. Hit höra äfven det 
älfnamn, som ingår i fsv. Ylmahterad (1436), nu Ölmeälfven 
Vrml. eller enligt Fernow s. 17 (1773) äfven Ulman5, samt 
vidare de fno. älfnamnen Dolm(a), Fism(a), Fj2rm, H2sma, 
Ljåfma eller Ljåbma, Ruama, Sigm(a), Soäma, Ysma6. För 
öfrigt kan i detta sammanhang erinras om de tyska älfnamnen 

Jfr dock mist 'dimma'. 
Jfr om detta suffix Hellqu. Ark. 7: 151 f. 

3).  Jfr äfven fsv. älfnamnet Vis-k, nu Viskan, fsv. sjönamnet 
Visulanger, nu Veselången, hvars första led är älfnamnet Visa. 

I så fall förhåller sig Sormen till no. älfnamnet Sorka liksom 
Vismen till Viskan. 

Kanske hör dock namnet till isl. olmr 'rasande' (se öljaren). 
I så fall ingår m-afiedningen snarast i grundordet själft. 

So Rygh NG 1, 3, /4 (reg.), 15, Elven. flerst. De flästa af 
dessa namn äro uppkonstruerade på grund af gamla gårdnamn. 
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Alme, Salme, Valme, Volme m. il.1  En af de många öfverens-
stämmelser, som äga rum mellan nordiska ö- ock älfnamn, ha 
vi här att anteckna : no. älfnamnet Ru.5ma ock fsv. önamnet 
Rudhma (Ruthma SRP), nu Rådmansö Uppl. 

Däremot kan ni tillhöra grundordet i en grupp namn, som 
tyckas utgå från abstrakta på -m med betydelsen 'skrik, larm' 
såsom Bjälmen, Galmaren, Jälmaren, Järmen, Kärmen. Mera 
säkert är detta fallet i t. ex. Bolmen, Femmen, Glimmingen, 
Köm, Lommaren, Malmen, Ommen, Rommen, Römmen, Som-
men, Älmaren. 

15. n som karakteristisk konsonant i nordiska vattendrags-
namn har redan under 3 (-nir) varit föremål för behandling 
(jfr äfven 9). Här må dessutom anföras: fsv. Loöne (se Lönern), 
Strukne (se Stråken), pughn (se Tåkern) samt 
nsv. Alsnan 	 Hugn 	 Malsnan 

Björknan 	 Jälnan (: Jäln- 	Solnen(?) 
Boman (dunkelt) 	sättra) 	 Värnen 
Bräsnan 	 Kölnen 	 Agnen 
Färnen 	 Lisnan 	 önen(?) 
Dessa bildningar hafva dock ett ganska heterogent ursprung 

(se de olika artiklarna). 
Fsv. älfnamn på -n ha varit t. ex. Du.mn, Gun, *Rotn, 

"Varn, "Visn, hvarom närmare under 3 samt under Bottnen, Varen 
ock Vismen. 

Dessa namn böra till sin bildning jämföras med de fno. 
fjordnamnen Bjugn, Nrkn(?), DrQfn, Stj6rn2, fno. älfnamnen 
"Skirn, Såkn, "5iirn(?)3, fda. "Gudhn (= isl. Gobn), nu Gudenaa4. 
Af utomnordiska vattendragsnamn på — som det synes — suf-
flxalt n erinrar jag om kelt. Rönos (se Rinnen). Kelt. flodnam-
net Isana utgår sannolikt från ett adj. med sufflxalt n5. 

Se Lohmeyer DF s. 125, Herrigs Archiv 70: 358. Nämnde 
förf, anser dock, att m här är ett minne af en gammal sammansätt-
ning med ett ord för 'flod'. 

Se Rygh Stud. s. 80. 
2) Anföras hos Rygh NG 14: 19, 246, 128. 
4) Nielsen Blandinger 1: 185. 
2) Se Much IF 8: 290; jfr d'Arbois 'de Jubainville Prem. hab. de 

l'Eur. 2: 136. 
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