
Sjönamn längs  Faxä lven  
av CARL LINDBERG  (1960) 

På uppdrag av Faxälvens regleringsförening utförde jag år 1948 ett antal 
sjönamnstolkningar, som härmed offentliggöras i väsent ligen samma form 
(dialektuttal med landsmålsbokstäver meddelas dock ej). Namnen hänföra 
sig till  Faxälvens flodområde inom Ströms och Frostvikens socknar, i ett 
fall inom Norge. De anföras i riktning från söder till norr.  

Sporrsjön, Spåre siön 1645 Krigsark. X:1, Sporsiön 1685 Lant-

mäteristyr. O 52/5. 

Namnets förled, vars vokal i dialektuttalet ligger mellan a och å, 

följt av ett sche-ljud, kan innehålla antingen det välkända substantivet 

spår eller fornvästnordiska sporðr ’svans’ eller fornvästnord. Spǫlr1 

= norska dialekters spol ’spjäla, ribba’ (endast de två förstnämnda 

orden finnas i sockenmålet). — Av bl. a. formella skäl är det 

oantagligt, att ordet sporre ingår i namnet. 

En sägen i orten anknyter till det förstnämnda alternativet: en 

brottsling spårades  vid denna sjö (och fångades vid Fångsjön 

norrut). Om denna förklaring över huvud behöver bemötas, kan det 

t. ex. anmärkas, att sjön snarare borde tänkas ha namn givits av 

vilddjursspår, som man påträffat här — i så fall väl vintertid. 

Ifråga om det andra alternativet kunde betydelsen ’svanssjön’ åsyfta 

antingen att sjön är den sista (nedersta) i den långa raden av sjöar ovan 

bifurkationen vid Stamsele eller att den buktar sig som en svans, 

varvid i senare fallet namngivarna kanske trott, att den  i sjön 

befintliga Storön har landförbindelse söderut  (att däremot den 

småkrokiga Storön liknats vid en svans, saknar analogier). Som 

jämförelse kan andragas, att det norska namnet Sperillen, vilket 

enligt Gustav Indrebø, Norske Innsjønamn II:173, innehåller ett till 

samma fornvästnord. ord sporðr bildat ord, norska dial. spæril 

’svans’, åsyftar en sjö, som på samma sätt är belägen längst ned i 

en ådal och har en långsmal, (dock mindre utpräglat) krokig form. 

Indrebø tänker endast på den senare egenskapen, d. v. s. att sjön 

buktar sig som en svans, och även i fråga om vårt namn Sporrsjön 

vore detta en sannolikare innebörd, eftersom sjön säkerligen redan 

ägde ett namn vid den tid, då folk kunde överskåda sjösystemet 

i Ströms vattudal.  
Det tredje alternativet är ur saklig synpunkt mest tilltalande —

men endast under den förutsättningen, att fornvästnord. spǫlr 
’spjäla, ribba’ här föreligger i den äldre betydelsen ’kluvet föremål’ , 
som det bör ha haft med hänsyn till dess indoeuropeiska rot *spel2 
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'klyva' och bl. a. det härav bildade tyska verbet spalten 'klyva'.  
I så fall är det kluvna föremålet den bifurkation, som vattenleden 
bildar vid utloppet ur denna sjö (att sjön ansetts kluven av den 
långa Storön, är däremot mindre rimligt ). — Ett par andra namn 
i trakten tyda på att ett särskilt namn *Spǫlr (eller dyl.) har 
funnits här och då snarast som beteckning för avloppets klyvning 
i Faxälven och Norrån, nämligen namnen Sporrshöjden och Sporrs-
flon. Det förra betecknar höjden punkt 413 öster om sjön och ett 
stycke norr om klyvningen men kan tidigare ha gällt hela höjd -
partiet norr om denna. Det senare namnet åsyftar en mosse -myr 
norr om Svartjärnen två kilometer väster om sjön. Sporrsflons på -
fallande avlägsna läge förklaras enklast så, att en vinterväg kan ha 
gått från Tännviken (vid Russfjärden i nordväst) över den långa 
myrsträckningen ned mot Stamseleviken, varigenom man undsluppit 
den besvärliga forsvägen via Ulriksfors och Lövön (och Stamsele). 
På den punkt, där en sådan väg passerar närmast Sporrsjön, ligger 
Sporrsflon, och dess namn kan innebära, att man här har tagit av 
österut över (Sporrsjön och) bifurkationen *Spǫlr, när man ämnat 
bege sig till Ångermanland längs Norrån i stället för att fortsätta 
mot sydöst längs Faxälven. 

Om man gör det icke osannolika antagandet, att namnet *Spǫlr 
har bildats redan under folkvandringstiden, är det inte alltför vågat 
att ansätta den ovannämnda betydelsen 'kluvet föremål' hos ordet 
spǫlr. Att detta västnordiska ord tidigare har funnits i Jämtland 
(och Ångermanland), är ej heller osannolikt.3 

Fångsjön. Fångh siön 1645  Krigsark. X:1. 
Förleden är subst. fång i betydelsen 'fångst' (jämför "ett fång 

hö" o. d.) ,  här snarast använt om fiskafänge,  mindre sannolikt  
i den bet. 'förråd, lager',4 som ordet även har i strömsmålet. Det 
mest givande fisket har väl bedrivits vid forsarna i sjöns övre del 
(upp mot Ulriksfors) och i de sjöliknande utvidgningarna av Kvarn-
ån norrut, en å, som tidigare kanske har hetat *Fångan att döma av 
namnet Fångtjärnen, Fångtierna 1685 Lantmäteristyr. O 52/5, som 
åsyftar Kvarnåns källsjö, belägen en mil norr om Fångsjön.  

Strömsvattudalen eller (i orten:) Vattudalen, Wasdalen c:a 

1675-79 Krigsark. X:IV, Södra Wassdalen eller Wattudalen 1743 

Fornvårdaren I:111. 

Namnet, som betecknar hela vattendraget fr. o. m. Russfjärden 

i sydöst t. o. m. Kvarnbergsvattnet i nordväst, innehåller i förleden 

sockennamnet Ström (vilket ursprungligen måste ha gällt forsarna 

vid Ulriksfors) och i efterleden subst. vattudal, vars förled är den 

med subst. vatten besläktade formen vattu-, som även föreligger 

i t. ex. subst. vattuskräck. 

Russfjärden. 

Förleden i detta namn är troligtvis subst. russ 'häst' (i gotlands- 



5 

russ o. d.). Namnet skulle snarast innebära, att invånarna i t. ex. 
Hammerdal påträffat förrymda hästar vid denna sjö, innan trakten ännu 
fått någon bebyggelse. — Ordet russ 'häst' ingår bl. a. även i ett par 
holmnamn i trakten, nämligen Russholmen, dels vid Anne-näs i byn 
Ön, dels en km norr om Lövön i Fångsjön i byn Vågdalen. Den senare 
holmen bär, betecknande nog, det alternativa namnet Märraholmen. 

Formellt möjligt men ur saklig synpunkt mindre sannolikt är, att 
förleden vore genitiven hrúts av fornvästnord. hrútr 'bagge'. 

Dragan, Draggan Lacus 1645 Krigsark. X:1, Dragen Lacus 1646 
Lantmäteristyr. O 52/3. 

Namnet, som gäller den raka sträckan av Vattudalen mellan 
byarna Vedjeön och Gärdnäs, innehåller det med verbet draga be-
släktade fornvästnord. subst. dragi 'någon el. något som drager', 
vilket ingår i t. ex. fornvästnord. jarn-dragi 'magnet' och vatn-dragi 
'vattendragare (el. -bärare)'. Sjönamnet innebär uppenbarligen, att när 
man i båt kommer till denna långa raksträcka av Vattudalen,  
drages man framåt (mer än på andra ställen),  om vinden blåser i 
sjöns längdriktning. 

Ej fullt likbetydande men jämförliga äro de på västkusten före-
kommande namnen Draget, -drag(et), t. ex. Långedrag utanför Gö-
teborg. Subst. drag betyder här 'ett sjöområde, som är stärkt utsett för 
vind(drag) och vågor och dit man kommer från en relativt väl skyddad 
plats'.5 

Gärdsjön, Gersiön 1646 Lantmäteristyr. O 52/3, Storjahlsiön 1685 
Lantmäteristyr. O 52/5 (jämför att ä i sjönamnet liksom i ordet 
gärde i orten uttalas med a-ljud). 

Namnet (i orten använt även om byn Lidsjöberg, ett ursprung, 
ligen blott officiellt namn) bildar ett komplex med dels namnet på 
tilloppssjön Gärdvattnet (Gelsiön 1646 Lantmäteristyr. O 52/3, Lill-
jahlsiön 1685 Lantmäteristyr. O 52/5), dels avloppsströmmen Gärd-
strömmen, dels den vik Gärdviken av sjön Dragan, där denna ström 
utfaller, dels slutligen bynamnet Gärdnäs(et), vilket sistnämnda tidigare 
säkerligen har gällt hela det stora näset mellan denna by och 
Gärdströmmen (ev. ännu längre upp).  

Det ord gärde, som synes ingå i dessa namn, åsyftar enligt orts-
befolkningen "rengärden", inom vilka lapparna samlat sina renar. 
Mot denna förklaring talar emellertid starkt den omständigheten, att 
så stora och samtidigt så pass centralt belägna lokaler eljest inte bära 
namn, som åsyfta lapska förhållanden. I  stället vore man böjd att 
tänka på fångstanordningar, som bönderna byggt för att fånga vilda 
djur och som säkert betygas av de talrika speciellt norrländska namnen 
Rengårds- och Älg(s)gårdsvattnet o. d. (det förra namnet åsyftar 
vildrenen, som ännu för några århundraden sedan förekom i bl. a. 
Jämtland). De ifrågavarande "gårdarna" utgjordes av tvenne, ofta 
milslånga, av ris eller fällda trädstammar förfärdigade  fångstarmar 
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som (i det avståndet mellan dessa successivt avsmalnade från den ofta 

flera kilometer breda öppningen) ledde djuren till en djup fallgrop6. 
Eftersom här är fråga om främst vattendragsna mn, ligger det 

emellertid ännu närmare till hands att tänka på fiskeanordningar, 
som bygga på samma fångstprincip och som betygas av ett stort 
antal ortnamn Gård- i olika delar av landet. En "lakagård" t. ex. 
bestod av två ledarmar av i sjöbottnen nedslagna tätt stående stäng -
er, mellan vilka ett lager av granris lagts för att hindra fisken att 
tränga sig ut mellan stängerna. Avståndet mellan de båda armarna 
avsmalnade successivt, och fisken nådde slutligen fram till en 
mjärde, där de två armarna möttes7. Sådana fiskegårdar ha använts 
även i stora vattendrag: år 1649 omtalas i Indalsälven en "staka-
gård", som en medelpading från Lidens socken ville få avskaffad, 
för att fisken skulle ha fri uppgång i älven.8 

Det av ordet gård avledda gärde är visserligen ej belagt i betydel-

sen 'fiskegård', men olika forskare antaga, att ordet har haft denna 

betydelse i en del norska vattendragsnamn som Gerda (ånamn), 

Gjerdingen och Gjersjöen9. 
Vad vår namngrupp vidkommer, kunna dylika fiskegårdar ha 

anbragts i särskilt Gärdströmmen, som förbinder Gärdsjön med 
Gärdviken, liksom i ån mellan Gärdvattnet och Gärdsjön. Ett äldre 
namn *Gärda på Gärdströmmen skulle i så fall ingå i dessa sjö- och 
viknamn. 

Svaningssjön, Swaningen 1645  Krigsark. X:1.  

Förleden är namnet på den vid sjön belägna byn Svaningen, som 

i sin tur fått namn efter sjön — jämför ovan belägget Swaningen 

1645 om sjön. 
Sjönamnet Svaningen är en ing-avledning (vanlig i sjönamn) med 

betydelsen 'sjön, där man sett svanar (eller där svanar häcka) '.  
— Det torde här inte vara fråga om knölsvanen, som häckar endast 
i mellersta och södra Sverige, utan om sångsvanen, som numera har 
sina häckningsplatser i nordligaste Lappland men som (enl. Ekman, 
Norrl. jakt o. fiske) för några årtionden sedan häckat så lå ngt 
söderut som i norra Jämtland.10 Nordholm uppger år 1749 i "Jämte-
lands Djurfänge", att svanar komma till Jämtland under sin lektid, 
"sist i Martii månad, eller så snart isen går bort utaf elfvernes 
djupaste ställen; och fara sin väg bort, då isen blifver alldeles för 
smält". Numera slå naturligtvis svanar helt tillfälligtvis ner i Jämt -
land under sina flyttningar till och från Lappland.  

Enligt Nordholm (se ovan) har svanen ej varit föremål för egent -
lig jakt i Jämtland. Det har sålunda sällan inträffat, att någon svan 
blivit skjuten här, vilket Nordholm förklarar bero på fågelns skygg-
het, som hindrar närmanden, och han förvånar sig över att allmogen 
ej uppfunnit något medel att fånga denna fågel. Orsaken härtill tror 
han vara den, att man velat freda svanen under dess lektid, en  
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hänsyn, som man ej tycks ha visat andra fåglar. Från Lappland 

omtalar dock Ekman (Norrlands jakt och fiske, s. 193 f., 198) olika 

fångstmedel för svan från senare tid. 11 

 

Torsfjärden (även bynamn), Tols Fiälen 1645  Krigsark. X:1, 
Torsfie/r/den 1685 Lantmäteristyr. O 52/5. 

Förleden är mansnamnet Tor, ev. Tord. Mannen i fråga slog sig väl 

ner här främst för fiskets skull.  

Stråckvattnet. 
Förleden är namnet Stråcken, en kort, smal ström, som förbinder de 

två delar, varav sjön består. Subst. stråcke (strucke), som är besläktat 

med t. ex. förleden stråk- i stråkdrag, betyder i norrländska dialekter 

(Jämtl., Ångermanl. och södra Lappl.) 'ström mellan två lugnvatten'.12 

Att den förbindande strömmen namngivit de två vattnen, beror 

förmodligen på att fisket i den förra varit särskilt rikt. 

Sjulsvattnet (omedelbart norr cm byn Sjulsåsen). 
Mansnamnet Sjul (= Sigurd) ingår utom i detta sjönamn även i 

ånamnet Sjulsön (från Sjulsvattnet till Fågellokarna), bynamnet 
Sjulsåsen, önamnet Sjulsön (söder om byn Sjulsåsen) och Sjulshålet 
(sjödelen mellan Sjulsön och byn Sjulsåsen). — Enligt sägnen skall en 
fiskarlapp Sjul ha varit förste åbon i byn Sjulsåsen. 

Fågelsjön,  Fugle siön 1645 Krigsark. X:1. 

Namnet bildar ett komplex tillsammans med namnen på det till 

denna sjö avrinnande Fågelvattnet, det mellanliggande Fågelberget (äv. 

bynamn), Fogelberge 1685 Lantmäteristyr. O 52/5, och de nedom 

Fågelsjön belägna tre älvutvidgningarna Fågellokarna (se nedan), 

vidare Fågelön (mellan Fågelsjön och Fågellokarna), Fågelnäset, två näs 

på norra och södra sidan om Fågelsjön (strax öster om byn 

Fågelberget), samt Fågelån, å till Fågelsjön från Lillvattnet söderut. 
Förleden Fågel- i dessa namn anger naturligtvis en riklig förekomst 

av fågel. Jämför, att även andra sjöar i samma vattensystem ha 
namngivits på grund av fågelförekomst: Kycklingvattnet och 
Svaningssjön. 

Efterleden -lokarna i Fågellokarna innehåller subst. lok, som i 

jämtl. dialekter betyder 'vattenpuss', vanligen med stillastående 

vatten (i ortnamnen oftast en större vattenpuss, än som åsyftas med 

riksspråkets lok). Det är påfallande, att ordet lok här användes om 

åutvidgningar,  men å andra sidan framhäves grundbetydelsen 

'liten  vattensamling' genom närheten av den betydligt större 

Fågelsjön. 

Hetögeln,  Hettögen 1645 Krigsark. X:1, Heetögelesiön 1685 

Lantmäteristyr. O 52/5. 
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Namnet kan innehålla ett f. ö. okänt ord *hetuggla, bildat av 
adjektivet het och subst. uggla (vars u uttalas som ö i strömsmålet). 
Detta feminina ord har sedan antagit maskulint genus såsom annars 
vanligt i fråga om sjönamn. Namnet skulle ange, att  sjön beter sig 
som en uppbrusande uggla. Om jämförelsen med ugglan kan före-
falla långsökt, så är likväl sjöns "hetsighet" betygad: Fil. dr. Levi 
Johansson upplyser i brev 15/8  1948, att sjön under blåst är "sär-
deles svårrodd, genom att den saknar uddar och holmar, som giva 
"landvar". 

En annan tolkningsmöjlighet förtjänar att övervägas, nämligen 
att sjönamnet har samband med namnkomplexet Ögelströmmen och 
Ögelhättan (berg vid denna ström) längre ned i Ströms vattudal, 
omedelbart ovanför Dragan. Jämför att Ögelströmmen kan anses 
vara bl. a. Hetögelns avlopp till Dragan, liksom Gärdströmmen 
strax österut utgör avlopp till Dragan för bl. a. Gärdsjön och Gärd-
vattnet. En olikhet är det emellertid, att Gärdsjön och Gärdvattnet 
l igga omedelbar t  ovanför  Gärdströmmen,  medan Hetögeln 
skiljes från Ögelströmmen av flera andra sjöar (Fågelsjön, Fågel-
lokarna, Stråckvattnet, Torsfjärden och Svaningssjön). Det är 
emellertid tänkbart, att dessa fem sjöar, som samtliga äro mindre 
betydande än Hetögeln, ursprungligen tillsammans med denna sjö 
burit namnet *Öglarna och att namnet Hetögeln i så fall betyder 
'den (lätt) uppbrusande *Ögeln' (det är ju av sakliga skäl osannolikt, 
att het här betyder 'mycket varm').  

Vad beträffar namnet *Ögeln (*Öglarna), bör detta snarast antas 
ha sin grund i   förekomst  av ugglor. En sådan förekomst 
förefaller dock mindre ägnad att karakterisera det långa sjösytemet 
*Öglarna än det begränsade området kring Ögelströmmen (och Ögel-
hättan), och man vore därför benägen tro, att denna ström tidigare 
har burit ett namn *Ögel, på samma sätt som Gärdströmmen kan 
ha hetat *Gärda (se ovan). Sjönamnet *Öglarna (inklusive Hetögeln) 
skulle alltså betyda 'sjöarna, som avvattnas av ån *Ögel'. 

Ytterligare en möjlighet vore, att namnet *Ögel har åsyftat berget 
Ögelhättan. Detta har en iögonfallande topp (liksom t. ex. det norska 
Snöhättan) med ett utskjutande parti, benämnt Ögelhättnäsan. Har 
berget liknats vid ett ugglehuvud? Ett sådant antagande försvagas 
dock av det osannolika i att hela sjösystemet *Öglarna skulle ha 
benämnts efter detta berg. 

Avslutningsvis kan anföras en i orten gängse sägen, att en jätte -
kvinna Ögel, d. v. s. 'uggla', bott i berget Ögelhättan och (eller) 
att berget är jättekvinnans huvud, som förvandlats till sten — en 
annan jättekvinna, Gull, bodde vid Gullön i Gullösundet mellan 
Svaningssjön och Torsfjärden och en tredje jättekvinna, Hösa, vid 
berget Sörhösen vid gårdarna Höstoppen i byn Äspnäs.13 

Kvarnbergsvattnet, Quarne Bergz Watnet 1645 Krigsark. X:1.  
Sjön har benämnts efter Kvarnberget, beläget på dess södra sida  

(mellan S. Digerhösen och Björnhöjden). Subst. kvarn i bergnamnet 
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betyder 'kvarnsten', som man har brutit här. Fale Burman, som besökte 

berget år 1794, fann där "flera gamla gruvor" och en kvarnstensgång "visst 

50 alnar tjock" (Ahnlund, Jämtl. och Härj. historia I:438). 
Namnet Frostviken, som stundom användes om denna sjö, har 

ursprungligen gällt endast den västra delen av sjön (så Fråstvjka 1685 
Lantmäteristyr. O 52/5). Om detta namn meddelar Fil. dr Levi Johansson i 
brev 15/8 1948, att den västra delen av sjön, som är tämligen grund, 
vanligen fryser till redan tidigt på hösten, medan sjön i sin helhet 
sällan isbelägges förrän efter nyår. — Anledningen till att detta viknamn 
har övergått till bygd- och senare sockennamn, är den, att viken varit 
(och är) mycket fiskrik och därför dragit till sig den första 
bebyggelsen — från den norska bygden västerut. 

Namnet Kvarnbergsvattnet är rimligtvis ej så gammalt, och denna 
betydande sjö har säkerligen haft ett äldre namn — vilket? 

Limingen (i Norge). 
Namnet är en ing-avledning till substantivet lim, vilket utom betydelsen 

'lim' även haft och i vissa dialekter har betydelsen 'kalk'. Berggrunden runt 
nära nog hela sjön utgöres av kalkfyllit.14 Samma betydelse 'kalk' har 
ordet lim även för övrigt i ortnamn, t. ex.  i Limhamn (vid Malmö), 
en gammal utskeppningsort för kalk. 

Formellt möjligt men ur saklig synpunkt osannolikt i fråga om en så 

stor sjö är, att strömsmålets liim 'kvast' ingår i namnet. 

Kycklingvattnet, Kycklinge-watnet 1645 Krigsark. X:1. 
Subst. kyckling torde här ha den äldre betydelsen '(vild)gåsunge'. Höns 

ha nämligen knappast hållits som husdjur i äldre tid vare sig i Ströms 
socken eller i de västerut belägna trakterna av Norge, varifrån socknen 
koloniserades på 1700-talet. Ännu mindre kunna namngivarna ha 
påträffat vilda hönskycklingar i dessa gamla ödemarker! Däremot 
kunna de ha iakttagit vildgåsungar här — av en tillfällighet sågo de 
väl inga fullvuxna gäss. 

En sakligt annan tolkning har föreslagits mig av fil. dr Levi Johansson 
i brev 15/8 1948. Med stöd av belägget Kiöcklingarne i ett syneprotokoll 
1764 (Fornvårdaren I:32) antar han, att detta namns pluralform kan 
förklaras av att sjön består av två delar och att dessa ha betraktats som 
(mindre) avkomlingar av den omedelbart norrut belägna större 
tilloppssjön Jorm. Dr Johansson ser häri en motsvarighet till de bl. a. 
utefter norrlandskusten vanliga kalv-namnen på småholmar i närheten 
av öar, t. ex. Bremö kalv vid Bremön. (Det kan också framhållas, att 
Kalven är ett i Sverige vanligt namn även på mindre sjöar invid större 
sådana.) Mot denna förklaring kan man möjligen invända, att ordet 
kyckling ej är känt i ortnamn i sådan användning. Frånsett att den 
nuvarande namnformen Kycklingvattnet överensstämmer med äldsta 
belägget, från 1600-talet (se ovan), bör det för övrigt anmärkas, att även 
en ursprunglig namnform *Kycklingarna eller *Kycklingen kan förlika 
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sig med den ovan först anförda tolkningen (förekomst av vildgås -

ungar). 
Av ortsbefolkningen förklaras sjönamnet så, att sjön har namn-

givits efter tre höjder Kycklingarna, belägna väster om sjön (bl. a. 
punkterna 464 och 440 vid byn Lermon). Belägget Kjuklingshögarne 
1794 (Burmans dagböcker i Nordlanders Norrländska saml. II:93) 
för dessa höjder kan emellertid tyda på att namnet Kycklingarna 
är en (i ortnamn ej ovanlig) förkortning av namnformen 1794. 
Denna namnform är i så fall sekundär till Kycklingvattnet genom 
s. k. förledskomposition — eller sekundär till *Kycklingen eller 

*Kycklingarna, om sjönamnet tidigare har haft denna form (se 

ovan). 

Blåsjön, Blåå Siön 1645 Krigsark. X:1. 
Fil. dr Levi Johansson meddelar i brev 15/8 1948: "Få namn äro 

så välfunna. Sommartiden är den blåa färgen synnerligen starkt 
framträdande beträffande både sjön och det omgivande land -
skapet." Liknande uppges i (mina egna) uppteckningar i Svenska 
ortnamnsarkivet, Uppsala: "Mörkblå skogshöjder runt om. Djup, 
så den blir blå. Ju djupare sjö, ju blåare". Ordet blå åsyftar alltså 
sjöns mörkblå färg och erinrar i det fallet om den äldre alternativa 
betydelsen 'mörk, svart, kolmörk' hos ordet blå i t. ex. (Harald) 
Blåtand och i äldre nysvenska blåman  'neger'. 

 1  Tecknet  ð  utmärker  e t t  läspande  d  ( jämför  enge lska  th) ,  medan  ǫ  är et t  

öppet å-ljud.  
 2  S t j ä rna  ( *)  f r am för  e t t  ord  u tmä rker  a t t  de t t a  e j  ä r  be la gt  men  sanno l i kt  har 

funnits .  
 3  J a g  v i l l  a n m ä r ka ,  a t t  S v e n  Er s s on ,  B on ä s e t ,  S t r ö m s u n d ,  v i l k e n  j a g  r å d -

g j o r t  m e d  i  f r å ga  om  n å gr a  a v  d e s s a  s j ö n a mn ,  f r a m h å l l i t  d e n  s i s t  an fö r d a  

tydningen av namnet  Sporrsjön som den mest  rimliga,  utan att  jag dessförinnan 

omnämnt  det t a  a l t ernat iv  fö r  honom.  

 4  Meddelat  av Sven  Ersson,  Bonäse t ,  St römsund,  i  brev 16/12  1948 .  

 5  E r i k  A b r a h a m s o n  i   N a m n  o c h  b yg d  1 9 2 5 ,  s .  1 1 3 .  

 6  J ä m f ö r  E k m a n ,  N o r r l a n d s  J a k t  o c h  f i s k e ,  s .  2 5  f .  o c h  4 4  f .  O m  

d y l i k a "gå r d a r "  fö r  få n gs t  a v  a n d r a  d ju r  ä n  v i ld r e n  oc h  ä lg  s e  Ke y la n d  i  

Fa t a b u r e n  1906 s.  9 f.  
 7  Egna  upp teckn ingar  f rån  B odsjö  och  Brä cke  sockna r .  
 8  F o r n v å r d a r e n  I : 4 1 .  
 9  S e  N o r s k e  G a a r d n a vn e  X I : 1 8 8 ,  r e s p .  I n d r e b ø ,  N o r s k e  I n n s j ø n a m n  I : 7 2   

 1 0  D ä r  t i l l g å n g  t i l l  s t ä n d i g t  ö p p e t  v a t t e n  f u n n i t s ,  h a  s v a n a r  u n d a n t a g s v i s   

t .  o .  m .  ö v e r v i n t r a t  i  J ä m t l a n d ;  s å  v i d  H i s s m o f o r s  i  b ö r j a n  p å  1 9 0 0 - t a l e t  

(enl. Östersundsposten 4/3 1935).  
  11 Om jämtländska ortnamn, som innehålla ordet s v a n ,  se B. Flemström i Ort -

namnssä l lskapets  i  Uppsa la å rsskri f t  1944,  s .  25 ff .  

 1 2  T o r s t e n  B u c h t ,   Ä l d r e  u  o c h  o  i  k o r t  s t a v e l s e  i  m e l l e r s t a  N o r r l a n d ,  s .  

7 6 .  
 1 3  Se  fö r f .  i  S t röms  hemb ygds fö ren ings  å rspub l i ka t ion  1936 ,  s .  3  och  5 .  
 1 4  Olof Ängeby,  Landformerna  i  nordväst ra  Jämt land  och  angränsande  d e l a r  

av Tröndelagen.  

 

 

 


