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1. INLEDNING 

I den mån gemene man funderar över ortnamn, inskränker sig 
intresset i allmänhet till namnens ålder och betydelse. Se härom 
t ex Hallberg 1978 s 87. Även bland ortnamnsforskare är det 
oftast namnens ålder och etymologi som ägnas det livligaste 
studiet. Härledningsarbetet består ofta av ljudhistoriska och 
morfologiska överväganden av komplicerad art. 

Även i mitt arbete med bebyggelsenamnen i Vännäs kommun 
(ÖNOV 14 A), idet följande kallat utgåvan, har betydelsesidan 
stått i centrum, åtminstone i inledningsskedet. När man granskar 
namnbeståndet i kommunen (= Vännäs socken), där stora om
råden odlades upp sent genom en omfattande krononybygges-
kolonisation, som pågick i huvudsak under 1700-talets sista 
decennium och förra hälften av 1800-talet (se härom utförligare 
utgåvan s 14 ff), finner man att merparten av socknens bebyggel
senamn är av m ycket ung typ. (Se även Pellijeff 1973 s 47 be
träffande Norr- och Västerbottens län generellt.) Självfallet har 
bebyggelse tillkommit även efter den egentliga krononybygges-
kolonisationen. De flesta av Vännäs sockens bynamn härstammar 
emellertid från denna tid. Många av namnen används knappast 
av folk i trakten annat än i kamerala eller officiella sammanhang, 
varför man således har god anledning anta att många namn, vars 
karaktär i förstone kan verka genuint folklig, tillkommit på 
initiativ av myndigheterna. Företeelsen är visserligen känd och 
har behandlats framför allt på sydsvensk botten (se härom Ingers 
1955—56 ss 31—42 och utförligast Hallberg 1976 ss 43—90 och 
1977 ss 60—71). För norrländskt vidkommande kan sägas a tt 
företeelsen uppmärksammats och kommenterats på spridda 
ställen i facklitteraturen (se t ex Holm 1949 s 106, dens 1980 
och 1984 passim, Gusten Widmark 1967 s 15 och beträffande 
skilda namn Pellijeff 1980 och 1982 passim). Någon samlad 
framställning om denna typ av namngivning i övre Norrland har 
emellertid mig veterligt inte givits, varför det kunde vara lämpligt 
att i anslutning till min ortnamnsutgåva ge några synpunkter 
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härpå. Jag kommer i det följande först att analysera förhållan
dena inom det primära undersökningsområdet, Vännäs socken, 
varefter vissa utblickar görs mot andra delar av Västerbottens län. 

MATERIAL OCH METOD 

Det bebyggelsenamnsmaterial som ligger till grund för denna 
studie består i första hand av 125 namn — i stort dem som tas 
upp i den för Vännäs socken sist upplagda jordeboken 1882. De 
flesta namnen ger vid ett första påseende intryck av att vara 
sekundära till naturnamn. Eftersom det i många fall varit svårt 
att finna företeelser i terrängen till vilka bebyggelsenamnen vore 
sekundära, har jag för att stå på fastare mark gått igenom ganska 
många resolutionskoncept med i förekommande fall bifogade 
syneprotokoll.1 

För Ume (gamla) sockens del, dit det område som numera 
omfattar Vännäs socken räknades fram till 1834, gick resolu
tionskoncepten med åtföljande syneinstrument från tiden före 
1808 tyvärr förlorade vid Ume stads brand 1888. De handlingar 
som finns kvar har jag gått igenom. Eftersom häradsrätterna var 
remissinstanser vid insyningsärenden, återfinns ibland utdrag ur 
syneprotokollen även i domböckerna, varför dessa i och för sig 
skulle kunna delvis ersätta det förkomna. Domböckerna saknar 
emellertid register och paginering, varför resultatet av sökandet 
efter utdragen inte står i rimlig proportion till arbetet med att 
finna dem. Jag har därför lämnat domböckerna därhän. Till 
försvar för underlåtenheten kan sägas a tt det är frågan om bara 
ett fåtal namn. 

I detta arbete skall nu vissa typologiska drag hos de namn som 
vart och ett för sig behandlas utförligare i utgåvan kommenteras 
från skilda aspekter. Eftersom min framställning i utgåvans namn
artiklar är mer utredande än vad som är vanligt i publikationer 
av denna typ, inskränker jag mig här till en sparsam kommentar 
av de enskilda namnen. För uppteckningar, äldre skrivningar, 
kamerala uppgifter och utförligare motiveringar utöver vad som 
ges nedan hänvisar jag således en gång för alla till utgåvan. 

Av de 125 namnen tillhör endast ett fåtal den kategori namn 
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som sedan gammalt från början betecknat bebyggelse. Säkra 
sådana är Jämteböle, Nyby och Stärkesmark, som är belagda i 
den äldsta bågaskattelängden för Västerbotten 1539. 

Frågan om de i de äldsta skattelängderna för Västerbotten 
belagda namnen Berg och Strand primärt givits bebyggelser eller 
naturföreteelser måste lämnas öppen. Namn av denna ålderdom
liga typ har väl i allmänhet uppstått ur prepositionsuttryck 
{under berghi > Berghi > Bergh, a s trand > Strand), och det är 
väl mest sannolikt att namnen Berg och Strand i Vännäs till
kommit på detta sätt ur ett syntagm. 

Jag vill emellertid inte helt utesluta en annan möjlighet, vilken 
även kan aktualiseras vid analysen av andra likartade bebyggelse
namn. De mot namnen Strand och Berg svarande appellativen 
betecknar visserligen terrängformationer, men man kan säker
ligen räkna med en tidig schablonisering av liknande namn på 
det sättet att de i en förbleknad betydelse kan ha givits bebyg
gelse redan från början. Exempel härpå finns (se t ex Benson i 
SOÅ 1972 s 34 ff allmänt och Hellberg 1980 s 124 f för Ålands 
del). Namnens schablonkaraktär främjas av de ras höga frekvens 
som namn på bebyggelse. Svensk ortförteckning tar upp ca 190 
namn Berg och ca 70 namn Strand. 

Det allra största antalet namn inom kommunen har sekundär 
denotation. Hit hör framför allt en rad primära natur- eller ägo
namn. Till den kategorien har jag räknat fall där ett primärnamn 
finns belagt eller där ett sådant med relativt stor säkerhet kan 
antas ha funnits. En mycket stor del av vå rt bebyggelsenamns-
inventarium har ju tillkommit på detta sätt (se härom Hellberg 
1955 s 106 ff och dens 1967 s 369 ff samt Christensen 1974 
s 42), och i speciellt hög grad gäller förhållandet den norrländska 
namnskatten. Vissa av primärnamnen kan vara av m ycket hög 
ålder, i princip lika gamla som den nordisktalande befolkningen 
i området. Till detta äldsta skikt av primära naturnamn inom 
Vännäs socken hör säkert de i de äldsta skattelängderna från 
mitten av 1500-talet belagda bynamnen Bran, Spöland, Vännäs 
och Vännfors. I var och en av dessa byar bor flera bönder vid 
tiden i fråga. Seiet är förmodligen yngre dels på grund av a tt 
bara en åbo fanns där då, dels på grund av f rånvaron av äldre 
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skrivningar i obest form. Byarna ligger samtliga i Urne- och 
Vindelälvdalarna, längs vilka kolonisationen tidigast ägt rum. 

De i samma skattelängder tidigt belagda byarna Pengsjö o ch 
Hjoggsjö ligger mer perifert men tillhör båda det äldre skiktet av 
bynamn. Gemensamt för de namn som senast uppräknats är att 
de består av element som betecknar eller har samband med 
naturföreteelser. Gemensamt för alla hittills uppräknade namn 
är att bebyggelserna med tanke på deras storlek och på grund av 
källäget bör kunna bedömas vara av medeltida ursprung. Deras 
namn utgör i så måtto en avgränsad grupp i det att vi inte vet när 
de kommit att beteckna bebyggelse. 

Annorlunda förhåller det sig i detta avseende med resten av 
det i utgåvan behandlade namnbeståndet, vilket till allra största 
delen utgörs av namn på ursprungliga krononybyggen (i det 
följande kallade nybyggen), där man i de flesta fallen kan 
bestämma när namnen bildats eller när de kommit att avse 
bebyggelse. Det är frågan om ca 76 namn — således flertalet 
inom socknen. Hur det rent konkret gick till när unga nybyggen 
fick namn beskrivs i avsnitt 2. Där diskuteras även vissa lämpliga 
termer för beskrivningen. Nybyggesnamnens bildning behandlas 
i avsnitt 3. För att i någon mån ytterligare belysa namntypen 
görs en undersökning av efterlederna i ett större antal namn 
inom Västerbottens län. Denna analys görs i avsnitt 4. En sam
manfattande diskussion förs slutligen i avsnitt 5. 

12 



2. NAMNGIVNINGEN AV YNGRE 
NYBYGGEN 

2.1 IN SYNINGSP ROTOKOLLEN S VITTNESBÖRD 

Avsikten med krononybyggeskolonisationen var från statens 
synpunkt att snabbt nå politiskt-ekonomiska mål. Som en följd 
härav uppstod från statens sida ett behov att kontrollera och 
administrera verksamheten. För att underlätta kontroll och upp
börd å s a 11 e s därför bebyggelserna namn i resolutioner, vilka 
vid uppbörderna togs upp i jordeböckerna (efter 1908 i jord
registret). Eftersom antalet nybyggen växte så snabbt (se t ex 
om förhållandena i Vännäs socken utgåvan s 15 ff), torde det ha 
rått brist på acceptabla, redan existerande naturnamn, som 
kunde användas vid namngivningen. De namn som åsattes funge
rade inledningsvis och gör det i viss mån fortfarande bara som 
jordregisterbeteckningar. (Se härom även Tengbom 1977 s 14 
och Holm 1980 s 49.) 

Vid nybyggesinrättningar gick det rent konkret till så att 
sökanden (eller sökandena — ibland var det flera) skriftligen 
vände sig till landshövdingen, som lämnade ett tillfälligt nedsätt-
ningstillstånd (immission eller införsel) på det tilltänkta nybyg
get. Landshövdingen remitterade därefter ärendet till ortens 
länsman, som härigenom beordrades att syna och beskriva de 
tilltänkta odlingslägenheterna tillsammans med därtill utsedda 
synemän från trakten. I vissa av de protokoll (se ett sådant i 
bilagan) som upprättades vid förrättningen finns i en avslutande 
f o r m u l e r i n g  u t t r y c k l i g e n  a n g i v e t  a t t  s ö k a n d e n ,  s y n e m ä n 
nen eller länsmannen anhöll om att få ge nybygget ett visst 
namn. I regel åsattes det önskade namnet i resolutionen senare, i 
vissa fall modifierades eller till och med förkastades det.2 

Av d e 125 undersökta namnen inom Vännäs socken uppges i 
syneprotokollen följande 42 namn vara önskade av nybyggaren: 
Bergbäck, Berglunda, Bergnäs, Bojnäs, Brännan, Dombäck, 
Eriksborg, Fällforsbäck, Godtland (som avslogs till förmån för 
Fäll forsheden), Gransele, Gullsjönäs, Högberget (som avslogs till 
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förmån för Hedlund(a)), Hednäs, Holmsjö, Håknäs, Hällnäs, 
Högnäs (som ändrades till Höganäs), Högbäck, Höglund (till 
vilket fogades ett -a), Högåker, Innre Nygård (som ändrades till 
Innergård), Inner Sten näs (som ändrades till Innernäs), Johan-
nisdal, Jämtland, Klintsjö, Kvarnlund, London, Nyborg, .Nyås 
(som avslogs till förmån för Skavdal), Näsåker, Olofsbäck, öfre 
Harrselsforss (som ändrades till Selsfors), Sjöliden, Svettåker, 
Ulriksdal, Vinbäck, Västerbäck, Åkerbäck, Örsbäck, Östersele 
(nuvNorra Österselet) och Östergård. 

I ett mindre antal fall (10) är det synemännen som föreslår 
namn: Bergliden, Forsbacka, Fredrikshall, Nordanåker (som 
ändrades till Nordåker), Nyland, Nyliden, Nynäs, Selslund, 
Strömbäck och Tväråbäck. 

Endast i 1 fall uppges syneförrättaren ha föreslagit namn 
{Långåker). 

I följande 23 fall framgår det inte av handlingarna vem som 
föreslagit namn: Brännfors, Fagerlund, Fagernäs, Hamburg, 
Järvdal, Karlsberg, Kråkmyran, Kvarnfors, Lillsjö, Långfors, 
Långnäs, Nybo, Selsberg, Snåltjärn, Strömåker, Tobacka, Västan-
bäck, Västanåker, Västerselet (nuv Norra Västerselet), Västsjö-
bäck, Ånäset, önskanäs och österselet (nuv Södra österselet). 

I vissa fall förekommer inga namnförslag i syneprotokollen, 
men det får väl anses sannolikt att namnen diskuterats vid synen. 

Att döma av syneprotokollens slutformuleringar och resolu
tionerna verkar det som om nybyggarens inflytande över namn
valet varit större än man i allmänhet föreställer sig (se vidare 
nedan s 34). Holm 1980 s 47 och 49 talar för vissa lappländska 
nybyggesnamns del om en »överhetens namngivning», där stats
tjänstemän skulle ha givit namn åt nybyggena. För nybygges
namnen inom Vännäs socken gäller dock inte detta förhållande. 
Huruvida länsmannen som överhetens representant lade namnet 
i munnen på nybyggare eller synemän är väl svårt att säkert ha 
någon mening om i dag. Att namnfrågan i allmänhet avgjordes 
vid själva syneförrättningen är dock klart. 
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2.2 EXEMPEL PÅ NAMNVÅRD 

Som framgått ovan stämmer i 10 fall inte namnförslagen i syne
protokollen med de namn som åsatts i resolutionerna. Namnför
slaget Godtland avslogs således till förmån för Fäll forsheden, 
förmodligen på grund av namnkollision med ett Gottland i 
Jämteböle by inom socknen. Förslaget Högberget förkastades, 
och i stället åsattes Hedlund (till vilket senare fogades ett -a 
efter mönster av syd- och mellansvenska namn på -a). Orsaken 
till dessa ändringar är oviss. Ett förslag Högnäs ändrades vidare 
till Höganäs. Nybygget uppkallades med andra ord efter den 
skånska orten, som vid tiden för nybyggesanläggningen dock var 
relativt obetydlig (se utförligare utgåvan). Nyås förkastades och 
i stället åsattes ett Skavdal(en) efter ett likalydande naturnamn 
i närheten. Exempel på medvetna reduktioner som gjorts 
är de otympliga Innre Nygård, Inner Stennäs och öfre Harrsels-
forss, vilka ersattes med de hanterligare Innergård, Innernäs och 
Selsfors. Att förleden i Nordanåker reducerades till Nord- är 
kanske ett förbiseende. 

Av de ovan anförda exemplen framgår det således helt klart 
att ett slags namnvård bedrivits från myndigheternas sida. 
Här är det alltså berättigat att tala om att myndigheterna givit 
eller i varje fall modifierat nybyggesnamnet. 

2.3 NÅGRA TERMER 

För beskrivningen av de unga bebyggelsenamn som det är fråga 
om här finns ingen direkt anpassad terminologi. Ibland före
kommer termerna kameralt (se t ex Holm 1980 s 49) och 
o f ficiell t namn (se t ex Pellijeff 1982 s 38, 66 och 72). Man 
utgår då ifrån vem som namnger en lokal. Den förra termen 
ger även en uppfattning om avsikten med namnen, nämligen att 
skapa ett slags jordregister be teckningar. Båda termerna kan möjli
gen ge upphov till en uppfattning att det verkligen varit myndig
heterna som bildat namnet, vilket som ovan visats inte ofta varit 
fallet — i varje fall inte vad gäller nybyggesnamnen i Vännäs 
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socken. Officiell har den nackdelen att termen ger associa
t i o n e r  t i l l  a t t  e t t  s å d a n t  n a m n  ä v e n  h a r  e n  f o l k l i g  —  i n o f f i c i e l l  
— motsvar ighet, men det behöver inte alls vara så. Det kan i 
detta sammanhang även tilläggas att mindre lyckade termer 
förekommit i deskriptivt onomastiska sammanhang. Sådana är 
s k r i v b o r d s -  e l l e r  f a n t a s i p r o d u k t e r ,  l a n t m ä t a r -
glädje och liknande. Eftersom de är värderande, bör de 
undvikas. Man skulle kunna säga att de ger uttryck för den 
enbart etymologiskt inriktade namnforskningens svaga intresse 
för namnkategorien i fråga. Se härom Benson 1972 s 39. 

Ibland förekommer i namnlitteraturen termen omotiverat 
(bebyggelse)namn, ofta brukad på ett vagt sätt. Denna term tar 
fasta på att ett åsätt bebyggelsenamn inte kan knytas till ett 
primärt naturnamn i omgivningen; termen avser således namnets 
syftning. Eftersom namn inte ges utan motiv, bör termen i 
onomastiska sammanhang lämpligen specificeras med avseende 
på relationen mellan det primära naturnamnets syftning och 
motsvarande lokals topografiska egenskaper. Det är med andra 
ord önskvärt att för tydlighetens skull ange om det är fråga om 
t o p o g r a f i s k t  ( s a k l i g t )  m o t i v e r a d e  el l e r  o m o t i v e 
rade namn. Så har jag gjort i utgåvan.3 I vissa fall ha r jag haft 
a n l e d n i n g  a t t  a n v ä n d a  t i l l ä g g e n  d e l v i s  o c h / e l l e r  d i f f u s t  
(topografiskt) motiverade (se nedan passim). 

Dikotomien medveten — omedveten är inte alltid an
vändbar för beskrivningen av just nybyggesnamngivningen, 
försåvitt man inte avser namngivningen av de naturföreteelser till 
vilka nybyggesnamnen kan vara sekundära (se under 3.1.1 
nedan). Eftersom det här är fråga om namn vilka tillkommit som 
en följd av sta tligt uppmuntrade kolonisationssträvanden, mani
festerade genom insyning av nybygget och registrering av namnet, 
f å r  m a n  n a t u r l i g t v i s  r ä k n a  m e d  m e d v e t e n h e t .  T e r m p a r e t  m e d 
veten—omedveten motsvarar ungefär den teoretiska skill
nad som enligt Benson 1971 s 34 f ansetts föreligga mellan 
d i r e k t  b i l d a d e  n a m n  ( e n l i g t  h o n o m  u p p k a l l e l s e -
n a m n )  oc h  n a m n  s o m  u p ps t å t t  u r  s y n t a g m e r  e l l e r  
annat icke-onom as t i sk t material ("äkta namn").4 

O m  m a n  b o r t s e r  f r å n  s p e c i f i c e r i n g e n  a v  d i r e k t  b i l d a d e  
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namn som enbart uppkallelsenamn och dit räknar även namn 
som tillkommit i samband med nybyggesanläggningarna, är 
termen direkt bildat namn användbar. 

I utgåvan har jag för enkelhetens skull funnit lämpligt att när 
det gäller namngivningen av nybyggena inom Vännäs socken 
räkna med en myndighetsbefästnamngivning. Termen 
upplyser om att myndigheten snarast registrerar nybygget, inte 
namnger det annat än i en i så fall formell, sekundär mening, 
nämligen genom åsättande av n amn i resolution Gfr dock ovan 
under Exempel på namnvård s 15). 
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3. TYPER AV NYBYGGESNAMN 
INOM VÄNNÄS SOCKEN 

Bland nybyggesnamnen inom Vännäs socken kan 2 huvudtyper 
urskiljas, nämligen dels sådana som övertagits i sin helhet, dels 
sådana som inte har övertagits utan på olika sätt sammansatts. 

3.1 NAMN SOM ÖVERTAGITS I SIN HELHET 
3.1.1 NAMN SOM ÄR SEKUNDÄRA TILL NATURNAMN I OMGIVNINGEN 

Den typ av nybyggesnamn som är vanligast är den där namngiva
ren låtit nybyggesnamnet bli sekundärt till en redan namngiven 
naturföreteelse i anslutning till nybygget. Se härom även Wid-
mark 1967 s 15. Här har namngivaren anknutit till den tradition 
som berörts ovan s 11. Naturföreteelsernas namn kom således att 
denoterà även bebyggelsen. Vi kan här tala om heisekundärer,5  

eftersom namnen är identiska. Skillnad i speciesmarkering vid 
vissa efterleder förekommer. Till denna kategori har förts sådana 
namn som har ett belagt, (nära nog) identiskt primärnamn eller 
sådana som man av sannolika skäl kan anta ha haft identiskt 
primärnamn. I Vännäs socken hör de nedan förtecknade ny
byggesnamnen hit. Till höger anges motsvarande primärnamn. 

Nybygge Primärnamn 

Björnlandsbäck Björnlandsbäcken 
Brännan Brännan 
Fällfors Fällforsen 
Fällforsbäck Fällforsbäcken 
Fällforsselet Fällforsselet 
Gullsjö Gullsjön 
Harrsele Harrselet 
Harrselsfors Harrselsforsen 
Hällfors Hällforsen 
Järvdal Järvdalen 
Kamp ar bäck Kamparbäcken 
Kolksele Kolkselet 
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Kråkmyran Kråkmyran 
Lillsjö Lillsjön 
Långfors Långforsen 
Långsjö Långsjön 
Mjösjö Mjösjön 
Mobäck Mobäcken 
Mosjö Mosjön 
Ockelsjö Ockelsjön 
Pengfors Pengforsen 
Selsberg Selsberget 
Snåltjärn Snåltjärn 
Västsjöbäck Västsjöbäcken 
Y tterkolksele Y tterkolkselet 
Åkertjärn Åkertjärnen 
Örsbäck Örsbäcken 

Två namn har modifierats av n amngivaren. Det ena är Olofs
bäck (jfr Olabäcken, till vilket bäcknamn bebyggelsenamnet är 
sekundärt, och Olatjärn, källan). Det andra är Tobacka. Toback-
ingår i det i syneprotokollet för nybyggesanläggningen omnämn
da Kor{r)tobacksberget. I det senare fallet har namngivaren app
licerat ett slut-a efter äldre mönster. 

Även om något primärnamn inte är belagt, vill jag på mer eller 
mindre goda grunder hålla möjligheten öppen att ytterligare 
några namn vore sekundära. Holmbäck har sålunda möjligen 
namn efter en bäck *Holmbäcken, ett i sin tur reducerat namn 
(se utgåvan), Kallhögen efter en höjd med identiskt namn, 
Kvarnfors möjligen efter en fors i Kvarnbäcken. Långnäs kan ha 
namn efter ett åvinkelsnäs mellan Tvärån och dess biflöden, Ny-
åker kan eventuellt vara sekundärt till ett ägonamn Nyåkem. 
Skavdal är säkerligen sekundärt till ett fodertäktsnamn *Skav-
dalen, där man tagit skav n, ett kreatursfoder bestående av asp
eller rönnbark. Trinnliden har möjligen namn efter en sluttning 
vid ån Trinnan, och Vinbäck efter en bäck *{Fågel)vin{myr)-
bäcken. Ånäset ligger på ett markerat vattendragsnäs, som bildas 
av Tvärån. 

Skälet till att jag vill föra de senast uppräknade namnen hit är 
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att de är klart topografiskt motiverade (jfr ovan s 16) och att 
någon av bebyggelsenamnets leder återfinns i naturnamnen i 
omgivningen. 

Tänkbart är även att de lägesangivande nybyggesnamnen 
Sunnanå, Västanbäck, Västanåker, östansjö och östand kan 
vara sekundära till gamla natur- eller ägonamn, uppkomna ur 
adverbiella syntagm av typen *sunnan eller västan ån, bäcken 
etc. När det gäller denna ytterst vanliga typ får man väl emeller
tid räkna med att sådana namn schabloniserats tidigt och därför 
kan ha kommit till först när nybyggena i fråga insynades (se 
härom Hellberg 1980 s 128 f beträffande förhållanden på Åland). 
I varje fall kanske man får räkna med det senare vad beträffar 
det perifert belägna Västanbäck, som ligger väster om en obetyd
lig bäck. Sunnanå, beläget söder om Umeälven (Än) mitt emot 
Vännäs gamla kyrkby, och Östansjö, som ligger på Pengsjöns 
öststrand, är namngivna från gamla, stora byar. Det är alltså 
enligt min mening möjligt att denna typ av n amn inte uppstått 
ur syntagm utan kommit till vid regelrätta dop. 

Högland och Högåker är topografiskt motiverade — om man 
ser förleden som ett adjektiv — liksom Strömåker, men inga 
naturnamn att anknyta de i namnen ingående lederna finns 
belagda i omgivningarna. Det får alltså anses som osäkert om 
dessa namn hör hit. Det får vidare betraktas som ovisst om 
Dombäck återgår på ett äldre *Dombäcken. Det kan här mycket 
väl röra sig om uppkallelse efter en äldre ångermanländsk by i 
Grundsunda (se s 22). Holmsjö, som inte ligger vid någon sjö, 
är dunkelt. Möjligen har det anslutits till namn på Holm- i om
givningen och hör då till den kategori som behandlas i avsnitt 
3.2.1.3 nedan. 

Beträffande de ovan berörda namnens etymologi hänvisas till 
utgåvan och där citerad litteratur. Eftersom namnen ansluter till 
ett känt mönster vid spontan, folklig namngivning, kan denna 
sägas vara lyckad (se härom för ytterligare motivering Dahlstedt 
1961 passim och där citerad litteratur). Strängt taget är enda 
skillnaden att man här vet någorlunda exakt när bebyggelse
namnet kom till. 
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3.1.2 NAMN SOM TILLKOMMIT GENOM UPPKALLELSE 

Till namn som har semantiskt sekundär denotation räknas upp-
kallelsenamnen (se härom Christensen 1974 s 42). Oftast är den 
lokal efter vilken uppkallelse sker en bebyggelse, i motsats till 
den nyss behandlade gruppen, där namn på naturföreteelser i 
den omedelbara omgivningen även fått medbeteckna en (till
tänkt) bebyggelse. De platser efter vilka nybyggena uppkallats 
ligger nära eller fjärran, dock aldrig så nära att besvärande 
homonymi kan uppstå. 

I materialet finns en triplett namn med utomnordisk anknyt
ning: Lybäck, Hamburg och London. Hemmanen gränsar till 
varandra och kan sägas vara skämtsamma associationsnamn. 
Sökanden till Hamburg uppges i det protokoll som upprättades 
vid insyningen även vara innehavare av Lybäck. 

Sekundära till kända svenska bebyggelsenamn är Höganäs, 
som inte ligger på eller vid något näs, och Västerås, beläget på en 
bergssluttning. Namnen är enligt Svensk ortförteckning mycket 
vanliga med ett 25-tal bebyggelsenamnbärare vardera. Västerås 
tycks enligt samma källa vara särskilt vanligt som bebyggelse
namn i Västerbottens och Västernorrlands län. Fagernäs hör 
förmodligen också till denna grupp. Äldre orter i Syd- och 
Mellansverige bör ha varit mönster. 

Sekundär denotation, fast på närmare håll, har vidare Håknäs, 
Hällnäs och Önskanäs. På platserna finns inga näsformationer 
(se härom utförligare s 53 f och där anförd litteratur). 

Det finns ytterligare bara en bebyggelse i Sverige som heter 
Håknäs, den medeltida, stora byn i Nordmalings socken i Väster
bottens län, efter vilken nybygget torde vara uppkallat. Kanske 
är Hällnäs uppkallat efter Hällnäs i Degerfors socken (nuv 
Vindelns kommun). Namnet bärs av 5 bebyggelser inom Väster
bottens län, varav 2 är hemman upptagna före vännäsnybygget. 
(Beträffande Håknäs och Hällnäs se även nedan s 30.) önskanäs 
är belagt som nybyggesnamn även i Bjurholms socken. Bebyg
gelsen, som numera består av två gårdar, ligger vid ett näs i Öre
älven. Några namn i omgivningen att anknyta förleden till finns 
inte. Det är sannolikt att både bjurholms- och vännäsnybyggena 
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är uppkallade efter önskanäset i Trehörningsjö socken, Väster
norrlands län, namn sekundärt till ett naturnamn (om trehör-
ningsjönamnet se Bucht i SOVn 4 s 119). Det finns vidare fog 
för att betrakta Dombäck (jfr ovan s 20) som uppkallat efter en 
betydligt äldre och betydande by i Grundsunda socken, Väster
norrlands län (se Bucht i SOVn 4 s 53). Orrböle kan vidare 
tänkas vara uppkallat efter en gammal by i Nordmalings socken 
(se dock även under 3.2.1.3). Även Örsbäck har en äldre namne 
i Nordmaling, efter vilken nybygget skulle kunna vara namngivet. 
Det finns dock naturnamn i Örsbäcks omgivning som talar för 
att namnet kan vara ett gammalt naturnamn och således höra 
till grupp 3.1.1 ovan. Klintsjö är inte sekundärt till den sjö som 
nybygget anlagts vid. Den heter Kläpp- eller Kläm tjärn. För
modligen är nybygget uppkallat efter den redan på 1500-talet 
mycket stora byn Klintsjön i Nysätra socken, Västerbottens län. 
Dessa två bebyggelser är de enda med namnet i Sverige en ligt 
Svensk ortförteckning. Högland och Nyland kan också ha till
kommit genom uppkallelse. Namnen förekommer flerstädes i 
Ångermanland (se Bucht i SOVn). 

Uppkallelse efter landskap föreligger i 2 fall: Jämtland och 
Gottland, det sistnämnda ett hemman i Jämteböle by. Beträf
fande Jämtland är det tänkbart att associationer till Jämte- i 
grannbyn Jäm teböle kan ha spelat in eller möjligen till adj jämn, 
och beträffande Gottland till adj god. Jämtland är belagt som 
namn på ett nybygge i Degerfors socken, upptaget ett tiotal år 
tidigare. Två nybyggen Gottland finns även i Burträsk och 
Bygdeå socknar. Jfr även nybyggesnamnen Norrland och Åland 
i Umeå samt Uppland i Degerfors socknar. 

Sekundär denotation har även Norrmalm, väl efter stadsdelen 
i Stockholm. I trakten används bara simplexnamnet Malmen. 

Uppkallelse efter naturföreteelser i fjärran förekommer bara i 
1 fall, Dalarö (se även Östansjö), som säkerligen är uppkallat 
efter orten i Stockholms skärgård, där sedan länge försvarsan
läggningar och lotsplats funnits. Bebyggelsen ligger på Pengsjöns 
östra strand. I Svensk ortförteckning finns bara dessa två be
byggelser med namnet. 

Sekundär syftning kan även namn ha som behandlas nedan 

22 



dvs namn som har förled efter nybyggaren. Åtminstone kan 
man säga att dessa nybyggesnamn ger associationer till kända 
platser. Sålunda är Eriksberg (biform till Eriksborg) även 
namnet på ett av de största jordagodsen i landet (om namnet se 
Strandberg 1974 s 62), vilket kan ha bidragit till namnets sprid
ning som bebyggelsenamn. Namnet bärs enligt Svensk ortför
teckning av 180 bebyggelser i Sverige. Ulriksdal med ca 85 
representanter är även namnet på ett slott i Stockholm. Fredriks
hall, platsen för Karl XII:s död, kallas bara 8 bebyggelser, men 
namnet är ju vida känt genom historieundervisningen. Karlsberg 
är ett mycket vanligt namn som bärs av drygt hundratalet 
bebyggelser. I det sistnämnda fallet är det svårt att peka ut 
någon bestämd ort som Vännäs-namnet eventuellt uppkallats 
efter. 

3.2 NAMN SOM INTE HAR ÖVERTAGITS 
UTAN SAMMANSATTS 

3.2.1 FÖRLEDERNA 
3.2.1.1 Förleden är nybyggarens namn 

I det föregående avsnittet har behandlats namn som övertagits 
i sin helhet. En mellanställning intar dock där de som uppkallel-
senamn betraktade Eriksberg, Ulriksdal, Fredrikshall och Karls
berg, eftersom de personnamn som ingår i deras förleder även är 
namn på sökandena till respektive nybygge. Sökande till Eriks
berg var således Johan Erik Häggström, till Fredrikshall Fredrik 
Carlsson, till Karlsberg Carl Fredrik Fahlström och Ulriksdal 
Gustaf Ulrik Nordström. Dessa nybyggesnamn har således en 
dubbel dimension. 

Bland de många nybyggesnamn inom socknen som inte över
t a g i t s  u t a n  s a m m a n s a t t s  k a n  a n t i n g e n  f ö r l e d e n  el l e r  e f t e r -
leden sättas i centrum. Om man först analyserar förlederna, 
kan det konstateras att 2 av de sammansatta namnen har förleder 
efter nybyggaren. Johannesdal har förled efter Johan Jonsson 
Stormare och Nilsland sannolikt efter någon vid namn Nils.6 

Mer tveksamma fall är Högbäck och Högland. En av sökandena 
till Högbäck uppges i syneinstrumentet heta Anders Andersson 
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Hög. Enligt resolution beviljades en person vid namn Anders 
Andersson tillstånd att även ta upp Högland. Om det är samma 
person är dock obekant. 

Eftersom de personer (med undantag av en, se ovan) vars 
namn är identiska med dem som ingår i förlederna har kunnat 
knytas till själva nybyggena är det väl uteslutet att namnen 
skulle ha tillkommit till följd av något annat än själva nybygges
anläggningarna. Namngivningen anknyter här till en gammal 
tradition i Norrland med personnamn i förleden och naturbe-
tecknande ord i efterleden (jfr ovan Hjoggsjö s 12). 

3.2.1.2 Förleden är ett existerande ortnamn i omgivningen 
Vissa nybyggen har namngivits i anslutning till andra ortnamn 
på det sättet att hela primärnamnet ingår. Hit hör Bojnäs, bildat 
till Bojen, Böjen, namn på en kraftig krök av Pengån, biflöde till 
Umeälven. Möjligen h ör även Brännfors hit, i så fall anslutet till 
ett naturnamn Brännan eller ett därtill sekundärt, identiskt ny
byggesnamn. Gullsjönäs har sannolikt anslutits till by-/sjönamnet 
Gullsjö(n). Nylandsnäs ligger för långt från Nyland för att ett 
topografiskt samband skulle kunna anses föreligga. Möjligen har 
namngivaren här gjort ett medvetet särskiljande efterledsval. 
Platsen där Fällforsheden anlades hette och heter fortfarande 
Berget, ett från topografisk synpunkt lämpligare namn. Detinte 
långt därifrån belägna Fällforsselet kallas genuint Näset, efter 
ett åvinkelsnäs som bildas mellan Umeälven och ett av dess 
biflöden. Namngivaren har således här valt att bilda namn genom 
att låta ett redan existerande by-/forsnamn Fällfors(en) utgöra 
förleden. Hednäs är bildat till naturnamnet Heden Gfr Fällfors
heden), namn på hedmark kring Umeälven. Hedlunda är vidare 
bildat till ett likalydande namn Heden, terräng väster om Vindel-
älven. Nybygget anlades dock öster om älven. Till det gamla 
bynamnet Seiet har Selslund bildats. Sjöliden och Trinnliden 
kan vara medvetet bildade till ett närnamn *Sjön för Fällfors-
sjön, respektive ånamnet Trinnan. Dessa två kan dock mycket 
väl vara gamla naturnamn och kan således föras under kategori 
3.1.1. Tväråbäck ligger vid Tvärån, men någon bäck *Tvärå-
bäcken som namnet primärt kan ha syftat på existerar inte. 
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Tväråns källa heter Tväråträsket och ett tre år tidigare upptaget 
nybygge i anslutning till dessa lokaler har givits namnet Tvärå-
lund. (De två sistnämnda lokalerna ligger inom Vindelns kom
mun.) Sökmyrlund hör möjligen hit, men det finns även skäl 
som talar för att det eventuellt kan vara fråga om ett gammalt 
naturnamn. I alla händelser är det anslutet till myrnamnet 
Sökmyran, myr som ligger intill. I Vännforsbäck utgörs förleden 
av det gamla by-/forsnamnet Vännfors{en), lokaler intill byn. 
Någon bäck med namnet existerar inte. Om man ser Kvarn- i 
Kvarnfors och Kvarnlund som ett namn *Kvarn(en), kunde slut
ligen även de föras till denna kategori. 

3.2.1.3 Förleden utgörs av förleden i ett eller flera ortnamn 
i omgivningen 

Förledssekundärer är en vanlig kategori vid spontan namngiv-
ning. Se härom diskussionen i NoB 61 (1973) s 36 ff. Ofta talar 
man om förledssekundär namngivning när en ellips- (redukt-)bas 
till ett namn inte kan beläggas, och man menar då detsamma 
som ideell ellips av en av lederna i en antagen flerledad samman
sättning, t ex Vådsjön < Vådblåsjön, Långkarlbröst < Långkarl-
bröstkällan (exemplen hämtade från Lindén 1971 s 8f). Det är 
med andra ord många gånger svårt att i det enskilda fallet fast
ställa om ett namn är förledssekundärt och i så fall till vilket 
namn. 

Ju yngre ett namn är, desto mindre har man anledning att 
räkna med nedslitning och åtföljande reell ellips. När det gäller 
vissa nybyggesnamn i materialet är det sannolikt att de med
vetet gjorts sekundära till ett element i ett komplex av n amn 
och då oftast förleden. Exakt vilket primärnamn det gäller är 
ofta svårt att avgöra. En hanterligare term för företeelsen är 
måhända anslutning (se Lindén a a s 9 f). 

Att det i följande fall skulle kunna röra sig om nedslitning av 
gamla vid insyningen av nybyggena redan existerande namn 
skall väl i en del fall inte helt uteslutas. När det gäller de hit
hörande fallen har emellertid sällan någon ellipsbas kunnat 
beläggas i de genomgångna syneprotokollen. 

Till denna kategori hör sannolikt Fagerlund, väl bildat i an
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slutning till ett komplex av gamla namn på Fager- och Gullbyn, 
del av Vännfors by, namn bildat till en grupp av namn Gull-
längs Gullbäcken och kring Gullsjön. En smula märkligt är onek
ligen nybyggesnamnet Gullbåck. Platsen är belägen långt från 
Gullbäcken, varför namnet inte kan ha topografisk anknytning 
till bäcken. Enligt muntliga uppgifter av meddelare skulle namnen 
Gullbäck och Tallberg, vilket senare visserligen ligger närmare 
andra platser med namn på Gull-, ha blandats samman av 
myndigheterna. Tallberg ligger dock rätt långt från Gullbäcken, 
och det förstnämnda upptogs 1801, det sistnämnda 1804, 
varför en sammanblandning väl får betraktas som osannolik. 
Anslutet till förleden i en rad äldre namn på Peng- är Penglund, 
numera del av Nyby. Kvarnfors är kanske medvetet anslutet till 
en grupp namn på Kvarn- (jfr dock även s 19). Möjligen är även 
Hällnäs namngivet i anslutning till det äldre nybyggesnamnet 
Hällfors, beläget mitt emot Hällnäs på Umeälvens motsatta sida 
(se dock även s 21). Långåker kan vara anslutet till namn på 
platser med förleden Lång- sydöst om nybygget. Namnet är 
topografiskt motiverat. Orrböle kan vara anslutet till förleden i 
Orrberget, namn på berg intill nybygget. Kanske har Åkerbäck, 
som ligger vid Ockelsjöns nordspets, namngivits i anslutning till 
förleden i namnet på det äldre nybygget Åker tjärn söder om 
sjön. 

Inom Vännäs kommun finns minst ett tjugotal namn på Ny-, 
Av dem 'årNybo, Nyborg, Nygård, Nyland, Nylandsnäs, Nyliden, 
Nynäs och Ny åker namn på nybyggen. Enligt syneprotokollen 
för Skavdal och Trinnliden föreslogs för dessa nybyggen namnen 
Ny ås och Ny bäck (se härom ovan s 14). Ofta anger Ny- i ort
namn opposition till en bestämd äldre bebyggelse (se ovan s 11 
Nyby och nedan s 29). I områden som detta, som koloniserats 
med stor hastighet är det rimligt att anta att den bestämt reci-
prokerande betydelsen hos Ny- förbleknat till förmån för en 
allmännare, dvs att Ny- uttrycker opposition till äldre bebyggelse 
i största allmänhet. Det finns alltså visst fog för att föra dessa 
namn till kategori 3.2.1.5 nedan. 

Nyliden, Nylandsnäs (jfr även under 3.2.1.3 ovan), Nybo, 
Nynäs och platserna för de föreslagna men inte åsatta namnen 
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Ny bäck och Ny ås ligger intill varandra och kan sägas utgöra en 
ansamling av namn på Ny-, Enligt syneprotokollen för Nyland 
och Nyliden skulle bostäderna anläggas på Kallängeskläppen 
respektive Hjoggsjöstensvedjan, vilket talar för att de åsatta 
namnen knappast kan vara gamla naturnamn/ägonamn. 

3.2.1.4 Förleden består av ett appellativ som på ett diffust och/ 
eller slentrianmässigt sätt aktualiserats vid insyningen 

Hittills har behandlats nybyggesnamn i vilka förleden kan knytas 
till personnamn eller ortnamn. I ett drygt tjugotal av namnen 
inom socknen är det emellertid svårt att knyta förleden till ett 
namn i omgivningen. I stället får man tänka sig att namngivaren 
låtit appellativt material ingå i förleden, kanske ord som beteck
nar terrängföreteelser som funnits eller aktualiserats på ett diffust 
och/eller slentrianmässigt sätt vid själva syneförrättningen. 

Bergbäck, Bergliden, Berglunda och Bergnäs är exempel på 
namn som, vad gäller förleden, inte kunnat knytas till andra 
namn, men som likväl kan sägas vara topografiskt motiverade. I 
inget av dessa fall har något *Berg(et) kunnat beläggas i närheten 
av nybyggena. Ett liknande namn är Stennäs, där man på platsen 
i och för sig kan konstatera förekomst av sten. 

I Gransele och Granlund växer — som på de flesta ställen i 
trakten — gran. I vaije fall i det sistnämnda fallet är det helt 
osannolikt att namnet skulle vara ett gammalt naturnamn (se 
vidare nedan s 31). Tallberg hör måhända hit — om det inte är 
fråga om ett uppkallelsenamn. 

Strömbäck och Strömåker ligger båda i anslutning till obetyd
liga bäckar. Några naturnamn som svarar mot förleden Ström-
finns inte i närheten. Ytterligare 10 bebyggelser med namnet 
Strömbäck, varav 9 inom Västerbottens län, finns enligt Svensk 
ortförteckning. Alla västerbottensnamnen är ursprungliga 1800-
talsnybyggen, varav det äldsta i Vännäs. Utanför Västerbottens 
län är Strömbäck som bebyggelsenamn belagt bara 1 gång som 
namn på ett kronojägarboställe i Brandstorp, Skaraborgs län. 
Det är helt osannolikt att Strömbäck i Vännäs vore uppkallat 
efter den orten. I omedelbar anslutning till Forsbacka finns 
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ingen fors, men möjligen har Gullbäckens strida lopp på Gull-
sjönäs ägor ca 6 km sydväst om nybygget utgjort incitament till 
förleden Fors- i namnet. Hit kan kanske även Åkerbäck räknas. 
Ingen odlad mark omtalas i syneprotokollet, och ingen bäck 
*Akerbäcken omnämns heller. Jfr härom dock ovan under 
3.2.1.3. 

Påfallande många är namn på Hög- : Högbäck, Högland, Hög-
lunda, Högåker och Högås, alla högt belägna lokaler. Några 
naturnamn *Högen har inte kunnat konstateras i närheten av 
platserna. När det gäller Högbäck — och eventuellt även Högland 
(om dessa båda se även under 3.2.1.1 och 3.1.2 ovan) — kan 
även upptagarens tillnamn ha spelat roll vid valet av förled. Det 
önskade men inte åsatta namnet Högnäs (se under 2.1 s 14) kan 
också räknas hit. I dessa fall kan förlederna sägas vara diffust 
topografiskt motiverade. 

I några fall tycks förlederna helt sakna topografisk motivering. 
Sådana namn är Nordåker, Näsåker och Västerbäck, där för
lederna är svårförklarliga. 

3.2.1.5 Förleden är e tt ord som står i opposition till ett annat 
ortnamn eller förleden i ett annat ortnamn 

En kategori namn är den där opposition till ett annat namn 
uttrycks med förleden. Ett sådant fall är Västerselet vid Ume-
älven (anlagt 1802), som står i opposition till namnet på den 
gamla, medeltida byn Seiet öster om Vindelälven. Västerselet 
ligger vid en fors, varför ett topografiskt samband med det 
primära naturnamnet Seiet är uteslutet. I opposition till Seiet, 
eller snarare Västerselet, har 1829 namnet Österselet givits, 
nybygge beläget mitt emot på Vindelälvens östra sida. Året 
innan anlades ett nybygge med samma namn öster om Harrselet 
vid Ume älv. Oppositivt härtill namngavs 1829 även ett nybygge 
Västerselet, väster om Umeälven. Det yngsta i denna serie av 
nybyggesnamn är Österselet vid Vindelälven. Namnen vid 
Vindelälven är bildade med det gamla bynamnet Seiet som ut
gångspunkt, och namnen vid Umeälven är sannolikt bildade till 
efterleden i Harrsele(t). 

Namngivningen här är funktionellt sett klart misslyckad, efter-
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som homonymi uppstått. Sedermera har man för att avhjälpa 
olägenheterna försett namnen med ytterligare väderstrecks
bestämningar så att namnen på orterna vid Vindelälven fått 
bestämningen Norra och namnen vid Umeälven Södra, förmod
ligen eftersom de ligger på olika breddgrader. Skillnaden är dock 
liten härvidlag. Avståndet mellan nybyggesgrupperna i öst-
västlig riktning är ca 2 mil. Tilläggen är här förvirrande och kan 
på sin höjd anses kartografiskt motiverade. 

Väderstrecksangivande förled har även Östergård, som är 
namngivet i förhållande till de äldre nybyggena Ny- och Inner
gård. 

Opposition beträffande läge längre in i Ume älvdal uttrycker 
det ovan nämnda Innergård. Ett nybygge Innernäs är vidare 
namngivet i förhållande till Stennäs nybygge. 

Till namn vars förled uttrycker opposition kan också föras de 
många namnen på Hög- och Ny- som behandlats under 3.1.1 
och 3.2.1.3 ovan. Men förleden uttrycker i dessa namn inte 
opposition till ett bestämt annat ortnamn. 

Därmed har förlederna i nybyggesnamnen inom Vännäs kom
mun behandlats.7 

3.2.2 EFTERLEDERNA 

I det föregående har efterlederna i nybyggesnamnen berörts 
bara helt sporadiskt. De namn som är sekundära till naturnamn 
i omgivningen (se avsnitt 3.1.1 ovan) är som sådana självfallet 
topografiskt motiverade, och därför behöver inget ytterligare 
tilläggas om dem här. För deras etymologi hänvisas till utgåvan 
under motsvarande bebyggelsenamn. 

I det följande har även uppkallelsenamn tagits med. Det kan 
ifrågasättas huruvida det är meningsfullt att ta med dessa i efter-
ledsdiskussionen, eftersom de ju övertas i sin helhet. Skälet till 
att jag gör det är att de kan ha utgjort mönster och förstärkt 
tendenser. Uppkallelsenamnen kan också vara åtminstone delvis 
topografiskt motiverade. 
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Bebyggelsebetecknande efterleder 

Efterleder vars motsvarande appellativ är bebyggelsebetecknande 
är sällsynta i materialet. I 3 fall förekommer -gård ( Ny-, Inner-
och Östergård). Dessa är pendangnamn. I 2 fall förekommer 
-borg {Eriksborg och Nyborg), och 1 gång vardera -bo (Nybo), 
-byn (Gullbyn) och -böle (Orrböle). Dessa namn intar således en 
särställning. Det rör sig å ena sidan om äldre, etablerade bebyg-
gelsenamnsefterleder (-bo, -byn, -böle) som tas upp i yngre 
namn och å andra sidan om yngre efterleder (-borg, -gård). 

Naturbetecknande efterleder 

De övriga namnen, dvs de som tas upp under 3.1.2 och 3.2.1.1—5 
ovan, har efterleder som skall kommenteras mer ingående i det 
följande. De motsvaras av a ppellativ, som betecknar naturföre
teelser eller (mera sällan) ägor. 

-näs 
Påfallande många är namnen på -näs (ca 15 st). Bland dem som 
anslutits till förleden i ett eller flera ortnamn i omgivningen 
återfinns IHällnäs, ILängnäs, bland namn där ett ortnamn utgör 
förleden Bojnäs, Gullsjönäs, Hednäs och Nylandsnäs. Innemäs 
har bildats genom en medveten ellips (se ovan s 15). Av dessa 
namn är det bara 2 som skulle kunna återgå på ett primärt natur
namn. Det är Långnäs, som ligger på en näsliknande formation 
mellan Umeälvens biflöde Tvärån och en bäck, den senare dock 
så obetydlig att man kan betvivla naturnamnshypotesen. Det 
andra är Bojnäs, beläget rätt långt in på den så kallade Bojen eller 
Böjeln, en markerad krok av Pengån, biflöde till Umeälven. I de 
övriga fallen finns inget i terrängen att anknyta efterlederna till. 

Härtill kommer uppkallelsenamnen Fagernäs, Haknäs, "i H all-
näs, Höganäs och Önskanäs, de ovan under 3.2.1.4 nämnda 
Bergnäs, Högnäs och Stennäs samt under 3.2.1.5 Nynäs. 
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-bäck 
Den näst vanligaste efterleden är -bäck, som ingår i ett 1 O-tal 
namn. Bildade till ortnamn i omgivningen är Tväråbäck och 
Vännforsbäck, till förleden i andra ortnamn Gullbäck och kanske 
Åkerbäck, till vanliga appellativ Bergbäck, IHögbäck och Ström
bäck samt eventuellt det ovan nämnda Åkerbäck (se under 
3.2.1.4 ovan). Uppkallelsenamn på -bäck är 1 Dombäck, Lybäck 
och lörsbäck. På dessa nybyggens marker flyter bäckar men 
inga med namn som svarar mot nybyggenas. 

-åker 
I 8 fall förekommer -åker, och i de flesta fallen betecknar efter
leden allmänt bebyggelse. Hit hör Hög-, Nord-, Ny-, Näs-, Ström-, 
Svett- och Västanåker. Bara i syneprotokollet till Högåker nämns 
att det odlats lite på platsen innan nybygget insynades. 

-lund 
16 namn finns efterleden -lund, som är svårbedömd. Appellativet 
lund m eller f 'skogsdunge' är levande i dialekten (se Larsson & 
Söderström), men det är rätt osannolikt att detta appellativ 
skulle ligga till grund för så m ånga nybyggesnamn på de norr
ländska oftast skogsbeklädda kronoallmänningarna. Det före
faller rimligare att -lund snarare skulle kunna anses genuint om 
det förekom som efterled i namn som syftar på terrängformatio
ner i odlade landskap, där dungar lättare kan urskiljas. Förmod
ligen saknar således namnen Fager-, Gran-, Hed-, Hög- (betr de 
två sistnämnda se även under -lunda) Kvarn-, Peng-, Sels- och 
Sökmyrlund topografisk motivering vad beträffar efterleden. 

-land 
-land förekommer i 5 namn: Högland, Nyland, Jämtland och 
Gottland, som ovan betraktats som schablonartade uppkallelse
namn med viss topografisk (saklig) motivering beträffande för
leden, samt Nilsland, vars förled troligen utgörs av nybyggarens 
namn (jfr ovan s 23). Enligt uppteckningar i DAUM är betydelsen 
'mindre jordområde', 'terräng' belagd i övre Norrland och den 
skulle eventuellt kunna vara aktuell i Nilsland. Troligare är väl 
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emellertid att -land här är schablonartat, kanske efter äldre 
mönster (jfr den äldre byn Spöland i Vännäs socken och Bränn
land i Urne socken). 

-sele(t) 
-sele(t) förekommer i 5 fall: Gransele, Väster- och österselet, de 
två sistnämnda som sagts ovan homonyma namn på nybyggen 
vid Urne- respektive Vindelälven. Fall forssele t, Harrselet och 
Inner- och Ytterkolkselet är gamla naturnamn (senare även 
namn på nybyggen, se s 18fovan), som syftar på lugnvatten i 
Umeälven. I detta komplex ingår även bergs- och nybygges
namnet Selsberg och nybyggesnamnet Selsfors, elliptiskt bildat 
till Övre Harrselsfors (se ovan s 15). Alla dessa lokaler är belägna 
längs Umeälven på en ungefär milslång sträcka. Förmodligen har 
Gransele, Väster- och Österselet bildats i anslutning till detta 
komplex av natur- eller äldre nybyggesnamn. 

-liden 
-liden förekommer i 4 namn: Berg-, Ny- Sjö- och Trinnliden. 
Denna efterled är svårbedömd. Skogssluttningar — lider — finns 
det gott om, och många gårdar i Norrland ligger på sådana. I 
dessa fall finns inga primärnamn belagda, varför man här kan miss
tänka att namnen kan ha givits nybyggena först vid insyningen. 
De är topografiskt motiverade. 

-fors 
I 3 fall förekommer -f or.s : Bränn-, Kvarn- och Selsfors. I omgiv
ningen till Brännfors finns en fors i Tvärån, vid Kvarnfors en 
liten fors i Kvarnbäcken. Selsfors är som ovan sagts elliptiskt 
bildat till Övre Harrselsfors, säkerligen bildat oppositivt till ny
byggesnamnet Harrselsfors. Några forsnamn — utom i det sist
nämnda fallet (se ovan s 18) — har inte kunnat beläggas, u tan 
namnen kan ha kommit till i samband med nybyggesanläggning
arna. 

-lunda 
-lunda förekommer i 3 fall: Berg-, Hed- och Hög lunda, varav de 
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två sistnämnda tillagts -a senare, -lunda får här betraktas som ett 
schablonartat bebyggelsenamnselement efter mönster av plurala 
äldre namn (se Hellberg 1960 s 73 och 83). 

-backa 
-backa förekommer i 2 fall, Tobacka och Forsbacka. Tobacka är 
bildat till ett äldre försvunnet namn (se ovan s 19) med utgångs
punkt från motsvarande appellativs oblika form i sing eller 
genom en om bildning efter mönstret av gamla namn på -a (se 
Hellberg 1960 s 73 och 83). Något namn *Forsbacken eller 
* Forsbackarna har inte kunnat beläggas. På båda platserna är 
terrängen kuperad, varför namnens efterleder kan sägas vara väl-
funna. 

-berg 
Efterleden -berg föreligge r i 2 namn \ Karlsberg och Tallberg. De 
har inte några naturnamnsmotsvarigheter, men nybyggena an
lades vid berg. Jfr även Eriksberg under -borg ovan. 

-dal 
-dal u tgör efterled i 2 namn som har mansnamn i förleden. Några 
motsvarande naturnamn har inte kunnat konstateras, men efter-
lederna är topografiskt motiverade. 

-ås 
-ås är i materialet belagt 2 gånger .Hög- och Västerås. Motsvaran
de naturnamn har ej kunnat konstateras. Om det senare namnet 
se ovan s 21. 

-ö{n) 
-ö(n) förekommer i 2 fall: Dalarö och Västerön. Åtminstone i 
Dalarö ä r efterleden topografiskt omotiverad, och namnet är ett 
uppkallelsenamn. Det till anläggning beviljade men aldrig upp
tagna Västerön uppges av Ste nberg Beskr ha insynats vid Snål
tjärn — ovisst dock exakt var. 
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-hall, - heden 
I 1 fall vardera är -hall och -heden belagda: Fredrikshall och 
Fäll forsheden. Efterleden i uppkallelsenamnet Fredrikshall är 
välmotiverad. Stenberg Ordb upptar ett ord hall f 'en liten backe 
eller uphöijning i skogen högre än det omkringliggande landet 

och anmärker att ordet är mindre brukligt. Jfr även Holm 
1970 s 61. Det till något eller några av namnen på Fällfors-
anslutna Fällforsheden har fått sin efterled efter namnet på de 
stora hedmarker som sträcker sig på var sin sina om Umeälven 
ett stycke från nybygget. Själva nybygget anlades emellertid på 
en bergssluttning (jfr även ovan s 15). 

3.3 SAMMANFATTNING 

Inom Vännäs socken har i de flesta fall nybyggare och i ett 
mindre antal fall synemän varit namngivare. Endast i 1 fall 
har syneförrättaren föreslagit namn, åtminstone att döma 
av syneprotokollen. Det finns alltså inga starka skäl att förmoda 
att tjänstemän skulle ha givit namn inom undersöknings
området (jfr Holm 1980 s 49 beträffande förhållanden i lapp
marken). Att nybyggare och synemän — oftast folk från 
trakten — föreslagit eller önskat namnen behöver inte innebära 
att de varit av spec iellt "folklig" eller "genuin" typ. Allmogen 
kan mycket väl ha varit påverkad av modeföreteelser beträffande 
namn. 

I de flesta fallen har nybyggena fått ta namn efter ter
rängföreteelser i omgivningen enligt gammalt möns
ter (ex vis Järvdal). Enda skillnaden mellan spontan, genuin 
namngivning och denna är strängt taget att man här kan tala om 
regelrätta, medvetna dop. 

I en del fall har namnen tillkommit genom uppkallelse. 
Oftast är uppkallelsenamnen sekundära till stadsnamn inom-
eller utomlands, (ex vis Västerås och Hamburg), till landskaps
namn (ex vis Jämtland) eller till bynamn i grannsocknar (ex vis 
H å k n ä s ) .  D e t  ä r  a l l t s å  d e l v i s  f r å g a  o m  i n t e r n  up p k a l l e l s e .  
Ibland har man valt ett uppkallelsenamn, därför att dess förled 
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utgörs av samma mansnamn som nybyggarens, ibland har till 
nybyggarens förnamn lagts en topografiskt mer eller mindre 
välmotiverad efterled. 

Vissa nybyggesnamn har sannolikt bildats genom anslut
ning till andra ortnamn i omgivningen, antingen så 
att hela primärnamnet ingår (ex vis Gullsjönäs) eller bara för
leden i ett namnkomplex (ex vis Gullbyn). Här kan man således 
t a l a  o m  h e i s e k u n d ä r e r  r e s p e k t i v e  f ö r l e d s s e k u n d ä r e r .  
Härvidlag har det varit svårt att avgöra om det varit fråga om 
reducerade äldre namn. 

I vissa namn är det svårt att koppla (någon av) de ingående 
lederna till en bestämd företeelse i terrängen. Dessa namn har 
med andra ord en diffus karaktär (ex vis Bergbäck), men kan 
ändå i en del fall sägas vara helt eller delvis motiverade. 

Slutligen finns en typ där förleden uttrycker opposition 
till andra ortnamn, antingen genom väderstrecksangivelse (ex vis 
Östergård), led som uttrycker läge i älvdal (ex vis Innergård) 
eller relativ tillkomsttid (t ex namn på Ny-). 

Ett genomgående drag är att efterleden i namnen, vilkas appel
lativa motsvarigheter oftast betecknar naturföreteelser, använts 
för att direkt bilda bebyggelsenamn. Se härom om sydsvenska 
förhållanden Benson 1972 s 34 ff. Efterleden har med andra ord 
blivit suffixartad. Speciellt vanliga sådana inom Vännäs kommun 
tycks vara -näs, bäck och -lund, -lunda. Vissa av namnen på -näs 
och -bäck kan dock sägas vara topografiskt motiverade. 
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4. NYBYGGESNAMNENS EFTERLEDER 
INOM VÄSTERBOTTENS LÄN 

4.1 MATERIAL 

Som visats i avsnitt 3.2.2 är efterlederna i de yngre bebyggelse
namnen inom Vännäs socken i inte obetydlig utsträckning 
terräng- eller ägobetecknande appellativ utan topografisk moti
vering. Det kunde därför vara intressant att undersöka om för
hållandena är likartade inom ett större omkringliggande område. 

För att få en uppfattning om efterledernas frekvens totalt 
och deras distribution geografiskt och kronologiskt har jag 
undersökt ett stort antal nybyggesnamnsefterleder inom Väster
bottens län med hjälp av d en förteckning över jordbruksfastig
heter som ingår i 1901 års Norrlandskommittés betänkande 
»huruledes den sjelfegande jordbrukande befolkningens ställning 
i Norrland och Dalarne må kunna vidmakthållas och stärkas och 
jordbrukets utveckling i nämnda landsdelar befrämias» (se Käll-
och litteraturförteckning). Förteckningen upptar namnen på de 
nuvarande byarna inom området och bygger på uppgifter i jorde
böckerna. Den tar för Västerbottens läns del upp 2 682 namn8 

på jordbruksfastigheter, nämligen dem som finns i den för vaije 
socken sist upplagda jordeboken. Namnmaterialet, som är upp
fört på kort och sorterat, är jämte tabeller deponerat i DAUM 
(acc nr 4120). 

Problemet är att på ett enkelt sätt avgränsa vilka av dessa 
b e b y g g e l s e r  s o m  s k a l l  b e t r a k t a s  s o m  y n g r e  n y b y g g e n .  I  d e  
allra flesta fallen finns i förteckningen uppgift om anläggningsår, 
men ibland saknas sådan, antingen på grund av att bebyggelsen i 
fråga är en gammal by eller kanske till följd av a tt uppgift om 
anläggningsdatum för ett (yngre) nybygge av någon anledning 
saknats vid upprättandet av förteckningen. 

De gamla — ofta stora — byarna har jag sållat bort genom att 
stryka de namn som tas upp i 1543 års jordebok, den för om
rådet först upplagda. Övriga bebyggelser som saknar uppgift om 
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resolutionsdatum har jag betraktat som yngre nybyggen, om de 
inte består av mer än ett hemmansnummer och ej överstiger 1 
mantal. Generellt gäller den regeln att ju äldre bebyggelse, desto 
större mantal och desto fler brukningsenheter. (För norrbottnis
ka förhållanden se Egerbladh, avsnitt 8.2.2.) Absolut tvingande 
argument för ålder är dessa kriterier dock ej, det skall erkännas. 

2 269 bebyggelser (ca 85 % av förteckningens namnbestånd) 
har jag betraktat som yngre nybyggen. Från dem har jag dess
utom gallrat bort 72 simplexnamn (t ex typen Klippen, Berg), 
26 (helt) samiska namn (t ex Kåtenoive, Moskenoivef och 46 
namn som jag kallat Övriga.10 Kvar att undersöka är slutligen en 
korpus av svenska efterleder i 2 125 sammansatta bebyggelse
namn.11 

4.2 EFTERLEDERNAS FREKVENS 

Nedan förtecknas i frekvensordning de efterleder som förekom
mer i namnen på yngre nybyggen inom Västerbottens län. Pro
centsatserna anger vaije efterleds andel i förhållande till det 
totala antalet sammansatta namn inom länet (2 125 st). 

-liden 233 (11 %), -näs 190 (8,9 %), -träsk 153 (7,2 %), -fors 135 
(6,4%), -berg 124 (5,8%), -bäck 110 (5,2%), -lund 87 (4,1 %), 
-sjön 79 (3,7%), -sjö 70 (3,3%), -sele 54 (2,5%), -berget 50 
(2,4%), -åker 49 (2,3 %), -ås 49 (2,3 %), -tjärn 43 (2%), -land 38 
(1,8%), -vik 35 (1,6%), -heden och -torp vardera 30 (1,4%), 
-backa 27 (1,3%), -dal 26 (1,2%), -mark 25 (1,2%), -by och 
-holm vardera 24 (1,1%), -å 22 (1%), -tjälen 21 (1%), -borg, 
-gård, -lunda och -vattnet vardera 20, -sund 19, -bäcken 18,-bo 
och -seiet vardera 13, -bränna, -brännan och -ström vardera 12, 
-kulla 11, -strand 10, -boda 9, -byn, näset och -vall 8, -lid, 
-myran och -udden 7, -ån o ch -ön 6, -backen, -böle, -dala, -fjäll 
och -hall 5 , -avan, -dalen, -kläppen, -marken och -svedjan 4, -ed, 
-brånet, -hult-, -hörningen12, -noret, -skog, -sten, -viken, -änget 
och -ö 3, -berga, -brännet, -fällan, -höjden, -klinten, -kullen, 
-rupli, -rödningen, -sta14, -stad, -vallen och -åsen 2 samt -botten, 
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-forsen, -fäbodarna, -grovan, -gärdet, -hamn, -hatten, -holmen, 
-högen, -kammen, -klinta, -klippen, -kroken, -köping, -lyckan, -
-malm, -man, -mon, -morän, -myr, -rödd, -skurun, -spon, -sunda, 
-sundet, -svarv, -säter, -sätra, -tuna15, -tället, -älven och -ör 1. 

Påfallande är hur fåtaliga bebyggelsenamnsefterldederna {-by, 
-torp, -böle m fl) är. De är 116 till antalet eller 5,5% av alla 
sammansatta namn. De allra flesta namnen innehåller således en 
efterled som motsvaras av ett terräng- eller ägobetecknande 
appellativ. Vissa efterleder har varit särskilt välrepresenterade 
vid namngivningen. Sålunda ingår -näs/-näset, -träsk, -sjö/sjön, 
-fors/-forsen, -berg/-berget, -lund/-lunda, -sele/selet, -åker och 
ås i drygt hälften (ca 51 % av alla sammansatta nybyggesnamn). 
Dessa efterleder skall undersökas närmare nedan. 

4.3. EFTERLEDERNAS DISTRIBUTION 

4.3.1 GEOGRAFISK DISTRIBUTION 

För att ge en uppfattning om hur nybyggesnamnens efterleder 
är spridda geografiskt inom Västerbottens län, illustreras 
nedan på kartor (se ss 41 —51 ) med kommentarer de 11 vanli
gaste efterledernas frekvens i procent för varje kommun i för
hållande till det totala antalet nybyggesnamn med respektive 
efterled inom länet. I kommentaren redovisas extremerna i hela 
procenttal. För fullständigare uppgifter se det material som arki
v e r a t s  i  D A U M .  M e d  n a m n  me n a s  n e d a n  a l l t i d  n y b y g g e s 
n a m n .  

-liden (se karta 1 ) 
Av totalt 233 bebyggelser med namn på -liden ligger drygt 22% 
inom Burträsk socken, som således har extremt många namn 
med efterleden. Väl spridd är den även i Jörn, Norsjö och Skel
lefteå, som vardera har en frekvens omkring 10—11%, och i 
Degerfors (drygt 8%). Nybyggesnamn på -liden förekommer 
inte alls i Nordmaling och Lövånger. 

-näs (se karta 2) 
Av totalt 190 bebyggelser med namn på -näs ligger drygt 12 % i 
Sorsele, där efterleden alltså är starkast företrädd. Degerfors har 
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drygt 8%, Vilhelmina och Bjurholm drygt 7%, Malå, Burträsk 
och Vännäs drygt 6 %. I Örträsk och Nordmaling finns inga 
nybyggesnamn med efterleden. 

-sjö(n) (se karta 3) 
Av totalt 149 namn på -sjö/-sjön återfinns över 12% inom var 
och en av Vilhelmina och Åsele socknar. Dorotea, Degerfors och 
Umeå ligger på drygt 8%, Bjurholm, Vännäs och Bygdeå kring 
6 %. Namn på -sjö(n) förekommer inte i Malå, Jörn, Skellefteå 
och Nysätra. 

-träsk (se karta 4) 
Av totalt 153 namn på -träsk återfinns 19% i Lycksele, drygt 
15% i Jörn och drygt 11 i Norsjö och Degerfors. Burträsk har 
drygt 9 %. I Fredrika, Örträsk, Nordmaling, Nysätra och Vännäs 
förekommer inga namn med efterleden. 

-fors (se karta 5) 
Av totalt 135 namn på -fors finns drygt 13% i Skellefteå och 
drygt 11 % vardera i såväl By ske som Lycksele. Bygdeå har nära 
9%. Degerfors, Burträsk och Sävar har vardera drygt 7%. Inga 
namn på -fors finns i Åsele och Lövånger. 

-berg (se karta 6) 
Av totalt 124 namn på -berg åt erfinns nära 13 % i Lycksele och 
drygt 11 % i Jörn. Vilhelmina ligger p å drygt 9%, följt av Åsele 
nära 9 %, Skellefteå drygt 8 % och Norsjö (drygt 7 %). I Lövånger, 
Nysätra och Sävar finns inga namn på -berg. 

-bäck (se karta 7) 
Av totalt 110 namn på -bäck återfinns de flesta (drygt 17%) i 
Umeå, tätt följt av Vännäs (drygt 16%). Bygdeå har 10%, 
Sävar drygt 9% och Degerfors drygt 7%. I Malå, Åsele, Örträsk 
och Lövånger finns inga nybyggesnamn på -bäck. 

-lund (se karta 8) 
Av totalt 87 nybyggen med namn på -lund återfinns de flesta 
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(drygt 17%) i Degerfors socken, tätt följd av L ycksele (drygt 
16%). Jörn ligger på drygt 10%, Malå på 8%. Norsjö och Umeå 
har nära 7 %. I Dorotea, Åsele, Fredrika, Nordmaling och Löv
ånger finns inga namn på -lund. 

-sele(t) (se karta 9) 
Av totalt 67 namn på -sele ~ -seiet återfinns de flesta i Lycksele 
(nära 15%). Sorsele, Degerfors och Vännäs har drygt 10%, Vil
helmina, Åsele och Norsjö har 7,5 %, Stensele, Dorotea, Jörn 
och Skellefteå 6 %. I Örträsk, Burträsk, Bjurholm, Sävar, Umeå, 
Nordmaling, Lövånger och Nysätra saknas namn med efterleden. 

-åker (se karta 10) 
Av totalt 49 nybyggen med namn på -åker återfinns drygt 20 % 
i Bjurholm, drygt 16 % i Vännäs och drygt 12 % i Umeå. Lycksele 
och Degerfors har vardera drygt 8%. Vilhelmina och Sävar har 
drygt 6 %. I Åsele, Jörn, Norsjö, Burträsk, Nordmaling, Lövånger, 
Nysätra och Bygdeå finns inga namn med efterleden. 

-ås (se karta 11 ) 
Av totalt 49 namn på -ås återfinns hela 28,5 % i Lycksele. Sorsele 
har drygt 12% och Degerfors och Bjurholm drygt 10%. Vilhel
mina och Malå har något över 6%. Åsele, Örträsk, Burträsk, 
Byske, Skellefteå, Nysätra och Sävar socknar har inga nybygges
namn på -ås. 

De ovan behandlade 11 bebyggelsenamnsefterlederna har så 
pass hög frekvens att det kan anses meningsfullt att illustrera 
deras distribution på det sätt som gjorts ovan. Bland de övriga 
efterledema (se s 37 f) kan inga säkra tendenser iakttas, efter
som deras frekvens knappast tillåter det. 

Utifrån gjorda erfarenheter vid arbetet med bebyggelsenamnen 
i Vännäs socken kan man med visst fog förutsätta att en stor del 
av namnen i den förteckning som behandlats av mig tillkommit 
direkt i samband med nybyggesanläggningarna. Härav följer att 
många namn är helt eller delvis topografiskt omotiverade. En 
tanke som emellertid inställer sig är att man inte vet i vad mån 
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Karta 1. Nybyggesnamn på -liden. 

Totalt 223 namn Förkortningar av sockennamnen 

20%- Bgd Bygdeå Nsj Norsjö 20%-
Bjh Bjurholm Nys Nysätra 

10-19% Btr Burträsk Skf Skellefteå 10-19% 
Bys Byske Sor Sorsele 

6-9% Dfs Degerfors Stl Stensele 
Dor Dorotea Säv Sävar 

0,1-5% Fre Fredrika Ume Umeå 
Jör Jörn Vil Vilhelmina 

0% Lsl Lycksele Vän Vännäs 
Löv Lövånger Åsl Åsele 
Mal Malå Ötr Örträsk 
Nmg Nordmaling 
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Karta 2. Nybyggesnamn på -näs. 
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Totalt 190 namn 
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0% 

42 



Karta 3. Nybyggesnamn på -sjö{n). 

Totalt 149 namn 



Karta 4. Nybyggesnamn på -träsk. 

\ • Dor \ 

Totalt 153 namn 

Hi 20%-

6-9% 

• '.'M 0,1—5^ 

! o% 
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Karta 5. Nybyggesnamn på -fors. 

Totalt 135 namn 



Karta 6. Nybyggesnamn på -berg. 

Totalt 124 namn 
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Karta 7. Nybyggesnamn på -bäck. 

Totalt 110 namn 



Karta 8. Nybyggesnamn på -lund. 

Totalt 87 namn 

Hl 20%-

10-19% 

6-9% 

I 0,1-55 

0% 
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Karta 9. Nybyggesnamn på -sele(t). 

Totalt 67 namn 
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Karta 10. Nybyggesnamn på -åker. 

Totalt 49 namn 



Karta 11. Nybyggesnamn på -ås. 

Totalt 49 namn 



de många till synes terräng- eller ägobetecknande efterlederna 
som berörts ovan eventuellt återspeglar det förhållande som 
råder i gamla naturnamn, till vilka de är sekundära eller med
vetet, direkt sekundärbildade vid nybyggesanläggningarna. Enligt 
min åsikt kan dock vissa slutsatser dras utifrån materialet, låt 
vara att de bör betraktas med försiktighet. 

De många bebyggelsenamnen på -liden (se ovan s 38) har en 
karaktäristisk geografisk distribution. De är tätast belagda i Bur
träsk och socknarna däromkring, med en mild överdrift den 
nordöstra delen av Västerbotten. Man kan då med rätta ställa 
sig frågan om inte distributionen här återspeglar motsvarande 
förhållanden beträffande -liden i områdets naturnamnsbestånd. 
För att söka utröna hur det förhåller sig härmed har jag gått 
igenom DAUM:s naturnamnssamlingar för Bjurholms och Jörns 
socknar, vilka som sagts s 38 representerar ytterligheter vad 
beträffar beståndet av bebyggelsenamn på -liden. Båda är inlands
socknar med ungefär lika stor yta. Drygt 4 000 naturnamnsupp-
teckningar finns från vardera.16 Från Bjurholm finns drygt 
hundratalet naturnamn på -liden upptecknade, från Jörn drygt 
femtiotalet. Enligt mängden uppteckningar råder således det 
omvända förhållandet mellan socknarna beträffande naturnamn 
på -liden. Till yttermera visso gör några av uppteckningarna från 
Jörn intryck av att vara sekundära till mycket unga nybygges
namn.17 

Från Vännäs socken finns drygt 1 000 naturnamnsuppteck-
ningar i DAUM. Av dem innehåller drygt 30 elementet lid. Inget 
har givit nedslag i bebyggelsenamngivningen. Från Sorse le socken 
finns drygt 4 700 naturnamnsuppteckningar, varav ca 52 är 
namn på -liden. Av dem har 2 givit nedslag i bebyggelsenamngiv
ningen. Från Burträsk socken har drygt 3 700 naturnamnsupp
teckningar gjorts, av vilka 51 slutar på -liden. Nedslagen i 
bebyggelsenamngivningen är där 39, ett stort antal. 

Appellativet lid f 'skogssluttning' finns belagt från hela Väster
bottens län. Förutsättningarna att beskriva, benämna och namn
ge denna terrängformation kan således sägas vara likartade i de 
olika socknarna. Själva terrängformationen är talrikt förekom
mande i hela länet, möjligen med det förbehållet att den är 
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ovanligare vid den flacka kusten. Om terrängen är relativt likartad 
i två trakter och om det appellativa ordförrådet erbjuder samma 
möjligheter att benämna en viss terrängformation, bör inte skill
naderna mellan socknarna vara så s tora som de är när det gäller 
efterleden -liden i bebyggelsenamn. Ett stort naturnamnsbestånd 
på -liden ger således inte automatiskt ett motsvarande stort ned
slag i nybyggesnamngivningen. Det är alltså tydligt att -liden av 
någon anledning varit en välrepresenterad efterled i nordost, i 
synnerhet i Burträsk socken. 

Som sagts ovan s 30 finns inom Vännäs socken flera nybygges
namn på -näs, vilka inte verkar vara sekundära till naturnamn. 
Det är väl då att vänta att förhållandet kan antas råda även på 
andra håll i länet. 

Bland ca 4 70018 naturnamnsuppteckningar från Vännäs 
grannsocken Bjurholm finns ett hundratal namn på -näset. 
Antalet bebyggelsenamn på -näs är 14 (se DAUM 4120), varav 7 
är sekundära till upptecknade naturnamn. Från Nordmalings 
socken (sydost om Bjurholms) finns bland drygt 3 000 natur
namnsuppteckningar ett 60-tal namn på -näset, men inget bebyg
gelsenamn på -näs. Från Sorsele socken finns bland ca 4 700 
naturnamnsuppteckningar drygt 40 namn på -näset. Motsvarande 
antal bebyggelsenamn på -näs är 23 (se DAUM 4120). Av dessa 
har 6 upptecknade naturnamnsmotsvarigheter. Från Jörn har ca 
4 100 naturnamn upptecknats i DAUM. Av dem har bara 8 näs 
som ingående element. En skillnad kan således sägas föreligga 
mellan de jämförda nordostliga och sydostliga socknarna. Enligt 
uppteckningarna är elementet vanligt även i Sorsele socken. 
Efter genomgången av namnen i Jörns och Burträsks socknar 
förefaller det mig som om -udden vore vanligare än -näs i namn 
på terrängföreteelser längre norrut. I Bjurholm, Sorsele och Jörn 
verkar det som om mängden bebyggelsenamn på -näs proportio
nellt vore en avspegling av motsvarande mängd naturnamn. I 
Nordmaling däremot råder inte detta förhållande. 

Bedömningen av Ms-namnen är betydligt svårare än av namnen 
på -liden, eftersom appellativet näs:s betydelse är mycket mer 
mångfasetterad. Lindén 1968 s 91 ff har avgränsat fem betydelser 
av appellativet näs främst på grundval av on omastiskt material 
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från övre Dalarna. Han urskiljer följande huvudbe ty delsegrupper: 
1. 'landtunga i sjö eller sjöliknande parti ("sjönäs")', 2. land
parti mellan två sjöar (motsv) och ett vattendrag som förbinder 
sjöarna ("biandnäs")', 3. 'landparti i bukt eller brytning av 
vattendrag (älv, å, bäck) ("vattendragsnäs")', 4. 'landområde 
mellan två vattendrag som flyter ihop ("åvinkels-, åmellannäs")' 
och 5. 'markområde mellan två vägar som löper ihop'. 

I rikssvenskan föreligger även en betydelse 'landremsa mellan 
två vatten', som enligt Lindén kan ha utvecklats ur betydelse 2. 
Lindén menar vidare att en sekundär betydelse 'slåtternäs' har 
utbildats ur 3 till följd av den mycket vanligt förekommande 
fodertäkten på sådana formationer. Enligt honom kan näs an
vändas som beteckning på jämn mark vid vatten, oavsett om 
marken skjuter ut. Till betydelse 5 för Lindén slutligen även 
betydelsen 'framskjutande skogsparti (oftai myr)'("skogsnäs")'. 

Att utan noggrann penetrering av materialet i äldre hand
lingar och utan besök på platsen avgöra vilken av betydelserna 
ovan som skulle kunna vara aktuell i varje enskilt fall av namnen 
på -näs i materialet låter sig ej göra här. Vid genomgången av de 
upptecknade naturnamnens betydelseangivelser har jag noterat 
att de vanligaste överensstämmer med Lindéns betydelser 1, 3 
och 4. Hur skall man då förklara att det finns så många bebyg
gelsenamn på -näs som inte har någon naturnamnsmotsvarighet 
och vars efterled inte tycks ha något näs-liknande korrelat? 
Lindéns betydelse 5 'markområde mellan två vägar som löper 
ihop' är inte belagd i övre Norrland och får därför avvisas tills 
vidare. Den ur betydelse 3 utvecklade sekundära betydelsen 
'slåtternäs' är belagd 1 gång i DAUM:s dialektordsregister från 
Nordmaling och flerstädes i naturnamnsuppteckningarna från 
samma socken. Ofta finns dubbla uppsättningar uppteckningar 
av ett och samma namn dels med angivelsen 'slåtter', dels 
med angivelsen 'näs', den senare någon av Lindéns betydelser 1, 
3 eller 4. Att ordet i Västerbotten kunnat användas om terräng 
som inte omges av vatten vittnar naturnamnet Snottemäsmyran 
(se TK 19K/20K NV/SV) i Ume socken, ca 1 km öster om E4, 
ca 5 km norr om Sörmjöle. Det är sannolikt att det namn 
*Snotternäset, till vilket det aktuella namnet är sekundärt, varit 
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en myrslåtter eller legat vid en slåtteräng. Det är dock att notera 
att ordet i denna sekundära betydelse är belagt bara i sydöstligaste 
delen av Västerbottens län. Att alla topografiskt omotiverade 
namn på -näs skull e vara sekundära till namn på fodertäkter får 
anses rätt osannolikt. I stället får man nog i stor utsträckning 
betrakta -näs som en modebetonad, suffixartad efterled. 

Vad beträffar nybyggesnamn med de vattensamlingsbeteck-
nande efterlederna -sjö{n) och -träsk samt de ovanligare -vattnet 
och -tjärn är det nog i allmänhet så att de allra flesta är sekundära 
till naturnamn. I varje fall gäller detta förhållande i Vännäs 
socken.19 Utbredningen av nybyggesnamn på -träsk överens
stämmer i stort med den som Jonsson 1966 s 10 och karta I 
(bil) beskrivit för motsvarande naturnamns del. -träsk fö rekom
mer ymnigast inom ett nordligt område och i inlandssocknarna, 
-sjö(n) i söder, speciellt i sydost, -vattnet förekommer inte i 
namn på bebyggelse i sydöstligaste delen, men är i övrigt rätt 
jämnt spritt, -tjärn tycks vara vanligast i Degerfors och Burträsks 
socknar, vilket stämmer med iakttagelser som Österlund 1983 
s 8 och Stenman 1986 ss 3 och 12 gjort beträffande vattensam
lingsnamn. De ovan nämnda efterlederna tycks alltså inte ha 
någon suffixartad karaktär.20 

Namn på -fors har sin största utbredning i nordöstra delen av 
länet, men det är vanligt även i Lycksele. I Vännäs socken är 
efterledens status i unga nybyggesnamn svårbedömd (se ovan 
s 32). Jag har därför gjort en undersökning bland naturnamnsupp-
teckningarna i DAUM beträffande relationen nybyggesnamn— 
eventuellt motsvarande naturnamn i Byske socken, där nybyg
gesnamn på -fors är vanligast förekommande (18 st), och funnit 
att 5 av dem inte har upptecknad naturnamnsmotsvarighet. Med 
reservation för att de felande forsnamnen kanske inte uppteck
nats, kan det kanske antas att -fors i nybyggesnamn kan vara 
suffixartat. 

Namn på -berg finns i alla socknar, men de är ymnigast i 
Lycksele. Även i andra lappmarkssocknar och i de nordöstra 
socknarna är det vanligt. Omvänt finns de flesta nybyggena med 
namn på -bäck i de sydliga kustsocknarna och i Degerfors i 
inlandet. Att namn på -bäck saknas i Malå, Lövånger och Åsele 
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är väl rätt anmärkningsvärt. Berg och bäckar är vanliga i hela 
Västerbottens län, och naturnamn med efterlederna är talrikt 
belagda över hela länet. Den ojämna spridningen av nybygges
namn på -berg och -bäck antyder dessa efterleders suffixliknande 
karaktär. 

Namn på -lund är mest spridda i inlandssocknarna och sock
narna norr därom. I 5 socknar saknas de helt. Svårigheten att 
(åtminstone i Vännäs socken) finna belagda naturnamnsmot-
svarigheter till nybyggesnamn med efterleden tyder på att -lund 
är suffixartat. 

Namn på -sele(t) har en karaktäristisk utbredning. De är vanli
gast i inlandet och i nordväst men är också vanliga i de övriga 
lappmarkssocknarna och i nordost. I de sydliga och sydöstra 
socknarna och i inlandssocknen Burträsk saknas nybyggesnamn 
på -sele(t). Inom Vännäs socken har jag kunnat konstatera att 
flera namn på -seiet (se ovan s 32) tillkommit direkt vid nybyg
gesanläggningarna. Man kan således säga att efterleden kan vara 
suffixartad, om än inte i lika hög grad som exempelvis -liden, 
-näs, -bäck, -berg och -lund. 

Även distributionen av -åker är märklig. I Bjurholm är -åker 
högfrekvent, liksom norr och öster därom, men i 8 socknar 
saknas det helt. Eftersom de flesta nybyggen togs upp på krono-
allmänningarna (skogsmarken) som inte tidigare uppodlats, får 
-åker anses suffixartat. 

Spridningen av n amnen på -ås är också ojämn. I 5 socknar är 
efterleden högfrekvent och i lika många saknas den helt. Även 
-ås kan således misstänkas vara suffixartad. 

4.3.2 KRONOLOGISK DISTRIBUTION 

Eftersom en del av nybyggesnamnens efterleder inom Vännäs 
socken (se utgåvan passim och kap 3 ovan) visat sig topografiskt 
omotiverade och suffixartade och eftersom starka skäl talar för 
att liknande förhållanden råder även i övriga delar av Väster
bottens län, inställer sig frågan om vissa efterleder mera frekvent 
kan ha kommit till användning under vissa tider, med andra ord 
om det gått mode i efterledsvalet. Jag har därför undersökt hur 
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de ovan behandlade elva mest frekventa efterlederna fördelar sig 
i tiden. Självfallet har bara de nybyggen som i materialet har 
utsatt resolutionsdatum tagits med. För att få ett grepp om 
eventuella förändringar i namngivningen har jag delat in namnen 
i 50-årsintervaller (utom för 1600-talet), en ungefarlig mans
ålder. Materialet är här inte indelat i socknar, utan förutsätt
ningen är den att samma mode skulle ha gällt i hela undersök
ningsområdet. Frekvenserna i absoluta tal och i procent av d et 
totala antalet upptagna nybyggen under ifrågavarande 50-års-
period framgår av tabellen på s 58. 

Nybyggesnamn på -träsk, -sjö{n) och -sele(t) har sin tyngd
punkt på 1700-talet, -sele(t) speciellt under förra hälften. 

Nybyggesnamnsefterleden par préférance -liden förekommer 
bara 1 gång under förra delen av 1700-talet. Därefter är den hela 
tiden den mest representerade efterleden och har en jämn för
delning under hela nybyggesperioden. 

Efterleden -näs(et) förekommer under 1700-talets senare 
hälft, men högst frekvens har den under förra hälften av 1 800-
talet. Därefter sjunker antalet. 

-furs är talrikast under senare hälften av 1700-talet, och frek
vensen sjunker något under 1800-talets förra del för att ytterli
gare sjunka till ungefär hälften under senare delen. 

Nybyggesnamn på -berg(et) är representerade från och med 
1750-talet och framåt. Under 1800-talet ökar andelen till det 
dubbla och når en kulmen mot slutet av seklet. 

Efterleden -bäck{en) ingår i namn på nybyggen upptagna från 
och med 1750-talet och framåt. Under förra hälften av 1 800-
talet tycks en ökning äga rum, och under senare hälften planar 
kurvan ut. 

Namn på -lund har en yngre karaktär. Efterleden förekommer 
sparsamt under senare delen av 1700-talet, ökar därefter och når 
sin högsta frekvens under senare delen av 1800-talet. 

Det i nybyggesnamn totalt sett rätt ovanliga -åker har sin 
tyngdpunkt under 1800-talet. Detsamma gäller -ås, som har sin 
högsta frekvens mot slutet av nybyggestiden. 

Undersökningen visar att de äldsta nybyggena fått namn vars 
efterleder i stor utsträckning betecknar sjöar eller avsnitt av 
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rinnande vatten. Som ovan sagts s 56 är dessa namn oftast 
sekundära till naturnamn. Eftersom kolonisationen i äldsta tid 
ägde rum vid v atten och längs floddalarna, är förhållandet föga 
märkligt. Namn på -sjö{n), -träsk, -sele(t) och senare -fors har 
åsatts nybyggen under hela kolonisationstiden, om än i mindre 
utsträckning under 1800-talet. 

Det är egentligen i slutet av 1700-talet, när den stora koloni
sationsvågen sätter in, som man kan räkna med att en namngiv-
ning med suffixliknande efterleder blir vanlig. Nybyggesnamn 
med efterlederna -liden, -näs(et), -berg(et), -bäckien), -lund, 
-åker och -ås är således framför allt 1800-talsföreteelser. 
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5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 

Att döma av iakttagelser gjorda i det primära undersöknings
området, Vännäs socken (se avsnitt 3), finns svaga skäl att räkna 
med en myndighetsstyrd namngivning av kronobyggena, i 
vaije fall i den meningen att en representant för överheten verk
ligen skulle i någon större utsträckning ha bildat namn. (Jfr dock 
Holm 1980 s 49 som talar om andra förhållanden beträffande 
vissa lappländska nybyggesnamn.) 

Som visats ovan i avsnitt 2.1 är det i Vännäs socken oftast 
nybyggarens namnförslag som kommit att åsättas nybygget. 
I  e n d a s t  e t t  f a l l  u p p g e s  s y n e f ö r r ä t t a r e n  —  l ä n s m a n n e n  —  h a  
föreslagit namn. Synemännens roll verkar ha varit begränsad, 
och de kan dessutom knappast sägas ha varit överhetsrepresen
tanter (utom möjligen i en instrumenteli mening), eftersom de 
var byamän från trakten. Det kan väl i och för sig hävdas att för
hållandena i de övriga socknarna i Västerbottens län (det ut
vidgade undersökningsområdet — se avsnitt 4) kan ha varit 
annorlunda och länsmannens roll större. Att döma av strukturen 
hos de övriga nybyggesnamnen i länet finns dock inget klart 
stöd för att så skulle ha varit fallet. 

De enda fall där man kan hävda att myndigheterna styrt 
namngivningen är där namnvård har kunnat konstateras (se 
ovan avsnitt 2.2) — dvs när i syneprotokollet önskat namn inte 
stämmer överens med åsätt. Myndigheternas styrning har i 
V ä n n ä s  s o c k e n  v i s a t  s i g  b e s t å  i  b  y  t  e  e l l e r  i  m o d i f i e r i n g  a v  
namn, båda företeelserna dock bara i ett litet antal fall. Byte 
kan antas ibland ha sin grund i namnkollision med annat ny
byggesnamn inom socknen (som i exemplet Gottland, utbytt 
mot Fällforsheden) och modifiering, som oftast innebär 
avkortning, väl på grund av a tt det önskade namnet ansetts 
för otympligt (som i exemplet Inre Nygård, utbytt mot Inner
gård). I några få fall kan den troliga orsaken till namnändring inte 
fastställas. Slutsatsen blir således att man för Vännäs sockens 
del kan tala om en myndighetsstyrd namngivning bara i 
den ringa mån namnvård förekommit. 
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Undersökningen av efterlederna i namn på nybyggen inom 
Västerbottens län är behäftad med flera svagheter, varav den 
största är att vaije enskilt nybyggesnamn i de flesta fall inte 
kunnat bedömas genom undersökningar på platsen. En annan är 
att det är svårt att få grepp om uppkallelsens betydelse. Enligt 
min mening kan dock vissa preliminära antaganden om nybygges
namnen göras utifrån den ovan utförda analysen av namnens 
geografiska och kronologiska distribution. 

Namn med vattensamlingsbetecknande efterled (-sjö, -träsk, 
-vatten och -tjärn) går i större utsträckning än de övriga tillbaka 
på naturnamn. Detsamma fast i mindre utsträckning tycks gälla 
-sel(et) och -fors. Bilden är här dock inte lika entydig. Utbred
ningen av n ybyggesnamn med vattensamlingsbetecknande efter
led tycks i allt väsentligt överensstämma med kända dialekt
geografiska data. Nybyggesnamn med dessa efterleder tycks som 
sådana också tillhöra ett äldre skede. 

Undersökningen ger också enligt min mening upplysning om 
att nybyggesnamnen på -liden, -näs, -lund, -berg, -bäck, -åker 
och -ås i stor utsträckning inte har sin grund i gamla, redan exis
terande natur- eller ägonamn. Spridningen tycks inte stämma 
överens med de dialektgeografiska spridningsvägarna, utan de 
grupperar sig på ett annat sätt. En mellanställning intar här som 
sagts ovan namn på -fors och -select). En stor del av de till synes 
terräng- eller ägobetecknande namnen har således tillkommit i 
samband med själva nybyggesanläggningarna. De mest schablon-
eller suffixartade efterlederna är -liden, -näs, -lund och -åker, 
som på många ställen sannolikt saknar topografisk motivering. 
Namn på -berg oc h -bäck, som ju är vanliga som nybyggesnamn 
inom vissa områden men som saknas helt inom andra (där natur
namn med efterlederna också finns), kan inom Vännäs socken 
konstateras ha en viss, (diffus) topografisk motivering, kanske 
på grund av a tt namngivarna inspirerats av något visst berg el ler 
någon viss bäck — ofta med annat namn — eller av berg och 
bäckar i största allmänhet i omgivningen till nybygget. 

En berättigad fråga är varför man i så stor utsträckning använt 
sig av suffixliknande efterleder. Ett antagande kunde vara att 
det rått brist på naturnamn i omgivningen vilka nybyggesnamnen 
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kunnat göras sekundära till. I syneprotokollen för Vännäs socken 
har jag kunnat konstatera att nybyggen ofta anlagts på redan 
namngivna platser men att nybyggena i fråga inte åsatts motsva
rande naturnamn. Sålunda anlades nybyggena Berglunda på 
Gäktjärnsliden, Bojnäs på Bojen, Dombäck på Hälltjärnsliden, 
Fredrikshall på Orrmyrkläppen, Fällforsheden vid Berget, Fäll-
forsselet på Näset, Hamburg på Mågeråsen, Kvarnlund vid Stor
fågelberget, Nordåker vid Brattmyrliden, Nyland på Kallänges-
kläppen, Nyliden på Hjoggsjöstensvedjan, Pengfors på Mark-
svedjan, Västerbäck på Hästkläppen och Östanå vid Brattmyran. 
Man kan tycka att dessa nybyggen skulle ha kunnat få de anförda 
naturnamnen, i synnerhet Berglunda, Nordåker och Dombäck, 
som anlagts på terrängformationer med namn på det så vanliga 
-liden. Vad som utifrån de få uppräknade namnen kan sägas är 
att naturnamn i dessa fall funnits att ta till men att de av någon 
anledning ändå inte valts. Självfallet har namngivaren haft anled
ning att bedöma hela namnet inte bara en del av det. Det vore 
med andra ord en intressant namnsociologisk forskningsuppgift 
att inom t ex Västerbottens län undersöka vilka naturnamn som 
inte ansetts duga och vilka som i stället valts. En sådan under
sökning kräver emellertid en genomgång av stora mängder syne
protokoll med resolutionskoncept och får bli en uppgift för 
medarbetarna i kommande utgåvor i den nystartade serien Övre 
Norrlands ortnamn. 
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NOTER 

1 Protokollen är ofta mycket namnrika och beskrivande, varför det inte 
nog kan poängteras vilken utomordentlig källa de är vid onomastiska 
bedömningar. Handlingarna (se HLA i Käll- och litteraturförteckning) 
är dessutom oftast försedda med överskådliga register, varför det 
sällan uppstår problem att hitta protokollen. 

2 Av syneprotokollen framgår ibland att plats för bostaden till vissa 
nybyggen utsågs på en redan namngiven plats (se t ex Nyland och 
Nyliden i utgåvan). Men naturnamnet i fråga ansågs sannolikt inte 
acceptabelt som nybyggesnamn, eftersom det varken önskades eller 
åsattes. 

3 Så gör även Pellijeff 1980 t ex ss 34,55 och 61. 
4 Benson menar med rätta att ingen exakt gräns finns mellan dessa typer. 
5 Hos Christensen 1974 s 41 har termen en vidare i nnebörd än den har 

här. Hos henne — och andra — avses med helsekundärt alla namn där 
hela primärnamnet ingår. Kategorien 3.2.2 nedan kan således enligt 
hennes definition även föras dit. 

6 Jag har tyvärr inte funnit något resolutionsprotokoll till Nilsland. 
7 För fullständighetens skull skall även nybygget Svettåker nämnas. 

Namnet är skämtsamt och tillkommet vid insyningen. 
8 Jag har inte räknat med namn av typen Norr fors nya, Brat t fors södra 

och liknande, som är oppositiva och ett slags dub bletter. Inte heller 
har jag räknat in sådana namn som Lycksele skolebol, prestebol etc. 
(Jfr nedan not 10.) 

9 Namn med samisk förled men med svensk efterled har jag däremot 
räknat med. 

10 Gruppen är oenhetlig. Gemensamt för namnen är at t de oftast är en-
ledade. Ett försök till indelning skall göras. 11 namn är av typen 
Wilhelmina prestbol, Åsele skolebord etc. Hit har även förts baklänges-
namn: Nide (< Edin) i Byske, Matsneke (< Ekenstam) och Nidolf 
(< Flodin) iBygdeå; ramsnamn\Snipp, Snapp, Snorum och Hej (Jörn); 
namn som har anknytning till villkoren för nybyggesanläggningen: 
Försöket (både Lycksele och Sorsele) och Villkoret (Jörn); namn som 
vittnar om träta och avund: Långtvist och Avunda (Vilhelmina resp 
Umeå); idyllnamn: Friheten (Malå och Stensele), Tillflykten (Deger-
fors), Trevnaden (Lycksele), Friden (Stensele) och Borgen (Åsele); 
fjärruppkallelsenamn : London, Hamburg och Lybäck (Vännäs), Krim 
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(Vilhelmina), Manilla, Tusculum och Pompej (Degerfors), Jerusalem i 
Nysätra och Ararat i Lycksele (de två sistnämnda med biblisk anknyt
ning); idoghetsnamn: Verksamheten (Stensele); namn som anger 
perifert läge : Ensamheten (Stensele och Norsjö); mycket vanliga vand
ringsnamn : Fågelsång (B ygdeå) och Kråkvinkel (Lycksele) och skämt
namnen Fått, Plan och Slut (Skellefteå). 

11 En del av namnen är uppkallelse- och lånenamn och är ju som sådana 
semantiskt sett enledade. I d et stora material som det här är fråga om 
har det dock inte varit möjligt för mig att avgöra vilka som tillhör 
kategorien. I e nlighet med resonemanget på s 29 kan dock förfarings
sättet försvaras. 

12 Något oegentligt har jag för enkelhetens skull tagit upp namn på 
-hörningen här, vilka ju rätteligen skall betraktas som avledda samman
sättningar. 

13 Det är fråga om två namn Borup i Skellefteå och Norsjö socknar. 
14 Det rör sig om ett skämtsamt namn Yppersta (Lycksele socken) och 

ett Torpsta (Stensele socken), alltså båda unga namn. Jfr här Bösta i 
Ume socken, upptaget i de äldsta skattelängderna. Bösta har sagts vara 
det nordligaste gamla sfa-namnet i Norden (se härom Holm 1970 
s 58 f), vilket kan diskuteras. 

15 Ett 1872 upptaget Fjälltuna i Dorotea socken. Namnet har en äldre 
förebild i Fredrika, en by omfattande 7/32 mtl på två hemmansnum
mer men med okänt resolutionsår. 

16 Antalet är ungefärligt. Jag har här — liksom nedan vad beträffar antalet 
naturnamn inom berörda socknar — skattat det totala antalet natur-
namnsuppteckningar, vilket är en osäkerhetsfaktor. 

17 Namnen på nybyggena Snipp, Snapp (tillsammans med Snorum och 
Hej upptagna 1836) har t ex givit upphov till de sekundära natur
namnen Snippliden och Snappliden. 

18 Antalet naturnamnsuppteckningar från Bjurholm är något större, men 
skillnaderna är dock så sto ra att det knappast spelar någon roll i sam
manhanget. 

19 Undantag är nybyggesnamnen Klintsjö och Holmsjö, som inte har 
namn efter sjöar. 

20 Jfr här Benson 1972 s 36, som ger exempel på bebyggelsenamn på -sjö 
i södra Sverige, vilka saknar topografisk motivering. 
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EFTERLEDSREGISTER 

-avan 37 
-backa 33 ,37  
-backen 37 
-berg 33,37,38,39,46,55,56,57,58,59,61 
-berga 37 
-berget 37,38, 58, 59 
-bo  30 ,37  
-boda 37 
-borg  30 ,33 ,37  
-botten 37 
-brånet 37 
-bränna 37 
-brännan 37 
-b rännet 37 
-by  37 ,38  
-byn 30 ,37  
-bäck 31,35,37,39,47,55,56,57,58,59,61 
-bäcken 37, 57, 58, 59 
-böle 30,37,38 
-dal 33, 37 
-dala 37 
-dalen 37 
-ed 37 
-pil 37 
-fors 32,37,38,39,45,55,57,58,59,61 
-forsen 38 
-fäbodarna 38 
-fällan 37 
-grovan 38 
-gård 30,37 
-gärdet 38 
-hall 34,37 
-hamn 38 
-hatten 38 
-heden 34,37 
-holm 37 
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-holmen 38 
-hult 37 
-högen 38 
-höjden 37 
-hörningen 37 ,64  
-kammen 38 
-klinta 38 
-klinten 37 
-klippen 38 
-kläppen 37 
-kroken 38 
-kulla 37 
-kullen 37 
-köping 38 
- land 31 ,37  
- l id  37 ,  52  
-liden 32,37,38,41,52, 53,56,57, 58, 59,61,62 
-lund 31,35,37,38,39,48, 56,57, 58,59,61 
-lunda 32,33,35,37,38 
-lyckan 38 
-malm 38 
-man 38 
-mark 37 
-marken 37 
-mon 38 
-morän 38 
-myr 38 
-myran 37 
-noret 37 
-näs 30,35,37,38,42,53,54,55,56,57,58,59,61 
-näset 37,38, 53,58, 59 
-rup 37 
-rödd 38 
-rödningen 37 
-sele(t) 32,37,38,40,49,56,57, 58, 59,61 
-sjö 37,38,39,43, 55, 57, 58,59,61,64 
-sjön 37,38,39 43,55,57,58,59 
-skog 37 
-skurun 38 
-spon 38 



-sta 37 
-stad 37 
-sten 37 
-strand 37 
-ström 37 
-sund 37 
-sunda 38 
-sundet 38 
-svarv 38 
-svedj an 37 
-säter 38 
-sätra 38 
-tjälen 37 
-t järn 37 ,55 ,61  
- torp 37 ,38  
-träsk 37,38,39,44,55,57,58,59,61 
-tuna 38 
-tället 38 
-udden 37,53 
-vall 37 
-vallen 37 
-vattnet 37,55,61 
-vik 37 
-viken 37 
-å 37 
-åker 31,37,38,40,50, 56,57,58,59,61 
-ås 33,37,38,40,51,56,57,58,59,61 
-åsen 37 
-älven 38 
-änget 37 
-0  33 ,37  
-ön 33,37 
-ör 38 
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ORTNAMNSREGISTER 

Namn på orter utanför Vännäs kommun är k ursiverade. Asterisk anger 
konstruerad namnform. 

Berg 11 Gransele 13,27, 32 
Bergbäck 13,27,31,35 Gullbyn 26,30,35 
Berget 24,27,62 Gullbäck 26,31 
Bergliden 14, 27,32 Gullbäcken 26 
Berglunda 13,27,32,62 Gullsjö 18,24 
Bergnäs 13,27,30 Gullsjön 18,24,26 
Björnlandsbäck 18 Gullsjönäs 13,24,30,35 
Björnlandsbäcken 18 Hamburg 14, 21,34,62 
Bojen 24,30,62 Harrsele 18,28 
Bojnäs 13,24,30,62 Harrselet 18,28,32 
Brån 11 Harrselsfors 18,32 
Brännan 13,18, 24 Harrselsforsen 18 
Brännfors 14,24,32 Heden 24 
Böjen 24 Hedlunda 14,15,24,31,32 
Dalarö 22,33 Hednäs 14,24,30 
Dombäck 13,20,22,31,62 Hjoggsjö 12,24 
*Dombäcken 20 Hjoggsjöstensvedjan 27,62 
Eriksberg 23,33 Holmbäck 19 
Eriksborg 13,23,30 Holmbäcken 19 
Fagerlund 14,25,31* Holmsjö 14,20,64 
Fagernäs 14, 21,30 Håknäs 14,21,30,34 
Forsbacka 14,27,33 Häll fors 18,26 
Fredrikshall 14,23,34,62 Hällforsen 18 
*(Fågel)vin(myr)bäcken 19 Hällnäs 14,21,26,30 
Fällfors 18, 24 Höganäs 14,15, 21,30 
Fällforsbäck 13, 18 Högberget 13, 15 
Fällforsbäcken 18 Högbäck 14,23,28,31 
Fällforsen 18,24 Högland 20,22,23,24, 28,31 
Fällforsheden 13, 15, 24,34,60,62 Höglund 14,31,32 
Fällforsselet 18,24,32,62 Höglunda 14,28,31,32 
Fällforssjön 24 Högnäs 14,15,28,30 
Gottland 13, 15,22,31,60 Högåker 14,20,28,31 
Granlund 27,31 Högås 28, 33 
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Innergård 14,15,29,30,35,60 
Innernäs  14 ,  15 ,29 ,30  
Inner  Sten  näs  14 ,15  
Innre  Nygård 14 ,  15 ,60  
Johannesdal  14 ,23  
Jämteböle  11 ,22  
Jämtland 14 ,22 ,31 ,34  
Järvdal  14 ,18 ,34  
Järvdalen 18 
Kallhögen 19 
Kal längesk läppen 27 ,62  
Kamparbäck 1 8 
Kamparbäcken 18 
Karlsberg  14 ,23 ,33  
Kl ints jö  14 ,22 ,64  
Klintsjön 22, bil 
Kläm tjärn 22, bil 
Kläpptjärn 22, bil 
Kolksele 18 
Kolkselet 18 
Korrtobacksberget 19 
Kråkmyran 14, 19 
Kvarnbäcken 19 ,32  
Kvarnen 25 
Kvarnfors 14,19,25,26,32 
Kvarnlund 14,25,31,62 
Lillsjö 14,19 
Lillsjön 19 
London 14,21 
Lybäck 21,31 
Långfors 14,19 
Långforsen 19 
Långnäs 14, 19,30 
Långsjö 19 
Långsjön 19 
Långåker 14,26 
Malmen 22 
Mjösjö 19 
Mjösjön 19 
Mobäck 19 

Mobäcken 19 
Mosjö 19 
Mosjön 19 
Nilsland 31,63 
Nordanåker 14,15 
Nordåker 14,15,28,31 
Norra Västerselet 29 
Norra Österselet 14,29 
Norrland 22 
Norrmalm 22 
Nybo 14,26,30 
Nyborg 14,26,30 
Nyby 11,26 
Nybäck 26,27 
Nygård 26,29,30 
Nyland 14,22,24,26,27,31, 

62 ,63  
Nylandsnäs  24 ,26 ,30  
Nyl iden 14 ,26 ,27 ,32 ,62 ,63  
Nynäs  14 ,26 ,30  
Nyåker  19 ,26 ,31  
*Ny åkern 19 
Nyås  14 ,15 ,26 ,27  
Näset  24 ,62  
Näsåker  14 ,28,31  
Ockelsjö 19 
Ockelsjön 19 
Olabäck 19 
Olabäcken 19 
Olatjärn 19 
Olofsbäck 14 ,19  
Orrberget 26 
Orrböle  22 ,26 ,30  
Pengfors  19 ,62  
Pengforsen 19 
Peng lund 26 ,31  
Pengsjö 12 
Se iet  11 ,24 ,28  
Selsberg  14 ,  19 ,32  
Selsberget 19 
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Selsfors 14,15,32 Vännfors 11,25 
Selslund 14,24,31 Vännforsbäck 25,31 
Sjöliden 14,24,32 Vännäs 11 
*Sjön 24 Västanbäck 14,20 
Skavdal 14,15,19,26 Västanåker 14,20,31 
Skavdalen 15,19 Västerbäck 14,28,62 
*Snotternäset 54 Västerselet (vid Umeälven) 
Snotternäsmyran 54 28 ,29 ,32  
Snåltjärn 14, 19 Västerselet (vid Vindelälven) 
Snåltjärn(en) 19 14 ,29  
Spöland 11,32 Västerås 21,33,34 
Stennäs 27,29,30 Västsjöbäck 14,19 
Strand 11 Västsjöbäcken 19 
Strömbäck 14, 27, 31 Ytterkolksele 19 
Strömåker 14,20,27,31 Ytterkolkselet 19,32 
Stärkesmark 11 Åkerbäck 14,26,28,31 
Sunnanå 20 Åkertjärn 19,26 
Svettåker 14,31,63 Åkertjärn(en) 19 
Södra Västerselet 28,29 Åland 22 
Södra Österselet 28, 29 Ån 20 
Sökmyran 25 Ånäset 14,19 
Sökmyrlund 25,31 Öfre Harrselsforss 1 4, 15,32 
Tallberg 26,27,33 Önskanäs 14,21,30 
Tobacka 14, 19, 33 Önskanäset 22 
Trinnan 19,24 Örsbäck 14, 19,22,31 
Trinnliden 19,24,26,32 Örsbäcken 19 
Tväråbäck 14,24,31 Östansjö 20,22 
Tväråbäcken 24 östanå 20,62 
Tvärån 24 Östergård 1 4,29,30,35 
Tväråträsket 25 Österselet (vid Umeälven) 14, 29 
Tvärälund 25 Österselet (vid Vindelälven) 14, 
Ulriksdal 14,22,23 28 ,29 ,32  
Vinbäck 14,19 
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BILAGA 

Resolutionskoncept med syneprotokoll för krononybygget 
Klintsjön (nuvarande Vännäs kommun). HLA Alla: 31:35—42. 
Kursiv anger upplösta förkortningar och understrykningar i originalet. 

No 19. 1831.  d  .7 .Febr .  

Kongl. Majts Befallningshafwandes i Wästerbottens Höfdinge Döme Utslag, 
uppå Per Olofssons från Fagernäs i Umeå Socken ansökning, om tillstånd 
att få inrätta ett Krono Nybygge af dertill tjenlige Lägenheter å Krono 
Allmänningen nära emellan Fagernäs, Högland, Långsjö och Orrsbäck i 
samma Socken; I anledning hwaraf Syn uti Resolution den 15. Junii sist-
1idne År bl ifwit förordnad, samt den 13 påföljande Julii werkstäld af Krono 
Länsmannen Johan Ljungberg, med biträde af twänne Nämndemän, på sätt 
som inhämtas af en dervid författad och nu inlemnad beskrifning, hwaraf 
bestyrkt afskrift häijemte fogas; Gifwit å Lands Contoret i Umeå, den 7. 
Februari i  1831 .  

Aldenstund ett nytt hemman om åtminstone 1/8 dels Mantal, bör 
kunna inrättas och uparbetas af de utan förspord anmärkning utsynte 
Lägenheterne, som, utgörande fiere tunneland åker och upodlingsmark, 
samt myror och rödjningsland till 20. Skrindors årlig höbergning, kunna 
slutas inom twänne Skiften; Fördenskull och i stöd af nu gällande Afwitt-
rings stadga, pröfwar jag skäligt härmed lemna Sökanden Per Olofsson, 
hwilken styrkt sig ega god fräjd, samt för Åboskyldigheternes up fyllande 
borgen stäldt, fri och rättighet, att af Lägenheterne inrätta och uparbeta 
ett Krono Nybygge i Umeå Socken, under namn af Klintsjön, förhwilket 
område och frihetsår, samt Skatt och Ränta komma att bestämmas sedan 
Nybygget wid nu för hand warande Allmännings Afwittring blifwit affat-
tadt och till Skattläggning beredt; Skolandes åboen, ifrån och med inne-
warande år och till dess annorlunda förordnadt warder, werkställa Nybygg
nader och odlingar för minst Tjugu Riksdaler Banco om året, oberäknadt 
underhållskostnaden, wid äfwentyr om något deraf försummas, eller om 
han från stället afför grödan utan att återskaffa deremot swarande Spin
ning, att warda skiljd från besittningsrätten och ålagd, att till en efterträdare 
i penningar e rsä t ta beloppet elle rwärde t af hwad som deruti wid en skeende 
Ägosyn, kan finnas wara eftersatt, eller till Nybyggets skada tillgjordt: 



Öfwer hwilket alt Wederbörande K rono Betjent tillkommer att hafwa an-
swarig upsigt — Börandes detta Utslag wid nästa Skattskrifning upwisas. 

Beswärs Anvisning 

Annot. År och dag, som ofwan 
G[eorg] L[ars] af S[chmidt] 

År 1830 den 13^e Julii, anstäldes af undertecknad Krono Länsman, till 
ödmjukaste följe af Konungens Befallningshafvandes förordnade uti Reso
lution af den 15 förutgångne Junii, och efter i behörig tid och ordning 
kungjord termin samt till biträde af Nämndemannen Daniel Nilsson ifrån 
Klabböle och Gode Mannen i Ägo delnings Rätten Hans Ericsson i Wännäs; 
Syn å de odlings och Ängeslägenheter, som Nybyggaren Pehr Olofsson i 
Fagernäs sökt att å Krono Allmänningen emellan nyssnämnde Nybygge, 
samt Högland, Långsjö och Orrsbäck i Umeå Socken vid såkallade Kläpp-
tjern, få emot nödige Frihetsår intaga, upodla och till ett särskilt Krono 
Nybygge inrätta. 

S[amma] D[atum] och sedan Synemännen woro hos Sökanden försam
lade och icke fiere tillstädes kommit än Nybyggaren Johan Isacsson från 
Orrsbäck för att förrättningen öfvervara, samt Ansökningen med förord
nandet blifvit upläst, begåfvo sig Synemännen åtföljde af den sistnämnde 
och Sökanden Pehr Olofsson till de här nedantecknade upviste lägenheter 
nzmniigen : 

lmo im det ställe hvarest Bohlstaden skulle anläggas: Detta ställe anvistes 
på Westra sidan af såkallade K lämtjern, på en därstädes varande Stenkläpp 
tjenlig för Gårdsanläggningen och har i Vest därifrån till Orrsbäck 1 j^dels 
Mil, i Öst Syd till Fagernäs l/4^s Mil och i Norr till Långsjö nära 3/S^s 

Mil sam t till Wännäs Capell Kyrka 1 \ /4dels Mil, och Umeå Stad 3 3/4^s 

Mil, här finnes tillgång på fiere Tunnelands Åkerjord bestående af det 
mästa Leraktig jordmån, samt någon Mulljord bev äxt med grof Gran o ch 
Björk Skog. Under tiden har Eric Jonsson från Mjösjö, såsom ägare af 
Långsjö Krono Nybygge, tillstädes kommit och anmälte nu, det han ville 
förmena Sökanden rättigheten till Åkeijord härstädes, på den grund, att 
någon del däraf skul le komma innom Långsjö utmärkte Project Linie; men 
då Eric Jonsson förestäldes att han af denne jord tract icke hade eller 
kunde hafva någon särdeles nytta, såsom belägen nära 3/S^s Mil från dess 



Nybygges Bohlstad, och han dessutom ägde tillräcklig odlingsjord på 
närmare håll , medgaf omsider det Sökanden skulle tilldelas en trackt deraf, 
som upmättes, nämnligen ifrån ofvannämnde Project Linia till en utmärkt 
Gräns utgörande 300 alnar i Norr och Söder och i Öst och Wäst 220 alnar, 
samt af Krono Allmännings tracten derinvid i Norr och Söder 80 alnar och 
i öst och Wäst 220 Alnar 

2° Till Änges och Rödningsland 

lmo Straxt Söderom Åkerstället, en våtländig Mora, tjenligt rödnings
land till 3 skrindor 

2° Straxt nedanför Gårdsstället ned vid tjern, rödningsland till 1 :-
3°  På Östra  s idan om Kläm tjern,  rödningsland t i l l  1 : -
4° Straxt Västerom Gårdsstället, en Mora, hvarest genast kan bärgas 

en Skrinda, men efter nedlagt röjdsell måste gifva bergning af 2 
5° På ömse Sidor om Trolltjerns bäcken, nämnligen utom den del, 

som tillhör Gabriel Olofsson i Lybäck ofverst uti bäcken, kan 
efter skedd röjdsell och barkning bärgas 3 

6° En dal ifrån Walberget, ned till Trolltjernsbäcken, kan efter 
skedd röjdsell gifva årlig bergning af 4 

7° Den del af Walmyran, som icke hörer under Fagernäs Krono 
Nybygge, kan genast lämna bergning af 1 : -

8° Rödningsland ifrån Yttertrollljern, ned till den i Bäcken varande 
Forssen, kan efter röjdsell gifva bergning af 2 

9° Rödningsland utmed Klämljernsbäcken till 3 
Af sistnämnde Rödningsland kan äfven till Åker uparbetas någre Tun ne
land. 

Summa 20 skrindor Änges och Rödningshö utom 
af hvad som i en framtid kan af igenlagde Lindor 
blifva att påräkna. 

Föröfrigt har tracten godt Mulbete och bärgelig Skog till husbehof, jemte 
Qwarn lägenhet. Och som alla desse Lägenheter äro å Krono Allmänningen 
belägne och intet vidare hinder under förrättningen förekommit än som 
blifvit anmärkt kunna Synemännen för sin del icke frångå t illstyrka det 
Sökanden må af desse sålunda insynte Lägenheter, hvilka kunna innelslutas 
innom de i Författningarna medgifvne tvänne skiften, ett ordenairt Hem
man af l/S^s Mtl uparbeta och anlägga men hvilket alt till Konungens 



Höga Befallningshafvandes uplysta bepröfvande ödmjukast öfverlämnas. 
Dock vilja synemännen uprätta Förslag å de kostnader, som till detta 
Nybygges uparbetande och bebyggande uti Complett stånd kunna åtgå och 
hvarefter de årliga byggnads skyldigheterna må kunna bestämmas 

Å byggnad 

En Mannbyggning som bör bestå af 2ne större Ruram med Förstuga och 
Kammare 26 alnar lång 11 alnar bred 12 varf hög på 1/2 alns hög stenfot 
täckt med Näfvertak behörigen inredd med Golf och Tak, Fönster, Dörrar, 
Murar och all annan erfordelig byggnad värderades här till 166:32 
En Bagarstugubyggning med en mindre Kammare och Förstuga med Gårds
bod värderades till 85 :-
En Ladugårds Byggning, som bör afdelas i Fähus, Stall och Foderlada med 
Port emellan, ett redskapslider, Vedlider och hemlighetshus samt Trösk-
loge under ett Tak med en dubbel Hässja till erfoderlig storlek uptages 
sedan altsammans blifvit satt i fullt stånd till 150:-

En Stolpebod med 2ne Bottnar 6 alnar i fyrkant värderades till 10:-

En Badstuga bör upsättas minst 150 alnar ifrån annan Åbyggnad värdera
des  t i l l  12 : -
Brunn på Gården blifver här kostsam i anseende till den stenbundna Marken 
och ansågs komma att uptaga en kostnad af minst 10 :-

Odlingen 

Till Åker bör härstädes uptagas minst 4 Twrcneland, som med upbrytning 
dikning och iståndsättning kommer att kosta omkring 2 Riksdaler Kapp
land, som för 4 Tunneland gjör 256 :-
3 stycken Åkerlador täckta med Näfver tak värderades à 6 Riksdaler 
s ty  eke t  t i l l  18: -

Ängeslcigenheter 

Till Barkning röjdning och rensning af de här upräknade Ängeslägenheter 
ansågs minst upgå 195 dagsverken à 24 s killing 97:24 



Omkring 1000 famnar Gärdesgård kommer minst att blifva nödige à 2 
ski l l ing  famn 41:32  
10 stycken Ängeshölador à 3 Riksdaler Banco 30:-

Summa Banco Riksdaler 876:40 

Anhållande sluteligen Sökanden att i händelse Lägenheterna till Nybygges 
inrättning varda honom uplåtne få benämna detsamma Klintsjön. 

Sålunda Synt och befunnit Betygar På 
Synemännens Wägnar 

Joh Ljungberg 
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Namnen på yngre byar i övre Norrland har ofta 
tillkommit i samband med det äldsta hemmanets 
anläggning, och dessa bebyggelsenamn uppvisar 
många speciella drag, som här behandlas med 
utgångspunkt från främst by namnen i Vännäs socken 
i Västerbottens län. Dessutom görs en inventering 
av de vanligaste nybyggesnamnsefterlederna 
inom hela länet. 
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