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Ur: Tre kulturer 2. Medlemsbok för Johan Nordlander-sällskapet. 1 985. 

TRE ORTNAMN PÅ SPÖL-
Av CLAES BÖRJE HAGERVALL 

På svensk botten ingår ortnamnsförleden Spöl- mig veterligt 
bara i två bebyggelsenamn, som är sekundära, nämligen Spöland 
(ek 20 J 9j) i Vännäs socken och Spölträsk (ek 22 J 4h) i Bur
träsk socken (båda i Vä sterbotten) samt i et t naturnamn Spöl-
bäcken (ek 25 M 8f) i Korpikå, Nederkalix socken (Norrbotten). 
Avsikten med denna undersökning är att i anslutning till mitt 
avhandlingsarbete om bebyggelsenamnen i Vännäs kommun (i 
Västerbotten) pröva vilka olika möjligheter som kan tänkas vara 
aktuella vid tolkningen av förlederna i dessa säregna ortnamn. 
Jag utgår således här ifrån att förlederna är identiska. Först skall 
uppteckningar och äldre skrivningar redovisas. Skrivningarna är 
grupperade efter källans art: 

1. Spöland: fpèkan, y spélan, spòkàns boka (ortsboöknamn, 
VSP 2361). - Spölandth 1539, Spölandh 1553, Spöland 1566. 
Spölandh 1606 bl — Spe landh 1553 hjl — Sp ölandh 1543, 
Spölandth 1547, Spölanditth 1553, Spölandiitt 1556, Spölandh 
1580, Spolan 1597, Spöland 1609, Spöllandh 1660, Spolan 
1661, Spölandsbyn 1789, Spoland 1825, Spöland 1882 jb — 
Spöland gek, Gn 63, Tk 21 J SO, 20 J NO. 

2. Spölträsk: spé^rtrcesk, s pstrcesk (bebyggelsen), spékirceska~ 
spglrtrcesfåa (sjön) — Hvitberg s- och Spölträsken 1832 HLA — 
Spöltr. (sjön), Spölträsk (bebyggelsen) gek. 

Sekundärer till Spölträsk(et) är Spölträskberget, -bäcken, 
-viken och -liden, alla upptecknade med-0- (-0-)i förleden och 
skrivna Spöl- i HLA. 

29 



3. Spölbäcken : Inga uppteckningar har gjorts. — Spölbäcken ek 
25 M 8f. 

Enligt ett talesätt i Vännästrakten är Spöland "landet som 
spolades över". Byaområdet har nämligen upprepade gånger drab
bats av översvämningar. Olägenheterna med Vindelälvens oregel
bundna vattenföring har sedermera avhjälpts genom att man 
byggt skyddsvallar längs älvstränderna. Den folkliga namnförkla
ringen "landet som spolades över" verkar onekligen sakligt sett 
bestickande, men åtminstone två motinstanser av språklig art 
finns mot den. Etymologien av verbet spola 'begjuta med vatten' 
är osäker trots talrika härledningsförsök. Troligen är ordet i 
nordiska språk ett medellågtyskt lån. (Se härom Hellquist och 
där anförd litt.) Att det skulle röra sig om ett arvord är knappast 
troligt. Verbet återfinns i allmänhet inte i gängse fornspråks-
lexikon och tycks vara främmande för de genuina folkmålen.1 

Att vi skulle ha att göra med ett medellågtyskt lånord som led i 
ett så pass gammalt norrländskt ortnamn som det här är fråga 
om är föga sannolikt. Talesättet ger dessutom intryck av att vara 
konstruerat. Skrivningen i jb 1825 utan diakritikon (i detta fall 
ö-prickar) får ses som en skrivarlapsus. Verbet spola uttalas — då 
det numera används i Urne-, Degerfors- och Burträsk-mål (se 
Stenberg och Lindgren) med -o-, vokalkvaliteten i Spöl är -#-
eller -0-,2 vilket talar för att man i första hand bör betrakta 
denna förklaring som en sen folketymologi av inte ovanligt slag. 

Till Spölträsk, som ju är sekundärt till sjönamnet Spölträsket, 
finns på trakten ingen förklaring som anknyter till verbet spola. 
Enligt en sagesman brukar sjön inte svämma över sina bräddar 
på ett påfallande sätt. Även här hindrar vokalismen en sådan 
tolkning. 

Substantivet spole m 'vävskyttel' skulle väl sakligt sett kunna 
antas vara förled i namnen, om man räknar med någon terräng
formation med en sådan form i anslutning till lokalerna. Men 
även spole uttalas i de ovan nämnda målen med -o- (se ovan anf 
litt), varför en sådan etymologi bör avvisas av samma skäl som 
anförts beträffande verbet spola. 

Vid ytligt betraktande skulle Spöland kunna antas vara en 
sammansättning av subst spö n och land. Men häremot talar såväl 
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sakliga som språkliga skäl. För det första kan ett likhetsnamn 
som anspelar på ett spös utseende knappast anses antagbart. För 
det andra talar vokalismen -8- (-&-) i två av uppteckningarna 
häremot (se Stenberg och Lindgren, ordet spö). För det tredje 
skulle man nödgas hänföra det kakuminala /:et i den äldsta 
uppteckningen av namnet till efterledens början, vilket är 
otänkbart åtminstone i en sammansättning med grav accent (se 
den äldsta uppteckningen). En sådan tolkning måste således 
avvisas. För Spölträsks del kan subst spö överhuvudtaget inte 
vara aktuellt. Vokalkvaliteten -0- i uppteckningarna kan emel
lertid tänkas bero på associationer till detta ord. 

Skrivningen Spelandh 1553 skulle möjligen kunna ge anled
ning till antagandet att genitiv av det i Norrland under fsv tid 
vanliga mansnamnet Spjälle, hypokorism av Spiœlbodh, inginge 
(se Bucht om Spillböle i SOVn 1 s 63 och där citerad litt). Geni-
tivändelsen skulle i så fall ha fallit på grund av haplologisk 
synkope.3 Emellertid talar frånvaron av fler skrivningar med 
Spel- samt uppteckningarna mot en sådan tolkning. Av samma 
skäl avvisas e n dylik förklaring av Spöl - i Spölträsk och Spöl-
bäcken. Sammansättningstypen personnamn + sjönamn (bäck
namn) förekommer visserligen "i ett stort antal västerbottniska 
sjönamn" (Holm s 154), men det är dock inte den typ som är 
vanligast. 

Såvitt jag kan se skulle förleden i de tre ortnamnen Spöland, 
Spölträsk och Spölbäcken ljudmässigt kunna gå tillbaka antingen 
på ett fsv *spül-/*spöl- eller på ett ord med fsv -rp. Eftersom jag 
inte kan finna något ord som kan härledas ur ett *spül/*spöl, 
anser jag mycket tala för att utgångspunkten bör vara ett fsv 
subst sporper m (fisi spordr) med betydelsen '(fisk)stjärt, fena'. 
Om ordets etymologi se t ex Hellquist (spol) med där anförd 
litt, Jóhannesson, de Vries {spordr) och Torp {spord). För ord
boksbelägg i östnordiskan se Rietz, Dahlgren (,spol), Nordlander, 
Vendell, Danell {spord) och Söderwall (sporper), i västnordiskan 
Aasen {spord), Heggstad, Egilsson, Jons son, Fritzner (spordr) 
och Jacobsen & Matras {sporl). Ordet anses gå tillbaka på ett urg 
*spurda-, vilket efter a-omljud gett ett fsv sporp-. I en rad 
svenska dialekter växlar emellertid ü och ö med varandra dels på 
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grund av att a-omljudet ibland uteblivit, dels på grund av 
utjämningar. Se härom Noreen (§ 163 mom 2, särskilt anm 2), 
Hultman ss 182 ff och beträffande norrländska förhållanden 
Bucht 1924—25. Uttalet av Spöl- får således betraktas som 
utgånget ur ett *spürp-, som eventuellt kan direkt gå tillbaka på 
gammalt, urg ü eller hellre på ett ü som vore resultatet av senare 
inom- eller interdialektala utjämningar. Vokalen har förlängts 
enligt gängse ljudregler (Wessén § 37). Så vitt jag förstår bör ett 
ü kunna ge ö-varianter i de mål det här är fråga om. (Se närmare 
härom Dahlstedt i Övre Norrlands bygdemål ss 257 och 219 
samt Bucht 1924—25 ss 23 och 70.) Det kakuminala/:et beror 
på övergång -rp > k (Wessén § 164). En hake i resonemanget är 
emellertid att det fornsvenska sporper som appellativ så vitt jag 
vet alltid uppträder med omljudd vokal i skriftliga källor. 
Vokalen ö har efter förlängning framför -rp i dialekterna över
gått till o (se ovan anf dialektordböcker och Wessén § 164). 
Som stöd för att härleda ordet ur ett *spurp- skulle dock det 
västernorrländska ånamnet Skulàn kunna tjäna. Det anses av 
Bucht (SOVn 4 s 77 ff) kunna sammanställas med det oomljudda 
fvn skurdr m 'inskärning, skåra, ränna' och således ha bevarad/ 
utjämnad vokalism i närapå identisk fonetisk omgivning. Subs
tantivet skurdr anses av Hellquist (sk öl) motsvara sv dial skul 
'skåra'. Enligt Bucht (SOVn 4 s 78) har förledens vokal i Ulandet 
ùkàne,, namn på en skogssträcka mellan Salteå och Edens byar 
i Nora sn (Västernorrlands län), även utvecklats ur kort ü. För
leden anser Bucht gå tillbaka på ett ord motsvarande fsv urd f. 
Även här har förbindelsen -rd gett kakuminalt /. 

Subst spor per, * spur per kan även ha en besläktad betydelse: 
'äusserstes ende von etwas (yttersta ände av något)' (se Johannes
son fisi sporör, 'ände, det yttersta af ett ting' (se Schlyter fsv 
sporper, även Bryggiu sporper), 'den yderste del, ende' (se 
Egilsson fisi sporör), lille, smal landtunge, i sœr mellem to elve 
el grofter' (se Jacobsen & Matras färö sporli). Schlyter (mfl) 
anför även 'brohuvud, ände på brygga' för sammansättningen 
bryggiusporper m. Några broar har dock inte funnits på de 
platser det här är fråga om i gammal tid. 

Enligt min mening skulle således grundbetydelsen hos förleden 
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i ortnamnet Spöland vara 'yttersta del, spets på udde'. Inom 
området väster om Vindelälven, som är det tidigast bebyggda, 
där Fäbod- och Morgärdsbäckarnas vatten rinner ut i älve n finns 
åtskilliga landtungor som skulle kunna ha benämnts med en mot 
ett fsv *spurpa(r) svarande dialektform. Morfologiskt (och 
betydelsemässigt) kan två möjligheter tänkas. Spöland skulle 
kunna betyda 'landet (området) med udden', dvs återgå på ett 
*spurpa(r)land med singular förled. Någon speciell landtunga 
som utmärker sig framför de övriga är svår att utpeka. Möjligen 
skulle förleden kunna vara ett gammalt n amn på d en sk Bäck-
nabben. Men även pluralitet kan föreligga: ett fsv *spurpa-
land 'landet (området) med uddarna'. Båda utgångsformerna 
* spurpa{r)land och *spurpaland har pä o rtens mål gett fpèkan 
efter haplologisk synkope,3 alternativt vokalbalans. Spöland 
vore således primärt ett naturnamn. 

Enligt min mening är en liknande tolkning av förleden i Spöl-
träsk även möjlig. Själva byn ligger öster om Vitbergsträsket och 
det semantiskt primära Spölträsket är beläget nordväst därom. 
Norr om Spölträsket ligger Stenträsket. Alla tre sjöarna är för
bundna med varandra. Spölträskberget sträcker sig längs Spöl-
och Vitbergsträsket. Kanske är Spölträsket ett äldre namn på 
Vitbergsträsket och Spölträsket tillsammans? Sjöarna är nu för
bundna med ett nor. Någon eller några av de uddar som sticker 
ut i Spölträsket eller formationerna där sjöarna går över i var
andra har kanske gett upphov till förleden. 

När det gäller Spölbäcken i Öve rkalix blir resonemanget mera 
spekulativt. Spölbäcken avvattnar tillsammans med tvä andra 
bäckar ett stort myrkomplex med namnet Bondersbymyran. Till 
komplexet är knuten även en mindre tjärn, Bondersbytjärnen. 
Myrkomplexet är mycket flikigt till utseendet. En möjlighet 
vore att ansätta ett äldre namn *Spöl{a)myran 'myren med 
spolarna' för komplexet. Bäcknamnet kan dä antas vara förleds
sekundärt eller reducerat (< *Spöl(a)myrbäcken). En annan 
men mindre trolig förklaring vore att bäcken genom att rinna i 
meandrar skulle bilda uddar (spolar). Spölbäcken rinner visser
ligen mer meanderartat än de tva övriga fränflödena, men ett 
speciellt patagligt meanderlopp har den inte. Jag sätter därför 
den möjligheten i an dra hand. 
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Det skall avslutningsvis sägas att svaga punkter finns i de reso
nemang som förts ovan. Eftersom uppteckningar av det norr
bottniska Spölbäcken saknas, får tolkningen av just det namnet 
ses som ett osäkert, preliminärt förslag. En svårighet vid bedöm
ningen av vokalismen i namnen är vidare att en brett upplagd, 
monografisk undersökning av hur gammalt ü realiseras i dialek
terna i Övre Norrland tyvärr ännu saknas. 

Noter 

1. Söderwall anför avledningen spolning f 'överspolning, sköljande'. Det motsvarande 
inhemska verbet är skylia, skolia. Hellbom har verbet spola med betydelsen *begjuta 
med vatten' men hans ordbok bygger till stor del på sentida material. 
2. Ett -0- skulle i och för sig kunna vara resultatet av ett z-omljud av -o-, men upp
teckningarna med -8- är en motinstans. 
3. Företeelsen är flerstädes omvittnad. Se härom t ex Hesselman s 68, Edlund s 88 
och särskilt Sahlgren s 58. 
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Förkortningar 

fem = femininum 
fisi = fornisländsk(a) 
fsv = fornsvensk(a) 
fvn = fornvästnordisk(a) 
färö = färöisk(a) 
m = maskulinum 
n = neutrum 
ss = sidorna 
sing = singular 
subst = substantiv 
urg = urgermansk(a) 
yngre = yngre (uttal) 
Båge över en bokstavstyp innebär att motsvarande språkljud är kort. 
Streck under eller över ett språkljud innebär att det är långt. I övrigt 
hänvisas till landsmålsalfabetet. 
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