


Ortnamnsregister

Abborrbçrg 5] Berge 53 Borgan 18,8!

Abborrzjåmen HI) Berget 53 Borgfcttjan 76

Alan 72 Bcrgom 53 Borgsjön 18

Alanis l9, 72 Bcrgsbyn I4 Borgvauncl l8,8|,98
Alanåsct 72 Biclitc 23 Borgån l8
Albackcn 72 Billsta 31 Botåscn 50

Allmännings- Billsåscn 50 Brasla 32

kvisscln 108 Bingcn 32 Brattbyn 35

Almdalcn 67 Bingsla 32 Brattland 34

Almcckgrubban 69 Bingån 8! Brauâggcn 60

Almå; 52 Binnan 8l Brcdbyn 35

Almåsbölc 37 Binnkålcn 79 Bredgård 38

Alscn 16 Binnâsct 79 Brcdkålcn 79

Ammcr 84, IO7, IO8 'Birna 8! Brcdsillrct IO9

Ammersundcl l08 Bispgården 39 Brchungcn 92

Ammcrån 20,81, |07, Bjurhuskälcn 79 Brcvåg l06

|08 Björkan 48 Bringåscn 63

Andcrsön ||0 Björkcdcsån 48,94 Brudslöjan 87

Anjan 9! Björkcdet 48,94 Bruno 23

Anjcskutan 62 Bjömgrubban 69 Bruno fárjställc 22

Annnnbçrgçr 53 Bjömångc 43 Bryngclhögcn 56

Ansjön 85 Bjömön Ill Brynjc 46

Ansjöån 85 Björsjö 94 Brynjclågdcn 45

Anvikcn I03 Björsjön 94 Brånan 46

Anviksjön 103 Blomhöjdcn 57 Bräcke l5
Arvesund IO7 Blåhammarcn -bränna 46

Aspa: 16 59,6|,66 Brännan I9

Aspåsnäscl 73 Blåhammarållct 6l Bugårdcn 39

Aumcn 9! Blåhammarskaftct 63 Bunncrslötarna 64

Aumfcttjoma 76 Blåsjön 93 -by 34

Aumrun 64 Blåsjön, Stora 93 By 34

Aumvalcn 62 Bodsjö I5 Bydalen 67

Bodsjöbyn l5 Bye 34

Bcljom l06 Bodsjöcdct 95 Byn 34

Beljomsvikcn 106 Bodsjön 95 Bynom 34

Bmja 93 Bossßjö 95 Byom 34

Bensjön 93 Bomsund I07 Bådsjöcdct 95

Berg I3, 14, 53 Bønåsct 73 Bådsjön 95
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Bågghålet 90 Eltnås(et) 73 Fångelsjön 101
Bågghålsforsen 90 Fintjirnen 101
Bången 89 Fagerdal 67 Fäste 31
Bångforscn 89 Fageråsen 53 Fåviken 104
Bångåsen 50 Fagmon 75 Föllinge 16
Bäck 86 Falkßngaríjållet 61 Föllingesjön 17
Bäcken 86 Falkvalen 62 Förberg 39, 54
-böle 36 Fannberget 54 Förbergsberget 54
Böle 37 Fan(n)byn 35
Böleskvisseln 109 Fastgården 37 Galgbacken 113
Bölåsen 53 Finnan 36 Galhammar 39,59
Börjcsjö 59,95 Finnsåter 36 Gammelänge 89
Börjesjön 95 Finnsätt 36 Gammelângesforsen
Börjesten 59 Finnvalen 62 89
Börtnan 91 Finnåset 73 Genvalla 45
Börön 111 Fiskhussillret 109 Gesunden 99

Fjål 106 Gelryggen 66
Dalen 67 Fjållsjö 20 Getåsen 50
Digemås 73 Fjâllsjön 20 Gevsjön 93
Digerselel 108 Fjällskaftet 63 Gevåg 106
Dillne 76 1-'jålsjön 106 Gevågsvågen 106
Djupviken 103 Fjösåsen 50 Gilleråsen 51
Dragan 91 Flala 77 Gim 81
Dragsjön 95 Flatmo 108 Gimdalen 67
Dromhön 57 Flatnor 108 Gimån 81
Drommen 64 Flatnorsundet 108 Gißåtlgård 38
Dromskåran 68 Flatmet 63 Gíßtlåscn 50
Drögeberget 54 Flatrun 63 Glâßäll 35
Dröghatten 54 Flåsjön 93 G1ÖS3 36
Dusnäset 74 Fors 18 Glösabäcken 86
Duved 48 1-'orsaforsen 48 Û0tl2md 59
Dvårsätt 36 1-'orsaskalel 68 Gravbrännà 46
Dyhöjden 57 Foma 31 Grcmmelgård 38
Döda fallet 18 Frostviken 19 Gfßningl 91
Dörrsjöama 96 Frumimmersklumpen Gfimnås 73
Dörrsjön 96 57,65 Grimsta 33
Dörrsvalen 62 Frösön 12, 23, 41, 110 GI'íS8C1II1ÖS 40
Döviken 103 Fugclsta 31 GI'0å11Cl 51
Döviksjön 104 Fullen 93 Gfllbbâll 59

Fullgjön 93 Grubbdalen 67
Ede 47,48 Funås 73 Grubbållet 67
Edsel 47 Fyrås 52 Gfylan 27
Edsåsen 48 Fågelberger 77 Gråsjödörrcn 68.69
Ekeberg 54 Fågelforsen 89 Gfåßjö 69,91
Ekkotinden 69 Fågellekklumpen 57 Gråssjön 91
Ekorrdörren 69 1-'åker 43 Gråfsåsen 52, 70
Ekorrlämkälen 79 Fångsjön 95 Gräfte 69
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Gråstjårnen l0l Hamre 59 Hundshögen 56
Grönvattnet 98 Hanabaclnen 7l Hunge 92
Grönviken l04 Hanaåsen 5! Hungcn, Stora 92
Gnötingen 9l, l04 Hanncsforsen 90 Hungsjön 92
Grölom 29 Hara 82 Husås 5l
Gubbhögen 56 Haraån 82 Huvulsviken l04
Gullabborrtjåmen l0I Harrsjön 94 Håckerströmmen 82
Gullbacken 7l Hartkjølen 83 Håckervalcn 62
Gungård 37 Havsnäs 73 Håckren 82, 92,96
Gunnarvallnel 98 Havsto 73, II2 Håkafot 77
Gunnelgrubban 69 Haxång 43 Håkafotnâset 77
Gusla 3l Hedcsladh 34 Håkansta 3l
Guslavsnås 73 Hedningsllokälen 79 Hålland 44
Gysan 82 Hedningson 79 Hållbacken 72
Gysen 82,9! Helags 6l Hållborgen 59
Gysrun 64 Helagsljållet 6! Hållskaven 77
Gålön 49 Helagssjöama 6] Hårbössta 2l, 33
Gånålven 80 Helagsskaftet 63 Hårdgård 38
-gård(en) 37 Helgebacken 7l Hårdlund 37
Gåsböle 37 Heljcsund IO7 Hårkan 82
Gåxsjö I9 Hemsjön 96 Hårsla 33
Gåxsjön I9 Henningson 79 Hårstastrucllen 90
Gåxåsen l9,50 Henningskilen 79 Håsjö l5
Gäddede 48 Herrklumpen 57 Håsjöbyn I5
Cäddtjårnen IOO Hetögeln 96 Håvdsjö 96
Gällö lll Hillsand 76 Håvdsjön 96
-gärda, -e 44 Hissmofors 75 Håvdsjönåset 96
Gârde 44 Hissmoforsen 87 Håxåsen 5|
Gårdnåset 73 Hissmon 75,87 Håggdånger l05
Gårdsta 32 Hjällsjön 24 Häggenås 24,27
Görvik l04 Holland 44 Håggesta 33
Cötala 4l Horken 83 Håggnåset 73
Göviken l04 Homsjöböle 37 Hågra 26

Homsjön 37 Hålan 82
Hackås l4,43 Hosen 36 Hälle 28
Hagnastadh 3l, 39 Hosjö 95 Hålleberg 53
Hakusjön I4 Hosjön 95 Hällemmen 29
Hallen 2l,72 Hosoma 36 Hållesjö l5
Hallom 29 Hosål 36 Hållingen 87
Halån 82 Holagen l7,6l Hâllingsåfallet 89
-hammar 58 Hottöjen (-ön) IOO Hållsjön l5
Hammaren |8, 59, 66, Hov 41 Hålsjön 82

89 Hoverbergel I4, 54 Hårbergsdalen 67
Hammarforsen 89 Hoverbergsgrottan 54 Härke 26
Hammarsgård 38 Hovermo 75 Häste 28
Hammarstrand l8 Hovermoån 75 Hästokållan l02
Hammerdal I9 Hovslågden 4l Håston l02
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Högama 55 Kitlelforsen 89 Kvamån 85
Högdalen 68 Klaxåsen 51 Kvissle l09
Höge 56 Klingerhögen 57 Kvållsklumpen 58
Högen 55,56 Klingerögat 40 Kycklingvattnet 98
Högklumpen 58 Klocka 58 Kyrkan 6l
Höglekarclalen 68 Klockanfemklumpen Kyrkberget 59
Högsta 22 58 Kyrkstenen 6!
Höjden 57 Klockansexklumpen Kyrkstensljållet 61
Hökbäck 86 58 Kyrkis 24
Hökklumpen 58 Klockansjuklumpen Kånkback 7I
Höla 25, 26, 72 58, 64 Kånkbacken 7l
Hölleforsen 89 Klockantvåklumpen Kårgårde 44
Hön 57 64 -kål 78
Höviken l04 Klockanlvåruet 64 Kålagatan l7

Klocksåsen 58 Kålen 79
lffelnås 20, 74 Kluk 58 Kålsjön 79
lllkallshögen 57 Klukshön 57 Kåmpdalen 67
Imandra Il Kläppe 58,66 Kånnåsen 52,100
lmatra ll Kläppen 58,66 Könsta 33
lmnås 74 Klösta 33 Kösta 33
lndal 80 Klövsjö l4 Költsjön 95
Indalsälven ll, 79 Knutkaribrännan 46 Kövra 25,26
Ismunden 99 Knytta 26
lsmundsjön 99 Kogsta 34 Lagmansgården 3l,39
Istanbul 38 Kolbjännsjön 95 -land 44
Isön ll0 Kolåsen 5l Landsom 44

Konstantinopel 38 Landverk 44
Joxåsen 50 Korsta 33 Landön 68, l00
juthatlen 54 Koskalet 68 Landösjön 100
_]uvuln 92 Kougsta 33 Lappholmen lll
Jämtland ll Kougstasjön 33 Lappkållan l02
jämtskogen l04 Krokom l6 Lappstrucken 90
Järpen 20,33 Kroksgård 38 Lassbyn 35
järsla 32 Krokvåg l06 Laxsjö l7
jårån 83 Krustjåmstöten 64 Laxsjön l7
Jävsjön 94 Kråksta 32 Lekarån 68

Krångede 47 Lien 72
Kall 2l Krångedeforsarna Lill-Anjeskutan 62
Kallseckelån 84 89, 99 Lillbâicken 85
Kallsedel 48 Kullsla 34 Lillkluken 58
Kallsjön 2] Kungsgården 39 Lillsjöhögen 56
Karlsgård 38 Kungsnäs 73 Lillsjön l5,56
Kaskalite 23 Kusböle 37 Lillsnasen 57
Kattstrupen 88 Kvarnberget 98 Lillsylen 65
Kattstrupforsen 87 Kvarnbergsvaltnet Lilltjämen l00
Kaxås 52 l9, 98 Lillådörren 68
Kinderåsen l00 Kvamlösa 40 Lillån 85
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Lillåstöten 64 Middagsstruckcn 90 Norderasen 53
Lingrubban 70 Middagsvalen 63 Norderön 23,4l, ll0
Lit 23 Midskog 89 Norr-Greningen 91
Liten 23 Midskogsforsen 88 Norrgårdcn 39
Ljungå bruk 76 Miklagard 38 Nyhem l5
Lockne 23 Mjålle 28 Nyland 44
Locknçgjön 23 Mjöhungen 92 Nåcksta 32
Loçkågen 52 Mjölaforsen 89 Nåckten 32,93
Loke 22 Mjösjö 94 °Nårdhe 96
Lund 4| Mjösjön 94 Nås 23, 72
Lunderånget 4| Mo 74 Näset 72
Lungfall 90 Mordviken l04 Nåskott I7, 47
Lungrg 76,82 Motala 41 Nåverede 47
Lungrgg 76, 82 Mullljâllet 6l Näveredsforsen 47,88
Lunggjön 76 Munkílohögcn 56 Nåverforsen 47,88
Lungån 76 Munkohöjden 56 Näverforsholmen 48
Lunndörrcn 68,69 MUIIIKÜOII 55
lågsjöskman 62 Munsåker 43 Ocke 48
Långan 62 Myckelgård 38, 53 Ocksjön 96
Långbåckçn 85 Myckclåsen 53 Odensala 4l
Långstarrfettjoma 76 Myre I4, IO4 Odcnsalabåcken 85
Långgvcd 45 Myrviken IO4 Odensalasundct 22
Långtjåmen l00 Myssjö I4 Offerdal I7, 67
Långångc 43 Målsta 85 Ûffnc 27
-ligd 44 Milan 94 Oksum 44
Lågden 44 Mårdsjö 94 Onsala 4l
Lânglingcn 85 Mårdsund l07 Ope 59,84
Långlingsån 85 Målgsand 76 Opeån 84
Lännâssjön I4 Mälgsjön 76 Oppcn 27
-|ös(a) Målgåsen 52 Optand 59
Lövsta 30, 77 Mållbyn 35 Ongårdcn 38

Mårraskalet 68 Orrviken 104
Malsand 75 Mörsil 21,109 Ottfjället 61
Marby 2l, 23, 35 Mörtsjön 94 Ottsjö 95
Maricby 2l,23, 35 Mörttjämen l00 Ottsjön 95
Marsand 75 Mörtviken 103 Oviken I4
Margtad 32 Mörtån 85 Oxböle 37
Marsått 36 Mörviken 64, l04
Matfors 2l, 74 Mörvikshummcln 64 Persåsen 50
Matnåset 73, 74 Pålgård 38
Mamnar 2] Namn II2 Pån 92
Maumargtjåmçn 2] Namnbcrget ll2 Pånsjön 92
Matviken 2l, 74 Namnmyran H2
Mehungen 92 Nederhögen 56 Raftan 8l
Mesklumpen 58 Nedgård 39 Raftsjöhöjden 57
Mickelsgård 38 Nifclhem 52 Raftsjön 57
Middaggbçrgçt 22,55, Nordbyn 35 Raftålven 57,81

63
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Ragunda 18,99 Rörtjåmen l0l Skärhållforsen 88
Ramsjö 94 Rörön IOO Skärhållorna 88
Rasten 49 Rösta 33 Slottet 65
Raukasjö 97 Slåtthomet 37

Ravenålven 80 Salom 29 Smedsta 33

Revsund 16, IO7 Sandlågdcn 45 Snasahögarna 57

Rind 77 Sandviken IO3 Snasen 57

Ringsta 33 Segerdalen 67 Solberg 54
Ringstad 33 Seglan 67 Solum 29
Ringvattnet 77,98 Selel 47, IO8, I09 Solåmmen 29
Ris 78 Selsedet 47 Solöjbåcken 85
Rise 78 Sem 28 -sta 30, 33

Rissna 78 Siksjön 94 Sta 30

Rista 26, 33, 87 Sikås 51 Stadsforsen 89
Ristafallet 87 Silje 26 Stamgärde 44
Ristansforsen 87 Siljebodarna I08 Stamnäs 74

Rogsta 32 Singsjön 84,96 Stamsele IO8

Rom 77 Singsån 84,96 Stavre 78

Romo 77 Singån 84,96 Stavsgård 38
Romunden 99 Sjouten 74 Stensgård 38
Romundsjön 99 Sjoutnäset 74 Stocke 78
Rophållan 49 Sjåldren I09 Storbåcken 85
Rotakål 78 Sjåldret I09 Storforsen I8
Rotsjöama 84 -skaft 63 Storhögen 56
Rotån 15,84 Skagaudden 77 Stor-juthatten 54
-ru 63 Skalstugan 99 Storkluken 58
Rundhögen 56 Skalsvattnet 98 Storlien 72

Rutsdalen 62 Skarpgärde 44 Stor-Ringvattnet 98
Rångnoret IO8 Skarpås 53 Storsjö I4
Ringen 92 Skarvdörren 68, 69 Storsjön 12, l5, 94
Rånnögssjön I00 Skavkålen 79 Storskutan 62
Rånnön IOO Skellbrejen 92 Storsnasen 57

Rätan 14, 25, 27 Skickja 26 Slorsola 66
Rätansbyn 27 Skogen 78 Storsylen 65
Råvanäset 73 Skottgården 38 Stortjärncn IOO

Röde 43 Skottkâllan l02 Storvattnet 98
Rödållet 6l Skrattabborrtjämen Storviken IO3
Rödögården 25 l0l Storådörren 68,69
Rödön 17, 25 Skredíädalen 67 Storån 69, 79, 85
Rödösundet 22 Skrymtgrubban 69 Storön lll
-rön(n)ing 46 Skurdalsporten 68 Strucken 90
Rönningsberg 53 Skurun 68 Strukun 90
Rönnöfors IOO -skuta 6! Strupforscn 87
Rönnön IOO Skute 77 Strången 93
Rönnösjön IOO Skåknoret 68 Strångsjön 93
Rör 44 Skålören 74 Ström I9
Rörsjön 94 Skällsjön 94 Strömmen I9
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Strömsnäs 74 Söderhögen 56 Tunvågen l06
Strömsströmmen I9 Söderåsen 53 Tångböle 37

Strömsund I9, 107 Sölvbacken 7l Tångeråsen 53

Ströms vattudal 9l Sölvsved 45 Tåsjö 20

Stugubyn I9 Söre 76 Tåsjön 20

Stuguforsen 89 Söre, Södra 40 Tåckelsjön 97

Stugun 18 Sör-Greningen 9l Täckelån 97

-stöt 64 Sörviken l05 Täng 43

Suljålten 64 Sösjö 97 Tännforsen 87

Sund I6, 107 Tännsjön 87,97
Sundsbacken 71 Talleråsen 52 Tåttesjön 97

Sundsjö 16, l07 Tand 59 Töjsan 84
Sunnansjö 96 Tandrandhön 57, 59,

Sunne 23, l07 87 Ubyn 35

Svanaklumpen 58 Tandsbyn 59 Ugård 39

Svanasjöklumpen 58 Tann 59 'Ullvi 4l
Svaningen 93 Tanne 28,59 Ullånger 105

Svaningssjön 93 Tavnås 74 Ulvsås 5I
Svartabborrtjåmen Temple! 65 Undersåker 22,43

l0| Tibrandsholm II2 Undrom 28

Svarthålet 89 Tibrandshögen II2 Uppland 44

Svarthålsberget 89 Tivarsgård 38 Utanede 47

Svarthålsforsen 89 Tjalmarsundet l07 Uttand 59

Svarttjärnen l00 Tjålmsjön 107 Utöama IIO
-sveda) 45 Togård 38
Svedje 45 Toran 74 Vagle 28

Svensjön 95 Tomås 74 Vaktklumpen 65
Svensta I4, 33 Torpstrucken 90 -val 62
Svenstavik I4 Torrön 68, l00 Valla 45

Svensåsen 50 Torsta 33, Vallsundel IO7

Sylarna 65,66 Torvalla 3| Valsjöbyn 97

Sylmamma 65 Tossåsen 50 Valsjön 97
Sylpappa 65 Totten 64 Vamsta 3I
Sylskaftet 63,65 Totthummeln 64 Vaplan 84

Sylskalstöten 65 Tramsta 3l -vallen 98
Så 45 Trappnäs 74 Vattjom 29

Säby 28 Trollsågcn 50 Vattudalen 91

Sällsjö 97 Trusta 32 Vejmon 75

Sâm 28 Truvbacken 7l Verkön H0
Sännselet 84 Tryggåsen 5l Vi 4l
Sånnsjön 84 Trång l05 Vik I03
Sånnån 84 Trångsviken |05 Vike l03
Säter 36 Tråttgårde 44 Viken l03
-sät(t)er 35 Tulleråsen 5] -vin 25

Sättret 36 Tullingsås 5| Vinklumpen 58

Såtuna 28 Tullus 40 Vitlertjärnen 42

Södergård 39 Tunderåsen 52 Vitvattnet 98
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Vonlösbäckcn 85 Yucrhallcn 72 Ånge 43
Vuollclitc 23 Yttcrockc 48 Ãspnås 73
Vågdalcn 68 Yxskaftkâlcn 79
Våg: |06 Öd 40
Vågen l06 Åbbåsen 50 Ögclhâttan 54
Vålbackcn 7l Åo 17 Öjarcn 93
vale 49, 71 Ånoån 17 Om 40
v:11åd=1@n sa Åkmjan 91 Onm 92
Vålån 68 Åkcrån 97 Örabäckcn 85
vamjan sa Åman; -13 omjan 94
Vålåvalcn 62 Åkrc 43 Örcbåckcn 85
va1öj@n es Alm 31 Om 21,84
vången 45 Ån 91 0,5 17, 25, 27
valje 26 Angm 91 Osja 97
va111m 65 Ann 95 0,115,-n 35
va11v11m1 105 Amßjan 93 Ommie 47
Vårmon 75 Ånsla 33 Östcrscm 28
Värvikcn 75, l03, l05 Åre 22 Östersund 22, IO7
Våslanbåck 86 Årcskutan 62 Östcrsundct 22
Våstancde 48 Årsbcrgct 54 Öslcrulvsås 51
vasmyn 35 Åman 111 Omfzmn 15, 59
vammde 41 Å, 17 ongafdm 39
Våsterscm 28 Åsan 53 Östnår 20, II2
Våstcrsundet 22 Åsarnc I4, 47 Östra sundet 22
vamm1v§å; 51 Åse 53 Ombyn 35
väsmåm 15, 53 Asken 17,47 Overgården 39
Våstgård 59 Åstjårnbåckcn 86 Överhallcn 72
vasmaf 20,112 Åsen 110 O»-cmcke +11

Vättabackcn 55 Övsjöbyn 97
Vättabcrgct 55 Ãggcn 60 Övsjön 97
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Landskapsnamnet

Landskapsnamnet jämtland är sammansatt av ett inbyggar-
namn, som i fvn. källor har formema jam! och jarnti i sing.
och jarntr och januari pl. Innebörden är alltså 'jämtars land',
'jämtars område”. På landskapets enda kända runsten från
mitten av l0()0-talet har landskapsnamnet stavningen
EA TALANT, som skall återges som jamtaland. I fvn. källor
har namnet motsvarande stavning: jamtalaruí, och så skrivs
namnet också i en fsv. oñginalhandling 1257. lemlzland är
en namnform från omkr. 1303. Övergången av jaml- till
jämt- är en normal språklig utveckling.

Namnet järntland har behandlats åtskilliga gånger i veten-
skaplig litteratur. Harry Ståhl har i Ortnamn och ortnamns-
forskning refererat viktigare tolkningsförslag. Adolf Noreen
tolkar folkslagsnamnetjämtar som 'de idoga' och räknar där-
vid med släktskap med tyskans ermig 'flitig'. En del andra
forskare har hållit med Noreen, men Ståhl avvisar dennes
tolkningsförslag.

Det saknas inte heller försök att förena jamt-, jämt- med
någon företeelse i landskapets geografiska förhållanden. Hu-
go Pipping har jämfört jämt- med forsnamnet Imatm och
sjönamnet Irnandm i Finland och räknat med att landskaps-
namnets första del kan vara bildad till ett äldre namn på
Indalsälven med innebörden 'den ångande, sjudande'. In-
dalsälven är _]ämtlands största vattendrag och bildar i östra
delen av landskapet flera stora vattenfall, där det onekligen
både ångat och sjudit före kraftverkens tillkomst. jämlland
skulle då närmast kunna ha en betydelse 'området där det
finns rykande °forsar' och namnet ha tillkommit i landska-
pets östra delar. Ståhl har invänt, att landskapsnamnet i
första hand bör ha syftat på området kring Storsjön, som
ligger centralt i landskapet och tidigare kan ha haft något
annat namn. Carl Lindberg återvänder till Noreens tanke



på ett samband med tyskans emsig och räknar med möjlighe-
ten, att här funnits ett sjönamn med likartad innebörd som

ernsíg. Han tänker sig en betydelse 'den rörliga, den som
aldrig är stilla' e.d. Till ett sådant namn på Storsjön skulle
sedan inbyggarnamnetjamtar vara bildat.

Ståhl nner det möjligt, att det i stället är fråga om ett
namn, som är bildat till adjjärnn 'slät', och att detta anting-
en syftat på Storsjön eller också på Frösön, som är Storsjöns
största ö.

- En helt övertygande tolkning av landskapsnamnet saknas
fortfarande. Om Indalsälven och Storsjön se bland namnen på
åar och bäckar resp. sjöar och tjårnar.

I

Bild l. Utsikt från Frösön över Storsjön mot Oviksljällen. l bildens mitt
ljället Drommen. Foto: .\'ils Thomasson.
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Kommunnamn och
sockennamn

Jämtlands län var tidigare indelat i tingslag, som vart och

ett omfattade ett antal socknar. Numera indelas länet i kom-
muner, och sedan år l974 är dessa till antalet åtta stycken.

Det är Bergs, Bräcke, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och

Östersunds kommuner, som i huvudsak omfattar det gamla

landskapets område, och vidare Härjedalens kommun, vari
ingår landskapet Härjedalen och en mindre del av Hälsing-
land.

Kommunerna utgör administrativa enheter, som man bil-
dat för att på bästa sätt möjliggöra områdets förvaltning.
Den historiska samhörigheten mellan skilda kommundelar
har ibland blivit mindre väl tillgodosedd. Socknarna inom
ett tidigare tingslag är oftast fördelade mellan två eller flera
av de nuvarande kommunerna, och härigenom har gammal

sockensamhörighet brutits.
De nuvarande kommunernas namn är i regel tidigare soc-

kennamn. Det gäller Berg, Bräcke, Ragunda och Åre. Krokom

avsåg i äldre tid en del av Rödöns socken, och Strömsund var
fórr ett municipalsamhälle i Ströms socken. Öslersund utgjor-
de tidigare Jämtlands enda stad.

Det är anledning att fästa särskild uppmärksamhet vid de

i kommunerna ingående socknarnas namn. Tidsmässigt till-
hör de jämtländska sockennamnen oftast Jämtlands äldsta
ortnamn. De fanns i de flesta fall redan då den kristna kyr-
kan organiserades inom landskapet, och det framgår tydligt,
att sockennamnen före sockenbildningens tid avsett centrala
bebyggelser.

Berg

Bergs kommun omfattar de tidigare socknarna Berg, Hackås,
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Klövsjö, M_y.t.¶jä, Oviken, Rätan, Storsjö och Åsarne. Rätan är
närmast att betrakta som ett ursprungligt ägonamn, och i

övrigt är samtliga dessa sockennamn ursprungliga natur-
namn, dvs. de har först varit i bruk som karakteriserande
beskrivning för platsen' som sådan och i andra hand blivit
knutna till den bebyggelse, som uppstått där. Centralort i

Bergs kommun är Svenstavik 'viken vid Svensta'. Namnet
utgör en sentida sammansättning. Svensta är här ett gård-
namn från l800-talet och alltså inte något "äkta" sta-namn
som Svensta i Undersåkers socken (se Sta-namn).

Berg har fått namn efter kyrkbyn, nuvarande Bergsbyn,

som i sin tur uppkallats efter det väldiga Hoverberget.

- Namnet Hackâs är en sammansättning av haka i betydel-
sen 'utsprång' och ås. Dess innebörd är alltså 'åsen med
utsprånget'. Man har tidigare räknat med att denna ås varit
belägen vid Hakusjän, men det är sannolikare, att åsen eller
åsbildningen funnits centralare i bygden nära Storsjön, där
de topografiska förhållandena ändrats efter den tid, då
namnbildningen skett. - Klövsjä innehåller ett ord klöv, som
har grundbetydelsen 'något kluvet”, och det ”kluvna” finns i

norra delen av Lännässjön, som bildar ett sammanhängan-
de sjösystem tillsammans med Klövsjön. Namnet betyder
alltså 'den kluvna sjön”. - Myssjö är trots namnets yttre
form inte något sjönamn. Det äldsta belägget är Con[s]m'p-
tum Myskio, dvs. 'skrivet i Myssjö', l362-70, och det är
fråga om en ordbildning, som är besläktad med rnusk i adj.
svartmmkig. Det sakliga underlaget för namnbildningen är
att Storsjöns strand och sjöbottnen utanför stranden i när-
heten av Myssjö kyrka har en mörk och mot omgivningen
avvikande färgton. - Oviken är ursprungligen namn på en
vik i Storsjön, och av allt att döma avses innersta delen av
nuvarande Myrviken. Namnets förled är ursprungligen ett
odh med betydelsen 'liten fisk, fiskyngel'. Ordet är känt från
norrländska dialekter, även jämtländska. - Rätan är ett s.k.
vin-namn och behandlas nedan bland dessa. - Storsjö räk-
nas till landskapet Härjedalen men tillhör numera Bergs
kommun. Socknen har namn efter sjön Storsjön, i vars närhet
kyrkan är belägen. - Åsarne blev egen socken först år 1888.
Namnet är flertalsform av ordet år. Här avses närmast byar-
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na Väslerásen och Österâsen, som är belägna på en åssträck-
ning i kyrkans närhet.

Bräcke

Kommunen har namn efter den tidigare socknen Bräcke, och

dess centralort är Bräcke stationssamhälle. Utom Bräcke
omfattar kommunen de tidigare socknarna Bodsjö, Hásjö,

Hällesjö, Nyhem, Sandsjö och Revsund. Vad det talade språket
beträffar, utgör kommunen inte något enhetligt område.
Socknarna i öster, Håsjö och Hällesjö, har östjämtsk dialekt,
i Bodsjö och Revsund i väster talar man injämtska, likaså i

Sundsjö. Bräcke visar drag från båda hållen, och i Nyhems
socken är språket i de östra bebyggelserna östjämtska, me-

dan man i den västra delen talar som i Revsund.
Kommun- och sockennamnet Bräcke är böjd form av ett

ord bräcka 'brink, brant backe”. Sockenkyrkan står uppe på

en brant backe, som kallas Kyrkbacken, och det är denna
backe, som namnet ursprungligen åsyftat. Nämnas skall
också i detta sammanhang, att Bräcke även är namn på

gamla byar i Alsens och Åre socknar, och härledningen år
densamma som för Bräcke socken. - Bodsjö socken har
namn efter nuvarande Bodsjöbyn, som år 1396 kallas Budsio.

Förleden Bod- har man velat förklara på flera sätt. Enligt
den enklaste och mest sannolika förklaringen är namnet en

sammansättning med ordet bod. Det är dock ovisst vad för
slags bod som ursprungligen avsetts. - Även Håsjö är ett
ursprungligt sjönamn. Det är sammansatt med ett ord hå

med betydelsen 'säckformig vik som skjuter in från stranden
av en å eller sjö”. Den åsyftade sjön är nuvarande Lillsjön,
som utgör en typisk hå i närheten av Håsjöbyn. - Socken-

namnet Hällerjà' syftar på nuvarande Hällsjön, i vars södra

ände det finns en stor berghäll. I äldre tid hade socknen

namnet 'Rotakäl, som betyder 'kälen (utmarken, skogsmar-
ken) vid ån Rotån'. Namnet *Rotakäl kan dock inte knytas till
någon viss bebyggelse inom socknen, och från år I444 kallas
socknen endast Hällesjö. - N)/:em är en utbrytning ur Rev-
sunds socken år 1891, och namnet är en sentida nybildning.
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- Rwsund är ursprunglingen namn på ett smalt sund, som
skiljer området vid kyrkan från byn Sund. Den äldsta skriv-
formen för sockennamnet är (de) Ropsundum, vilket bör upp-
fattas som 'sundet (eller sunden) där man ropar (efter båt)'.
Senare skrivformer tyder på en sammansättning med ettde-
ra av orden rev ”skär” eller räv. I det senare fallet kan det vara
fråga om antingen djuret räv eller räv använt som mans-
namn. *Ropsund kan vara en ibland brukad alternativ namn-
form. Något rev som kunde ge en saklig innebörd åt detta
sundnamn är inte känt. De starkaste indicierna tyder på att
ordet räv bildar sockennamnets íörled. - Sandsjö är uppkal-
lat efter sjön Sundsjön, som kännetecknas av en del sund, av
vilka ett finns i närheten av kyrkplatsen.

Krokom

Kommunen har namn efter centralorten Krokom, som ur-
sprungligen är namn på en bebyggelse i Rödöns socken.
Namnet, som l437 skrivs (i) Krokom som i nutiden, är böjd
flertalsform av ordet krok 'krök'. Det är ett bygdenamn, som
avsett flera bebyggelser i Rödöns socken nära Indalsälvens
utlopp ur Storsjön. Vari det ”krokiga” bestått är dock en
obesvarad fråga. Indalsälven bildar inte någon krök i det
aktuella området.

Kommunen omfattar de tidigare socknarna Alsen, Aspås,
Föllinge, Holagen, Laxsjö, Näskoll, Ojferdal, Rödön och Ås.
- Sockennamnet Alsen, som uttalas "ålschen" i dialekten,
är ursprungligen namn på Alsemjön, och den fsv. formen har
varit */llsne. Man har velat härleda sjönamnet ur något med
trädnamnet al (Alnus) besläktat ord. jag anser, att sjönam-
net hör samman med verbet ala 'avla, uppföda, fóda', som
motsvaras av gotiskans alan 'växa till”. Namnets ursprungli-
ga sakliga innebörd är dock oviss. _]fr Alan bland sjönamnen.
- Den centrala bebyggelsen i Aspås socken är belägen på en
långsträckt ås, och det är alltså också i detta fall fråga om ett
ursprungligt naturnamn, som med tiden också blivit bebyg-
gelsenamn. Namnets förled är trädnamnet asp. - Föllinge,
som skrivs (i) Fílinge 1410, (a) Fllíngom 1464, är från början
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namn på Föllingesjön. Namnet är en avledning till ett ord,

som är besläktat med det ijämtskan brukligajjäl 'brödspa-
de'. Den norska motsvarigheten till detta jämtländska ord
förekommer i en gammal norsk lag i betydelsen 'bro, spång',
och det är möjligt, att Föllinge som sjönamn skall tolkas som

”sjön med en broövergång'. Man lår då tänka sig. att bron
inte gått över sjön utan funnits i anslutning till denna.
- Även Holagen är ett ursprungligt sjönamn. Efterleden
-agen betyder ”vattnet, sjön”. Hot- innehåller ett ord, som är
släkt med ett fvn. verb hvata ”stinga, stöta” och ett adj. /walr

'snabb”. Innebörden är 'den stingande, hotande sjön' e.d.

- I Laxsjö socken ligger bebyggelsen vid Laxsjön. Namnets
fórled är sannolikt lisknamnet lax, som ijämtländska sjö-

namn dock inte avser lax i vanlig mening utan laxöring. Det

är emellertid inte helt uteslutet, att sjönamnet är ett ur-
sprungligt 'Lag-sjön', dvs. 'sjön där man fuskat i lag”. - Som

framgår av exempelvis skrivformen Næsgatw ”Näsgatu' l407,
är sockennamnet Näslcoll en sammansättning av näs och gala,

alltså ”Näsgatan', ”Näsvägen'. Namnet anses syfta på en väg
som leder till den centrala delen av Rödöns socken. Denna
ligger på något som kan betraktas som en stor udde, ett näs, i

Storsjön. Näskott är alltså ett ursprungligt vägnamn, som

med tiden kommit att beteckna även bebyggelsen vid denna
väg. - En liknande namnbildning är Ås/call, en by i Ås soc-

ken med innebörden ”Ås-gatan”, 'gatan till Ås socken”. och

jämförbart är också vägnamnet Kälagalan inom Ragunda
och Håsjö socknar, som betyder 'gatan (vägen) till Kälen
(eller Kälarna)'. - Offerdal innehåller bynamnet Åo inom
samma socken och dal. Åo är i sin tur sammansatt av orden
á ”älv” med syftning på Åoân ocho, som vanligen betyder
”öppen, sank myr' men i detta fall avser en tjärnbildning i

nämnda å. - Rädön tillhör de s.k. vin-namnen ijämtland
och behandlas bland dessa. - Ås omtalas som socken första
gången l303. Det är ett ursprungligt bygdenamn, som av-

sett bebyggelser på den åssträckning, där sockenkyrkan är
belägen. Som namn på själva åsen kan namnet vara uråld-
rigt. Ås anses ha språkligt samband med bynamnet Ösa. som

är ett vin-namn av mycket hög ålder.
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Ragunda

Ragunda kommun omfattar de tidigare socknarna Borgvatl-
net, Fors, Ragunda och Stugun. Frånsett Borgvattnet ligger
socknarna i lndalsälvens dalgång. Kommunbildningen ut-
gör en geografisk enhet med i stort sett gemensam historisk
bakgrund och likartad dialekt. Det finns ett kungabrev från
1301, som är ställt till allmogen i_]ämtland och Ragunda,
och den skillnad som alltså görs i brevet bör man tyda som
att Ragundabygden vid den tiden räknades som något för
sig i förhållande till det övriga Jämtland.

Centralort i kommunen är Hammarstrandi Ragunda soc-
ken. Namnet är ungt. Det börjar uppträda mot slutet av
l800-talet, då bebyggelse hade uppstått på området, som
torrlagts då Ragundasjön tömdes l796. Namnets fórled syf-
tar på byn Hammaren i närheten.

Borgvattnets socken bildades först l873 av delar av Ham-
merdals och Ragunda socknar i_]ämtland och Ramsele soc-
ken i Ångermanland. Sockennamnet syftar på sjön Borg-
vattnel, som numera kallas Borgsjön. Sjönamnet är samman-
satt med namnet på sjöns avloppså, som kallas Borgan eller
Borgân. Borg- i ånamnet syftar på något “borgliknande'° i

terrängen vid ån. - Fors socken har namn efter någon av de
stora forsar, som funnits i Indalsälven inom Fors före kraft-
verksbyggenas tid. Det är sannolikt fråga om den år 1796
torrlagda Storforsen, som numera går under namnet Döda
fallet. - Den centrala delen av Ragunda socken ligger vid
stränderna av den forna Ragundasjön, som tömdes 1796,
och sockennamnet är ursprungligen namn på denna sjö.
Många av socknens bynamn är ursprungliga viknamn och
vittnar om bebyggelsens kontakt med sjön. (Se vidare bland
viknamnen nedan.) Sjönamnets förled synes innehålla en
ånamnsbildning med innebörden 'den remsliknande, den
långsmala' med syftning på den forna sjöns västra del, som
var smal och hade älvkaraktär. Sjönamnets efterled är enligt
gängse uppfattning ett sjönamnsbildande und 'vatten, sjö'
(se vidare sjönamnen). - Slugum socken leder sitt ursprung
från en stuga, som ärkebiskopen i Uppsala mot slutet av
1200-talet lät anlägga på Ragundaskogen till hjälp fór dem
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som färdades där. Kring denna stuga uppstod med tiden
bebyggelse. Det blev vad som nu kallas Stugubyn. Först på

1560-talet börjar Stugun betecknas som egen socken.

Strömsund

Strörnsunds kommun bildades den l jan. l974 genom sam-

manläggning av de jämtländska socknarna Alanäs, Frostvi-

ken, Gåxsjö, Hammerdal och Ström samt de på samma gång till
Jämtlands län överförda ångermanländska socknama Bo-

dum, F_'jällsjö och Tåsjö. Centralort är det tidigare municipal-
samhället Strömfund inom Ströms socken, och detta namn
avser ursprungligen ett sund i närheten.

Sockennamnet Ström syftar på Strömmen eller Ström-
strömmen, som awattnar Ströms vattudal till Faxälven. -
Alanäs är egentligen namn på ett när i Flåsjön. Detta näs

har varit lätt att stänga av, och man har tidigare haft krea-
tur där. Ala- i namnet hör samman med verbet ala 'avla'.
Det finns en sammansättning alakräk, som betyder 'avels-
kreatur', och Alanàlr är sannolikt en redukt, dvs. en förkort-
ning, av ett *Alakräknà'.f(et)'näset där man haft avelskreatur'.
- Namnet Frostviken avser egentligen västra delen av sjön

Kvarnbergsvattnet. Denna del av sjön är tämligen grund
och fryser vanligen till tidigt på hösten, medan sjöns övriga
delar sällan blir isbelagda förrän efter nyår. Frostviken bety-
der alltså 'den frostiga, den frostdrabbade viken”. Västra
delen av sjön är också fiskrik och har därför dragit till sig

människor och bebyggelse. De första nybyggarna kom från
Nordli i Norge, och Brännan 'brandplatsen' blev det först
brukade namnet på bebyggelsen. Det ersattes så småning-
om av Frostviken. - Gâxrjà' socken är en utbrytning från
Hammerdals socken år l893. Tidigare var Gåxsjö en by i

Hammerdal, och den hade namn efter sjön Gåxxjön. Sjönam-
net innehåller fågelnamnet gäk, som i detta fall torde vara
brukat som mansnamn eller mansbinamn, liksom fallet är
beträffande bynamnet Gâxåsen i Ovikens socken (se bland
namnen på åsar, berg etc.). - De äldsta skrivformerna för
sockennamnet Hammerdal börjar liksom den nutida stav-
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ningen med H (Hambradal o.d.). Bygden, °dalen', har dock
topografiskt sett starkt samband med ån Ammerân, och soc-

kennamnet bör tolkas som 'ån Ammers dal”. ”Am'ra" (med
betoning som i dagen) är dialektens uttal av ånamnet. H-
skrivningarna i beläggen för sockennamnet kan förklaras
som misstag av de skrivare, som på 1300-talet gjorde soc-

kennamnslångderna lörjämtland.
Namnen på de återstående socknarna inom Strömsunds

kommun är Bodum, Pjållsjö och Tåsjö. - Bodum är flertals-
form av bod 'läbod'. - Fjällsjö har namn efter Fjällsjön. fjäll
är i detta namn inte ordet i dess riksspråkliga betydelse
'högt, kalt berg' utan har den i Ångermanlands dialekter
kända betydelsen 'den längre in belägna delen av en socken,

det obebyggda och skogbeväxta område där läbodarna lig-
ger”. Ett ord jjällb) brukas i östra Jämtland om bebyggelse

långt in i skogsområden utan varje anknytning till fjäll i

gängse mening. - Tagjö ligger vid sjön Tåsjön och har namn
efter denna. Sjön är påfallande lång och smal, och man
räknar med att sjönamnet är ett jämlörelsenamn, där förle-
den Tâ- innehåller ett från norrländska dialekter känt ord tå

Tágata, lång och smal inhägnad från en gård till betesmar-
ken”. Tåsjön har alltså liknats vid en sådan lägata.

Åre

Åre kommun omfattar de tidigare socknarna Hallen. Kall.
Marby, Mallmar, Mörsil, Undersåker och Åre. Sistnämnda soc-

ken har lått ge namn åt kommunen, vars centralort ärjärpen
i Undersåker.

Namnetjärpen uttalas "jäsch'pa" med uddljudandej-ljud.
men i de äldsta skrivformema, t.ex. (i) Herpe H93. finns dock
inte någotj-ljud. Det är sannolikt, att detta uppstått genom
att prepositionen i ofta brukats före själva namnet och så

småningom smält samman med detta. Ett liknande fall ut-
gör Iffelnäs i Hallens socken (se Namn på backar m.m.). och
man kan också jämföra med laslnår i Ovikens socken och
Östnâr i Hackås socken (se Övriga namn). Herp- i namnets
äldsta belägg synes utgå från ett "Harp- med innebörden
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'torr, grusig, ojämn, skrovlig', och namnet torde enligt min

uppfattning från början ha avsett något område med sådana

egenskaper inom b y n Järpen (Gammal-Järpen). Beträffande

härledningen bör man också jämföra Hârbössla bland sla-

namnen. _]ørn Sandnes räknar med att Järpen utgår från ett

*Herpr eller *Hiarpr (m.) och att namnet ursprungligen syf-

tat på något vattenfall ijärpströmmen nära _]ärpbyn. Fors-

namnet skulle närmast vara ljudhärmande. - Hallen är från

början obestämd, senare bestämd entalsform av ett ord hall,

som här betyder 'höjdsluttning'. Socknens centralbygd lig-

ger i sluttningen mot Storsjön. - Kall: socken omtalas forsta

gången år l3l6 som ecclesia Karl, dvs. 'kyrkan (socknen)

Karl”. Sockennamnet är otvivelaktigt identiskt med ordet

karl 'man', och det synes höra nära samman med Kallsjön,

vars namn på l600-talskartor skrivs Kalln Larus 'sjön Kar-
len'. Det ser alltså ut som om Kallsjön är den ursprungliga

bäraren av beteckningen 'kalln', 'karlen'. Det bör dock på-

pekas, att det i Nordnorge är ganska gott om fjällnamn, som

slutar på -/callen, och det kan tänkas, att 'Kalln' även syftar

på ett fjäll och är Kallbygdens namn på Åres/wlan. Nils Hal-

lan har jämfört Kall med ordet kall 'strandiskant', som är ett

känt ord i_]ämtland men eljest inte har kunnat påvisas i

något ortnamn där. - Marlgv är jämte Marielgv i Östersunds

kommun de enda gamla jämtländska sockennamn. som inte

syftar på någon naturformation. B_v betyder här närmast

'gård' (se By-namn). Enligt Carl Lindberg syftar fórleden i

såväl Marby som Marieb_v på den heliga jungfrun. och han

antar, att kyrkorna i de båda socknarna ursprungligen in-

vigts åt jungfru Maria. Vad Marlgv beträffar. så är dock

denna härledning inte helt säker. Det äldsta belägget (i)

.Varg/Ialgvom (l362) kan formellt sett innehålla fsv. adj.

margher 'mången', som då kan tänkas syfta på den ur-

sprungliga bebyggelsens omfattning. - .llallmar är från

början namn på den nuvarande Mallmarsljämen. Namnet är

sammansatt av ordet mal, som här liksom i t.ex. .llalfors i

Medelpad syftar på fiskrikedom. Namnets efterled mar bety-

der 'grund och sumpig vik' och liknande. - Även .llärsil.

l35l skrivet .lløresildræ (gen.), är ett ursprungligt vatten-

namn. Det anses vara sammansatt med ett ord, som betyder
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'jämnt, fuktigt land' och har motsvarigheter i norskan. Se-

nare delen av sockennamnet är ett ord síller, som betyder
'lugnvatten'. Ordet är släkt med det i norrländska dialekter
och ortnamn vanliga ordet sel med samma betydelse (se

Namn på vikar, sund etc.). - Sockennamnet Undersåker har
en märklig bakgrund. Det är ett ursprungligt åkemamn, och
dess första del är ett ord, som i formen undun lever i västra
Jämtland som beteckning för en måltid mellan frukost och
middag. Ordet finns också i fornvästnordiskan i formen un-

dom och avser där en viss tidpunkt på dagen. Man har
tänkt sig, att den ursprungliga 'undornsåkern', vars läge nu
är okänt, varit solbelyst vid tiden för ”undorn'. Man har då
utnyttjat detta ortnamn för att bestämma tiden liksom fallet
är med t.ex. Middagsberget (se bland Namn på åsar, berg
etc.). - Namnet Åre (de Arum l3l5-l9) har ännu inte fått
någon tillfredsställande tolkning. Bland de ord som man
formellt sett tänkt sig ingå i namnet är å ”älv” och ett fvn. ari
'örn'. I båda fallen uppstår dock svårigheter beträffande den
språkliga utvecklingen, och det är också svårt att med de

nämnda orden som utgångspunkt räkna ut vad namnet från
början syftat på. Att Åre ursprungligen avser något slags

naturformation torde dock vara säkert.

Östersund

Östersunds kommun omfattar utom den tidigare staden Ös-
tersunds område inte mindre än tio socknar i angränsande
delar avjämtland. Östersund, kommunens centralort och den
enda staden i_]ämtlands län, grundlades år l786 vid Östra

sundet eller Östersundet mellan Frösön och fastlandet. Sundet
har också kallats Odensalasundet efter byn Odensala i Brunflo
socken. Mot Östersundet svarar nuvarande Rödösundel. som

på l600-talet även kallas Väslersundel. Staden anlades på
jord, som dels tillhörde ett avradsland, dvs. 'område fór
vilket man erlade särskild skatt', med namnet Östersund och
dels ett hemman i nyssnämnda Odensala. Vid Östersundet
fanns det i äldre tid ett fárjeläge. Det kallades l677 Bruno
irjeslälle.
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De tio socknar som ingår i kommunen har bebyggelse av

rätt skiftande karaktär, och detta visar sig också i ortnamns-

skicket. I sydlig riktning från staden ligger Bnmo, Lockne,

Näs och Maríeby, västerut påträffar man Frösön, Norderö och

Sunne, och i nordost tillhör Lil, Häggenås och Kyrkö: Öster-

sunds kommun. - Bruno är ursprungligen namn på en

myr. Det är en sammansättning av ordet brunn, sannolikt i

en flertalsform och här med betydelsen 'naturlig källa', och

o, som i_]ämtland är ett vanligt ord i betydelsen 'sank

myr”. Det finns era källor, däribland en S:t Olovskälla i ett

myrområde ett stycke norr om kyrkan i Brunflo, och detta är

bakgrunden till namnets uppkomst. - Lockne (a Locne

l3l l -12) är från början namn på Locknesjön. Namnet är en

bildning, som hör samman med ett verb som i fomsvenskan

heter luka och betyder 'stänga'. Sjönamnets innebörd är

”den (in)stängda sjön'. Vattenleden från Revsundsbygden

mot Storsjön är definitivt ”stängd” i Locknesjön. - Näs soc-

ken har ett genomskinligt namn. Det avser det näs i sjön

Näckten, där kyrkan står. - Beträffande Marieby se Marby i

Åre kommun. - Frösön innehåller det hedniska gudanamnet

Frö. Ön omnämns i rättsreglerna för den norska frostatings-

lagen, som alltsedan 900-talet var ett norskt tingsfórbund i

Trondheimsområdet. - Frö var enligt den isländska guda-

sagan son till Åjord, och även detta gudanamn finns bevarat

i ett jämtländskt sockennamn, nämligen Norderön, 'Njords

Ö". Enligt den holländske religionshistorikern _]an de Vries

skall Njord-kulten en gång i tiden ha följt handelsvägen från

Trondheimsområdet i Norge österut till Storsjöbygden.

- Innebörden av sockennamnet Sunne är helt klar. Namnet

är en böjningsform av ordet sund, och här åsyftas sundet

mellan Skansholmen i Storsjön och fastlandet. - Lil syftar

från början på en sjöliknande sträcka av Indalsälven vid Lit.
Namnet hör säkert samman med sjönamnet Liten i Mörsils

socken och med namnen på några sjöbildningar i Ånger-

manälven inom Vilhelmina socken. Dessa heter på kartan

Bíelile, Kmkalile och Vuollelile. Namnen är samiska och anses

ha betydelsen 'Övre selet (lugnvattnet)', 'Mellanselet' och

°Nedersta selet”. Det lit som ingår i namnen tycks alltså ha

innebörden 'sjöbildning av något slag”, men den språkliga
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härledningen, alltså samiskt eller nordiskt ursprung, är
oviss. - Någon odiskutabel tolkning av sockennamnet Häg-
genås finns inte. Det råder dock tämligen stor enighet om att
namnets lörsta led innehåller trädnamnet hägg. Så har man
vidare räknat med att Häggen- är en sammansättning med
vin (se Vin-namn), vartill man så lagt ordet ås. Enligt en
annan teori är namnets slutled inte ás utan ett nos med
betydelsen 'näsa', som man lagt till en böjningsform av hägg,

alltså 'näsan, utsprånget, där det växer hägg'. Det är inte
gott att veta, vad namnet ursprungligen syftat på i bygden,
och detta gör inte tolkningen lättare. - Kyrkås socken kalla-
des vid l4-OO-talets början Hielzsioaxa sokn 'Hjällsjöås soc-

ken', och detta namn syftade på kyrkans läge vid en sjö, som
tidigare burit namnet Hjällsjön. Det nutida namnet Kyrkås
påträffas tidigast 1435 och betyder 'åsen med (öde)kyrkan';
det är alltså inte fråga om den nuvarande sockenkyrkan.
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Typbildande ortnamn

Som framgått av det föregående, är de flesta ortnamnen i

Jämtland naturnamn, alltså namn på sjöar. öar, berg, my-
rar osv. En del av dessa namnlokaler har med tiden också
fått bebyggelse i anknytning till platsen, och det ursprungli-
ga natumamnet har då också kommit att beteckna en be-
byggelse. Bebyggelsenamnen är vad man i forsta hand
lägger märke till, då det gäller bygdens utveckling och nuva-
rande karaktär. Bland bebyggelsenamnen fäster man sär-
skild vikt vid de s.k. typbildande ortnamnen, därför att
det finns möjligheter att gruppera dem tidsmässigt efter de-
ras uppkomst. De typbildande ortnamnen har nämligen bil-
dats endast under vissa tidsperioder. Vin-namn, hem-namn
och sta-namn är de viktigaste bland de typbildande ortnam-
nen i_]ämtland.

Vin-namn

De jämtländska vin-namnen är i nutiden svåra att känna
igen, om man inte har tillgång till mycket gamla skrivformer
för dem. Det ord vin, som bildar slutled i dessa sammansatta
ortnamn, har för länge sedan försvunnit ur vårt språk som
levande ord. Betydelsen brukar anges som 'ängsmark, be-
tesmark°. Det är alltså fråga om ursprungliga ägonamn, som
från början torde ha avsett rätt begränsade områden. Be-
träffande åldern hos de jämtländska vin-namnen finns det
rätt stora variationer. Några hithörande namn, t.ex. Härke,
Höla, Kövra, Ösa, kan på språkliga grunder (de uppvisar s.k.
i-omljud) anses vara bildade före slutet av 500-talet. Antalet
säkra vin-namn i_]ämtland är tretton. Två sockennamn in-
går i gruppen: Rödän och Rätan. - Namnet Rädön har från
början avsett nuvarande Rödögården. Det anses innehålla ett
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ord rodha 'stång, kluvet gärdselvirke m.m.', som motsvarar
den nutida jämtskans roa 'hässjestång'. Man vågar förmoda,
att den betesmark det ursprungligen varit fråga om haft
någon inhägnad. - I Rödön finns det ytterliggare två
ortnamn, som hör till denna grupp, och det är Silja och
Hägm. Silja ligger mellan Rödögården och Storsjön. Här
har man tänkt sig, att namnet innehåller ordet se/ 'lugnvat-
ten', men i så fall kan detta ord här knappast ha haft samma
innebörd som i nutiden. Namnet är kanske en sammansätt-
ning med trädnamnet sälg, även om de gamla beläggen inte
direkt stämmer med en sådan härledning. - Hägm har en
motsvarighet i ett norskt Hegra i Tröndelag. Trots att /iägem

numera sällan visar sig i_]ämtland, bör man räkna med att
Hägm betyder 'hägerängen' med syftning på fågeln.
- Även Frösön har ett par vin-namnslokaler, Härke och
Knylta. Valter jansson antar, att Härke kan vara bildat till
ett ord har/c, som i svenska dialekter betyder 'besvärlighet,
möda, uselhet, krassligt tillstånd”. Platsen tycks en gång ha
haft någon ofördelaktig egenskap. - Beträffande Knytla har
man inte funnit någon tolkning av det Krim-, som börjar
namnet. l Storsjöbygden finner man även de flesta återstå-
ende jämtländska vin-namnen. Hit räknas Höla i Hallens
socken, som är sammansatt av ett ord hol med innebörden
'kulle', som i sammansättning med vin genom s.k. i-omljud
fått ö-vokal. - Välj: i Marby innehåller enl. Valter Jansson
ett ord, som är besläktat med fvn. vil 'lust, åtrå”. - Första
sammansättningsleden i Kövm i Myssjö socken kan språkligt
sett vara antingen ett ord som betyder upphöjning eller
också ett ord med motsatt betydelse: ”något djupt liggande'
e.d. Den ursprungliga betesängens läge kan man dock inte
fastställa i våra dagar. - Rista i Undersåkers socken är
också ett vin-namn. Det innehåller ett ord som betyder 'skå-
ra, öppning, gap”. Den skåra i terrängen som här åsyftas är
utan tvivel den djupa dalgången nedanför Ristafallet. Nam-
nets ursprungliga innebörd är alltså 'betesängen i närheten
av den nedskurna dalen”. - Innebörden av namnet Skickja,
som avser en by i Lits socken, är inte klarlagd. Det är helt
säkert, att det är fråga om ett vin-namn, men första sam-
mansättningsledens syftning och betydelse är oviss. Det är
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möjligen fråga om ett nu försvunnet ånamn, ett äldre namn
på nuvarande Örån. - Ösa i Ås socken har av Valter _]ans-

son tolkats som 'betesängen på åsen', men namnet kan
också vara en sammansättning med os 'mynning, källdrag'.
- Även Gr)-lan i Brunflo socken, som numera också är namn
på ett skjutfalt i närheten, är ett vin-namn. Första samman-
sättningsleden är gg! 'sten'. - Ett vattennamn utgör första
leden i sockennamnet Rätan. Namnet anses innehålla ett
'Rätt eller *Rätte 'den raka' som då avser nuvarande Rä-

lansgön. - Som vin-namn i_]ämtland har en del forskare
också betraktat sockennamnet Häggenås (se under Öster-
sunds kommun) och bynamnen Offnei Mattmar och Oppne i

Revsund, som påminner om en del norska vin-namn men i

en del avseenden avviker från den språkliga utvecklingen
hos övriga jämtländska ortnamn, som tillhör denna grupp.
Ojfne skulle närmast motsvara ett norskt Oppen och betyda
'uppängen, ängen där uppe'. Oppne är säkert inte något vin-

namn.
Vin-namn förekommer också i Ångermanland och Medel-

pad men saknas eller är mycket ovanliga i sydligare land-
skap ned till Mälardalen. De är talrika i Tröndelagen, och
allt detta tyder på starka förbindelser mellan Norge och

mellersta Norrland under folkvandringstidens århundra-
den.

I-lem-namn

Även hem-namnen utgör en viktig grupp bland de typbildan-
de ortnamnen, och de finns representerade också i_]ämt-
land. Dessa ortnamn är sammansatta med hem, som formellt
sett är samma ord som vårt nuvarande ord hem (i Jämtland
ofta læím) men i en betydelse ”gård” eller 'trakt”. Hemmam-
nen har kunnat bildas under en lång tidsperiod. De är talri-
ka i Norge, och en norsk forskare, Magnus Olsen, har räk-
nat med att de i tiden kan gå tillbaka till Kristi födelse. Om
detta gäller också för de jämtländska han-namnen är mera
ovisst; en del av dessa har påtagligt unga språkdrag. För
åtskilliga av dem visar dock det centrala läget t.ex. i Storsjö-
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bygden, att det rör sig om mycket gamla bebyggelser, vars
namn då också kan antas ha hög ålder, och hem-namnen i

Jämtland styrker det intryck av mellanskandinaviska för-
bindelser, som lämnas av vin-namnens utbredning.

Det är inte förvånande, att några av Jämtlands hem-namn
finns på Frösön. Det gäller Äljälle, Tanne och Vagle. - Åfljälle
skall jämföras med några norska ortnamn Åljelde, där Aljeld-
är besläktat med orden rnjäla och mjöla, som är kända och
brukade i_]ämtland om sandblandad jord o.d. 'Gården på
den sandiga platsen' torde närmast vara innebörden hos
namnet Mjälle. - Vagle innehåller ett ord vagel, som i bety-
delsen 'slags stång' förekommer i svenska dialekter, även
jämtländska. Motsvarande ord finns också i fornvästnordis-
kan, där det bl.a. kan betyda 'klippa', och i norska ortnamn
anses vagel syfta på en höjd av något slag. Vagle ligger högt,
och namnet bör tolkas som 'gården på höjden”. - Tanne

(Tandcm l300 i avskrift från l48l, (i) Tandeim H80) skall
sannolikt föras till en grupp ortnamn, där tand är besläktat
med verbet tända och ursprungligen kan ha avsett något
avbränt, öppet område. - Även i Rödöns socken finns det
hem-namn. Ett säkert sådant är Undrom. Namnet har en

motsvarighet också i Ångermanland och är sammansatt
med prepositionen under och betyder 'den lägre eller längre
ned belägna gården”. - Mera osäkert är det, om även Häsle

i samma socken är ett hem-namn. Platsen är känd för sina
forngravar, men det äldsta belägget (i) Hæslum l4l0 ger
inget klart besked. Häste kunde också vara ett :la-namn. Ett
*Häri-hem skulle dock ha åtskilliga paralleller. Det finns hem-

namn, som är sammansatta med fäle och föl och ett fornnor-
diskt ord jo(r) eller ju(r), som också betyder 'häst'. Men
detta är endast indicier, inga bevis. - Sem är det äldre nam-
net för nuvarande Väslersem och Öslersem i Ås socken. Samma
namn förekommer också på flera håll söderut i landet, bl.a.
som sockennamn, men det stavas där officiellt med ä, Säm.

Namnet innehåller ett sä, som är en gammal biform till
ordet .gjö och som påträffas också i andra gamla ortnamn,
t.ex. Säby och Sätuna. Sem betyder alltså °sjÖgården, gården
vid sjön', och här åsyftas Storsjön. - I Brunflo socken finns
det ett Hälle, som enligt de gamla beläggen för namnet är ett
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Bild 2. lfndrom i Rödöns sn. Hem-namn med innebörden 'den nedanför
eller längre ned belägna gården'. Foto: Bertil Flemström.

hem-namn. .\'amnets första del är en form av ordet häll eller
snarare hälla. som ijämtland är det brukliga ordet för 'häll.
berghäll'. Namnet bör tolkas som 'gården på eller vid häl-
lan'. - l Näskotts socken finns det ett Hällemmrn. som antas
vara ett hem-namn och till innebörden identiskt med Hälle i

Brunflo. fast namnet utvecklats på annat sätt i detta fall.
- I .\lyssjö socken finns det ett Hallom. som är en samman-
sättning av ett hall 'höjdsluttning' och hem. - Förleden i

Salom i Hackås socken är ordet sal, fvn. salr. som betyder
'hus. byggnad med ett rum". - Valljom i Ovikens socken hör
till dejämtlåndska hem-namnen, men förledens innebörd är i

detta fall oviss. - I_]ämtland finns det också tre byar med
namnet Grölom. nämligen i Häggenås. Kalls och Offerdals
socknar. För dessa namn saknas medeltida skrivformer.
men l50()-talsbelägg som Grölleme och liknande tyder på att
det är gamla sammansättningar med hem. Förleden i nam-
nen är ett ord gryr. gräl 'sten. stenig mark". - Ett /lem-namn
är säkert också Solåmmen i Offerdal. Namnet motsvarar ett
par från Ångermanland kända So/um. sammansatta med
ordet sol och syftande på att platserna ligger soligt till.
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Sta-namn

Vad man brukar kalla sta-namn utgör den dominerande
gruppen av typbildande ortnamn i_]ämtland från hednisk

tid. Man känner i allmänhet lätt igen dem, därför att de i

nutiden nästan undantagslöst slutar på -sta, Gusta, Hársta

osv. Men det finns undantag. Lövsla i Sundsjö socken och Sta

i Åre socken är inga "äkta" sta-namn, varom mera i det
följande. De äkta sta-namnen är sammansatta och innehål-
ler en flertalsform stad/lir, i dativ (i) sladhum, och om det

finns medeltida skrivformer för namnen, så kan man i regel

lätt avgöra, om det är fråga om ett äkta sta-namn.

Sia i dessa namn är släkt med verbet stå. Den ursprungli-
ga betydelsen av detta ortnamnselement har diskuterats av

många forskare, som hävdat vitt skilda åsikter i frågan. Vad
beträffar de jämtländska sta-namnen, kan man rent prak-
tiskt räkna med en innebörd 'ställe, plats, gård'.

Sia-namn finns över hela landet från Skåne till norra Ång-
ermanland. Deras ålder har ofta diskuterats. För de mellan-
svenska namnen har man tänkt sig en tidrymd från Kristi
födelse till in i vikingatiden. Huruvida de jämtländska sta-

namnen är lika gamla är en fråga, som bl.a. blir beroende av

vad de arkeologiska fynden har att berätta, och den frågan

är ännu inte helt utredd.
En betydande del av sta-namnen innehåller i sin förled ett

mansnamn från hednisk tid, och i_]ämtland är detta fallet
med de flesta. Man brukar räkna med att den åsyftade bära-
ren av personnamnet varit den förste åbon eller någon av de

tidigaste åboarna på platsen.
Att sta-namnen i_]ämtland är gamla framgår bl.a. av att

de flesta av dem återfinns i socknarna kring Storsjön, där
bygden måste vara gammal, eftersom betingelserna för nä-

ringar som fiske, boskapsskötsel och åkerbruk där varit
gynnsamma. Österut i landskapet finns det endast två säkra

sta-namn, och sådana saknas i fjälltrakternas socknar.
Många av Sveriges sta-namn är till innebörden dunkla

och fortfarande inte säkert tolkade, och detta gäller även

åtskilliga av de jämtländska fallen. Om man från Östersund
rör sig söderut i Storsjöbygden, så hittar man flera sla-
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namnsbebyggelser redan i Bruno socken. - Gusta, numera
känt för sin stenförädling, innehåller ett Goti, som är känt
från fornvästnordiska källor som mansnamn och mansbi-
namn. Innebörden är alltså ”Gotes ställe, Gotes gård”. - Hå-
kansta är sammansatt med mansnamnet Hakon (Håkan).
- Ett mansnamn Hagne ingår i ett annat sta-namn i Brunflo,
nämligen Hagnmtadh, som omtalas l346 men med tiden
ersattes av Lagmansgården, ett namn som dock inte heller
brukas längre i trakten. - Varnsta kan innehålla ordet våm,

som egentligen betyder ”buk, mage”. Här kan det då vara
fråga om ett fall, där ordet våm brukats om någon terräng-
formation, en sänka e.d., men det är lika sannolikt, att det

föreligger en sammansättning med ett mansbinamn Vambe,

som närmast betyder ”han med (den stora) buken”. -I
grannsocknen Lockne finns sta-namnsbyama Forsta, Tmmsla

och Ångsta. Forsta innehåller antingen adj. fam ”gammal”
eller sannolikare ett mansnamn Fame, som är bildat till det-
ta adj. - Tramsta synes innehålla en motsvarighet till ett
från fornvästnordiskan känt ord tramr, som betyder ”troll,
ont väsen”, här sannolikt brukat som mansnamn. - Ångxla

skrivs i äldsta tid (i) Anglanadum, och namnets fórled är
besläktad med det jämtländska verbet ångla, som betyder
”fiska (med krok)”. Det nutida Ångsla ligger dock inte i när-
heten av någon fiskeplats, utan namnet torde innehålla ett
med ångla besläktat mansbinamn med betydelsen ”den kro-
kige”. - Marieby sockens enda :ta-namn är Fugelsta. Det
innehåller ett mansnamn Fughel eller Fughle. Ett Fugelsla

finns också i Håsjö socken. Denna plats är bebyggd först
under l700-talet och uppkallad efter Fu elsta i Marieby, som

haft fäbodar i trakten. - Det finns två ílsta ijämtland, ett i

Näs och ett på Norderön. Båda namnen är sammansätt-
ningar med ett fsv. mansnamn Ale. - Hackåsbygden är rik
på fornminnen och gamla ortnamn, och här hittar man fólj-
aktligen också en del sla-namn. Billsla kunde vara samman-

satt med ordet bill, fsv. bilder, brukat om någon framskjutan-
de terrängformation. Någon sådan finns dock inte vid plat-
sen. Namnet är sannolikt i stället en sammansättning med

ett fsv. mansnamn Bille eller Bílde. - Även Fäste i Hackås
socken brukar betraktas som ett äkta sta-namn, men detta är
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inte säkert. Flera författare har räknat med att förleden in-
nehåller ett ord t 'sidländ gräsmark vid vatten”, vilket sak-

ligt sett är en bra lösning. - Näcksta tillhör den grupp av sta-

namn där förleden säkert är naturbetecknande. Platsen lig-
ger vid sjön Näckten, och namnet syftar på detta. - Med
hjälp av de gamla skrivformerna för Rogsta i Hackås socken

konstaterar man utan svårighet, att namnet innehåller
mansnamnet Roald. - Beträffande Bingsta i Bergs socken är
det rimligt, att det är något annat än ett personnamn i

namnets förled. Beläggen visar, att förleden är böjd form av

ordet binge 'förvaringsplats för säd eller mjöl”. Det torde vara
fråga om något 'bingeliknande' i terrängen vid den gamla

bebyggelsen på platsen, men det är svårt att i nutiden fast-

ställa, vad det varit fråga om. Ett norskt ortnamn Bingen

anses syfta på ett trångt dalstråk vid platsen, och det kan
gälla något liknande vid Bíngsta. - I Marby socken hittar vi
_]är.tta (Gärdsta). De gamla skrivformerna visar, att namnet
innehåller djurordet hjort, som här säkerligen har funktion
som mansnamn. - Huruvida Brasta i Hallens socken är ett
äkta sta-namn är ovisst. Sta kan här betyda 'strandkant,
strandområde'. Namnets förled är adj. bratt ”brant” eller ett
till detta bildat mansnamn Bratte. - Högsta i Hallens socken

innehåller enligt beläggen subst. hög 'kulle o.d.”, men på

platsen finns inte någon hög, som man lämpligen kan sätta i

förbindelse med namnet. Hög är dock känt också som mans-

namn men som sådant ovanligt. Däremot är Hök ett mans-
namn, som inte är ovanligt i medeltida jämtländska urkun-
der, och Högsta bör sannolikt uppfattas som 'Höks-sta', vil-
ket omtolkats till 'Högs-sta”. - På Frösön finns ett sta-namn.
Kråksta. Det rimligaste är här, att fågelordet /:råka brukats
som öknamn på någon tidig åbo. - Till Frösön men beläget
på fastlandet hör också Målsta, och här är det fråga om
djurordet mård, brukat som mansnamn. Målsta har en mot-
svarighet i ett norskt Marstad i Tröndelag. - Trusta är namn
på bebyggelser på Norderön och i Rödön. l förra fallet är
namnet sammansatt med mansnamnet Tgvggve, men i det
senare är förledens innebörd inte klarlagd. - På Norderön
finns också ett Öruta, där man också bör räkna med något
mansnamn, dock ovisst vilket. Man har Ane, Anund. Unn:
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och ød/lin att välja på. - Det snarlika Ånsta i Näs socken

innehåller mansnamnet Unne. - I Alsens socken hittar vi sla-

namnen Kougsta och Kösta. Det är dock inte säkert, att Koug-

sta skall räknas hit; det kan vara fråga om ett sta i betydelsen

'strandkant'. Byn ligger vid Kougslasjän, och fórleden tycks

ha samband med det jämtländska verbet /cauka 'ropa'. Nam-
net kan betyda 'stället där man ropar' (kanske på båt). -
Kästa är däremot ett säkert äkta sta-namn. Det innehåller
ett fsv. mansnamn Thiud/ie. - Även Undersåkersbygden
rymmer några sta-namn: Grimsta, Hårsta och Svensta, och de

kan anknytas till de från hednisk tid kända mansnamnen
Grim, Harek och Sven. ()m ett sentida Svensta, som bildar
förled i namnet Svenstavik i Bergs socken, se under Bergs

kommun. Däremot är Risla i Undersåker inte något sla-

namn utan ett vin-namn. - Hârbössta i Åre torde innehålla
en ordbildning, möjligen ett personnamn, till ett *harp-,

som kan ha innebörden 'torr, grusig, ojämn, skrovlig' (jfr
Järpen under Åre kommun). - Sta i samma socken är inte

° dnagot äkta sta-namn utan bestämd entalsform av ett sta

'strandkant', som motsvarar norska dialekters stad med be-

tydelsen 'åbredd, elvebredd', dvs. 'åkant, älvkant'. - I

Offerdals socken tillhör Känsla säkert de äkta sta-namnen,

men i övrigt är namnets härledning okänd. - Rösta i samma

socken kan ha varit det ursprungliga namnet på Präslbordet,

som det tillhör. l namnets förled ingår sannolikt ett fsv.

mansnamn Rod/I eller Rodhe. Samma tolkning är den rimli-
gaste också för Rösta i Ås socken. - Torsta är ett annat sta-

namn i Ås socken. Namnets förled torde innehålla ett mans-
namn, och det kan vara en motsvarighet till de från forn-
västnordiskan kända Torji. borviör eller borvarör. - I Lits
socken finns det flera sta-namn. Klösta innehåller sannolikt
ett mansnamn, som är bildat till ett från fornsvenskan känt
adj. klllcer, som betyder 'svag, mild”. - Korsla (a Kornstadh
1439) tolkas enklast ur kom (sädesslaget), men namnets för-
led kan innehålla ett mansnamn Kome, som anses ingå i

norska sta-namn. - Även Ringsla i Lits socken synes ha pa-

ralleller på norsk sida i flera Ringstad. Förleden anses vara
ett mansnamn Ring. - Smedsta i samma socken är däremot
inte säkert tolkat. - Beträffande Häggesta i Häggenås socken
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kan man tänka sig en sammansättning med trädnamnet
/lägg, men det finns också ett fsv. mansnamn Hagge som inte
kan uteslutas. - Kogsla (i Causastad I347) i samma socken
torde innehålla en motsvarighet till ett fvn. ord kausi, som
egentligen betyder 'katt' men även är brukat som mansbi-
namn. - I östra Jämtland är sta-namnen fåtaliga, det finns
endast två säkra fall. Det ena är Kullsla i Ragunda socken,
vars förled är ett mansnamn Koll. - Det återstående öst-
jämtska sta-namnet är ett Hedesla i Fors socken. Det omta-
las före år 1350 men dess läge är nu okänt. Namnets förled
är gen. av ett fsv. mansnamn Hidhin. Hedhin.

By-namn

Till de typbildande ortnamnen ijämtland räknas också By
(Bye, Byom osv.). Ortnamnselementet by är samma ord som
subst. by, vilket är i levande bruk också i våra dagar. Ordets
grundbetydelse är omtvistad. By anses höra samman med
ett verb boa i betydelsen 'ställa i ordning, bereda”. I forn-
svenskan har by både innebörden 'enstaka gård' och 'sam-
ling av gårdar'. Namntypen anses kunna gå tillbaka ner i

vikingatiden. En del av by-namnen är dock säkert betydligt
yngre, och detta är troligen fallet med flertalet av de jämt-
ländska.

De osammansatta By, Bye, Byn osv. i_]ämtland avser cent-
ralt belägna bebyggelser. De torde från början ha betecknat
enstaka bosättningar. lbland synes By(n) ha ersatt något
tidigare namn på samma bosättning.

I nutiden är By namn på bebyggelser i Håsjö och Rödöns
socknar. Den bestämda formen Byn förekommer i Fors, Häl-
lesjö, Lockne och Ås socknar. En böjd entalsform Bye finns i

Hammerdal, Lit, Marieby, Mattmar och Mörsil, och en
flertalsform Byom är namn på en bebyggelse i Lits soc-

ken. Bynom, som förekommer i Hallens och Myssjö socknar,
är ordet by i bestämd dativ sing. Oavsett namnens nutida
officiella utseende är obestämd sing. By den vanliga skrift-
formen i de äldsta medeltida beläggen.

Bland de sammansatta by-namnen märks sockennamnen
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Marby och Mariebj, som behandlats under Åre och Öster-
sunds kommuner. Adjektiviska fórleder är i övrigt det vanli-
ga i sammansatta by-namn, men formellt kan det ibland
också vara fråga om personnamn i lörleden. Brallbyn i Rev-

sunds socken innehåller antingen adj. bratl ”brant” eller
också ett till detta bildat mansnamn Bratte. - Bredbyn (i
Bredhaby 1410) i Offerdals socken är en sammansättning
med adj. bred eller ett mansnamn Brede. Innebörden blir då
antingen 'den vidsträckta, stora gården' eller 'Bredes gård'.
- Beträffande Lassbyn i Lockne socken bör man räkna med

mansnamnet Lasse (av Lars). Namnet är tidigast känt år
l55l, och det torde tillhöra de yngre by-namnen. - Fanbyn

(Fannbyn) är namn på byar i Rödön, Sundsjà' och Sunne. De

medeltida beläggen visar tydligt, att förleden är adj. fam
'gammal', och innebörden är alltså 'forngården, gammal-
gården”. En ödegård Fomebj är också känd från Marby
socken, och Fanbyn som namn på odlingar påträffas i Lits
socken, och platsen omtalas som ett ädesgods, dvs. 'ödegård',
år 1568. - Mällbjn (i Medalbynum 1469) på Frösön och
Mällbjn i Mattmar betyder 'mellangården', ”den mellersta
gården”. - Ubyn i Revsunds socken har som fórled adv. ul,

och namnet betyder 'gården utanlör', sett från det närbeläg-
na Gällön. - Överbyn i Marieby socken skall tolkas som 'den
högre upp belägna gården'. - Väderstrecksbeteckningar in-
går som förled i åtskilliga namn inom gruppen, t.ex. i Nord-

byn 'gården i norr' i Alsen, Väslbyn 'gården i väster' i Offer-
dal och på Frösön och Östbyn 'gården i öster' i Lockne och

Sundqö.

Såt(t)er-namn

Ännu en grupp av typbildande ortnamn utgör de namn,
som heter Säter eller slutar på -säler (-sätt). Gruppen innehål-
ler både bebyggelsenamn och ägonamn. l västligaste _]ämt-

land utgår säter från en motsvarighet till ett fvn. srelr (med
lång vokal), men i Jämtland i övrigt är det fråga om en

motsvarighet till ett fvn. setr (med kort vokal). Innebörden
är i förra fallet 'säter, fábod', i det senare 'skogsäng, ut-
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marksäng'. Namnlokalema ligger ofta mindre centralt i
bygden, vilket tyder på att namnen och de bosättningar de
representerar inte är särskilt gamla.

I Jämtland finns tre Säter, ett i Bergs socken, omtalat
tidigast 1410, ett i Offerdals socken och ett i Rödöns socken
(i Sætrom 1420). - Bland de sammansatta namnen märkes
Dvärsätl i Rödöns socken. De gamla beläggen visar, att det
är en sammansättning med ordet dvärg 'mytiskt väsen', och
här är ordet antagligen brukat som mansbinamn. Vidare
finns det två Finmäter, ett i Alsen och ett i Offerdal, och
tillsammans med dessa bör också nämnas Finmäll i Ragun-
da, som avser ägomark. Fimuäler i Alsen och Finnsätl i Ra-
gunda torde vara sammansättningar med mansnamnet Fin-
ne, men Finnsäler i Offerdal ligger i närheten av en å Finnan
och har namn efter denna. - På Frösön finns byn Glasäll.
Förleden är antingen ett ord 'gladha, som närmast skall
tolkas som 'plats med öppet läge°, eller också ett mansnamn
Gladhi. De äldre beläggen tillåter båda möjligheterna.- Djurnamn är inte sällsynta som förled i :äter-namnen, och
Marsätl i Sundsjö kan som förled ha ett ord man, som bety-
der 'häst”. - Till :äter-namnen hör också Hosät i Underså-
ker. Det avser nu ägomark på Prästbordet och kallades l532
Hosztter. Helge Salvesen har tolkat förleden som ett adj. Ita'(r),
luí(r), 'hög', känt från fornvästnordiskan. I Undersåker finns
det också en höjdsträckning Ham: med ett markområde Ho-
:oma i närheten. Här är det säkert fråga om ordet hosa, som
ijämtländska dialekter betyder 'strumpa'. Hosoma är ett
jämförelsenamn. Hosen och Hosoma torde dock inte ha något
samband med Hosäl. - Bland hithörande ägonamn märks
ett Sättret i Ragunda socken, en utäga som omtalas redan i
de äldsta lantmäterihandlingarna från trakten.

Böle-namn

Som typbildande räknas också de ortnamn, som heter Böle
eller slutar på -böle.

Böle är en avledning av bal, som i fsv. har betydelser som
'bostad, gård, nybygge'. l fornvästnordiskan är böle belagt
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som 'lägcr, boplats'. l äldre handlingar från Jämtland anges

rätt ofta platser vara ödesbölen, som egentligen skall uppfat-

tas som 'ödegårdar'. Det finns enligt Helge Salvesen tecken

på att ordet bäle genom flitig användning i sammansättning-

en ödesböle även ensamt kunnat brukas i betydelsen 'öde-

gård”.
Det osammansatta Böle förekommer som namn på ett tju-

gotal bebyggelser, som är spridda över hela Jämtland. Böle i

Offerdals socken är det tidigast omtalade "bölet" inom

landskapet och nämns i en urkund redan omkr. år H20. Inga

böle-namn i Jämtland torde f.ö. beträffande sin ålder gå

längre tillbaka i tiden än ett stycke in i medeltiden. Att de i

allmänhet är relativt unga kan man sluta sig till av att böle-

bebyggelserna ofta står i beroende till någon annan, äldre

bebyggelse i närheten. Så hör t.ex. Almásböle i Offerdals soc-

ken under byn Almås. Ett annat sammansatt bäle-namn är

Gásböle i Revsunds socken. Förleden är här ett binamn Gase

(Gåse). Kosse eller kasse, som är en maskulin motsvarighet till
kassa 'ko', ingår i Kusböle i Myssjö socken. Ordet oxe, sanno-

likt brukat som mansnamn, utgör förled i Oxböle, som finns i

både Fors och Offerdals socknar. Homsjöböle i Brunflo soc-

ken har namn efter Homsjön, där Hom- kan syfta på någon

”hornliknande" vik i sjön eller på berget Slåtthomet i närhe-

ten. Tångböle i Åre socken har namn efter en utskjutande

åsrygg, en länge, i Gevsjön.

Namn på -gàrd(en)

De ortnamn, som slutar på -gård(en) avser primära, dvs.

ursprungliga, bebyggelser. Sådana ortnamn kan ju bildas

än i dag i bygderna, och deras antal är stort, om man räknar

med alla unga namnbildningar. Det finns inom gruppen

åtskilliga namn, som påträffas i urkunder redan under MOO-

och l500-talen.
Bland namnens förleder finns det en del ålderdomliga

personnamn. Fastgården i Ovikens socken innehåller ett

mansnamn Faste, och Gungárd i Häggenås är sammansatt

med ett mansnamn Gumme, som är en kortform för Gudmund.
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Gísxelgård i Ragunda socken, omtalat 1378, innehåller ett
mansnamn Gisle. Hammarsgård i samma socken har som lör-
led ordet /:ammar ”stenbacke o.d.', men ordet är i detta fall
brukat som mansnamn. Beträffande Grernmelgård i Häggenås
socken bör man också räkna med ett personnamn, och det
är troligen kvinnonamnet Grimhild, som ligger bakom nam-
nets lörled. I Hårdgård i Hällesjö socken ingår mansnamnet
Havard, som förekommer i jämtländska brev ännu omkr.
1400. Mansnamnet Karl hittar vi i Karlsgård (Karlsgard
14-44) i samma socken, och Míekel, som motsvarar ett fvn.
Mikjáll och ursprungligen syftar på ärkeängeln Mikael, in-
går i Mickelsgård på Frösön. Pålgård i Ragunda är snarast
sammansatt med ett mansnamnen Pale (Påle), som är känt
från bygden före 1350. Skoltgârden i Oviken innehåller ett
mansnamn Skate, och Stensgârd på Frösön har som förled
mansnamnet Sten, som ju alltjämt är levande. Ett mans-
namn eller mansbinamn Brede kan bilda förled i Bredgârd i
Ströms socken, men det ligger nog närmare till att i detta
fall räkna med adj. bred och att Bredgárd betyder 'den vid-
sträckta, stora gården”. Krok är känt både som mansnamn
och mansbinamn i äldre tid. I Rödön omtalas år 1410 en
Andris Kroker 'Anders Krok', och det är sannolikt denne
man, som har sitt namn bevarat i Kroksgårdi Rödön. Platsen
omtalas som 'Kroks gård' under l4-60-talet. Orrgården i Ovi-
ken omtalas tidigast l4-31. Här är det fråga om lågelnamnet
orre i bruk som binamn. Ett binamn ingår också i Stavsgårdi
Häggenås, och det är då ordet stav, som lätt denna använd-
ning. Tivarxgård på Norderön är uppkallat efter en Thivadh.
En man med detta namn fanns på Norderön l4lO och är
möjligen den som här åsyftas. Det nutida Togârdi Hammer-
dals socken innehåller antingen ett mansnamn Tove eller ett
kvinnonamn Tova.

Adjektiviska förleder är inte heller ovanliga bland namn
på -ga'rd(en). Bredgård i Ström berördes ovan. Myckelgârd i
Mörsils socken innehåller ett fsv. adj. mykil 'stor' och bety-
der alltså 'storgården'. Namnet har en vida känd motsvarig-
het i Miklagard, som var de nordiska vikingarnas namn på
nuvarande Istanbul (Konstantinopel) i Turkiet. Ibland syf-
tar lörleden på läget av bebyggelsen i förhållande till andra
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platser. Så är fallet med Nedgård 'den nedre gården' i Kall,
Övergården 'den övre gården' i Näs och Ugård i Mattmar,
som är ett ursprungligt 'uppgård, gården där uppe'. Sist-

nämnda bebyggelse omtalas tidigast 1410. Vidare kan näm-

nas de genomskinliga Norrgården 'gården norrut' i Oviken,

Södergård i Brunflo, omtalat 1324, Östgården i Ottsjö i Un-
dersåkers socken och Väslgård i Kall. I dessa fall åsyftas

alltså läget i bygden i gammal tid.
Ett fall för sig utgör Bugården i Ovikens socken, omtalat

1484. Namnet är en motsvarighet till ett från norskt område

känt bugård 'gårdsplats'. En särskild grupp bildar också

Bispgården i Fors, Kungsgården på Frösön och Lagmansgården,

som likaså finns på Frösön och tidigare hade en motsvarig-

het även i Brunflo. Bispgården, dvs. 'biskopsgården', var från

början en kameral beteckning, som syftade på att en del jord
i Fors socken redan 1331 kommit under ärkebiskopens i

Uppsala förvaltning. Kungsgården skymtar tidigast 1410 i en

benämning konungx gardhín Forbergh 'kungsgården Förberg'.

Detta Förberg kallas tidigare rir berghi '(platsen) framför

berget' och är omtalat redan 1339 som tingsplats. Med tiden

har namnet Förberg kommit ur bruk och Kungsgården blivit
den brukliga benämningen och en medelpunkt för förvalt-

ningen i äldre tid. Namnet Lagmansgården visar, att platsen

varit bostad för en lagman. Om Lagmansgården i Brunflo

socken se Hagnasladh bland sta-namnen. Gal/:ammar i Bergs

socken innehåller också ordet gård. 1 detta fall kan det dock

vara fråga om en annan betydelse än 'gård där man bor'.

Gård kan nämligen också avse anordningar for djur- eller

fisklångst, och det är möjligt, att man i anslutning till någon

kammar 'stenbacke' e.d. i trakten haft t.ex. en älggård eller

annan 'gård-fälla'.

Namn på -lós(a)

Ett lösa bildar efterled i åtskilliga ortnamn av hög ålder

söderut i landet. Innebörden är omstridd. Man har bl.a.

velat hävda, att lösa skulle betyda 'äng'. Säkert är dock, att

en del av läsa-namnen kan betecknas som ett slags ”brist-
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namn", dvs. de skall ange, att något har saknats på den
åsyftade namnlokalen, när namnet bildades. Om man ser
till i gammal tid omtalade ortnamn i_]ämtland, finns det
endast tre som hör hit, och de torde alla vara "bristnamn".

Grisxelnlöx är det nutida namnet på en bebyggelse i Knyt-
ta, Frösö socken. Namnets äldsta form är (a) Grølløsa l4l0,
och förleden innehåller ursprungligen ett ord grjol med bety-
delsen 'sten'. Ett nutida Kvamlösa i Rödöns socken omtalas
på 1560-talet som Komlösse, och innebörden är klar: 'stället
där man är utan säd”. Tullus är det tredje lösa-namnet i
Jämtland. Det skrivs l4l3 (i) Tholøsom. Namnets förled kan
formellt sett tolkas pa flera sätt, men en säker lösning sak-
nas.

Namn på -ónet (-ódet)

Önel är ett typbildande ortnamn, som i Skandinavien hu-
vudsakligen förekommer ijämtland och i Tröndelag i Nor-
ge. Det är i nutiden namn på gamla bebyggelser på Frösön, i
Näskott och i Offerdal. Benämningen utgår från ett ord,
som i fornvästnordiskan heter auón, och innebörden hos Önel
är i de nämnda fallen 'ställe som blivit öde, ödegård'. Utan
att alltid beteckna nutida bebyggelser förekommer önel-
namn också på andra håll i landskapet, och de flesta bland
dessa återfinns i l560-talets skattehandlingar för Jämtland.
Ett urspårat namn är Klingerögal, som avser nuvarande be-
byggelsen Södra Söre i Lits socken. Klingerögat är egentligen
ett 'Klinger-Önet' (ev. 'Klinger-Ödet'), där Klinger-, som
kommer av Kringel-, betyder 'rund'. Det är en gängse åsikt,
att Önet avser platser, som blivit öde i samband med diger-
dödens härjningar efter mitten av l300-talet, men som Jørn
Sandnes framhållit, kan det också finnas andra orsaker, och
han anser det troligt, att ”önet” med tiden fått en funktionell
innebörd 'obebott jordstycke' utan att det på platsen funnits
någon gård över huvud taget.

Samma innebörd som Örul har bynamnet Öd i Marieby
socken, men grundordet i namnbildningen motsvarar i detta
fall ett fvn. auóa, som även kan ingå i Klingerögal ovan.
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Kultnamn

Ortnamn som vittnar om forntida gudsdyrkan, s.k. kult-
namn, är av särskilt intresse. Bland kultnamnen i_]ämtland
vill man särskilt erinra om de båda Ö- och sockennamnen
Frösön och Norderön, som innehåller namn på gudarna Frö
respektive Mord (se under Östersunds kommun). Ett tredje
gudanamn Oden anses ingå i Odensala i Brunflo socken. Ef-
terleden i detta namn kan vara ordet sal (se Salom bland hem-

namnen). Formellt kan dock Odensala i stället vara samman-
satt med ett al, som betyder 'helgedom' och som återfinns i

åtskilliga gamla ortnamn längre ned i landet, t.ex. Gölala,
.Motala Det jämtländska Odensala har ett par motsvarighe-
ter i Norden. I Halland nns det ett Onsala, och i det fallet
har man också lämnat frågan öppen, huruvida det är fråga
om sal eller al. I ett nu lörsvunnet Odhinssal i Tröndelag i

Norge räknar man med sal som efterled. Odensala i Uppland
hör inte hit; det är en sammansättning med harg 'stenhög,
hednisk helgedom'. Vi betyder 'helgedom”, och det finns en

by med detta namn i Näs socken. Ett nu försvunnet *Ullvi
'guden Ulls helgedom' har av Carl Lindberg spårats i Hack-
ås socken.

Det finns också kultnamn, som inte är sammansatta med
gudanamn. Det bör nämnas, att det i_]ämtland finns fem
gamla bebyggelser med namnet Hav, nämligen på Frösön
och Norderön, i Alsen, Hackås och Ås. Härtill kommer ett
Hovslägden i Lit, som till bakgrund har ett nu försvunnet
Hav. Hov betyder här sannolikt °hedniskt tempel'. Det bör
kanske påpekas, att det kända Hoz' vid Östersund är en

sentida nyskapelse.
Till kultnamnen hör troligen också Lunderänge! på Nor-

derön. Platsen gränsar till kyrkojorden på Norderön, och
namnet kan utgöra ett vittnesbörd om en guden Njords heli-
ga lund. Även läget av byn Lundi Hällesjö socken kan tyda
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på att namnet från början syftat på någon lund, som haft
samband med hednisk gudadyrkan.

Kultiska föreställningar av obestämd ålder kan man spå-
ra i en del ortnamn utan samband med gudar och kultplat-
ser. Ett sådant namn är Víltertjämen i Fors socken, där man
för att få skelycka måste offra en slant åt vitlroma, de under-
jordiska väsen, som man i_]ämtland trott på ännu i sen tid.
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Namn med syftning
på åkerbruk, odling
ochknande
Det finns i_]ämtland en grupp av ortnamn, som vittnar om
mänsklig verksamhet i samband med bygdens uppodling.

Sådana ortnamn är b|.a. de som innehåller ordet åker.

Sockennamnet Undersåker har behandlats under Åre kom-
mun. Åkre i Brunflo socken är en böjningsform av åker. Plat-
sen är tidigast omtalad l383. Fåker i Näs socken innehåller
ett ord foa 'rävhona', som är känt från fornvästnordiskan. I
namnet Fåker är ordet sannolikt brukat som öknamn. Muns-

åker i Ragunda socken ligger centralt i bygden och är säkerli-
gen ett gammal åkernamn. Namnet synes innehålla ordet
mun (som man biter med), och det är fråga om ordet brukat
som mansbinamn. Äkeräng i Sunne socken betecknar ur-
sprungligen ett ånge 'naturlig äng", som man antingen gjort
till åker eller som legat i anslutning till någon åker. Ånge

ingår f.ö. i namnen på ett stort antal slåttermarker över hela

Jämtland. Vanligen finns det ingen bebyggelse i anslutning
till platserna, vars namn i regel torde vara rätt unga, men
från medeltiden härstammar dock åtskilliga, t.ex. Änge på

Frösön och i Brunflo, Lockne och Offerdal. Bjömänge i Åre
socken är ett gammal sammansatt änge-namn, där förleden
är ordet björn. Det är sannolikt djuret bjöm som det är fråga
om, inte mansnamnet Björn. Vidare kan nämnas Haxäng i

Lockne socken, där förleden möjligen syftar på socknen
Hackåx men lika gäma kan vara en lokalt bildad samman-
sättning av orden hake och ås. Ett Långånge i samma socken

som tidigast omtalas 1426, har som förled adj. lång. Täng i

Ås socken tillhör också änge-namnen. Det är en sammansätt-
ning med ett dialektord te eller lä med betydelsen 'fägata°.

Om röjningar i gammal tid vittnar namnen Röde i Alsen
och Röri Kall. Röde (a Rudhu H43) innehåller ett fsv. rudha,
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Rör (Rudh och liknande på 1560-talet) ett fsv. rudh; båda

orden har innebörden 'röjning'.
Land 'jordstycke' påträffas i åtskilliga ortnamn. Brattland i

Åre är sammansatt med adj. bra!! 'brant'. Om hårdbearbe-

tad jord vittnar det kända turistortsnamnet Hâlland, som

innehåller adj. hård och land. En sedan gammalt populär
uppfattning vill jämföra namnet med riket Holland. Uppland i

Mörsils socken betyder 'landet, jordstycket där uppe', sett

från lägre belägen bebyggelse i närheten. Nyland betyder
'nyodling', och ordet bildar namn på gamla bebyggelser i

Föllinge, Rödön och Undersåker.
Innebörden 'nyodling' får man också räkna med för de

byar, som i nutiden heter Landsom. De finns i Myssjö, Sund-

sjö och Ås socknar, och ett nu försvunnet Landsom har också

spårats i Offerdal och Ström. Landsom betyder 'lands-ämne',
alltså ett jordstycke värt att odla. Man kan jämföra Landsom

med ett norskt Oksum, som från början är ett 'äkersämne'. I

viss mån jämförligt är Landverk, som i nutiden är namn på

byar i Alsen och Åre. Det har också funnits ett Landverk i

Ragunda socken. Innebörden synes vara 'bearbetat, odlat
land (jordstycke)'.

Gärde eller gärda 'inhägnat område' hör också samman

med odling, och Gärde är namn på gamla byar i Aspås,

Brunflo, Hackås, Näs, Oviken, Sunne och Ås. Det finns

också sammansatta gärde-namn. Kårgärde i I-Iackås socken

innehåller mansnamnet Kåre; det betyder alltså 'Kåres gär-

de'. S/carpgärde i Näs socken syftar på något område med

skarp, dvs. 'hård och torr', jordmån. Slamgärde (Stofnagærde

l35l) innehåller ett mot fvn. stofn ”stubbe” svarande ord och

betyder alltså 'stubbgärdet'. Trätlgärde i Ås socken rymmer i

förleden en form av ordet lräla 'tvist' och vittnar om osämja

beträffande någon ägomark. Namnet är känt redan i början
av l300-talet. Bland unga ägonamn ijämtland hittar man

många sammansättningar med gärde (gärda), där det inte

uppstått någon bebyggelse på platsen.
Från l500-talet omtalas från jämtland ett par byar med

namnet Lägden, en i Föllinge och en i Rödöns socken. Nam-

net är best. sing. av ett ord, som ijämtländsk dialekt har

formerna lägd, /ägda och lägde. Innebörden är °gräsbärande
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åkerteg, höåker och liknande”. Det finns också sammansatta

ortnamn, som hör hit, t.ex. Brynjelägdm i Brynje i Kyrkås
socken och Sandlägden, som är en bebyggelse i Hällesjö soc-

ken. Helge Salvesen har räknat med att det är igenlägg-
ningen av mark, som ligger bakom ovannämnda ord. I and-

ra delar av Norrland betyder lägd i stället 'sänka, lågt

belägen äng osv.', och detta är enligt tidigare uppfattning
den ursprungliga innebörden hos lägd (lagda, lägde). Man
kan åtminstone beträffande en del lägd-namnslokaler ijämt-
land konstatera, att en lägd ligger nedanför och alltså lägre

än en högre upp befintlig bebyggelse.

Ett ortnamn som såvitt bekant saknar svenska motsvarig-

heter är Så i Åre socken, och det bör redovisas i detta sam-

manhang. Namnet är identiskt med ett i norskan känt ord

säd, som vanligen betyder ”utsäde” men också kan brukas om

'mark som besås', och det är givetvis sistnämnda innebörd,
som här kommer i fråga.

Valla på Frösön och i Håsjö och Genvalla, som hör till
Frösö socken men ligger på fastlandet, innehåller vall i bety-

delsen 'fált, jämn mark”. Gen - i Genvalla syftar på att Genval-

la ligger 'mitt emot', sett från Frösö-sidan. Man kanjämföra
med uttrycket gengäld i äldre svenska, som brukas om en

gård som är belägen mitt emot en annan. Torvalla i Brunflo
är liksom Torvalla i Stugun en sammansättning med adj. torr

och syftar på att "vallen" i dessa fall legat torrt till.
Även Vången i Alsens socken har säkert samband med

odling. Namnet bör närmast jämföras med norskans vang,

som betyder 'gräsbevuxen slätmark'. Det är i Norge ofta

fråga om en gräsvall vid en kyrka. Också Vången i Alsen

ligger nära kyrkan i socknen.
Om svedjebruk vittnar de namn som innehåller orden

sved och svedja. På 1400-talet omtalas byarna Sveaje i socknar-

na Brunflo, Marby, Myssjö, Sunne och Åre, och från l500-

talet känner man till Svedje i Hammerdal och Håsjö. Bland

sammansatta namn kan nämnas Långsved i Myssjö, som be-

tyder 'det långsträckta svedjeområdet', och Sölvsved i Kall.
Sölvsved uttalas i ortsdialekten "Sell“sve” och innehåller ett

mansnamn Sille. Både Långsved och Sölvsved omtalas redan

på 1400-talet. Det finns också ett stort antal unga bebyggel-
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ser med namn på -.wed(en), -svedjan, och dessa har uppstått i
anslutning till 'svedjor' på platsen.

Även rön(n)ing 'röjning', av fsv. rydhning, påträffas i yngre
bebyggelsenamn och syftar på att man en gång i tiden röjt
på platsen. _]fr Röde och Rör ovan.

Bränna 'plats där det brunnit' är ett vanligt namnelement,
då det gäller naturnamn i_]ämtland, men det är mera sällan
som det också uppstått bebyggelser i anslutning till "brän-
norna”. Dessa gjordes otvivelaktigt många gånger med av-
sikt att bättra på skogsbetet. Från l700-talet härstammar
Gravbränna i Föllinge. Grav- syftar här på älggravar, dvs.
'grävda gropar för fångst av älg”. Det är vanligt att namn på
-brännan som förled har ett personnamn, och det är i regel
fråga om den som orsakat branden. Så har t.ex. Knulkari-
brännan i Häggenås socken namn efter en Karin jonsdoller,
född l7l6 och gift med en bonde med namnet Knut, varför
hon brukade kallas ”Knut-Kari”.

Om en brandplats i gammal tid vittnar också Brånan i
Bergs socken. Ordet bränn, som är känt från Jämtland, syftar
här på ett eldhärjat område. På avbrända platser syftar
också Bgmje i Berg och Kyrkås. Här räknar man med ett ord
"br)m, som numera är försvunnet ur det levande språket i
Jämtland. Innebörden har varit 'brandplats'.
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Namn med syftning
på vägar och
samfärdsel

För en bygds utveckling spelar kommunikationerna en vik-
tig roll, och detta visar sig också iJämtland. Åtskilliga
ortnamn bär vittne om samfärdseln i äldre tid. Vi erinrar
oss sockennamnet Näs/rot! 'Näsgatan' och bynamnet Åskotl

'gatan till Ås' (se under Krokoms kommun).
Ordet ed, som i inre Jämtland uttalas "eid”, betyder 'stäl-

le (landsträcka) där man måste färdas på land förbi en fors

eller ström eller mellan två vatten”. En viktig samfärdsled
har gått längs Indalsälven, som bildar många fall i östra
Jämtland. Om gångställen förbi forsar vittnar sålunda by-
namnen Utanede 'byn utanför, nedanför edet', Vàlrlerede, som

tidigare kallades Ede, och Öslerede, alla inom Fors socken.

Till ed-namnen i Fors hör också Edsel, som är en f.d. lastage-

plats vid Indalsälven i Utanede by. Edsel var tidigare änd-
plats för båttrafiken längs Indalsälven mellan Sundsvallsom-

rådet och Jämtland, och härifrån fick man fortsätta landvä-
gen mot Ragunda. Namnet är utvecklat ur ett *Edes-edet, där
Edes- syftar på någon av byarna Utanede eller Vàlrterede (Ede).

Vid passagen mellan den forna Ragundasjön och Gesunden
finner vi Krångede ”edet vid krången'. Kráng betyder 'brant
(och helst sandig) sluttning', och ett sådant område finns
vid Krångedeforsarnas slut. Vid Gesunden påträffar man
också Selsedel, som utgör landsträckan mellan Gesunden och

byn Selet i Borgvattnets socken vid Ammerån. Nästa ed längs

Indalsälven är Näveredel med nuvarande byn Näverede i Stu-
guns socken. Edet är här passagen förbi den nu utbyggda
Näveredsforsen som fórr kallades Nävermen. Näver- innehåller
ett ursprungligt namn på forsen, och det kan vara besläktat
med näv 'spets'. Innebörden blir i så fall 'forsen (vattenle-
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den) med utskjutande klippor”. Det kan eventuellt vara frå-
ga om endast en utskjutande klippformation i forsen, nämli-
gen vad som i äldre tid kallats Näverforsholmen.

Längre inne i_]ämtland finns det också gott om ed-namn,
och åtskilliga av dem syftar i nutiden på bebyggelser. Ede i
Lockne ligger på :del mellan Locknesjön och Storsjön, och
beträffande Ed: i Hammerdal är det läget mellan Fyrsjön
och Edessjön, som ligger bakom namnets uppkomst. Ed: i
Alsen, som omtalas tidigast l34»6, ligger i området mellan
Trångsviken i Storsjön och Alsensjön och Eda i Offerdal vid
vattenleden från Hällsjön till sjöar längre i sydost. I Håsjö
socken finns det dels en bebyggelse Ede på edet mellan
I-lemsjön och Sicksjön, dels ett Väslanede, som betyder ”(går-
darna) väster om edet”. Det är sannolikt passagen mellan
Singsjön och sjöar i Hällesjö socken som här åsyftas med
'edet'. Ett Väslanede på Norderön hette äldst Westanø (1410)
och är alltså inget ed-namn, trots sin nutida skrivform. Nam-
net betyder ”(gårdama) västerut på ön”. Duved i Åre (i Dufw-
edhe 1423) är ursprungligen namn på passagen, edet, förbi
den nuvarande Forsaforsen. Namnets förled synes vara böjd
form av duva. Det torde dock i detta fall inte vara fråga om
vare sig fågeln duva eller Duva brukat som binamn utan ett
ljudhärmande namn på Forsaforsen. Här bör också nämnas
Edsåsm i Undersåker, där det åsyftade edet finns efter In-
dalsälven nedströms Åresjön. Kallsedel i Kalls socken är ur-
sprungligen namn på ett landområde mellan sjöarna Kall-
sjön och _]uvuln. Björkedel i samma socken betyder 'edet vid
ån Björ/can', som är ett annat namn på nuvarande Björkedes-
ån. (Beträffande ett eventuellt äldre namn på denna å se

under _/ävsjön bland sjönamnen). Gäddede i Frostvikens soc-
ken avser gångstället mellan sjöarna Hetögeln och Kvarn-
bergsvattnet. Gäddan lär inte finnas högre upp i vattensyste-
met än här.

I en del fall kan man inte utan vidare konstatera, att ett
ortnamn innehåller ordet ed. Ett sådant är Ocke (Överoclce i

Mörsils socken och Ylleroc/ce i Mattmars socken), som enligt
Lennart Elmevik är en sammansättning av ett '0k(k)i, äld-
re namn på Ockesjön, och ed. Sjönamnet är enligt Elmevik
närmast en bildning till verbet öka och syftar på Ockesjöns
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väl styrkta benägenhet att stiga hastigt. Ett annat exempel
är Gålön i Sundsjö socken, som visar sig vara en samman-
sättning av gård, vars innebörd här är oviss, och ed. Ett ed-

namn är också Våle i Bodsjö socken. Namnets förled är san-
nolikt ett ord vål med innebörden °vindfäl|e, ris, bråte o.d.',
men man kan inte helt utesluta, att Vâle här är en samman-
sättning av ett namn på nuvarande Vålån och ed, alltså 'edet
vid Vålån'.

l de medeltida beläggen lör ortnamnen Ed: m.fl. står ed i

regel i obestämd form sing. Den nutida formen Ed: visar
genom accenten i uttalet på obestämd dativ sing., en form
som givetvis ofta varit i bruk efter preposition.

Det finns också andra jämtländska ortnamn, som vittnar
om samfárdsel. Rophällan vid Revsundsjön berättar, att man
ropat efter båt vid platsen. Raslen, som hör till Frösö socken,
är bestämd form sing. av ett ord rast, som i fsv. urkunder har
innebörden 'en viss väglängd', vanligen en sträcka på unge-
får en halv svensk mil. Raxtm torde betyda 'platsen dit det är
en rast att färdas', och man har antagligen utgått från någon
punkt vid Storsjöns strand, varifrån avståndet varit en rast.
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Namn på àsar,
berg och andra
höjdformationer

Terrängen i_]ämtland är på många håll kuperad, och detta
har satt tydliga spår i ortnamnsskicket. En betydande del av

landskapets ursprungligen naturbetecknande bebyggelse-

namn innehåller ord, som syftar på höjdformationer. Gamla
bebyggelser, som ofta är omtalade i medeltida handlingar
och har anknytning till åsar är det särskilt gott om i socknar-
na väster om Storsjöns sydligaste del, Oviken, Myssjö och

Marby, men exempel på detta förhållande kan uppvisas
också från andra delar av_]ämtland.

Många av dessa åsbebyggelser har som förled ett mans-
namn eller mansbinamn från äldre tid. l Ovikens socken

innehåller Bolåsen mansnamnet Bale, Gisselåsen Gísle (jfr Gis-

selgård bland namnen på -gård) och Gåxásen gök (gauk), som

i detta fall sannolikt är brukat som mansbinamn. _]oxå.tm

'_]akobs ås' i Ovikens socken vill man gäma sätta i förbindel-
se med en jacob a Aas: 'jakob på ås(en)', som omtalas från
trakten l4l0. Vidare kan från Oviken nämnas Svemåsen och
Åbbåsen, som är sammansättningar med Sven respektive
Ubbe, och Billsâsen, som i förleden sannolikt innehåller ett
mansnamn Bild (Bill). Från Marby socken kan nämnas Gel-

âsen, där gel troligen är ett tillnamn och inte syftar på hus-

djuret get, och Persâsm, som kallas Pædhzrs aass °Peders (Pers)

ås' l522. Ifjösâsm i Oviken ser ut att vara sammansatt avös
'fáhus', men belägget (i) Fiædhemm I482 visar, att ordet
fjäder bildar ortnamnets förled. Fjäder är i detta fall sanno-
likt ett mansbinamn. Beträffande Tossâsen i Myssjö socken

visar de gamla beläggen, att betydelsen är 'Tores ås'. Trolls-

åsen i Näskotts socken avslöjar sig enligt namnets äldsta
belägg som 'Torgils äs”. Bångåsen i Offerdals socken innehål-
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ler av allt att döma ett binamn Bunge, som är känt från
Offerdal redan år 134-6, och man får tolka namnet som

'Bunges äs”. Ett mansnamn ingår troligen också i namnet på

den kända turistorten Kolåsen i Kalls socken. Det kan vara
fråga om en sammansättning med ett mansnamn Kole, men
inte heller ämnesnamnet kol (i träkol osv.) kan teoretiskt sett
uteslutas. Tgyggåsm i Fors socken, som är ett äldre namn på
Österåsen, innehåller mansnamnet Trygga. Tullenisen i Offer-
dal är sannolikt sammansatt med något öknamn, som bör
jämföras med ett ord tullar 'degrulle' och ett verb tullra 'rul-
la', som båda förekommer i jämtländsk dialekt. Ulvsás

(Västerulvsås och Österulvsås) i samma socken innehåller
mansnamnet Ulv. Tullingsås i Ströms socken synes vara sam-

mansatt med ett från jämtskan bekant ord lulling 'tokig
människa', men detta ord kan här också avse själva åsen
där byn är belägen eller t.o.m. nuvarande sjön Russfjärden

intill byn. Ordet hane 'skogsfågeltupp' återfinner man i

åtskilliga natumamn i_]ämtland, och Hanaåsen i Sundsjö
socken skall antagligen tolkas på detta sätt. Men Hane är
även känt som binamn, och namnet kan också betyda 'Ha-
nes äs”. Om djurfångst vittnar säkert Gilleråsen i Ovikens
socken, där förleden är ordet giller, och till samma grupp av

äs-namn hör kanske också Hzuås i Lits socken, som omtalas
redan l3l6. Hus kan här syfta på något slags husliknande
djurfálla, som man haft på platsen. Förleden i bynamnet
Sikås i Hammerdals socken innehåller lisknamnet sik. En
förklaring till denna egendomliga sammansättning av ett
sknamn med ordet äs kan vara den, att något ord fallit bort
mellan :ik och äs och att ortnamnet bildats på samma
sätt som t.ex. ett Abborrberget blivit namn på ett berg vid en

tjäm med namnet Abborrtjämen. Vidare bör nämnas, att Sik
också har brukats som binamn i äldre tid, och att någon
med detta binamn kan ha levat i byn, som av denna anled-
ning fått namnet Silcås. Håxåsen i Hammerdals socken har
som förled fägelnamnet hälr, men som tidigare framhållits
kan detta ord också brukas som mansnamn, och detta är det
troligaste beträffande Háxâsen. Ett mansnamn Klack ger den

sannolikaste tolkningen av Klaxåsen i Rätans socken. Ett
tillnamn Niv (Nij) är känt från Jämtland under 1300-talet,
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och det är sannolikt en man med detta namn som åsyftas i

Nzåsen, som nu hör till Östersund men tidigare till Ås

socken.
Denna stora förekomst av personnamn i de sammansatta

bebyggelsenamnen på -:if(en) i_]ämtland har som bakgrund
givetvis det förhållandet, att det varit gynnsamt att slå sig

ned på de platser, som namnen syftar på. _]ordmån och

klimatiska förhållanden har säkert spelat en roll. Men det
finns också förleder av annat slag bland de jämtländska ås-

namnen. Almás (Almaas l4l0) i Offerdals socken innehåller
trots platsens nordliga läge i landet trädnamnet alm. Alm
finns som relikt inom Offerdal. Fyrâs i Hammerdal berättar
också om vegetation. Förleden i namnet är ett ord fyra 'tall-
skogsbestånd', som är besläktat med fura 'tall'. Här bör
också nämnas Talleråsen, som inte är något bebyggelsenamn
men avser ett berg i Fors socken på gränsen mot Angerman-
land och Medelpad. Namnet innehåller gen. sing. av tall och

betyder alltså 'tallåsen', och det återfinns på l600-tals-
kartor. Men berget omtalas redan i en gränsurkund, som

brukar dateras till 1273, och kallas för Tundrasen, dvs. 'Tun-
deråsen'. Tunder motsvarar tönner, som är känt i norrländsk
dialekt i betydelsen 'fnöske', och man får räkna med att det

på Talleråsen funnits fnös/:svampar 'trädtickor”, som man bru-
kat för beredning av fnöske, som före tändstickornas tid var
nödvändigt, då man skulle tända eld.

Kinderåsm i Oviken och Kännåsen i Ås är båda sammansat-
ta med ordet tjäm. Mälgåsen i Revsunds socken hör samman
med Mälgsjön i närheten. Sjönamnet, vars fsv. form synes ha

varit *Malghe med innebörden 'grussjön, sandsjön', är det

ursprungliga av traktens Mälg-namn. Gràfiåsen, som tidiga-
re låg inom Brunflo socken men nu tillhör Östersund, inne-
håller ett ord gràfle, som är känt från norskan med betydel-
sen 'slags begravningsplats'. Innebörden av Lock- i Lockåsen i

Myssjö är oviss. Namnet tycks ha samband med det vanliga
ordet lock (på ett kärl) och ett fsv. verb Iuka eller lolra

'stänga'. Sannolikt åsyftar Lock-, att det funnits något in-
stängt (inhägnat) område på platsen. Kaxâs i Offerdal kan

vara sammansatt med ett ord kack 'liten kluns', som är känt
från_]ämtland, och det är då terrängen i Kaxås, som åsyftas.
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Men eftersom Kax också är känt som binamn i_]ämtland

från l500-talet, är det också möjligt, att lörleden i Kaxás är

detta binamn. Vad beträffar Tångeråsen i samma socken, är

förleden i namnet en genitivform av ordet tång, som här

syftar på något ”tångliknande” i terrängen. Ett terrängord

bring 'låg fórhöjning7, som är besläktat med bringa 'bröst',

torde utgöra lörled i bynamnet Bringâsen i Kyrkås. Tolk-

ningen stämmer gott med namnlokalens utseende.

_]ordmånens beskaffenhet åsyftas säkert beträffande Skarp-

ås i Hammerdals socken; adj. skarp betyder här 'mager, torr,

ofruktbar'. I Myckelåsen i Marby socken nner vi ett fsv. adj.

mykil (mikil) ”stor” (jfr M)-ckelgárd bland namnen på -gård).

Bölåsen (alf Bolasom 1405) i Ovikens socken uttalas i dia-

lekten ”Bålåsen”, och i namnet ingår fsv. adj. bål ”stor” (jfr

bålgeting) eller möjligen något till detta adjektiv bildat per-

sonamn. Fageråsen i Bodsjö socken är sammansatt med adj.

fager i en äldre betydelse 'lämplig, passande”. Norderåsen i

Häggenås socken betyder 'åsen i norr', och bynamn som

Söderåsen, Västeråsen och Öslerásen är också givna med hän-

syn till läget i förhållande till andra bebyggelser i närheten.

ljämtland finns det också ett Åse i Alsens socken (i Aasom

l440) och två Åsan, ett i Mörsils socken (Asar l4l3) och ett i

Näs socken (a Aasom 144] ). Av de äldsta beläggen att döma

utgår både Åse och Åsan från en llertalsform av ordet ás.

Man finner också många exempel på att en bebyggelse i

Jämtland fått namn efter läget i förhållande till något berg.

Bergs socken är tidigare omnämnd, och det finns ijämtland
åtskilliga bebyggelser, som heter Berge, Berget och Bergom.

En del av dem är omtalade långt tillbaka i tiden. Berge och

Bergom är dativformer i singularis respektive pluralis.
De sammansatta namnen inom gruppen har skiftande

lörleder. Ofta är det också här fråga om personnamn. Ann-

nnbergel i Fors socken är sammansatt med ett mansnamn

Amnn. En lagman med detta namn omtalas i ett brev, som

är utfärdat i Ragunda l333, men det ärju ingalunda säkert,

att denne man åsyftas i namnet .-lnnjinnbergel. Hälleberg i

Alsens socken är sammansatt med mansnamnet Helge. San-

nolikt är även lörleden i Rönningsberg i samma socken ett
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mansnamn. Namnet skrivs (i) Remísberghom I424. Fannbergel
i Åre socken skrivs (i) Fornabergh 1351. Namnet kan betyda
'Gammalberget', men det är lika rimligt, att förleden istället
innehåller ett mansnamn Fame och betyder 'Fornes berg”.
Årsbergel (Vlfuabergh l35l) i samma socken innehåller ur-
sprungligen en flertalsform av ordet ulv och har alltså inne-
börden 'vargberget'. Färberg i Revsunds socken betyder
'(gården) framför berget' och syftar på bebyggelsens läge
framför det berg, som nu kallas Förbergsbergel. Om ett för-
svunnet Förberg på Frösön se Kungsgården bland namnen på
-gård(en). Ekeberg i Offerdals socken är svårtolkat. Namnet
innehåller i varje fall inte trädnamnet ek utan sannolikt en
personnamnsbildning till ett från Jämtland känt adj. eken

(uttalat ”e“tjen”) med innebörden 'argsint'. Drögeberget på
gränsen mellan Ragunda och Stugun är sammansatt med
ett ord, som i fornvästnordiskan heter draugr. Ordet finns
också i norska dialekter och har där innebörden 'lik, gen-
gångare'. Samma förled har också ett annat bcrgnamn,
nämligen Dräghalten i Sundsjö socken, där det f.ö. finns flera
ortnamn med denna förled. Hall ingår också i fjällnamnet
_]ut/ratten (Stor-julhallen) på gränsen mellan Hotagen, Offer-
dal och Norge. Detta fjällnamn skrevs I742 julahatlen, och
den rimligaste förklaringen är att förleden innehåller ett ord
jute 'man från _]utland (_]ylland)°. Man kan också tänka sig,
att 'jutehatt' avsett en hatt av visst slag och att fjällnamnet
juthallen i sin helhet är ett jämförelsenamn. Även det av
hall avledda ordet hälla påträffas i ett jämtlåndskt berg-
namn, nämligen Ögelhällan i Ströms socken. Namnets förled
är en dialektal form av fågelnamnet uggla. Hoverberget i Bergs
socken är ett av Jämtlands mest imponerade och kända berg
med den bekanta Houerbergxgrollan. Berget kan beskrivas som
en puckelliknande höjdsträckning med branta avslutningar
i norr och söder. Namnets förled Hover synes innehålla en
ålderdomlig ordbildning som åt bergnamnet ger en inne-
börd 'det över omgivningen (kraftigt) upphöjda (berget)'.

Formellt sett genomskinligt men sakligt inte helt klarlagt
är Solberg, som är namn på byar i Brunflo och Hammerdal.
Det ligger närmast till hands att räkna med att namnet helt
enkelt betyder 'det ofta eller vid en viss tidpunkt solbelysta
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Bild 3. Hoverberget och centralbygden i Bergs sn. Foto: Birgitjansson.

berget' eller 'berget över vilket solen står vid middagstid',
alltså en parallell till det ijämtland rätt vanliga namnet
Middagsberger 'berget över vilket man från en viss bebyg-
gelse ser solen vid 12-tiden'. De åsyftade bergen har alltså
angivit tid för bygden norr om berget i fråga. Särskilt värt
att uppmärksamma är lïitlaberget, som är namn på berg i

.\lörsil och Ragunda. Första sammansättningsleden är ett
ord välte (wife). f\'n. rili. som betyder '\'årdkase'. Efter Indals-
ålvens dalgång i Medelpad finns det llera "vättaberg". där
man tänt vårdkasar i ofredstid. På lïittaberget i Ragunda
skall detta ha skett sista gången l7'2l. det år då det stora
nordiska kriget slutade med freden i Nystad. Vätlabarken i

Hammerdal och .\lattmar är också namn på höjder, där
man haft "vättar".

Hög i betydelsen ”höjd” förekommer i osammansatt form i

åtskilliga bebyggelsenamn ijämtland. Dessa har i regel Hö-
gen eller Högarna som nutida namnform. men i .\larby soc-
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Bild 4. Yättaberget i Ragunda sn med vidsträckt utsikt. Foto: Bertil
Flemstrom.

ken finns det ett Högt. som är en dativform av ordet. Bland
sammansatta hög-namn märks Bongelhiigen. som är nanm på
byar i Föllinge och Rätan. I det sistnämnda fallet linns det
gamla belägg. t.ex. Brrnnels/iöög. Brïni/håugen 1565. som vi-
sar. att fórleden innehåller antingen mansnamnet Brmjull
eller kvinnonamnet Bryn/zild. och samma tolkning lär man
räkna med för Brrngel/Iàlgen i Föllinge. .\'ederh1Å2en ti äldre
dialekt kallat .Yorder/lägen. dvs. 'Norra Högen') och .S'rider/lägen

i Rätans socken utgör delar av ett äldre Högen. Bland yngre
bebyggelsenamn märks (iubbhögen i .~\lanäs socken. som är
sammansatt med gubbe 'gammal man.. och l.il/sjöhägen i I.its
socken. där bebyggelsen finns kring en höjd vid 1.i{1.§jrin.

Andra exempel är Slorhägen och .llunlço/zö_gen_ bada i Häg-
genås. .llun/çohögm (i äldre språk även .llzin/g/Iohzïjdml är
uppkallat efter en mvr Älunlgflon. där enligt traditionen en

mun/r drunknat. Rund/1ö_gen_ som är namn på en ljällstation i

Åre socken på leden Storlien-Blåhammaren. motsvaras pa
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andra håll i _]ämtland av Klingerhögen, som avser någon
"rund" höjd. Klinger- är utvecklat ur ett adj. klingrug 'kringel-
liknande, rund”. Hög är rätt vanligt i sammansatta fjäll-
namn. Det mest kända fallet torde vara Hundshögen i Oviks-
fjällen. Detta fjäll omtalas i en gammal handling som gräns-
märke mellan Jämtland och Härjedalen. Namnets förled är
ordet hund, som här möjligen avser någon person. Det kan
erinras om att Hund (Hundr) är känt som mansbinamn i fvn.
urkunder. En fjälltopp i närheten heter Illlcallshögen, och ill-
kall (illkarl) betyder 'ond man”. Snasalzägarna är namn på ett
fjällområde på gränsen mellan Undersåkers och Åre sock-

nar. Storsnasen är den ursprungliga "Snasahögen”, och efter

denna har Líllsnasen fått sitt namn. Storsnasen och Líllsnasen är
också namn på markerade höjder inom Klövsjö socken, och

ett berg Snasen finns i Sundsjö socken. Snax- motsvarar ett
fvn. ord snçs, som betyder 'framskjutande del av ett fjäll”.

Även ordet höjd påträffas i en del bebyggelsenamn. t.ex.
Höjden i Offerdals socken, och det finns också sammansatta
höjd-namn. Bebyggelsen Blomhöjden i Frostviken ligger på en

kulle med rik vegetation. Djlzöjden i Ragunda socken kom-
mer av ett 'D)vikhöjden. I närheten av Raflsjön (se Rafläl-
ven) i Gåxsjö socken finns bebyggelsen Raftsjöhöjdm. Ett ord
hö, som är utvecklat ur ett *hödh och betyder 'höjd, höjd-
sluttning', förekommer mest i naturnamn, men i Offerdals
socken finns det också bebyggelser med namnet Hön. Bland
sammansatta ortnamn som hör hit kan nämnas Klukshön i

Alsen, som är en sammansättning med bynamnet Kluk, och
Dromhön i Marby; i detta fall avses en höjdsluttning vid
fjället Drommen. Om Tannrandliön i Åre socken se Tännforsen

bland namnen på forsar etc. Till denna namngrupp hör
också bynamnet Häviken i Bodsjö. Den åsyftade viken kantas
av kraftiga höjder.

l överförd betydelse förekommer också ordet klump i namn
på höjder ijämtland, och det kan t.o.m. gälla fjäll. I Syl-
massivet bär två fjällformationer namnen Herrklumpen och
Frunlimmersklumpen. Man kan utan tvekan räkna med att
dessa namn är uppfunna av turister och inte genuina bland
ortsbefolkningen. Fågellelcklumpen är namn på en höjd i
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Frostvikens socken, och namnet syftar på att skogsfågel bru-
kat spela där. Samma reala innebörd har också fjällnamnet
Vinklumpen i Hotagen. Vin har i detta fall innebörden 'par-
ningslek, fågellek'. En sammansättning fâgelvin ingår i

många norrländska myrnamn och syftar då på att orrar
brukat spela där. Svanaklumpen i Frostvikens socken är troli-
gen en förkortning av ett längre namn 'Svanasjöklumpen e.d.

Förleden är i varje fall fågelnamnet svan. I samma socken

finns en fjälltopp Hökklumpen - ibland stavat Hägklumpen -
och här är det fråga om fågelnamnet /iâk. Mex- i Mesklumpen,

som också är en höjd i Frostviken, är ordet me: i betydelsen
'slags bärredskap'. Tidsangivelse ligger bakom bildandet av

en del klump-namn. Över Kvällsklumpen i Offerdals socken

står solen på kvällssidan, sett från en fäbod i närheten.
Klockanlvåklumpen och Klockansjuklumpen i Frostviken,
Kloclcanfem/:lumpen i Kall och Klockansexklurnpen i Hotagen
tjänar alla som riktmärken för att med hjälp av solens läge

på himmeln bedöma, hur långt dagen lidit.
Även Klocka i Åre har utan tvivel namn efter höjdforma-

tioner vid platsen. Kloclc- är här enligt Torsten Bucht möjli-
gen besläktat med ett från flera håll känt dialektord lclunlc

med betydelsen 'klump, kluns'. Som ett ursprungligt höjd-
namn räknar jag också Kluk, som är namn på byar i Alsen
och Mattmar. Fjällnamnen Slorklu/ten och Lillkluken västerut
i Åre socken hör också hit, likaså bynamnet Kloc/:såsen i Näs

socken, som är ett ursprungligt Kluc/mås. l samtliga fall är
namnen knutna till höjdformationer, och jag räknar med att
det en gång ijämtland brukats ett ord 'kluk om höjder av
något slag. Man kan i detta fall göra en jämförelse med ett
nyisländskt ord lcliíka 'liten hög, särskilt höstack', som tydli-
gen är besläktat med detta '/cluk.

Kläppe är namn på två jämtländska byar, en i Kyrkås och
en i Marby. Båda är omtalade före 1450. Vidare kan näm-
nas Kläppen, en by i Offerdal. Kläppe är en form av ett
ord kläpp, som betyder 'slags höjd', och Kläppen är best. sing.
av samma ord, som i vissa delar av Jämtland är vanligt som

senare led i namn på höjder. Kläpp är här egentligen samma
ord som klimp.

Även /:ammar får ijämtland räknas som ett "höjdord".
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Det betyder på sina håll 'stenbacke', men västerut i landska-
pet ingår ordet i namn på kraftiga fjällformationer, t.ex.
Bla'/tarnrnaren i Åre, som också är namn på en fjällstation.
Blå- har här en gammal innebörd 'blåsvart, svart". Från
medeltiden kända bebyggelser är Harnrnaren i Ragunda,
Hamre i Åre och Galhammar i Berg. Hamre är en form av
ordet hammar. Beträffande Galhammar se namnen på -ga'rd(en).

Ordet tand förekommer i en del svenska ortnamn i Överförd
bemärkelse om höjder. Det finns också i_]ämtland några
bebyggelser, som bör diskuteras i detta sammanhang. Det
är Tand (Tandsbyn) i Lockne, Tandi Aspås, de sammansatta
Gotland och Utland i Lockne, Optand i Brunflo, Tann i Alsen
och Tanne på Frösön. Det finns två vägar att finna innebör-
den hos de nu uppräknade ortnamnen. Vid Tand i Aspås och
Tann i Alsen observerar man markerade höjder, varför det
är sannolikt, att det i dessa fall är fråga om jämförelser med

en land (som man biter med). I de övriga fallen talar inte de

topografiska förhållandena för en sådan tolkning. Det är här
i stället sannolikt fråga om ett ord "land, som har samband
med verbet tända och har betydelsen 'brandplats' e.d. Om
Tanne se under hem-namnen. Optand har som förled bynam-
net Ope (se under ånamnen) och Gotland innehåller sannolikt
ett mansnamn Gaule, dvs. vårt nutida Göte. Utland har inne-
börden '(den del av) Tand, som ligger utåt”. Om Tandrandltön

i Åre se Tännforsen bland namnen på forsar etc.

Vad sten i Bögesten (Boryl(l)steen 1477) syftar på, är
oklart. Någon fornborg e.d. är inte känd från området. Av
namnets gamla former har man dragit den slutsatsen, att
förleden är en böjd form av kvinnonamnet Borghíld.

Hållborgen i Revsunds socken innehåller som senare led
ordet borg i betydelsen 'borgliknande bergformation', och
det är sannolikt nuvarande Kjrkberget, som åsyftas. Om för-
leden i namnet se sockennamnet Hallen i Åre kommun. I
bynamnet Börjesjö i Sundsjö socken kan ett till borg bildat
'byrghi med liknande betydelse ingå, men det är lika troligt
fråga om ett mansnamn (se sjönamnen).

Ordet egg, som egentligen betyder 'vass kant', kan i över-
förd bemärkelse brukas även om en bergsrygg, fjällkam och
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liknande. Ordet bildar i best. sing. två gamla bynamn i

Jämtland, men den olliciella stavningen är Äggen, som avser

en by i Mörsils och en i Undersåkers socken. Ett tredje fall

utgör Brattâggen i Kalls socken. Förleden är här adj. bralt

'brant°.
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Fjällnamn

De jämtländska ljällnamnen är av naturliga skäl lokalisera-
de till landskapets västra delar. Den vanligaste sammansätt-
ningsleden är det allmänt betecknande jjäll, som återfinns i

många områden. Grqfjällel i Undersåker innehåller ett ord
gro, som här betyder 'troll'. Helagsjjällel förkortas vanligen
till Helags. Namnet är en sammansättning med samma -agen

med betydelsen 'vatten, sjö' som i sockennamnet Holagen (se

under Krokoms kommun). Namnets första del är trots era
förslag inte säkert tolkad; enligt Nils Hallan är den möjligen
ett ord som betyder 'rimfrost°, och enligt ett förslag av Har-
ry Ståhl är lörleden en form av adj. helig. Den sjö som åsyftas

är någon av Helagssjöarna. Falkfângarjjällel i Hallens socken

är ett genomskinligt namn, och det erinrar om längst av

jaktfalkar, som skett ijämtland och Härjedalen i äldre tid.
Kjrkstensjjället i Undersåker har namn efter en stor sten,

kallad Kyrkan eller Kyrkstenen på ljällets östra sida. Det är

sannolikt stenens "kyrkliknande” utseende, som ligger bak-

om namnbildningen, men enligt traditionen skall det ha

skett ett barndop där för omkr. 250 år sedan, och detta kan

också ha medverkat till namnets uppkomst. Mulljjällel i Åre
har ursprungligen som lörled ordet mule. ”Mulljället” är
alltså det ursprungliga namnet, och "mulen" är här ljällets
sydligaste mot Duved framskjutande parti, som liknats vid
en mule. Otljjällel i Undersåkers socken är sannolikt en för-
kortning av ett ”Ottsjöljället“ och har samma förled som

sjönamnet Omjän (se sjönamnen). Blåhammamt (B1åham-

marjjället) har tidigare berörts. Ett färgadjektiv bildar lörle-
den även i Rödjjällel i Frostvikens socken. Detta ljäll innehål-
ler en rödaktig bergart.

Andra sammansåttningsleder bland ljällnamnen i_]ämt-
land är skuta, val, skaft, ru och slät. I ett par namn ingår också

ett ord hummel. Skuta är i íjällnamn besläktat med verbet
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Bild 5. Åreskutan. Ett dominerande och välkänt fjäll i Åre sn. Foto: Nils
Thomasson.

skjuta och betyder 'något som skjuter fram eller upp'. och
det är i regel högt upystickande toppar som avses. Åres/rutan

år ett välkänt fjäll i Are. Anjeskutan - även kallad Slorskutan

- och Lill-Anjeskulan har namn efter sjön .-lnjan i Kalls soc-

ken. Lágsjöskutan i samma socken år uppkallad efter Lágsjän.

Val betyder 'lågljäll' och förekommer i många namn på
lägre fjäll. Även dessa år ofta uppkallade efter läget vid
någon annan namnlokal. Så har t.ex. .-lumvalen i Unders-
åkers socken namn efter sjön .-lumen. Hâc/centalen i Hallens
socken efter sjön Håckrm. Válâvalen i Undersåker är uppkal-
lad efter llån (se lïlådalm bland namnen på dalgångar
etc.). 1)örrsz~a1en i Kalls socken har ibland uppfattats som
'DÖds-valen'. men innehåller ordet dörr. och vad som då
liknats vid en "dörr" är Rulsdalen vid fjället. Falk- i Falkwlen
i Undersåkers socken torde syfta på tidigare förekomst av
falk (jfr Fallçfångarjjällel ovan). Finnmlm i Kalls socken inne-
håller nne i betydelsen 'same'. Upptäcktsresanden Fale
Burman har från en resa år l802 antecknat. att det växte
"renmossa" (renlav) på detta fjäll och förmodat. att detta
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Bild fi. Fjällvy från Kolåsen i Kalls sn. Till höger fjället Dörrsvalen.

Foto: Bertil Flemström.

var bakgrunden till Finn- i fjällnamnets förled. Samerna har

haft bete åt sina renar på fjället. Middagsvalen är namn på

fjäll både i Kall och Undersåker, och namnorsaken är här

liksom beträffande Middagsbergel och liknande (se bland

namnen på åsar, berg etc.), att solen stått över fjället mitt på

dagen, sett från någon plats i närheten.
Skaft betyder 'utlöpare från ett fjäll- eller bergmassiv'.

Typiska exempel är fjällskaet, som finns i både Frostviken

och Undersåker. Blåhammarskaftel, Helagsskaflet och Sivls/:after

är andra genomskinliga skaft-namn med syftning på fjällen

Bláhammarm. Helagsjjällel respektive Svlama.

Ru kan ha såväl feminint som neutralt genus, det heter i

best. sing. alltså run eller ruel. lnnebörden är 'höjd vars krön

nätt och jämnt når upp till trädgränsen'. Det mest kända

bland dessa fjäll torde vara Flatruet. som man passerar på

vägen mellan Tännäs socken i Härjedalen och Storsjö soc-

ken. Namnets förled är adj.at 'jämn', vilket man lätt kan

övertyga sig om på ort och ställe. Samma namn men i for-

men Flatrun avser också höjder i Hotagen och Åre. Ru-nam-
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nen har ofta anknytning till någon namnlokal i närheten,
t.ex. Aumnm i Undersåker till sjön Aumm och Gysmn i Föl-
linge till sjön Gysen. Ett "tidsbestämningsnamn” av samma
slag som Klockanlvå/:lumpen m.fl. (se bland namnen på åsar,
berg etc.) utgör Klockantvånul i Frostviken, en höjd som har
namn av att solen står över höjden klockan två på dagen,
sett från en viss bebyggelse.

Slät är inget levande terrängord ijämtland, men det ingår
som efterled i en del fjällnamn. Slät-namnen avser en smula
skiftande formationer, ofta ett fjäll med en stupande vägg.
Som exempel kan nämnas Bunnerstölama, Lilláslälen och Syl-
skalsläten i Undersåker och Krustjämstöten i Storsjö. Burma- i
Bunnerstötama är inte tolkat, sannolikt är det fråga om
samiskt språk. Lillåslöten har namn efter Lillán och Knutjäm-
:täten efter Krustjämen. Beträffande Sylskalslöten se S)-lama ne-
dan.

Märvíkshummeln och Totlhummeln är två fjällhöjder i Åre
socken. De är uppkallade efter byarna Mörvíken och Totlen.
Namnen är sammansatta med ett ord hummel, som mera
allmänt kan översättas som ”fjällknöl'. I orten anses inne-
börden vara ungefär densamma som hos slöt.

Beträffande hög i fjällnamn se bland namn på åsar, berg
etc. och om fjällnamnen Slorklu/cm (Kluken) och Lill/cluken se

Kluk.
Särskilt uppmärksammade bland Jämtlands fjäll är

Drommen, ett av Oviksfjällen, Suljätten i Kall och Välliste
och Sjlama (Syljjällen) i Undersåker. Drommen kan formellt
sett anknytas till en del ord med ljudhärmande innebörd,
men namnet skall sannolikt i stället sättas i samband med
ett fvn. ord, som kan betyda 'kloss', och förstås som 'klossen,
klumpen' e.d. Fjället har ett karakteristiskt utseende, som
mycket väl stämmer med en sådan tolkning.

Suljätten har också en egenartad form, som kan studeras
på långt avstånd. Om namnet finns det en hel del sägner,
som är förbundna med föreställningar om jättar i trakten.
Att ällnamnets efterled är ordet jätte kan inte ifrågasättas.
Beträffande förledens tolkning bör man räkna med ett ord,
som motsvarar ett fvn. su'Ia °pelare'. Suljätten kan onekligen
betraktas som en imponerande pelare i sin omgivning.
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Kallsjön. Foto: Bertil Flemström.
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Väl/isla i Undersåkers socken omtalas som griinspunkt re-
dan l35l. Namnet skrivs då (i) Valøslrr. År l645 kallas fjället
lI'a{{e.vta>/ïrill. Namnets första del tolkas enklast som ra/ 'låg-
fjåll' (se ovan). och dess senare innehåller möjligen ett ord
*lärt med innebörden 'öppning. glånta'. Namnet torde från
början ha avsett endast något mindre parti av fjället men så

småningom blivit beteckning för fjället i dess helhet. .S_'1'lama

är gemensamt namn för flera fjäll i Undersåkers socken.
Story'/en och Lil/sv/en kallas två vassa toppar. Genomskinliga
och skapade i sen tid i samband med turistniiringens upp-
sving i området år namn som Vaktk/umpen. Sloftef. Trm/JIPI.

Svlpappa. Sv/mamma och de tidigare omnämnda Herr/:lumpen

och Frunlimmerslrlumpen. Fmnlimmerr/rlumpen har förr gått un-
der benämningen .S_'vlskafIel (om .rkq se ovan). och .S_'rlpa/:pa

motsvaras på den moderna fjällkartan av .S_'r{s/ralsföten. .S_'1'{-

slralel är dalgången söderut förbi Svlarna. Skal. fvn. skam.
betyder ijämtländska ortnamn 'inskårning. dalgång'. oftast
i bergkammar och likn. (se namnen på dalgångar).
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Kläppen och Hammaren är namn på lägre ljällhöjder inom
Sylområdet och skall jämföras med Blâhammarm och Kläppe

(se bland namnen på åsar, berg etc.). Ett parti av Sylfjällen
går under namnet Storsola. Hur ”sol” här skall tolkas är
ovisst.

Den äldsta kända skrivformen lör Sylama är från l645,
och namnet stavas då Sylan. Detta stämmer helt med uttalet
i bygden, som är ”Sy"lan”. Sylama är ett jämlörelsenamn, en

bestämd pluralform av redskapsordet syl. På avstånd ser

topparna i Sylmassivet onekligen vassa ut.
Ett jämfórelsenamn är också Gellg-ggen, som avser ett fjäll

inom Undersåker. Gelryggen är f.ö. ett rätt vanligt namn på

smala åsar med ”vass” rygg ijämtland.
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Namn på dalgångar,
sänkor och liknande

I kuperad terräng brukar det vara gott om dalgångar, och så

är fallet i_]ämtland. Gamla bebyggelsenamn, som slutar på

-da1(en) är dock inte så talrika. Sockennamnen Hammerdal

och Offerdal behandlas under Strömsunds respektive Kro-
koms kommun. Ett osammansatt bynamn av hög ålder är
Dalen i Undersåker, som omtalas redan 1351 (i Dall).

Det finns endast få exempel på att denna kategori av

ortnamn innehåller något personnamn. Dock är Kämpdalen i

Ovikens socken sannolikt en sammansättning med ett bi-
namn Kämpa.

I övrigt är namnens lörleder av växlande slag. Almdalen i

Laxsjö socken är ett rätt ungt namn, som ersatt ett äldre
Grubbjjället för bebyggelsen där. Namnet Almdalen synes

vara givet i samband med någon lantmäterilörrättning, då

man upptäckte några almar i byn. Fagerdal i Hammerdals
socken innehåller adj. fager i en äldre betydelse ”lämplig,
passande”. Gimdalen i Nyhems socken är en sammansättning
med Girnâru namn, och ett ånamn döljer sig också i namnet
Segerdalen i Kalls socken. Ån heter dock Seglan, och det är
alltså en skillnad mellan bynamnets och ånamnets stavning.
Härbergsdalen i Frostvikens socken har namn av att samer
tidigare haft härbml ”förrådsbodar' där. Terrängordet grubba

”grop” bildar fórled i namnet Grubbdalen i Laxsjö socken.

Vågdalen i Ströms socken har namn efter en dalgång, som

sträcker sig fram mot en våg, som i äldre språk är ett ord för
”vik” (se Gevág, Krokvåg osv. bland viknamnen). Ett egenar-

tat dalnamn är Skmlfádalm i Ragunda socken. Förleden
skredfi är en benämning på vad man kallar hännask, luskung

m.m. som avser bandliknande formationer av larver till
svampmyggarter. S/:redi är något som sällan kan iakttas
och alltid väcker stor uppmärksamhet. Dal ingår också i

namnen på flera kända turistorter ijämtland. Bydalen i Hal-
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lens socken bland Oviksljällen var tidigare en fäbod. Högle-'
kardalen, som tidigare gick under namnet Högdalen, längre
in bland fjällen har fått -lekar- från Lekarån, som rinner där.
Ånamnet innehåller ordet lekare, som i äldre svenska har
betydelsen 'spelman, gycklare, jonglör'. Namnet Vålådalen
är sammansatt med Vålån, namnet på än som rinner där. Ån
kallas i genuin dialekt dock inte Vålån utan “Vål“öja” eller
"Val“öja”, och dessa namnformer är antingen sammansatta
med eller avledda av namnet på åns källsjö, som ligger inom
Härjedalen. Sjön kallas nu Vâlåsjön men i äldre tid Vålàjm,
och namnets efterled innehåller samma sjönamnselement
med innebörden 'vatten, sjö', som återfinns i t.ex. sjönam-
nen Landän och Torrön (se sjönamnen).

Ijämtland kan dalgångar också betecknas med andra ord
än dal. Skurun i Bodsjö socken är best. sing. av ordet skära,
som i fornsvenskan har formen skum eller skara. Namnet
syftar ursprungligen på en djupt nedskuren dalgång vid
platsen. Dromskâran, som är en imponerande erosionsdal på
fjället Drommen i Oviksljällen, är ett utmärkt exempel på
en namngivande ”skära” i terrängen. I detta sammanhang
bör också nämnas Skurdalsporlen vid Storlien, känd för alla
turister i området. Det är i detta fall fråga om ett ord, som i
Meråkersmålet på den norska sidan heter :kurr eller skârr
och brukas om en fjälldal med lodräta väggar.

Ett ord skal (av äldre skard), som är besläktat med verbet
skära, ingår också i namn på dalgångar ijämtland. Det rör
sig i allmänhet om dalar som är inskurna i någon bergskam
eller fjällkam. Namnens förled år av skiftande slag, ofta är
den ett annat ortnamn. Så har t.ex. Forsaskalet i Åre namn
efter byn Form. Koskalet i Ragunda och Märraskalet i Matt-
mar vittnar antagligen om förlust av något husdjur i dessa
dalgångar.

Ekorrdörren, Gråqjädönm, Lillådörren, Lunndörren, Skarvdörren

och Storådörren är enligt kartorna namn på kända fjällpass i
Undersåkers socken. Ordet dörr, som det här är fråga om,
heter i best. sing. i äldre Undersåkersmål dör(r)el (inte dör-
ren), och uttalet är alltså i äldre språk Ekorrdör(r)et osv.

Vad beträffar Ekorrdörren kan det inte gärna vara fråga om
djuret ekorre här bland fjällen, utan namnets förled är sanno-
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likt något samiskt ord, som blivit omtolkat till ekorre. Ekorr-

påminner om förleden i ett norskt fjällnamn Ekkolinden i

Tröndelag. Detta namn har en samisk förled, och det bety-

der enligt Norsk stadnamnleksikon °toppen, fjällområdet

där renar stångas med blanka horn före brunsttiden”, och

Ekorrdörren kan ha varit skådeplats för något sådant.

Gråsjädörren är uppkallad efter en sjö Gråsjön, som ligger

inom Härjedalen, och Lilládörren har namn efter ett mindre

vattendrag, som rinner där.
Förleden i Lunndörren (Lun Dören l77l) är sannolikt ett

namn på nuvarande Lunndörrsån (Lögna ån l77l), som kan

ha haft namnet 'Lögna 'den lugna”. Numera uppfattar man

förleden som ordet lund 'träddunge”, men detta kan inte

sakligt motiveras.
Skarvdörrm har som förled sannolikt ett skarv, som är känt

från ortnamn i Härjedalen om steniga fjällpartier och från

norsk dialekt, där det betyder 'en naken klippa, varpå intet

växer”. Det kan också där avse 'stenig fjä|lsluttning'. Ett
förslag från norsk sida, att förleden är skar (=skal, se ovan),

synes mindre troligt.
Slorådörren slutligen har namn efter Slorån, som rinner ge-

nom passet söderut till Härjedalen. Om dörr 'fjällpass' som

förled i ortnamn se Dörrsjöama, Dörrgjön bland sjönamnen

och Dömvalen bland fjällnamnen.
Grubba är i jämtland ett vanligt ord för 'grop, sänka”.

Ordet påträffas i de flesta fall i naturnamn, men det finns

också exempel på att Grubban blivit namn på en bebyggelse,

t.ex. i Kalls och Stuguns socknar. Bland naturnamnikan
nämnas Almeckgrubban i Hällesjö socken, där almeck är dia-

lektens ord för mjölk: (Epilobium angustifolium), och det

genomskinliga Bjömgmbban 'björngropen” i Offerdals soc-

ken. Personnamn påträffas ibland i förlederna, t.ex. Gunnel-

gmbban, slåtter i Ragunda socken med kvinnonamnet Gunnel. I

Lingrubban, en tjärn i samma socken, har man rötat lin. Vid
Skgmlgrubban, en sänka också i Ragunda, har man sett

.fkgymt som betyder 'spöke, övematurligt väsen".

Ett ord gnifl 'grav, grop' ingår i bynamnet Gràfle, som

förekommer i både Aspås och Mattmars socknar. Båda by-

arna är omtalade under l4~00-talet. Ett Gràfte påträffas
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Bild 8. Fjällpasset Lunndörren mellan Jämlland och Härjedalen. sell
från söder. Foto: Nils Thomasson.

också i Undersåker. och ett har funnits i Brunflo socken.
Gráfsåsm. som nu hör till Östersund. innehåller enligt nam-
nets gamla skrivformer ett med gráfl besläktat gráfle. som i

norskan avser ett slags begravningsplats. (Se även namnen
på åsar osv. ovan.)
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Namn på backar, lider,
näs och liknande

Ordet backe är ett vanligt terrängord i_]ämtland, och det
påträffas också i en del tidigt belagda bebyggelsenamn.
Kånkback i Ragunda och Kånkbacken, som nu hör till Öster-
sund men tidigare till Ås socken, tolkas enklast som en sam-

mansättning av ett jämtländskt dialektord kånke 'tupp' och

backe 'backsluttning'. Kånke är i detta fall troligen brukat
som öknamn. Ett likartat namn är Hanabacken i Ovikens
socken, som är sammansatt med ordet hane *skogsfägeltupp
och även i detta fall är fågelordet sannolikt en personbenäm-
ning. Helgebacken i samma socken är uppkallat efter en Helge,

som fanns på platsen vid mitten av H00-talet. Bynamnet
Sundsbar/:en i Hallens socken har haft sin nuvarande skrift-
form sedan l570-talet. Namnets förled skrevs dock tidigare
Snubs- och ett uttal med anknytning till detta har funnits i

bygden ännu i sen tid. Namnet innehåller från början alltså
inte ordet sund, utan fórleden är ett binamn Snubb, som är

känt från norskt område under medeltiden. Sölvbacken i Ovi-
kens socken tyder i sin nuvarande form på samband med

sölver, som i äldre svenska är en sidoform till silver. Den

äldsta skriftformen (a Sillabakka l4l0) visar dock, att det i

stället är fråga om ett mansnamn Sille.

Kvinnonamn utgör ett sällsynt inslag ijämtlands äldre
ortnamn, men lörleden i bynamnet Truvbaeken i Alsens soc-

ken är ett kvinnonamn Thmdh som är nära släkt med ett fvn.
ord med innebörden 'kraft, styrka”. Vålbacken i Lockne soc-

ken är tidigast känt från slutet av l400-talet. Namnet hör
säkert samman med det närbelägna Våle (i Wålann l565),
och det bör rimligen vara fråga om ett ord *varde (*vale),

som är känt från fornvästnordiskan i betydelsen 'märke
gjort av uppstaplade stenar”. Gullbaclcen är numera namn på

en hotellanläggning i Ragunda socken men avsåg tidigare
en bebyggelse i närheten. Gull- syftar här på att det enligt

7l



sägnen skulle finnas skatter i en liten kulle på platsen. Håll-
backen i Mattmars socken är till det yttre ett namn på
-backe. Såväl gamla belägg som äldre uttal i orten visar dock,
att namnet är en sammansättning av ett ord hol °kulle' (jfr
Häla bland vin-namnen) och bak 'rygg, baksida”.

Sluttningar avser också de ortnamn som innehåller orden
bräcka och lid, och även hall synes i de flesta fall i_]ämtlands
ortnamn syfta på någon sluttning. Om bräcka 'brink, backe'
har tidigare talats i samband med Bräcke kommun.

Lim, dvs. best. sing. av ordet lid 'sluttning', är namn på
gamla byar i Aspås, Offerdal, Ragunda och Ås, och bland
sammansatta líd-namn märks Slorlien, namn på en känd tu-
ristort i Åre socken.

Hallen: socken har tidigare behandlats i samband med
Åre kommun, där socknen ingår som en del. I Hallen märks
byarna Ytterltallen och Överhallen, som får betraktas som delar
av det ursprungliga Hallen. Bebyggelser med namnet Hal-
len, som omtalas redan i de äldsta jordeböckerna (skatte-
längderna) för Jämtland, finns i socknarna Bodsjö, Ham-
merdal, Undersåker och Åsarne, och jordeböckerna redovi-
sar därutöver också en del ödegårdar med namnet Hallen.

Det finns i_]ämtland påfallande många gamla bebyggelse-
namn, som berättar, att bosättning skett på något näs. Detta
ord brukas ijämtland ofta om uddar. Man har i äldre tid
gärna slagit sig ned vid sjöar och vattendrag, och då har
näsen, uddarna, ofta erbjudit bra boplatser.

Sockennarnnen Näs och Alanis har behandlats under Ös-
tersunds och Strömsunds kommuner. Bynamnet Alanàlsel i
Hällesjö socken syftar på ett näs i sjön Alan. Sjönamnet är
ett fsv. "Ale, som hör samman med verbet ala 'avla'. Här får
man tänka sig sjönamnets innebörd antingen som 'den som
ger mat, föder (genom bra fisktillgång)' eller också 'den som
växer till' (genom vattenflödet i Gimån, som rinner ut i
sjön). Alanäset är byns officiella namn men har numera i
dagligt bruk ersatts av Albadcen, sedan en poststation med
detta namn i senare tid inrättats på platsen. Bebyggelsen i
Näset i Ragunda socken ligger på ett f.d. näs i den forna
Ragundasjön. Näset är också namn på byar i Lits och Ströms
socknar. Det finns också i Aspås ett Nàlrel, som numera kal-
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las Aspåsnäsel efter socknen. Finnäset i Bodsjö socken är san-
nolikt sammansatt med ett mansnamn Finne, men jïnn eller
nne i betydelsen ”same” kan inte helt uteslutas. Förleden i

Grimnäs i Revsunds socken kan formellt tolkas på flera sätt,
men det är sannolikt fråga om ett mansnamn Grime. Havsnäs

i Alanäs socken kan innehålla gen. av ett mansnamn Haver,

som är känt från denna del avjämtland i gammal tid, men
det kan också vara fråga om en motsvarighet till ett fvn. ord
hafr 'bock', som ingår i Havsto (se nedan). Ett ortnamn från
yngre tid är Guxtavsnäs i Hällesjö, där Gustav är namn på en

tidigare åbo. Kungsnàls i Näs socken stavas på detta sätt tidi-
gast l362. Förleden syftar på att det där funnits en kungsgárd.

Djurnamn och växtnamn påträffar man ofta som lörleder
i näs-namn. Eltnäsel i Bergs socken, som skrivs Alfflanæs

1363, innehåller ett gammalt ord alpl, som betyder 'svan'.
Samma förklaring är möjlig också lör Ellnäs i Hällesjö soc-

ken, men i detta fall saknas klargörande äldre skrivformer
för namnet. På Rävanäset i Ragunda har det funnits räv; man
hittar gamla rävlyor där.

I Jämtland finns det två Äspnäs, ett i Lockne och ett i

Ström. Av de äldre skrivformerna framgår, att det förra
ursprungligen innehåller trädnamnet asp och det senare ett
ord åspe, som är bildat till asp och här har betydelsen 'asp-
dunge'. Vid Häggnàlret i Frostvikens socken växer det hägg.

På Bonäset i Ströms socken har byn Äspnäs tidigare haft
_/äbodar.

Ett adj. diger ”stor” finner vi som lörled i Dígemàlr, som är
namn på bebyggelser i Kalls och Sunne socknar. Gärdnäset i

Ströms socken avser troligen, att det funnits rengärden 'in-
hägnader för ren' där, men enligt Carl Lindberg är det inte
uteslutet, att Gård- har syftning på slcegårdar, dvs. anord-
ningar för fiskfångst, i en närbelägen sjö. Beträffande lörle-
den i Funäs i Myssjö socken finns det två tolkningsmöjlighe-
ter. Dels kan man tänka på något ord med innebörden 'rut-
ten' eller 'ruttenhet', dels på ett ord som betyder 'bakdel,
stuss'. Av platsens nuvarande utseende kan man knappast
draga några säkra slutsatser. Malnäset i samma socken är
tidigast omtalat under senare delen av l300-talet. Namnet
innehåller det vanliga ordet mal och syftar på god mattill-
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gång. I liknande namn (Mattmar, Matvi/ren, Matfors) brukar
det vara fråga om rik tillgång på fisk, men här kan det väl
också vara fråga om god djurfångst (älg?).

En beteckning lör ljud ingår som förled i Dusnäset i Stu-
guns socken. Denna är nämligen ett dus 'dån, susning, bul-
ler', som påträffas i norrländsk dialekt. Namnet betyder allt-
så 'näset där det susar, dånar e.d.'. En likartad innebörd är
rimlig också för lmnäs (i Ymænes H26, Ymnæs l489) i Sun-
ne socken. Detta namn tolkas enklast som 'näset där man
tyckt att detymar, dvs. klagar, sorlar (av vågskvalp)'. lmnäs
ligger vid Storsjön. Ett ljudhärmande ord ingår också i Skål-

ören, som är ett äldre namn för nuvarande Strömsnäs i Stu-
guns socken. Ör betyder här 'grusbank vid vatten', och nam-
nets innebörd är 'grusbanken där det slwalar'. Platsen ligger
vid sjön Gesunden, och den är utsatt för vinden.

Iffelnäs i Hallens socken har samband med en vägförbin-
delse mellan lffelnäs och det närbelägna Trappnäs vid Stor-
sjön. Vägförbindelsen kallas i ett dokument från 1437 för
F)-llebron (widher fyllebrona), och ortstraditionen berättar,
att sundet mellan lffelnäs och Trappnäs blivit fyllt med
sten, och Fylle- torde här syfta på en utfyllnad (brobank).
Ännu vid mitten av 1600-talet finns det för Iffelnäs ett jorde-
boksbelägg Évlnes, som bör uppfattas som "Fyllnäs". Iffel-
har uppstått genom sammansmältning av prepositionen i
och ett "'Fylle- eller *Fyllonäs Ordet trappa kan i fomsvens-
kan också heta trappa, och det är en form av trappa (eller
trappe), som bildar förled i Trappnäs. Vad som utgör den
sakliga bakgrunden till namnbildningen är dock oklart.

Slamnäs i Sundsjö socken har som lörled en flertalsform av

ordet stav, och här är det sannolikt fråga om gränsstavar i

äldre tid. Tavnäs i samma socken är ett ursprungligt *Tavel-
näs, och en tavla med okänd uppgift har tidigare funnits där.
Platsen omtalas tidigast H20 (i Tauelnes). .Sjoutnäset i Frost-
vikens socken är sammansatt med sjönamnet åjouten, som är
av samiskt ursprung och hittills inte säkert tolkat. Tomas i

Föllinge socken finns vid ån Toran, vars namn trots flera
förslag inte är säkert tolkat. Ett ånamn *Bíma ("Birma) bil-
dar förled i Binnäset i Sundsjö socken. Bima är ett ord för
'björninna, björnhona'. Ett liknande ånamn finns i Norge.
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Namn på andra
terrängformationer

Ordet mo betecknar i_]ämtland vanligen ett jämnt eller rela-
tivt jämnt område, där jordmånen är sandig och vegetatio-
nen oftast tallskog. Ända från medeltiden kända bebyggel-
ser med namnet Mo finns i socknarna Alsen, Berg, Ham-
merdal och Undersåker, och Mo i Kalls och Lits socknar är
omtalade i handlingar från l500-talet. Även sammansatta
mo-namn förekommer. Bynamnet Híssmon i Rödöns socken
bildar fórled i forsnamnet (och bebyggelsenamnet) Hissmo-

fors. De gamla beläggen för Hissmon (t.ex. i Hiidzsmoo
l4-50) visar, att namnet är en sammansättning med ett ord
hió 'ide', som finns i fomsvenskan och är nära släkt med
vårt riksspråkliga ide, som har samma innebörd. Bjännhi som
betyder 'björnide' är exempel på en bruklig sammansätt-
ning. Hissrnon betyder alltså 'mon där det finns ide(n)”. Fag-

mon i Lits socken, som numera avser en odling, omtalas l568
som ett "ödesgods” (dvs. 'ödejord, ödegård') Fagenno. Fager-

betyder här 'lämplig, passande' (jfr Fagmíal bland namnen
på dalgångar etc.). Vejmon i Rödöns socken skall tolkas som

'mon där man jagar”. Förleden hör samman med ett ord
vejda 'jaga', som var levande i_]ämtland ännu i början av
l900-talet. Värmon i Alsens socken har redan l447 i stort sett
samma stavning som i nutiden. Förledens innebörd är oviss;
om tänkbara möjligheter se Värvikm (bland namn på vikar,
sund etc.). Oviss innebörd har också Hovermo i Myssjö soc-
ken. Det stavas med g i alla äldre källor (alltså Hager-), och
Hover- (med v) börjar uppträda först under l500-talet.
Namnets fórled är sannolikt ett namn på nuvarande Haver-

moån. Något samband med Hoverberget föreligger inte.
Ordet sand brukas i ortnamn inte så sällan för att beteck-

na ställen där det finns sand, särskilt sandiga strandområ-
den. .Marsand (Malsand) i Ragunda socken avser ett sandigt
område vid sjön Gesunden. Namnets förled är ett ord mal,
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som avser 'grovt grus och liknande', alltså inte mar. Hillsand
i Ströms socken är sammansatt med hilla, som i en del jämt-
ländska dialekter ersätter hylla. Mälgsand i Revsunds socken

har namn efter läget vid Mälgxjön, vars namn betyder 'grus-
sjön, sandsjön' (se Mälgåxen bland namn på åsar, berg etc.).

Om terrängområden med sandig jordmån vittnar också
bebyggelsenamnen Lungre i Kyrkås socken och Lungret i

Offerdals socken. Det finns i_]ämtland också ett antal rena
naturnamn, som innehåller Lunger- utan att avse bebyggel-
se. Lungre är en form av ett ord Iunger, som varit levande
ijämtland ända in i senare tid i betydelsen 'sandås'. Från
östra _]ämtland kan nämnas Ljungå bruk i Hällesjö socken,

vid Lungån, som kommer från Lungsjön. Dessa namn hör
också hit, fast r-et i lunger försvunnit.

Om jordmån av annat slag än lunga vittnar bynamnet
Söre i Lits socken. Det är form av ett ord sör (av 'saur).
som egentligen betyder 'lort, smuts”. I detta fall torde nam-
net från början ha syftat på något sankt eller gyttjigt område
på platsen.

Bland jämtländska ortnamn finns också ett som är sam-
mansatt med ett ord lo med betydelsen 'ängsslätt vid vat-
ten'. Ordet förekommer sparsamt i norrländska ortnamn
och finns också i Norge, där namnet Oslo är ett exempel. Det
jämtländska ortnamn som hör hit är Dillne (Dinlo 1431) i

Ovikens socken. Namnets förled är enligt Torsten Bucht ett
växtnamn dinnel, men det är ovisst vilken växtart som åsyf-
tas i detta fall.

I stort sett samma innebörd som det nyssnämnda lo har
ordet fetlja (tgja), som är ganska vanligt i jämtländska
ortnamn som beteckning för strandområden, strandslåttrar
och liknande. Namn efter läget har t.ex. Aumfeltjoma i Un-
dersåkers socken vid sjön Aumen och Borgfettjan i Borgvatt-
nets socken vid ån Borgan. Om vegetationen på en fettja
vittnar ett namn som Lângslanfettjoma i Åre socken.

Adj.al ”jämn” ingår i namnet Flata i Strömsund. Benäm-
ningen kan vara gammal. En Thore ater, som omtalas från
denna del av Jämtland l4l0, kan ha sitt binamn bildat på
Flata.

Lövsla i Sundsjö socken tycks av den yttre formen att dö-
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ma vara ett sta-namn (se ovan), men namnbeläggen och det
äldre dialektuttalet visar tydligt, att Lövsta är böjd form av

ett *löst med innebörden 'öppen plats'. Ordet ingår också i

åtskilliga andra Lövsta söderut i landet. Den nutida formen
Lövsta får betraktas som en uppsnyggning av ett tidigare
Lästa.

Bynamnen Hårdlund i Kalls socken och Roma i Unders-
åkers socken är också starkt förändrade, om man ser till
ursprunget. Hårdlund är egentligen best. sing. hålan av håla

och har alltså ingenting att skaffa med vare sig hård eller
lund. Romo som i vissa sammanhang satts i förbindelse med

staden Rom i Italien innehåller en böjd form av ett ord, som i

fornvästnordiskan heter rimi. Betydelsen är 'jordrygg, lång-
sträckt förhöjning i terrängen”.

En liknande saklig bakgrund 'jordrygg' föreligger i by-
namnet Rind i Revsunds socken, och för Ring- i sjönamnet
Ringvaltnet bör man tänka sig samma förklaring.

Skute i Näs socken omtalas redan l3ll-l2 och heter då
(a) Skum, vilket är böjd form av ett "Skuta, som är besläktat
med verbet skjuta och betecknar 'något utskjutande”. Här
åsyftar namnet från början den höjd, där gårdarna i Skute
är belägna. (jfr Åreskulan.)

På nå on utskjutande terrängformation syftar också Håll-
skaven i äs socken, om man ser till namnets äldsta belägg,
som innehåller ett skag eller s/rage. Dessa ord finns i svenska
dialekter och har innebörden 'något som skjuter ut', ofta
också 'udde'. Som exempel kan nämnas Skagaudden i Kall-
sjön i Kalls socken. Beträffande Hållskaven börjar i de älds-
ta skattelängderna skag bytas ut mot skav, och nu är Hâllska-
ven namnets officiella form. Namnets förled är adj. hård,

men det är oklart, vad namnet från början syftat på.

Ett säreget terrängnamn är Hâkafot i Frostvikens socken.

Namnet uttalas i genuin dialekt ”Håckåfot” och är en sam-
mansättning av orden /take och fal, som här har betydelsen
'det nedersta (av något)'. Byn ligger vid foten av det djärvt
utformade Fâgelbergel, och det är möjligt, att berget utgör
”halten” och det nedanför belägna Håkafolnäsel "foten”.
Men man kan också tänka sig, att själva näset utgör ”ha-
ken” och dess yttersta del ”foten".
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Namn på skog,
vegetation m.m.

Ortnamn där förleden åsyftar vegetationen på namnloka-
len har i det föregående skymtat då och då. Det nns i

_]ämtland gott om ortnamn med sådant innehåll, men det är
i de flesta fall fråga om rena naturnamn, som inte har sam-

band med någon bebyggelse. En del undantag kan dock

anföras.
Ris är namn på en bebyggelse i Mörsils socken, och Rise

heter gamla byar på Frösön och i Lockne, Offerdals och

Sunne socknar. Ris och Rise, som är en böjd form av ordet
ris, syftar på att det en gång funnits vegetation av ris, dvs.

'småskog', på platsen. Besläktat med ris är rissen, som fortfa-
rande är ett levande ord i västra _]ämtland i betydelsen
”buskskog'. Rissna, som är en by i Sundsjö socken, är en

flertalsform av detta ord, och ett Rissna med samma härled-
ning finns också i Stuguns socken som namn på en tidigare
slåttermark.

Stavre är namn på byar i Offerdals och Revsunds socknar.

Namnet är form av ett ord stavar, som är känt från övre

Norrland i betydelsen 'smågran', och Stavre avser då trädve-
getationen på platsen vid tiden för namnets uppkomst.

Skogen är en gammal by i Ragunda socken. Den ligger
längst västerut i den öppna bygden vid kyrkan och vid den

skog, som tidigare skilde kyrkbygden från byarna längre
västerut i socknen.

Syftning på vegetation har kanske också Stocke på Frösön,
som innehåller en flertalsform av ordet stock, vilket kan inne-
bära, att där funnits storkskog, 'timmerskog'. Man bör dock
komma ihåg, att stock i äldre språk också haft flera specialbe-
tydelser, t.ex. gillerstock (i en djurfälla).

Under Bräcke kommun ovan omtalades, att Hällesjö soc-

ken tidigare burit namnet Rotakäl, där efterleden är ett ord
käl, som påträffas i många jämtländska ortnamn. Ordets
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grundbetydelse är enligt Carl Lindberg 'utmark, ödemark',
men ordet har också blivit uttryck fór vissa vegetationsty-
per. I nutiden är t.ex. grankäl, 'fuktig mark där det växer
gran', ett vanligt ord på vissa håll i_]ämtland. I regel ingår
kål i naturnamn, men det finns också i namn, som avser
bebyggelser. Kälen är namn på byar i Bodsjö och Rödön.
Den förra omtalas 1509 (haluan Kælin, dvs. 'halva Kälen'),
den senare 1407 (i Køl). Bredkålen i Ströms socken ligger på
en bred höjd. Henningskälen - tidigare stavat Hedníngsokälen

- i samma socken har namn efter en myr Hennings/Ton (Hed-
ningqon), där förleden är antingen mansnamnet Henning
eller ordet /ledning.

De flesta kål-namn ijämtland är dock naturnamn. Kälsjön

på gränsen mellan Ragunda socken och Ångermanland om-
talas i en gränslängd som brukar dateras till 1273. Ofta
påträffar man kål som efterled i sammansatta natumamn.
Binnkälen i Sundsjö socken innehåller ett ord bima (binna)
'björnhona', troligen brukat som ånamn i det här fallet (se

Binnàkel bland namn på backar, lider etc.). Bjurlxuskälen,

som avser skogsmark i Lits socken, innehåller ett ord bjurhm
'bäverhydda', och Ekorrlämkälen i Ragunda socken är en

sammansättning med ett ord ekorrläm, ett slags fälla för
fångst av ekorrar. På höjden Skavkälen i Stuguns socken har
man tagit skav, dvs. 'aspbark', som hjälpfoder till kreaturen,
och i Yxskaflkälen, skogsområde i Ragunda socken, skall man
ha funnit bra ämnen till yxskaft. Yxskaflkâlen förekommer
också som bynamn i Gåxsjö socken, och härledningen är
troligen densamma. Dock påpekar Carl Lindberg, att det
kan vara fråga om ett urspårat 'Öjxkavkälen 'skavkälen (se

ovan) vid ån Öjan'.
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Namn på åar
och bäckar

Jämtlands största och längsta å är Indalsälven. Namnet är
inte särskilt folkligt. Storån är den benämning som i regel

brukas. Ibland får ån namn efter den socken, som den ge-

nomflyter, t.ex. Ravenälven (='Ragundaälven'). Indals- syftar
närmast på socknen lndal i Medelpad. Försöken att förklara
det In-, som böljar namnet, har varit många, och ett par av

de viktigaste skall nämnas.
Harry Ståhl har tänkt sig, att lndal egentligen är ett namn

på nuvarande Kvamdalen nära Indals kyrka. Den är en sido-
dal, en 'inredal, indal', i jämförelse med den stora dalgång,
där Indalsälven flyter fram. Tidigare har Hugo Pipping
framfört den tanken, att In- här har samband med ett 'Im,
och han kommer fram till den slutsatsen, att ånamnets inne-
börd är 'den ångande, skummande'. Pipping tillmäter de

”rykande” vattenfallen i Indalsälven inom östra Jämtland en

viss betydelse i sammanhanget. Senast har Lars-Erik Ed-
lund i en omfattande utredning gjort det troligt, att här
föreligger ett gammalt ånamn 'lmd, som övergått till 'Ind
och haft genitivformen *Inda(r). Ett 'Inda-dal utvecklas lätt
till Indal. Ånamnets innebörd är enligt Edlund 'den imman-
de, ångande' eller möjligen 'den mörkfärgade”, i detta fall
närmast med tanke på att älvfäran ligger djupt och mörkt
till, men åtminstone i nutiden får man vid en färd längs
älven knappast några associationer av mörkt vatten eller
dylikt. Edlunds utredning förefaller vara den hittills bäst

underbyggda, när det gäller Indalsälvens namn.
Frånsett Indalsälven är sammansättningar med ordet älv

inte vanliga bland Jämtlands ånamn. Gånälven är en by i

Kalls socken. Den ligger vid en å, vars namn uttalas ”Gau-
ma" eller ”Gauna", och -älven får här betraktas som ett
förklarande tillägg. Gân- är ett försök att återge ånamnets
uttal i dialekten. Namnets innebörd är dunkel. ”Gauna"
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kan tolkas som 'den skummande, rykande ån', vilket är en

rimlig innebörd, medan ”Gauma” starkt erinrar om ett syd-
samiskt ord, som betyder 'björnide', vilket knappast kan
sprida ljus över ånamnet.

Bynamnet Raflälven i Föllinge socken innehåller ett
ånamn Raflan, som sannolikt skall tolkas som 'den raka”.
Även i detta fall torde -älven vara ett sent tillägg till namnet,
troligen från mitten av l700-talet i samband med skattlägg-
mn en.

/får f.ö. det brukliga ordet för ”älv, å' ijämtland. Som
osammansatt bildar ordet namn på två byar Ån, en i Bräcke
socken vid Gimáns utflöde ur Revsundssjön och en i Hallens
socken vid Dammån. Båda byarna omtalas på l4-00-talet.
Som regel förekommer dock å som efterled i sammansatta
ånamn, och förlederna i dessa är av skiftande slag. Ofta är
det så, att ursprungligen osammansatta ånamn, t.ex. Ammer,

Gim, utvidgats med á som förklarande tillägg, vilket givit
Ammerán, Gimân osv.

Bynamnet Ammer i Ragunda socken syftar alltså ur-
sprungligen på nuvarande Ammerån. Ånamnet är språkligt
besläktat men en del ånamn ute i Europa och bör jämföras
med ett grekiskt ord ombros med betydelser som 'skur, ström,
vattensvall'. Den sakliga bakgrunden till namnbildningen
är åns egenskap att stiga mycket på kort tid. Det händer, att
vattenmängden i ån ökar till det 40-dubbla på kort tid vid
vårfloden, och detta ger upphov till ett kraftigt °vattensvall'.

Binnan, på kartan stavat Bingån, är namn på en å i Kalls
socken. Namnet är identiskt med best. sing. av ett ord binna

(av bima) 'björnhona', som är känt från norrländska dialek-
ter. Namnet skrivs l685 Birma [uuius], dxs. 'ån Binna”. Binn-
än i Sundsjö socken är också ett ursprungligt Binna (Bírna).
Ett Bennejïsc/:ie 'fiske i Binnan' omtalas l430.

Borgan, som numera oftast kallas Borgån, finns i Borgvatt-
nets socken, och namnet bildar lörled i sockennamnet Borg-
valtnet (se under Ragunda kommun). Gimån. som sedan
gammalt är berömd för sitt fiske, rinner i östra Jämtland och
utmynnar i Ljungan inom Torps socken i Medelpad. Gim är
den fsv. formen fór detta ånamn, som skall jämföras med ett
par ord gim och gimma, som är kända från norrländska dia-
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lekter. Orden brukas i betydelsen 'öppning till en bakugn'.
Man talar också om en ugnsgimma. Den "öppning”, som
ligger bakom namnbildningen, är sannolikt att finna vid åns

utlopp i Ljungan, där det finns en by med namnet Gim, som
är uppkallad efter ån. Ånamnets innebörd är 'ån med den
gapliknande dalgången ' eller något i den vägen.

I Föllinge socken finns en å med namnet Gysan. Den kom-
mer från en sjö Gjsen, och det är svårt att avgöra, om ånam-
net eller sjönamnet är det primära namnet av de två, som
uppenbarligen hör nära samman. Man skall jämföra nam-
nen med ett fvn. verb gjása, som betyder 'bryta fram med
våldsamhet', och det lutar nog mot att ånamnet är det ur-
sprungliga och sjönamnet bildat på detta.

Halån är namn på en bebyggelse i Ragunda socken. Den
har namn efter en å, som dels kallas Halån liksom bebyggel-
sen, dels och mera genuint Hälan, där ”å” närmast är ett
öppet ”a” i uttalet. Ån har bl.a. ett tillflöde från en sjö
Hälsjön, kallad Haln Larus 'sjön Hal(e)n' på en l600-tals
karta. Ånamnets och sjönamnets inbördes förhållande är
ovisst. Det kan vara fråga om namnbildningar, som är obe-
roende av varandra. Namnen torde under alla förhållanden
höra samman med ett från ångermanländskt område känt
ord hal 'stengrund', och stengrund finns det både i sjön och
framför allt i ån.

Bynamnet Ham i Sunne socken stavas redan på l300-talet
som nu. Namnet syftar enligt min mening ursprungligen på

nuvarande Haraân och torde då vara en sammansättning av
djurnamnet hare i en form /Iam och å, som i fornsvens-
kan heter å och i denna sammansättning inte blivit till å som
i vanligt riksspråk.

Ett ljudhärmade ord ligger bakom namnet Háckerströmmen

i Mörsils socken, men man kan inte säkert avgöra, om Hår-
ker- utgår från ett ånamn 'Håckra som beteckning för Häc-

kerslrämmen eller om det är en sammansättningsform av
sjönamnet Hâckren (se bland sjönamnen). Håckra eller huckra

är ett ord som brukas om såväl orrens som tjäderns läten.
Hår/can är en av Jämtlands längsta åar; den rinner inom

Föllinge, Lits och Häggenås socknar. Abraham Hülphers
uppger i sin _]ämtlands-beskrivning (1775), att Hår/can även
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Bild 9. Håckerströmmen i Mörsils sn. Tidigare avlopp från sjön Håck-

ren. Foto: Bertil Flemström.

omfattar vattenleden från norskt område genom Valsjön
m.ll. sjöar på svensk sida av gränsen. Namnet år inte säkert
tolkat. Elof Hellquist har jämfört Hårkan med ett östgötskt
sjönamn Horkm, som han anser betyda 'stensjön', och med

detta som utgångspunkt kan Hárkan möjligen betyda ”den

steniga ån'. Sakligt sett är detta inte svårt att styrka vad
beträffar åns nedre del. Nils Hallan har satt ånamnet i sam-
band med Harlkjølen, som är namn på ett ljällområde på
norsk sida nära gränsen. Detta namn tolkas dock enligt
Norsk stadnamnleksikon också på ett annat sätt, som inte
passar så bra med ånamnet Hår/tan, och ett samband synes
mycket osäkert.

Ånamnet járân i Fors socken är troligen ett fsv. *lædhra

'_]ära', bildat till ett fsv. ord iæd/tur 'kant', men det kan också

vara en sammansättning av någon form av detta ord och å.

Det är de höga strandkanterna vid den i nedersta loppet
djupt nedskurna ån, som utgör den sakliga bakgrunden till
ånamnet.

83



Ån Långan (i Langu början av l300-talet) har sina källsjö-
ar ända uppe vid norska gränsen och utmynnar i Indalsäl-
ven i Lits socken. Innebörden är 'den långa ån', och namnet
är välgrundat. För Rotân i I-Iällesjö socken (se sockennamnet
ovan) har Carl Lindberg räknat med en fsv. form 'Rola, en

bildning till ordet rot. Namnet får då närmast uppfattas som
'ån där det finns (gott om) rötter'. Men Rotån kommer från
Roßjöanta inom Nyhems socken, och ånamnet kan vara
utvecklat ur ett *Rotsjäån, som förkortats till Rotån.

Örån i Lits socken har ett sakligt välgrundat namn. Ör
betyder 'grusbank i eller vid vatten', och det är gott om
sådana i denna å.

Bakom bynamnet Ope i Brunflo socken ligger ursprungli-
gen ett namn på nuvarande Opeån. Som Torsten Bucht vi-
sat, hör ånamnet samman med ett ord, som i fornvästnor-
diskan heter óp och betyder 'skrik'. Det är alltså ett ljudhär-
mande namn: 'den som har ett högljutt läte' e.d.

Síngân i Brunflo socken avvattnar en sjö Singsjön, och
Singsån, som rinner inom Håsjö och Ragunda socknar, kom-
mer från Singsjön i Håsjö socken. Sing- är här ett uttryck för
"ljud" (se Síngsjön bland sjönamnen).

Kallseckelån i Ovikens socken kallas på I4-80-talet Kalla-
silcla. Namnets förled är adj. kall. Seckla, som kommer av
sikla, betyder ijämtländsk dialekt 'dregla', och det är säkert
fråga om detta ord i ånamnet. Man får dock tänka sig, att
:eckla här snarast har en ljudhärmande innebörd, alltså
'porla' e.d.

Sännån i Lits socken är ett ursprungligt 'Sända, som är
bildat till sand, alltså 'ån som är sandig, som har sandiga
stränder' e.d. Ånamnet ingår också i sjönamnet Särmsjön och
i Sännselel, som är namn på ett lugnvatten i Indalsälven, där
Sännån utmynnar.

Ån Töjsan i Häggenås socken har ett namn som skall jäm-
föras med ett fvn. verb bqvsa med betydelsen 'driva fram
med stark fart'. Tbjsan gör i sitt nedre lopp skäl för en sådan

benämning, särskilt som ån också har den egenskapen att
stiga hastigt.

Ett ånamn döljer sig också bakom Vaplan i Näskotts soc-
ken. Det finns dessutom en sjö med samma namn i Rev-
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sunds socken. Båda namnen hör samman med ett ord vapla

eller vapel, som i norrländska dialekter betyder 'seg spott-
kluns'. Det finns ett besläktat danskt ord, som har innebör-
den 'slem', och ett hithörande norskt verb betyder ”slaska,

söla'. Vaplan avser ursprungligen ån mellan Näldsjön och
Alsensjön, och bakgrunden till ånamnsbildningen är att
man uppfattat ån eller dess närmaste omgivning som 'sölig,
slemmig' e.d.

Innebörden av många ånamn i_]ämtland är utan vidare
klar. Kvarnån, Lillån, Storån är vanliga benämningar, som

inte behöver någon kommentar. Målån i Stuguns socken

innehåller djurnamnet mård. Fisknamn förekommer också

som förled. Mörlån hittar man bl.a. i Hällesjö, Mattmars och

Stuguns socknar. Sistnämnda å omtalas redan l303 (Myrtt-
aa), och nu finns det också en bebyggelse med samma
namn vid ån. Ofta har också en å namn efter en sjö, som den
avvattnar, t.ex. Ansjöán efter Ansjän i Hällesjö socken, Läng-

lingsån efter sjön Länglingen i Ragunda socken osv.

Bäckarna ijämtland har i regel namn. Adjektiviska förle-
der är vanliga, t.ex. Lill-, Lång-, Stor-_ Ibland syftar fórleden
på någon slc som finns i bäcken. Ett ganska vanligt namn
är Öm- eller Örebäcken, som berättar att man där kan fiska
ärad (i inre Jämtland uttalat "aure"), dvs. 'liten laxöring,
bäcköring'. Även vegetationen i eller vid en bäck kan ibland
vara namnorsak. Solöjbäcken i Lit är ett sådant fall; Solàj-

syftar på växten kabbeleka (Caltha palustris). Solàjbärkm om-
nämns i en handling från åren l3l5- l6 (firir vestan soløyi-
um bæk, dvs. 'väster om Solöjbäcken”). Vonläsbärlten i Bergs

socken är också tidigt omtalad, namnet står i en handling
från l523. I orten förklarar man namnet som så, att det är
'liten von', dvs. Tórhoppning, utsikt att få något', vid fiske i

bäcken. Von kan också betyda 'djurfálla'. Sammansättning-
en bävervon 'bäverfälla” förekommer i en del äldre hand-
lingar.

Det är också vanligt, att en bäck uppkallas efter någon
närliggande bebyggelse. Ett exempel på detta utgör Oden-

salabäcken i Odensala, som nu hör till Östersund. Denna
bäck omtalas redan l45l (i Odhinsals bekke).

Ingen av de nu nämnda bäckarna har givit namn åt nå-
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gon bebyggelse i närheten, men sådana fall saknas dock
inte. Bäck är namn på en bebyggelse i Marby socken, som
omtalas under l400-talet, och Bäcken i Olferdals socken om-
nämns i en handling från omkr. 1420. Bynamnet Hö/:bäck i
Lits socken innehåller en llertalsform av lägelnamnet hälc.

Väslanbäck i Hällesjö socken betyder '(bebyggelsen) väster
om bäcken', som i detta fall är nuvarande Åstjämbäckm.
Väslanbäck är tidigast omtalat I444.

Ett bäcknamn döljer sig kanske också bakom bynamnet
Glöm i Alsens socken. Byn är känd for hällristningar vid
Glösabäcken. Bynamnet har utan tvivel nära släktskap med
ett norskt verb gllsa, som betyder 'lysa, glimta, glänsa'. Det
är dock en smula vanskligt att säkert utpeka vad som i äldre
tid fyllt anspråk på 'ljus och glans' i Glöm, men det ligger
nära till hands att det är Glösabäckm, som är det ursprungli-
ga Glösa-namnet.
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Namn på forsar, vat-
tenfall och liknande

Tännjbrsen i Åre socken är utan tvivel mest känd bland jämt-
lands forsar. Den har en storslagen skönhet och är ett om-
tyckt resmål för turister. Forsnamnet hör samman med
Tännqjön, som har sitt utlopp genom forsen. Denna omtalas
i ett dokument l35l och kallas då (i) Termafors. Tenna- är en

form av sjöns namn, fsv. 'Tenne, som är bildat till tand

(fsv. tan). Innebörden är 'tandsjön, sjön med ”tänder” i

närheten', och tänderna är här enligt Herman Geijer tre vas-
sa, tandliknande toppar på höjden Tandrandhön nära sjön.

Rixtafallel i Undersåkers socken står inte Tännforsen långt
efter i mäktighet och skönhet. Tidigare kallades fallet också
Ristansforsen. Namnet är en sammansättning med bynam-
net Rista, och uttalsformen Rístans (med -ru) är ett bevis för
att Rista tillhör vin-namnens ålderdomliga ortnamnsgrupp
(se ovan).

Man bör här också erinra om Bmdslöjan, som är ett högt
vattenfall och en känd turistattraktion väster om Storlien.
Namnet uttrycker givetvis jämförelse.

Hällingsåfallet i Hällingsån i Frostvikens socken är ännu
ett av Jämtlands turistmål, när det gäller forsar och vatten-
fall. Fallet är omkring 42 m högt. Hällingsån rinner mellan
sjöarna Munsvattnet och Hetögeln, och den "hälling" som

åsyftas i namnet är själva fallet. Ordet hälling är släkt med
verbet hälla i betydelsen 'utgjuta, hälla (ut)', och innebör-
den är närmast '(vatten)utgjutelsen'.

Bebyggelsen Híssmofors i Rödöns socken har namn efter
Hissmoforsen i Indalsälven, och bynamnet Hissmon (se

Namn på andra terrängformationer) bildar Iörled i forsnam-
net.

Katlslrupforsen avser en bebyggelse och en kraftstation
längre ned efter Indalsälven. Där fanns det tidigare en fors
kallad Slrupforsen. Ordet strupe ingår i ortnamn på llera håll i
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Jämtland lör att beteckna en trång passage (med stark
ström) i ett vattendrag. \'ad Kall- här syftar på är oklart.
Troligen har det en allmänt nedsättande innebörd. eftersom
det knappast kan vara fråga om jämförelse med kattens
strupe. Katlslrupen är också namn på ett smalt parti med
stark ström i Degerbäcken i Stuguns socken.

De tidigare forsarna Skärhiillforsrn och .llidskogsforsen i ln-
dalsälven mellan Lit och Stugun är nu borta. Den först-
nämnda hade namn efter S/ràíhällorna. klipphiillar under
vattnet på båda sidor av älven vid forsens början. Jlidskogs-
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forsen, där det nu finns ett kraftverk, som kallas Mídskog,

hade namn av läget ungefär mitt pa skogen mellan Lits och

Stuguns socknar. Näveredsforsen (Näverforsen) var nästa fors
längs älven österut inom Stuguns socken. Namnet har be-

handlats ovan i samband med Näverede. Även denna fors är
utbyggd, och vid den tidigare Sluguforsen i Stuguns socken

finns nu också ett kraftverk. Så är också fallet vid Krångede
inom Ragunda socken, där Krångedeforsama är utbyggda se-

dan l930-talet. Det finns ytterliggare två kraftstationer vid
tidigare forsar i Indalsälven inom Ragunda socken, nämli-
gen Gammelänge vid den förra Gammelängesforsen och Ham-

marforsen. Gammelängel var tidigare en slåtter, som givit
namn åt forsen, och Hammarforsen bildades l796, då Ragun-
dasjön rann ut. Hammar- syftar här på byn Hammaren i Ra-

gunda.
Även inom Fors socken i östra Jämtland fanns det tidiga-

re forsar och fall i Indalsälven. Längst i sydost är Stadsforsm

namn på ett kraftverk vid en fors med samma namn. Stad

betyder här antingen 'båtstad' eller '(strand)kant'. Hällefor-
sen är ett nyskapat namn utan grund i någon tradition i

orten. Mjälaforsen (Bångforsen), Kittelforsm och Fágelforsen är
namn på tidigare forsar inom Hölleforsens område. Mjöla-
forsen hade namn av de höga mjölaremmar, dvs. 'nipor med

sandblandad lerjord', som fanns vid platsen. Bângforsen mot-
svarade ungefär Mjölaforsen. som synes vara ett yngre
namn. Ett strandområde vid älven heter Bången (uttalat
"Bångien"), och detta namn är troligen identiskt med for-
sens ursprungliga namn. Hur man än tänker sig samman-
hanget mellan Bângm och Bång/orsen, så betyder Bångforsen

'forsen som för oväsen, som larmar'. I namnet Kiltelforsen
ingår kiltel sannolikt i sin vanliga betydelse, men det är inte
otänkbart, att det i grunden är någon man med namnet
Kelil, som åsyftas i namnbildningen. Fågefforsen skall ha fått
sitt namn av att hela fångsten i ett liskredskap i forsen en

gång var en fågel. Svarthålsforsen är namn på en f.d. fors och
ett nuvarande kraftverk längre upp efter älven i Fors socken.

I närheten finns det också ett berg Svarthälsbergel, och Svart-

hålel har varit namn på en vik e.d. vid platsen.
Hål förekommer i skiftande betydelser i ortnamn inom det
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östjämtska området och inte sällan i namn på vikar. Bägg-
/zålsforsen utgjorde ett av fallen i Krångedeforsama, och det
hade namn efter Bågghâlel, en vik där en bägge, en 'norrman,
norrbagge', en gång fallit i. Lungfallet i Meån i Fors socken
utgör en lörbisedd turistattraktion. Förleden Lang- är be-
släktad med lunga-namnen (Lungre, Ljunga' m.ll., se ovan)
och tyder på sandig jordmån i fallets närhet. l själva Indals-
älven var Hannesjbrsm den återstående forsen inom Fors soc-
ken. Namnet kommer av ett 'Hana-ed:-, en sammansättning
av ordet hane 'skogslägeltupp', som här kan vara brukat som
mansnamn, och ed 'gångställe fórbi en fors och liknande' (se
Utarude m.ll. bland namnen med syftning på vägar och
samfárdsel).

l detta sammanhang bör man också erinra om en del
ortnamn i_]ämtland, som innehåller ett ord stmcke 'ström-
drag'. Ordet är alltjämt levande i västra Jämtland. Strucken
är namn på strömdrag i Hällesjö, Undersåkers och Åre
socknar, och av sammansättningar kan nämnas Middags-
slrucken och Torpslruckm i Kalls socken, Hârslaslrucken, en
sammansättning med bynanmet Hârsla, i Undersåkers soc-
ken samt Lappstruclren i Frostvikens socken. En liknande be-
nämning är i formen Stmlrun känd som de svenska vikingar-
nas namn på en av Dnjeprforsama i Ryssland.
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Namn på sjöar
och tjärnar

De flesta sjönamn i_]ämtland är sammansatta med någon
upplysande efterled som sjö, vallen, and osv., men i en del fall
är namnen bildade på annat sätt, och understundom får
man räkna med mer än en bildningsmöjlighet.

Anjan (Äšnian l645) är en sjö i Kalls socken. Nutida äldre
uttal är "Än"jan”, och namnet behandlas som en llertals-
form. Anjan kan vara en bildning till änge '(naturlig) äng'
eller ett förkortat namn, som utgår från ett med äng: sam-
mansatt, längre sjönamn.

Aumen, som är namn på en sjö i Undersåkers socken och
nu ingår i ”Håckrenmagasinet", betyder enligt Per Hovda
'den liskrika'. Bakom bebyggelsenamnet Börtnan i Bergs soc-

ken ligger enligt Nils Hallan ett sjönamn, som är en avled-
ning av ett växtnamn *burkn 'ormbunke'.

Dragan är namn på ett rakt parti av det sjösystem, som
går under namnet Ströms z/attudal eller Vattudalen i Ströms
socken. Dragan skall jämföras med ett fvn. ord dragi, som

betyder 'någon (eller något) som drager' och fvn. vain-dragi

'vattendragare'. Enligt Carl Lindberg får man sakligt sett
uppfatta Dragan som 'sjön (sjöpartiet) där man drages fram-
åt (vid lämplig vind)'.

Norr- och Sör-Greningen är två byar i Lits socken, och de
har namn efter sjön Greningen, vars namn kan uppfattas an-
tingen som 'den greniga sjön' eller 'gransjön'. Ett sjönamn
bildat med -ing är också Grötingen i Revsunds socken. Det är
också namn på en bebyggelse vid sjön. Namnet är en avled-
ning till ett ord, som motsvarar fvn. ggjót 'sten', och betyder
alltså 'stensjön'. Samma ord bildar också förled i sjö- och
bynamnet Gråsqjön i Bräcke socken, och Gråsjön i Kalls soc-

ken skall tolkas på samma sätt. Det är alltså ”steniga” sjöar.
Beträffande sjönamnet Gysen i Föllinge socken se ånamnet

Gysan ovan.
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Ett sjönamn är det också fråga om beträffande bynamnet
Hung: i Bodsjö socken. Hung: ligger vid Hungsjön, som står i
förbindelse med sjöarna Me/:ungen (eller Åljö/tungan) 'den
smala Hungen' och Brelmngen 'den breda Hungen'. Det finns
också en sjö Hungqjön i Håsjö socken. Av gamla skrivformer
för byn Hunge och för de tre sjöarna i Bodsjö framgår, att det
här är fråga om ett sjönamn 'Hauge med best. form 'Hungary
och *Hungar och *Hungama som flertalsformer. I samman-
hanget bör också nämnas ett Hunga (de Hungum l33l) i
Södermanland. Gemensamt för Hung-sjöama i Bodsjö och
fór Hunggön i Håsjö är att det i närheten finns påfallande
höga och över sjöytorna brant uppstigande bergformatio-
ner, och beträffande Hunga så finns det vid Stora Hunga en
brant höjd, som kan ha samband med namnet i detta fall.
Sjönamnet Hung: synes vara bildat till ett försvunnet ord
"hung, som avsett något slags bergsformation, och namnets
innebörd blir då närmast 'sjön med eller vid en ”hung",
eventuellt flera "hungar'”.

Sjön Håclcren i Mörsils socken har omnämnts tidigare i

samband med Håckerströmmen, och beträffande ett sjönamn
'lsme, nuvarande Innunden, se nedan.

Sjönamnet _]uvuln i Kalls socken hör språkligt samman
med det igel-, som ingår i djurnamnet igelkott, och anses syfta
på någon "stickande” egenskap hos sjön, men hur detta
skall förklaras sakligt är dock ovisst.

Ett ålderdomligt sjönamn är utan tvivel Pån (eller Pân-
sjön) inom Bodsjö och Näs socknar. Namnets innebörd är
enligt Torsten Bucht 'dalsjön' eller 'vägsjön'.

Rängen förekommer som s'önamn i flera socknar ijämt-
land. Rängen i Sundsjö och Åre är ett namn, bildat till adj.
(v)rång, som här har innebörden 'krokig°. Innebörden är
alltså 'kroksjön', och sakligt sett framgår detta utan vidare.
Rängen i Hotagens socken på gränsen mot Norge är där-
emot inte alls krokig och härledningen av namnet ovissare.
Det finns ett förslag av E.H. Lind, att sjönamnet i detta fall
är ett ursprungligt *Ra-ingen, bildat till ra' (av äldre ra)
'gräns', alltså 'gränssjön'.

Skellbrejen heter en sjö i Sundsjö socken. Namnet motsva-
rar ett norskt insjönamn Slcjellbreia, och betydelsen är ”den
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som är bred som en sköld'.
Om någon ofördelaktig egenskap vittnar namnet Slrången

(Strångsjön) i Bodsjö socken. Det är bildat av ett adjektiv,
som i fornsvenskan heter slranger med betydelser som 'hård,
häftig, hänsynslös”.

Bynamnet Svaníngen i Ströms socken är bildat till fågel-

namnet svan, och namnet betyder alltså 'svansjön'. Det är
säkert fråga om sångsvan.

Näcklen är en stor sjö, som ligger inom Bergs, Hackås och

Näs socknar. Carl Lindberg har räknat med att sjönamnet
är en avledning till ordet näclc 'sjörå' och som saklig bak-
grund framhållit, att sjön är svårrodd och anses som opålit-
lig.

Ånn i Åre socken, som ursprungligen avser Ånmjön, är ett
dunkelt namn. De äldsta skrivformerna, t.ex. Ansiön l646,
Ånn Larus ('sjön Ånn') 1697, kan tydas på flera sätt, men

inget förslag är bra.
Öjamt i Ströms socken är en sjönamnsbildning, som har

motsvarigheter på andra håll i landet. Det är en avledning
till ordet à' och betyder 'sjön med öarna', och här finns det
verkligen många öar.

Förlederna i de sjönamn, som är sammansatta med sjö, är
av skiftande slag. Ibland är .sjö tillagt ett äldre sjönamn, t.ex.

Svaningsrjön till Svaningen (se ovan). Många gånger innehåller
förleden något adjektiv.

Bebyggelsen Bemjö i Bräcke socken är uppkallad _efter

Bmsjön. Sjönamnet är sammansatt med ett adj. ben (bein),

som betyder 'gen' (egentligen 'rak'). Blåsjön, känd turistort i

Frostvikens socken, har namn efter läget vid Stora Blåsjön. I
äldre svenska kan blå betyda 'blåsvart', och här är det så, att
den djupa sjön ter sig "blå" på grund av djupet. Flásjön i

Alanäs socken har i sin förled ett adj.å, som ijämtländsk
dialekt kan betyda både 'flat' och 'grund'. Sjön är i sin södra
del grund, och detta är bakgrunden till namnbildningen.
Fullsjön i Borgvattnets socken är en bebyggelse, som upp-
kallats efter den sjö där den är belägen. Sjön kallades tidiga-
re Fallen, och namnet är bildat till adj.full.

Gevsjön i Åre socken är sammansatt med ett adj. gäv 'gi-
vande' och har innebörden 'den som kan giva", alltså 'den
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fiskrika sjön”. Liknande härledning har jävsjön i Kalls soc-
ken på gränsen mot Norge. Från norsk sida har _]øm Sand-
nes velat hävda, att jäv- är hämtat från ett namn på sjöns
avloppså, som enligt äldre kartor tycks ha haft namnet 'jäv-
ra, vilket får tolkas som 'den fiskrika'. l nutiden kallas ån i
fråga vanligen Björkedesän efter bebyggelsen Björkedel (se
ovan). För denna å finns det dessutom ett namn Björkan,
som är bildat till trädnamnet björk, och detta förefaller också
att vara ett namn av hög ålder. Än har troligen haft dubbla
namn. Ijävsjän finns det gott om fisk, och namnet bör under
alla förhållanden tolkas som 'den fiskrika'.

Vid sjöar med namnet Åljösjön i Hällesjö och Sundsjö
socknar finns det byar som kallas Mjösjö. Mjö- betyder här
”smal', och de båda sjöama är också påfallande långstråckta
och smala.

Ingen kan bestrida, att Storsjön är sjön framför alla andra i
Jämtland vad beträffar storleken, och kring den är land-
skapets äldsta och väsentligaste bebyggelse samlad. Stor-
sjöns namn har som tidigare relaterats satts i samband med
jämt- i landskapsnamnet. Det skulle dock vara förvånande,
om inte ett så självklart och verklighetsbetonat namn som
Storsjön alltid varit i bruk, även om det dessutom funnits
någon annan benämning, som skulle kunna ligga bakom
jämt- i landskapsnamnet.

Att namn på fiskar förekommer ijämtländska sjönamn är
självklart. Harrsjän, Märtsjön och Siksjön berättar om vad fór
slags fisk som finns där. Också ett namn som Rörsjön kan
höra hit; rör kan betyda både ”vass” och 'röding'. l Öräsjön
brukar det finnas öra(d) '(mindre) öring'.

Björsjö i Sundsjö socken ligger vid Björsjän, och namnet
berättar, att det där funnits bäver. Bäver kan i_]ämtland heta
dels bjur, dels björ, beroende på var i landskapet man befin-
ner sig. .Mârdsjö i Stuguns socken innehåller djumamnet
márd, men namnet kan också vara sammansatt med nam-
net på sjöns avloppså, som heter Málån, troligen ett 'Mård-
ân. Ramsjö i Nyhems socken innehåller ramn, som är ett
äldre namn för korp. Här kan man inte alldeles utesluta, att
ordet brukats som mansnamn. Ett ovanligt namn är Skäl!-
sjön i Håsjö socken. Sjön är rik på musslor, och namnet
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innehåller ett ord skölja, som betyder 'mussla'. Svertçjön är
namn på en sjö i Marby socken. Sjön är nu urtappad men
finns omnämnd i l500-talshandlingar, och av dessa ser det
ut, som om sjönamnet betyder 'svansjön' och alltså inte
innehåller mansnamnet Sven.

Ett personnamn är det däremot sannolikt fråga om be-

träffande Börje.§jö i Sundsjö socken, som ligger vid Börjeqjön.

Förleden är troligen mansnamnet Börje (av Birger), men ett
'byrglu', bildat till ordet borg och med liknande betydelse,
kan inte uteslutas, eftersom det finns ”borgliknande” höjd-
partier vid sjön. Ett mansnamn Kolbjöm ingår säkert i Kol-

i Håsjö socken. Ott.g'ö och Ottsjön förekommer i_]ämt-
land som by- och sjönamn. Ottsjö i Undersåkers socken bety-
der 'Ottars sjö”. Detta framgår av bynamnets äldre skrivfor-
mer. För Ottsjön i Föllinge socken finns det inga klargörande
äldre namnbelägg. Namnet kan ha samma härledning som
Ottgjö i Undersåker, men Ott- kan i detta fall också ha en

innebörd 'den skrämmande' e.d.
Fångsjön i Ströms socken anses innehålla ordet fång i bety-

delsen 'fängst' och syftar då på gott fiskafänge i sjön. På

mattillgång men av annat slag syftar Kött- i Köttgjön i Ragun-
da socken. Enligt ortstraditionen har ett antal älgar en gång
gått ner sig på sjöns is, och man kan förmoda, att de också
togs till vara. Om fångst av älg vittnar säkert Drag- i Drag-
sjön i Hällesjö socken; ölgdrag var förr ett slags giller för
älgfångst. jaktmetoden omtalas i fomsvenska lagar. Beträf-
fande Hosjö i Sundsjö socken vid sjön Hosjön finns det två
möjligheter till tolkning. Det troligaste är att Ho- här syftar
på ett slags ståndkrok fór fiske, som man bedrivit i sjön, men
ho kan också betyda 'slags ränna'.

Bogg- i bynamnet Boggsjö i Sundsjö socken utgår enligt
namnets gamla skrivformer från ett Baug-, som kan ha sam-
band med ett fvn. baugr, som betyder 'ring'. Det är dock inte
uteslutet, att det i stället kan vara fråga om ett Baug eller
Baugí brukat som personnamn. Bådsjön (även stavat Bodsjön)

i Åre socken hör enligt Carl Lindberg samman med ett ord
både 'grund' eller ett verb båda 'bubbla, virvla o.d.'. Det
kända Bådsjöedet (ßodsjöedet) syftar ursprungligen på edet

”passagen” förbi Bådsjöns avlopp till den lägre belägna
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Tännsjön, där man alltså inte kunnat ro med båt utan måst
färdas på land.

Det ovan under Gråsjödärren m.fl. anförda dän i betydelsen
'fjällpass' ingår även som förled i ett par sjönamn, nämligen
Därrsjöama vid fjället Hundshögen i Oviksfjällen och Dörr-
sjön, som avser en sjö i Anarisfjällen inom Hallens socken.

Ett genomskinligt namn är Henujän, som är namn på sjöar
och bebyggelser vid dessa sjöar i Bräcke och Hällesjö sock-
nar. Hemsjön i Hällesjö gick i äldre tid under namnet Sun-
nansjä 'sjön i söder'. Det finns också ett ännu tidigare namn
för denna sjö. Den har hetat "Nà'rdhe, och detta är bildat till
ett ord med betydelsen 'trång', alltså 'trångsjön'. Hem- i de
nuvarande namnen betecknar, att sjöarna ligger närmast
"hemåt", sett från en viss bebyggelse. Bakgrunden till sjö-
namnet Helögeln i Frostvikens socken är oviss. Namnet inne-
håller av allt att döma fågelnamnet uggla, som uttalas med ö-
vokal i dialekten. Det är troligen en förkortning av Hetugg-
Iesjön (jfr skrivformen Heetögelesiän l685), och förleden kan
vara adj. het i en betydelse 'häftig, uppbrusande o.d.'. (jfr
uttrycket 'vara /ut på gröten'.) Sjöns ”hetsighet” är känd;
den saknar holmar och uddar och anses vara svårrodd (Carl
Lindberg). Håvdsjö i Nyhems socken vid Håvdsjön har namn
efter en utskjutande udde, en hávde, nuvarande Håvdsjänäsel,
där också bebyggelsen finns.

Tidigare har sjönamnet Håclcren tolkats som ljudhärman-
de (se ovan), och det finns ytterligare några sjönamn, som
torde höra till denna kategori. Ock- i Oc/:sjön i Bodsjö socken
kan utgöra en bildning till ett verb ocka, som man brukar för
att beteckna en tjäderhönas läte, och sjönamnet kan betyda
'sjön som ockar'. Singsjön är namn på en sjö och en bebyggel-
se vid denna sjö i Brunflo socken, och det finns en sjö med
samma namn också i Håsjö socken. Från Singsjän i Brunflo
rinner Síngån, och Singsân awattnar Singsjön i Håsjö och ut-
mynnar i Indalsälven inom Ragunda socken. Sing- i namnen
har en ljudhärmande innebörd (jfr sång och sjunga). Vad
beträffar Brunflo-namnet kan man inte säkert avgöra, om
sjönamnet eller ånamnet är det ursprungliga Sing-namnet.
Síngsån synes vara sammansatt med ett 'Sing-sø 'Sing-sjö-',
där se är en fsv. form för sjö.
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En ljudhärmande innebörd får man också räkna med be-
träffande förleden i Täckelsjön i Hällesjö socken. Det finns tre
”Täckelsjöar" i Hällesjö och dessutom en å Täckelån, som
avvattnar två av sjöarna. Täckel- bör jämföras med ett verb
likla 'klinga tunt och matt', alltså 'ljuda svagt', och ett sub-
stantiv líkla 'liten och tunt klingande bjällra'. Båda orden är
kända från norsk dialekt.

Sällsjö i Mörsils socken kan, om man utgår från äldre
skrivningar av namnet, t.ex. Silsiö l564, knappast innehålla
annat än sel 'lugnvatten', som är ett vanligt ord i delar av
_]ämt|and, men det är inte vanligt, att ett :el har så ansenliga
dimensioner. Sösjö i Bräcke socken är sammansatt med ett
ord, som betyder 'ställe där det bubblar och sjuder', och här
är det fråga om källor, som finns i sjöns närhet. Namnet
skall alltså förstås som ”sjön med källorna”.

Beträffande Tännsjön i Åre socken se Tännforsen bland
namnen på forsar etc. Tâtmjön i Hällesjö socken har på
l600-talet sitt namn stavat Teller-. Sjönamnets fsv. form har
sannolikt varit 'Tilre. Detta skall jämföras med ett norskt
ånamn Tilra, som anses höra samman med ett ord med
betydelsen 'bäva, skälva'. Innebörden av namnet Tättesjön

får man tänka sig som 'den oroliga, den sällan lugna”.
Valsjän är en sjö och en by vid denna sjö i Hotagens soc-

ken. I byn inrättades på l920-talet en poststation, som fick
namnet Valsjäbyn, och detta namn torde nu vara mera känt
än Valsjön. Namnets förled är det i tidigare sammanhang
omtalade val 'lågfjäll'.

Åkersjön i Föllinge socken har ingenting med åkerbruk att
skaffa. Enligt Lennart Elmevik har sjön namn efter sin av-
loppså Å/cerån, ”Åck'ra”, och ånamnet har samband med
verbet öka; den sakliga bakgrunden är hastiga ökningar i
åns vattenföring.

Ögjö är namn på en by i Revsunds socken, och namnet
syftar på läget vid en sjö på Ammerän i Revsundssjön. Byns
officiella namn var tidigare Övsjö. I Håsjö socken finns det
en sjö Övsjän med en bebyggelse Övqjöbyn. Namnet Övsjön

betyder här 'den övre sjön', och det syftar på sjöns övre läge
jämßrt med andra sjöar i samma vattensystem.

Raukasjö i Frostvikens socken är sammansatt med ett till
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samiskt språk inlånat nordiskt ord draug 'lik, gengångare'
(se Drägebergel och Dröghatten bland namnen på åsar, berg
m.m.).

En vanlig sammansättningsled i jämtländska sjönamn är
vatten, särskilt inom vissa områden. l norra Jämtland finns
det åtskilliga sjönamn, som hör hit. Sockennamnet Borg-
vattnet (se under Ragunda kommun) är ett exempel. I en
del fall har ett sjönamn inom gruppen sekundärt blivit
namn på en bebyggelse, och detta har ibland skett långt
tillbaka.

Så omtalas Vilvallnet, som ligger inom Rätans socken, som
bebyggelse redan l43l. Namnet är dubbeltydigt; det kan
betyda 'det vita, ljusa vattnet', men förleden kan också vara
ett mansbinamn Vite. Ett färgadjektiv innehåller däremot
säkert Gränvaltnel, som är en tjärn i Ragunda socken. Dess
vatten ter sig grönskimrande, beroende på att den lågt be-
lägna tjärnen återspeglar trädgrönskan på strändema.

Bebyggelsen Gunnarvattnet i Hotagens socken ligger vid en
sjö med samma namn. Sjönamnet är tidigast omtalat på
1700-talet och anses ha fått Gunnar- från det närbelägna
Gunnarellet på norska sidan om gränsen i samband med
skattläggning. Tidigare kallades sjön Slorvaltnet. Kvarn-
befgsvatlnel i Frostvikens socken är uppkallat efter Kvam-
berget. Detta namn är närmast en förkortning av 'Kvarn-
stembergel. Man har i äldre tid brutit kvarnsten där.

Vad Kyckling- i sjönamnet Kycklingvatlnet, l645 skrivet
Kyckling: watnet, i Frostvikens socken syftar på är ovisst.
Det kan vara fråga om förekomst av sjöfågelkycklingar och i

så fall troligen vildgåsungar. Sjön kallas l764 Kiöeklingarne,
dvs. Kycklingama. Det finns holmar i sjöns nordände, och det
är tänkbart, att dessa liknats vid kycklingar, och att detta
ligger bakom namnbildningen.

Byn Ríngvallnel i Alanäs socken ligger vid sjön SIar-Ring-
vattnet. Sjönamnet stavas på l600-talet Ríndvaln, och nam-
nets förled synes vara ett mot norska dialekters rind eller
rinde 'jordrygg, bergsrygg, hög bank' svarande jämtländskt
ord. Bebyggelsen ligger på sluttningen av en mot sjön fram-
skjutande höjd, och det torde vara denna, som åsyftas i
namnets förled. Ett terrängord innehåller också Skalsvallnel i
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Åre socken. Förleden är ett ord skal (av skard) 'inskäming,
bergspass', som tidigare berörts (se Sylskalet). Det är här
fråga om samma skal, som åsyftas i bebyggelsenamnet
Skalstugan.

Sockennamnet Ragunda är ursprungligen ett sjönamn (se

under Ragunda kommun) och enligt gängse mening sam-
mansatt med ett sjönamnselement und 'vatten, sjö', och det-
ta synes ingå i ytterligare några sjönamn i östra Jämtland.

Gesunden inom Ragunda och Stuguns socknar skildes tidi-
gare från Ragundasjön genom de mäktiga Krångedeforsama,

som före utbyggnaden utgjorde ett ca 3 km långt forskom-
plex. jag har räknat med att Gesunden är ett namn, som

utgör sammansättning av ett 'Eisa 'den som far fram med

våldsamhet eller stark fart' som tidigare namn på forsarna
och detta sjönamnsbildande und. Enligt _]an Strid kunde i
stället forsama ha haft ett namn *Eisundi bildat till samma
verb och Gesunden uppfattas som en ellipsbildning ur *Ei:un-
dasio(r) 'Eisundasjö', sammansatt med ett dylikt forsnamn.
Det förefaller dock lika rimligt att Gesunden är en samman-
sättning med und i likhet med Ragunda (jfr även följande
namn).

Enligt en längd i Hälsingelagen om gränsen mellan Sveri-
ge och Norge går gränsen ”efter” Yrme och ”ur” Ysme. I en

originalhandling från I374 skrivs samma namn (i) lsme. Det
är här fråga om ett fsv. 'Irma ('Ysmc), som rimligen inte kan

syfta på annat än nuvarande Imundgjön, som är en lång-
sträckt sjö inom flera socknar i östra Jämtland. På 1600-

talskartor har sjönamnet i regel formen lsmund, någon gång
Ismen. Nutida uttal är vanligen "I\smånn" (med långt i-
ljud), någon gång ”I'smen”. Det ursprungliga sjönamnet
har utvidgats med und 'sjö', och resultatet har blivit lsmun-

den. Uttalet "Ismen” kan dock utgå från det osammansatta
sjönamnet. Ismundsjön är en förtydligande benämning med

sjön som tillägg. lm- i namnet är ett uttryck för 'hastig
rörelse'. Ismunden är långsträckt och relativt smal, och vid
viss vindriktning kan sjögången vara svår. Namnets inne-
börd är 'den rörliga sjön, sjön med svår sjögång'.

Ännu ett sjönamn bör nämnas i detta sammanhang, och
det är Romunden (Romundxgön) i Bodsjö socken. Äldre belägg
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saknas, men namnet synes vara ett 'Rum-uuden, sammansatt
av adj. rum 'rymlig' och und 'sjö'. Sjön är den dominerande i
ett område med många sjöar.

Det finns i_]ämtland två byar med namnet Rörän, en i
Bergs och en i Ovikens socken. Det är här fråga om ur-
sprungliga sjönamn. Till samma grupp skall man också föra
Landön och Rännön i Offerdals socken med sjöarna Landösjön
respektive Rärmögssjön (Rännösjön) samt sjönamnen Hotlöjm
(Hotlän) i Undersåkers och Torrön i Kalls socken. Medeltids-
belägg finns det för Rörön i Bergs socken och för Landän, och
de visar, att namnen innehåller ett ursprungligt -og(en), där
det senare skett en övergång av o till ö framför det j-ljud, som
utvecklats ur g, och man har all anledning att räkna med,
att -än i Rörön i Oviken samt i Torrön och -ójen i Holt-àjen
tillkommit på samma sätt. Innebörden av detta -og(en) är
'sjÖ, sjÖbildning'. Land- i Landän har av Carl Lindberg sam-
manställts med ett fvn. /iland 'urin'. Formellt sett kan dock
Landön lika gäma innehålla land 'landområde”. Förleden
Hail- i Hottàjen är till innebörden oviss. För Rännön brukas i
nutiden också namnformen Rännön, som är en omtolkning
bildad i anslutning till trädnamnet ränn. Detta kommer
också till uttryck i församlingsnamnet Rönnöfor: i Offerdal.
Beträffande Ränn- i Rännön finns det hittills ingen säker tolk-
ning. Rörön har som förled ett ord rör, och det är här fråga
om antingen rör ”vass” eller rör '(fisken) röding'. Båda orden
förekommer i andra jämtländska sjönamn. Beträffande Torr-
än kan det knappast vara fråga om annat än adj. torr. Torrön
uppvisade före vattenregleringen stora nivåskillnader mel-
lan högvatten på försommaren och lågvatten senare, och
detta kan enligt Carl Lindberg vara bakgrunden till att sjön
uppfattats som ”torr”, att den liksom ”torkat”.

Det är rätt självklart, att ordet ljäm förekommer i många
namn på vattensamlingar i det kuperade Jämtland. Som
förled ingår ordet bl.a. i bynamnen Kinderásen och Kärmåsen
(se bland namnen på åsar, berg etc.), men i regel ingår tjärn
som efterled. Abborrljämen, Gäddljärnen och Mörltjämm är
vanliga namn, som berättar om fiskbeståndet i tjärnen. Ad-
jektiviska förleder hör också till vanligheten. Lilltjärnm,
Stortjärnen, Långtjärnen och Svarttjärnen kan nämnas. Svart-
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tjämm har i regel vatten, som ter sig mörkt därför att tjärnen
har dybotten, eller också ligger tjämen undanskymt till. Ve-
getationens art är det fråga om beträffande Gràltljämen och

Fänljärmn. Fäne är namn på en fräkenart, sjöfräken. Om
möjlighetema att tolka namnet Rörljämen, som förekommer
på en del håll, se Rörän bland sjönamnen.

I en känd gränslängd, som brukar dateras till 1273, omta-
las en tjärn Blannungs liom 'Blåfinnungs tjärn' som gräns-
märke mellan Sverige och Norge. Man har bl.a. utpekat
nuvarande Gullabborrtjämen på gränsen mellan Fors socken

och Ångermanland som identisk med gränsmärket. Det är
dock sannolikt, att den åsyftade tjärnen inte är Gullabborr-
tjämen, utan att nuvarande Fängelsjön inom Ångermanland
åsyftas, och Blånnungm kan ha varit namn på en del av

nuvarande Graningesjän i Fängelsjöns närhet. Gullabborre är
en abborre med gulaktig anstrykning på buken. Motsatsen
är svartabborre, och det finns också tjämar med namnet Svart-

abborrljämen. Den skraltabborre, som åsyftas i namnet Skratt-

abborrgjämen, som förekommer på flera håll i_]ämtland, är
dock ingen fisk utan en vattenödla. Skraltabborre kan översät-
tas med 'trollabborre'.

Lok är ett ord som avser smärre vattensamlingar. Ordet
ingår vanligen i naturnamn, men bynamnet Loke i Lockne
socken är en form av ordet. Byn omtalas redan l3l l-
l2.
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Namn på källor

Det finns gott om källor ijämtland, och de har på sina håll
varit viktiga för vattenförsörjningen. Ofta har källorna
namn efter läget, t.ex. Hàlslo/cällan i Hällesjö, som har namn
efter myrcn Hàlslon. En lapp (same) åsyftas i Lappkällan i
Ragunda socken. Sankt Olov:-källor omtalas från flera håll i
Jämtland, bl.a. i Brunflo socken. Skotlkällan, (i) Skala /cieldu i
Hälsingelagen, i Nyhems socken är ett gammalt gränsmärke
mellan Sverige och Norge. Namnet innehåller ett ord skati,
som här är brukat som mansnamn. Skate i betydelsen ”udde”
är uteslutet av sakliga skäl. Skotlkällan betyder alltså 'Skates
källa”. _]fr Skoltgården ovan bland namnen på -gård(en).
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Namn på vikar, sund,
Iugnvatten och
Hknande
I de flesta jämtländska sjöar finns namngivna vikar. Djupvi-

ken, Mörlviken, Sandviken, Storvíken och liknande med genom-

skinliga förleder finns det gott om. Ibland har det också

uppstått bebyggelse i närheten av en vik, och den har då

ofta fått namn efter viken.
Vik är det vanliga ordet som brukas, men det finns också

åtskilliga viknamn, som innehåller ett ord våg, som numera
inte torde vara levande i dialekten i betydelsen 'vik'. Även
ordetärd förekommer som beteckning för vikar.

Osammansatt bildar ordet vik namn på flera gamla be-

byggelser ijämtland. För Vik i Åre socken, Vike i Rödöns

socken och Viken i Alsens, Brunflo, Näs och Ovikens socknar

finns belägg från medeltiden. Tidigast omtalat är Viken i

Oviken (a Wiik 1376). Vike är ursprungligen en plural-
form av ordet vik (i Vikom l403)°.

Som regel är dock vik-namnen sammansatta, och även

bland dessa finns det namn, som är tidigt omtalade i urkun-
derna. Sålunda påträffar man Anviken i Revsunds socken

redan l4l2 (i Anwik). Förleden torde vara ett an(d)-, som

betyder ”emot” och betecknar Anvikens läge i förhållande till
Värvíken på andra sidan av Arwikgjön. Innebörden blir då

'viken emot, på andra sidan”.
Dövíken är namn på tre gamla byar ijämtland, i Lockne,

Ragunda och Revsunds socknar. De har inte samma härled-
ning. Döviken i Lockne är enligt de äldsta beläggen samman-

satt med ett Duvu-, som är form av ett *Duva. Det är
här dock knappast fråga om fågelnamnet duva utan ett ljud-
härmande namn på själva viken, 'viken som låter som en

duva' (när det blåser). Döviken i Ragunda innehåller adj.

djup. Namnet syftar på en vik i den forna Ragundasjön. Ett
sjönamn döljer sig bakom Döviken i Revsunds socken. Nam-
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net skrevs 1412 Dlvinghin, och ”Dövinjen" är det nutida
uttalet i äldre dialekt. Den sjö som åsyftas är nuvarande
Dövíksjön. Dövíngen är liksom Grötingen (se ovan) en avled-
ning med -ing och har sannolikt samband med adj. döv i en
betydelse 'slö, oduglig', men den sakliga bakgrunden år
oviss.

Fäví/ren i Kalls socken, som tidigast omtalas på l500-talet,
har som förled ordetjå' 'boskap', och namnet syftar på att
man brukat ha boskap vid viken.

Grönvíken är namn på två byar i_]ämtland, en i Bräcke och
en i Näs socken. Grörwilcen i Bräcke är av de gamla beläggen
att döma ursprungligen sammansatt med antingen grän i
betydelsen 'gran' eller också gren. Då den åsyftade viken inte
uppvisar något ”grenigt”, synes det förra alternativet vara
det riktiga, alltså 'granviken'. Vad beträffar Grönvíken i Näs,
tyder äldre skrivformer på att förleden är adj. grön, vilket
kan tyda på att man uppfattat vattnet som grönt på grund
av växtlighet i eller vid viken (jfr Grönvatlnel ovan).

Fiskgjusen heter i fornvästnordiskan gjóór, och ett mot-
svarande ord bildar förled i bynamnet Görvik i Hammerdals
socken. Namnet betyder alltså 'fiskgjusviken', och samma
förklaring har Gövilten i Storsjön vid Östersund. Ett urspårat
namn är Huvulsví/:en i Rödöns socken. Platsen hette ur-
sprungligen "Hu.wí/cen, men hus har med tiden ersatts av
huvul, som är en ijämtland bruklig benämning på tiden
mellan vårarbete och slåtter. Beträffande Hövi/ten i Bodsjö
socken se Hög m.m. bland namn på åsar, berg etc. Mordviken
i Bräcke socken kan innehålla ordet mord 'dödande', men det
är troligare fråga om ett 'mordh i betydelse 'skog'. Namnet
betyder då 'viken vid (gräns)skogen', och skogen som åsyf-
tas är jämtskogen mellan Bräcke i_]ämtland och Borgsjö i
Medelpad. Myrviken, vik och poststation i Oviken, har som
fórled bynamnet Myra i samma socken. Mjre ligger vid in-
nersta delen av en lång vik, och namnet är bö'd form av
ordet myr 'sankmark'. Bynamnet Mörvíken i Åre socken
skrivs 1351 Marauík. Namnet kan innehålla gen. sing. av
fvn. man 'sjö, hav' eller av fvn. merr 'märr'.

Byn Orrviken i Sunne socken har ett namn, vars yttre form
inte svarar mot namnets härledning. Det finns talrika och
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samstämmiga gamla skrivformer för namnet. Den äldsta är
(i) Arwilc 1365. Förleden ser ut att vara fsv. ar, gen. av ordet
å, men här finns ingen å, som kan komma i fråga. Man
måste troligen räkna med att något eller några ljud, kanske
en hel stavelse, fallit bort mellan r och v redan före 1300-

talets mitt, men vad man då skall tänka sig är en öppen
fråga.

Sörvilcen är namn på bebyggelser i Hällesjö och Sundsjö
socknar. Särviken i Hällesjö ligger vid den .tödm delen av
Hemsjön. Söwiken i Sundsjö är troligen sammansatt med ett
fsv. ord sodh som betyder 'kokt vatten, avkok o.d.', och nam-
net får i detta fall uppfattas som 'viken där det sjuder'.

Samhället Trångwiken i Alsens socken ligger vid en vik
med samma namn i Storsjön. Namnets förled syftar på byn
Trång på vikens norra sida. Bynamnet är enligt gängse me-
ning i sin tur det ursprungliga namnet på själva viken. Det
tidigaste belägget för Trång har av en del forskare uppfattats
som en sammansättning med det ånger, som ingår i åtskilliga
ortnamn längs Norrlandskusten, t.ex. Häggdånger och Ull-
ånger i Ångermanland. Det är dock inte alldeles säkert, att
Trång här skall uppfattas på detta sätt. Namnbeläggen från
tiden kring 1500 och framåt kan utan svårighet anslutas till
ett fsv. ord lhrang (som skall utvecklas till trång) med inne-
börden 'trängsel, trångt utrymme, brist på utrymme' o.d.
Men det gäller då också att på något sätt komma förbi det
tidigaste belägget (i) Troongher I424, skrivet i ett brev, som i

övrigt synes ha bra namnformer och är utfärdat i orten
(Alsenl. Det bör nog sägas, att Trång i detta fall hittills inte
fått någon övertygande förklaring. Ett annat Trång är belä-
get i Aspås socken. Namnet uttalas här ”trånn'ja”, vilket är
best. sing. av det nyssnämnda fsv. lhmng.

Vållvíken i Marby socken innehåller ett ord välle, som är
bildat till vall och här kan översättas som 'område med
(åker)vallar'. Värviken i Revsunds socken är ursprungligen
namn på en vik i Anviksjön. Namnet (Wedherwiik l4l0)
har en flertydig förled. Den kan vara väder 'vind, väder' men
också en motsvarighet till fvn. veör 'vädur, gumse'. Plural-
formen av detta ord kan i fomvästnordiskan avse 'utböjda
krokar på en fiskestång'. Man torde därvid ha gjort jämfö-
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relse med gumshom. Kanske har Värviken sitt namn efter
något slags fiske med liknande redskap.

Våg i betydelsen 'slags vik' synes åtminstone på en del håll
ijämtland ha brukats för att beteckna 'lång och smal vik”.
Våg: är en böjd form, i regel dat. sing., av ordet och namn
på bebyggelser i I-Iallens, I-Iällesjö och Lockne socknar, och
Vågen förekommer på flera håll som namn på bebyggelser i
anslutning till vikar.

Det finns också sammansatta våg-namn. Brevåg i Lits soc-
ken ligger vid en bred vik av Indalsälven. Gevåg i Ragunda
socken syftar på en tidigare vik i Ragundasjön. Delar av
viken finns fortfarande kvar och kallas nu Vågen eller Ge-

vågsvågen. Namnets förled är antingen adj. djup eller ett
bäcknamn "Djupa, 'den djupa (bäcken)'. Krokvåg i samma
socken syftar också på läget vid en nu försvunnen vik i
Ragundasjön. Namnet (Krakowaagh H48) är sammansatt
med fågelnamnet /crålca, som här också kan vara brukat som
personbinamn. Uteslutet är inte heller, att här funnits en
bäck med namnet 'Kraka 'kråka', 'den som har ett kraxande
läte'. Tunvâgen i I-Iackås socken, uttalat "'I'ånn“våjjen", är
enligt _]öran Sahlgren troligen sammansatt med ett 'Tunna
eller *7_'ynna, som kan ha varit namn på en bäck, som utmyn-
nar i den vik som namnet ursprungligen syftat på.

Ordet [färd förekommer i jämtländska vattennamn, bl.a. i
socknarna Lit, Ström och Stugun, och avser i regel något
bredare parti av ett vattendrag. I två fall är ordet också
namn på gamla bebyggelser vid sådana platser, och det
gäller då Fjäl i Lits socken vid en utvidgning av Indalsälven
och Fjâl i Revsunds socken vid en smal sjö med det nuvaran-
de namnet F]'älsjän.

Ett egenartat viknamn ligger bakom bebyggelsen Beljom i
Kalls socken. Namnet innehåller en form av ordet bälg, som
egentligen betyder ”buk” men i ortnamn brukas om bl.a.
vikar. Här är det nuvarande Beljomsvilten, som man tyckt
likna en bälg.

Sund finns det gott om ijämtländska sjöar. Ett annat ord för
sund är nor, som ijämtland numera knappast kan betraktas
som ett levande ord i dialekten. Åtskilliga gamla bebyggel-
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senamn innehåller dessa ord. Sockennamnen Revxund, Sunne

och Sundsjö, vidare Strömsund och Östersund har tidigare omta-
lats.

En by Sund finns i Revsunds socken (se under Bräcke
kommun). Innebörden av förleden i de sammansatta nam-
nen inom gruppen är skiftande. Gamla belägg visar, att i

Hallens socken innehåller Aruesund mansnamnet Arvid och
Heljesund Helge. Till samma kategori hör också Mårdsund i
samma socken, som ursprungligen är en sammansättning
med mansnamnet Martin, alltså 'Martins sund”. Namnet
har dock med tiden fått anslutning till djumamnet rnård.

Beträffande bebyggelsen Bornsund i Stuguns socken syftar
Born- på en luillbam för timmer, som tidigare funnits över
Indalsälven vid platsen fór att hindra timmer från att okon-
trollerat flyta ut i sjön Gesunden.

Det är ovisst, hur Tjalrnarsundet i Storsjön mellan Bynäset
på Frösön och Andersön skall tolkas. Enligt ett förslag av
A.E. Behm är namnet bildat av det samiska g'a°lme (tjoalrne)
'sund'. Samema har passerat genom sundet vintertid på väg
österut till betesmarker för renama inom det östjämtska
skogslandet. Sakligt sett är alltså Behms tolkningsförslag
underbyggt, och -ar- i Tjalrnar- kunde enligt forslag av Gun-
nar Pellijeffvara en rest av ett samiskt 0')aure 'sjö'; här skulle
då kunna föreligga en samisk benämning 'sundsjön' fór
Storsjön mellan Tjalmarsundet och det närbelägna Vallsun-
det. Ûålrmjön, dvs. 'sundsjön', i Resele socken i Ångerman-
land utgör en tänkbar parallell. Denna sjö ligger i skogslan-
det, och platsema i närheten har svenska namn. Vad beträf-
far Tjalmarsundel kan det dock vara fråga om ett rent
svenskspråkigt namn, och det är tänkbart, att förleden i
namnet liksom i Aruesund, Heljesund och Mårdsund ovan är
något gammalt mansnamn. Här tänker man då närmast på
en sammansättning med -mar av typen Gudrnar, Ingemar. Nå-
got personnamn som utan vidare kan komma i fråga synes
dock inte vara känt.

Vallsundel vid Frösön har namn efter bebyggelsen Valla på
Frösön.

Bynamnet Ammer i Ragunda socken är som tidigare påpe-
kats ett ursprungligt namn på nuvarande Amrnerân. Amrner i
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Revsunds socken kan vara en uppkallelse efter Ammer i Ra-
gunda, men det är troligen en självständig namnbildning
och syftar närmast på nuvarande Ammemmdet, vars inne-
börd då bör uppfattas som 'sundet med den tidvis svåra
sjögången'.

Ordet nor bildar i obest. sing. bynamnet Nor i Revsunds
socken, och här åsyftas en vattenled i Revsundssjön nära
byn. Ett sammansatt nor-namn, som också blivit namn på
en bebyggelse, utgör Flatnori Bodsjö socken, som ursprung-
ligen är namn på vad som nu kallas Flatnommdel. Namnet
innehåller adj. at 'jämn'. Man kan jämföra Flatnor med ett
ord som atslröm 'jämn, lugn ström”.

Flatnori Offerdals socken är däremot inte något nor-namn.
Det hette i äldre tid Flalmo, och ”Flatmon" är ännu namnets
genuina uttal, fastän ändringen till Flatnor skett redan under
1600-talet i officiella handlingar. Namnet innehåller ter-
rängordet mo.

Rångnonl i Gåxsjö socken betyder 'det krokiga noret'. Ett
Ranganom fske, dvs. 'Rångnors ske', omtalas I423. Skâk-
norel i Revsunds socken är omtalat I448. Skålc- är här en

form av ett *S/waka med ljudhärmande innebörd, som
sannolikt är ett namn på själva noret.

I delar av Jämtland är det gott om ortnamn, som innehåller
ordet :el 'lugnvatten', ett vanligt ord i Norrland. I somliga
åar har nästan varje lugnvatten ett namn på -sel(el). Det
gäller särskilt vattendrag, där man ottat timmer. Timret
blev ofta kvar i selen, som då behövde benämningar. Se!

heter i fsv. sil. Utom :el förekommer i_]ämtland två med :el
närbesläktade ord med samma innebörd, nämligen :iller och
själder.

Selet är namn på en by i Borgvattnets socken vid ett lång-
sträckt lugnvatten i Ammerån. Digerselet är ett lugnvatten i
Stuguns socken. Namnet är omtalat i en handling från 1500-
talets mitt. Diger betyder 'stor'. Slanuele i Ströms socken är
ett selnamn, som också kommit att beteckna en bebyggelse.
Slam- syftar här på 'något utskjutande', och det är ett näs
vid Stamsele, som åsyftas.

Siljebodama i I-lackås socken innehåller en böjningsform av
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ordet sel. Platsen ligger vid Selet, som här är namn på en

lugn vattenled mellan två sjöar.
Mörsil torde vara det iJämtland mest kända exemplet på

ett ortnamn, som innehåller ordet :iller (se under Åre kom-
mun). Siller förekommer i övrigt mest i södra Jämtland.
Bredsillrel 'det breda lugnvattnet' och Fiskhwsillret 'lugn-
vattnet med ettfs/:hus (fångstanordning för fisk)' finns båda
i Ljungan inom Rätans socken.

.Själder är ett vanligt ord i namn på lugnvatten i inreJämt-
land. Ordet har växlande genus; man påträffar såväl .Själdren

(m.) som .Själdrel (n.). .Själdrm förekommer som ortnamn
bl.a. i I-Iallens socken och vid Ocke och Sällsjö i Mörsils
socken. Lugnvatten med namnet .Själdret påträffas i Föllinge
och Näskotts socknar.

Kvixsle är namn på byar i Bergs och Mattmars socknar.
Båda är omtalade före l400-talets mitt. Namnen innehåller
böjningsform av ett ord kvissel, som egentligen är samma ord
som det i inre Jämtland brukliga redskapsordet kvisseln (med
ett ri på slutet), vilket betyder 'grep'. Det kännetecknande
för en grep är att den är grmad, och namnet Kvissle syftar på
vattenförgreningar i närheten av bebyggelserna. I östra
Jämtland kan /cvíssel också ha betydelsen 'sidoarm av ett
vattendrag”. Allmänningskvisseln och Böleskvisseln i Indalsäl-
ven inom Fors socken avser sådana sidoarmar av Indalsäl-
ven. Båda namnen brukas också för att beteckna de fisken
som finns på platsen. Böle är en by i Fors.
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Önamn

Bland öar ijämtland torde Frösön '(guden) Frös ö' och Nor-
derön '(guden) Njords ö' vara de mest kända. Dessa önamn
har behandlats under Östersunds kommun. Båda öarna
finns i Storsjön, där man dessutom påträffar andra betydan-
de öar, Andersän, Verkän och Isän. Man bör också uppmärk-
samma den lilla Åsön och Utöama.

Andersön ligger mellan Frösön och Norderön. De gamla
skrivformerna för namnet visar, att förleden knappast kan
vara annat än mansnamnet Anders. Hur lsäns namn skall
tolkas är mera oklart. Förleden kan innehålla form av
ett mansnamn lse, som torde vara en förkortad namnbild-
ning med utgångspunkt från något längre namn som börjat
med Is-_ Man kan tänka på de fsv. Islak eller Ismund eller de
fvn. fsleífr eller /sulfr. Det är dock enklast, att i önamnets
förled se det vanliga ordet is. Det kan ha varit fråga om
speciella isförhållanden vid öns stränder. Däremot är det av
växtgeografiska skäl uteslutet att sätta önamnet i samband
med växtlighet av ídegmn, som bildar namnsammansätt-
ningar pä Is- längre ned i landet.

Beträffande Verkän har flera tolkningsförslag framlagts.
Det rimligaste är att man där haft något slags jïskeverkm,
dvs. anordningar för fiskfängst.

Åsön utgör gränspunkt mellan flera socknar. Den omtalas
i jordeboken (skattelängden) l568 under Frösö socken och
kallas då Åssöen. Att det i detta fall skulle vara fråga om ett
ord ås ”gud” (fvn. áss) är formellt möjligt men obevisbart.
Det torde då vara rimligare, att Ås- utgår från en böjd form
av ett mansnamn Åse. Detta är känt som kortnamnsbildning
till längre namn, som börjar med As- (med långt a, som
utvecklas till å), t.ex. Asbjöm, Asmund. Det behöver knappast
påpekas, att äs 'höjdsträckning' av sakliga skäl inte kan
komma i fråga.
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Utöama är belägna ett par kilometer utanför stranden i
I-Iallens socken, och namnet betyder 'öama där ute, långt
ut”.

Björnön i Revsunds socken har som lörled djumamnet
björn, som här kan vara brukat som mansnamn. Den ö som
namnet ursprungligen syftat på, synes vara nuvarande
Lappholmen i Bjömösjön. Ett ord för bjöm synes också ingå
i Börän i Lockne socken, som från början avsett en ö i Lock-
nesjön vid byn. Namnet, skrivet (i) Ber 0) l3ll- l2, är sam-
mansatt med ett ord bem, som i fomvästnordiskan betyder
'bjömhona'. Ordet har i överlörd betydelse också kunnat
brukas som kvinnonamn.

Bynamnet Gällö i Revsunds socken är ett av Jämtlands
mest kända önamn. Man har satt det i förbindelse med den
Arnljot Gelline, som enligt den isländske lörfattaren Snorre
Sturlasson stupade i slaget vid Stiklestad år 1030. Likheten
mellan Gelline och Gällö är dock av allt att döma rent tillläl-
lig. Gällö syftar från början på en ä, och det är utan tvivel
den nuvarande Storön vid bebyggelsen Gällö, som är den
ursprungliga namnbäraren. Namnet skrevs (i) Geldø 1420,
och lörleden är ett adjektiv, som i jämtlåndsk dialekt heter
gäll och betyder 'icke dräktig, ofruktsam'. Huruvida den
sakliga bakgrunden är att ön betraktats som 'ofruktbar' eller
om lisket där varit dåligt kan inte nu avgöras.

I namnet Årsän, som avser en ö i Ånnsjön i Åre socken,
ingår djumamnet ulv, möjligen brukat som mansnamn.
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Övriga namn

Havsto är namn på fäbodar och skogsområde i Revsunds
socken, och Havsloama avser ödejord i Mörsils socken. De
båda namnen är enligt Carl Lindberg sammansättningar av
ett ord *haver 'bock' (fvn. /tafr) och ett :lo med betydelsen
”p|ats'. Innebörden är alltså 'bockstället, platsen där man
hållit en bock (skild från andra småkreatur)'. Namnet
Havsto har flera motsvarigheter i andra delar av Norrland.

Egendomliga namnbildningar utgör Vàlrtnár i Ovikens och
Öslnår i Hackås socken. Den förra platsen kallas l3ll-l2
Vestan ar, och detta avslöjar, att Västnår betyder '( bebyggel-
sen) västan, dvs. väster om ån”. Ar är här en fsv. genitivform
av å 'älv'. Östnâr, skrivet Austen ar 1348, har en motsvarande
innebörd, '(bebyggelsen) öster om ån”.

I Kalls socken finns ett berg, som kallas Namnbergel. Det
är ett slätt berg, och man kan där se många namn, som
inristats i senare tid. Vid Namnm)-fan i Ragunda socken hit-
tar man en avbruten torrfura med initialer av två person-
namn från 1800-talet. I dessa två fall är innebörden uppen-
barligen 'berget, respektive myren där det finns namn'. Svå-
rare är det att förklara, varför två jämtländska byar heter
Namn. Den ena hör till Frösön men ligger på fastlandet, den
andra finns i Ovikens socken. Båda byarna är gamla, och
Namn är deras skrivform långt tillbaka i tiden. Namn i Ovi-
ken kallas i nutiden även Namnet. Den sannolika bakgrun-
den till dessa båda bynamn är att Namn får betraktas som ett
s.k. noanamn, alltså ett namn som fått ersätta någon annan
benämning, som ansetts som farlig eller eljest olämplig att
bruka.

På en udde vid Rödösundet i Rödöns socken ligger Ti-
brandshögen, en fornlämning, som utan tvivel skall sättas i
samband med ett l402 omtalat fäste Tibmndslwlm, som alltså
avser samma sak. Namnets förled är ett mansnamn Tibrand,
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som kommer av Tjfbrandr, och det finns en rik sägenora
kring den man som åsyftas. Nils Ahnlund har i_]åmt|ands
och Härjedalens historia närmare redogjort for detta. Det är
känt, att avrättningar förr i tiden ägt rum på platsen. och
Galgbar/ren som också är ett i orten brukat namn på Ti-
brandshögen syftar på detta.
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Bild ll. 'I'ihrandshögen_ det medeltida Tihrandsholm. vid Rodosundet i

Rod¿'ms sn. Foto: Stalfan Ros.
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