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Abstract: The aim of this thesis is to present and examine the names of the islands in the archipelago of Luleå in 
northern Sweden. The basis for the studies is a collection of names, which contains written forms excerpted from 
sources from the 14th to the 20th century and local pronunciations of old as well as modern names. The names of 
the islands in the collection have been studied from three aspects. 
The first study (chapter 2) deals with the structure of the names and especially that of names of islands in double 
compound. The lack of s in names like Storhäll-gründet, where dialects in the south of S weden and Standard 
Swedish would have Storhälls gründet, is the starting point of the investigation. (Some double compounds have s 
in the compounding link like Bullerskärs-grundet. They are also discussed.) 
The hypothesis advanced is that the dialectal distribution of the accent in the names in northern Sweden makes it 
possible to show where the link in the double compound is, so the 5, which in Standard Swedish and in the 
dialects in the south of Sweden is needed to mark the semantic limit between the parts of the compound, is not 
needed in the dialects of northern Sweden. 
The stress in double compounds of th e type AB-C (see above) is on the last element of the name or word: -— 
—. Names in double compound of the type A-BC like Lill-Kvarnören have a different type of accent: — — 1  

with the stress on the first element of the name or word. The two different main accents in double compounds of 
the type AB-C and A-BC: J— — and — —1 have the status of markers showing where the compounding link in 
the compound is, so the s is not needed in the compounds of the type AB-C in the dialects of northern Sweden. 
The study includes names of islands containing double compounds in the whole of Norrbotten and appellative 
double compounds from a collection of w ords from a village in Nederluleå. 
The second study (chapter 3) deals with the relationship between the names and the land uplift. The Bothnian 
Bay is an area of rapid land uplift. The land uplift has its highest estimated values, 0,9 meters in 100 years, on the 
coast north of Skellefteå up to Luleå. Many names of islands have disappeared because the islands have been 
uplifted, especially in what used to be large bays, now large shallow lakes like Persöfjärden. New water-surroun
ded areas have on the other hand been named like Sandgrönnorna, described from old maps from 1790 and from 
photographs from 1946. 
Chapter 3 consists of three sections, in which separate studies of names in relation to the land uplift are presen
ted. The first section deals with the names ending in -gründet, -grunden. Originally names of under-water locali
ties, they are now names of small islands and gründet has changed its denotation to 'small island' in the area. 
The second section in chapter 3 presents a method for the dating of names of island in uplifted areas. Many large 
islands, now uplifted, still have the names they had as water-surrounded islands. By following the equidistance 
curves around the locality it is possible to find out at what equidistance it was surrounded by water. Before that 
time it must have been named as an island. That is terminus ante quem, TAO, for the name. The third section 
deals with the names of vattung, which can be dated from the time of their rise above the sea level. A vattung, 5 
meters high, can thus be about 500 years old, terminus post quem, TPQ, about 1450. The studies presented 
above show that some names can be dated to the Viking Age. 
The third study (chapter 4) deals with the names of large islands and the colonization. The colonization period of 
the northern part of Sweden is reflected in many names of large islands containing personal names like Hertsön 
and Germandön. No archipelago in Scandinavia shows such an amount of names of islands containing personal 
names. Most personal names are Nordic and can be compared to those in the names ending in -mark in Väster
botten and the south of Norrbotten. - Some of the names of islands containing personal names have also been 
dated in chapter 3. They are among the oldest names in Nederluleå. 
In chapter 5 the names in the studies are put in relation to the historical and archaeological records in Norrbot
ten and can thus contribute to throwing light upon the colonization period of northern Sweden. 
Keywords: names of islands, place-names, place-name structure, compounds, place nomenclature, land uplift, 
uplifted areas, colonization, personal names. 
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Förord 
Intresset för önamn i Luleå skärgård väcktes hos mig för över 20 år sedan, då jag med man 
och barn började bo på Gussöskatan i byn Sundom vid Bottenvikens kust under sommar
halvåret. Eftersom vi under de första 17 åren inte hade väg till denna udde på Gussön, 
färdades vi mestadels sjöledes dit ut. Vi använde oss av ett gammalt sjökort, sj 102, under 
våra sjöfärder. På detta studerade vi önamnen och upptäckte ganska snart att fiskares och 
övriga ortsbors namn på öar, holmar och grund ofta skilde sig från kartans. Sigfridsön 
kallade man t ex Norriön, och det övervattensgrund som vi via sjökortet hade lärt oss 
hette Arken, kallade ortsborna Gussögrönnan. Dessutom fick vi av ortsbor ofta uppgifter 
om namn, som inte fanns på sjökortet. När vi av vår över 80 år gamle granne blev undervi
sade om hur vi skulle ta oss förbi de farliga Gussöreven utan att gå på grund, talade han 
om Gussösvarten och Gussömärra, två stenar som kunde användas som riktmärken vid 
passerandet av reven. Särskilt de äldre människorna visade en kännedom om namnen på 
lokalerna i den skärgård där de bott och uppehållit sig som var imponerande. 

Mina första studier i önamn resulterade så småningom i en uppsats inom påbyggnadskur
sen D2 i svenska med språklig inriktning. Där begränsade jag mig i mina önamnsstudier 
till att behandla önamn på två topografiska kartblad. 

När jag nu avslutar min forskarutbildning och lägger fram denna avhandling, är det 
många jag har att tacka för uppmuntran och värdefullt stöd under arbetets gång. Först 
och främst är det min handledare Sigurd Fries jag vill tacka för den handledning som 
resulterat i att avhandlingen nått sin fullbordan. Med stor tålmodighet och uppmuntran 
har han stött mig. Fil dr Lars-Erik Edlund har tagit del av stora delar av avhandlingen och 
bistått med goda och värdefulla råd. Även fil dr Evert Melefors har bidragit med syn
punkter, speciellt på kapitel 2. 

Ett särskilt tack vill jag rikta till mina meddelare i Nederluleå. Det gäller främst Wilhelm 
Sundström, Metsundet (tidigare Hertsön), 90 år, som bidragit med att delge sin känne
dom om lokaler och namn framför allt omkring Hertsön. Johan Östling, Sundom, och 
Sigurd Nilsson, Kallax, har med sina genuina kunskaper i dialekten och i de geografiska 
förhållandena i skärgården och om namnen där utgjort en utomordentlig resurs. Även 
många andra har bidragit till att underlätta mitt forskningsarbete. Georg Palmgren vid 
Luleå Lantmäteridistrikt har med intresse och välvilja varit mig behjälplig med kartor av 
skilda slag. Fil dr Magdalena Hellquist och fil mag Margit Wennstedt har bistått vid tolk
ning av svårlästa namn i handskrift. 

Kartorna i avhandlingen har ritats av Eva Widgren. De är godkända ur sekretessynpunkt 
för spridning av Lantmäteriverket. 

Till arkivchef Åke Hansson, DAUM, vill jag rikta ett tack för att avhandlingen får tryckas 
i arkivets skriftserie. 

Till många, många andra, som på ett eller annat sätt givit mig upplysningar om Luleå 
skärgård och namnen där, ett stort tack. 

9 



Till sist vill jag tacka min familj och då främst Bernt, min man, för att han varit mig 
behjälplig med vissa kollationeringar i avhandlingen samt för att han gjort denna min 
satsning på en akademisk examen möjlig, med vad det innebär av påfrestningar för fa
miljelivet. Mina både söner, Bo och Per, har uppmuntrat mig och hjälpt mig med fotogra
fering. Ett stort tack till Per, som utfört kopieringen av bildmaterialet och till Bo med 
sambo Carina, som de senaste åren upplåtit husrum åt mig under mina många turer till 
Umeå. — Sällskap på skrivbordet har jag haft av vår perserkatt Mischa, som inte alltid 
haft samma uppfattning som jag om vad pappersark skall användas till. 

Gammelstad den 9 december 1987 

Else Britt Lindblom 

TILL MINNET AV MINA FÖRÄLDRAR 
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Förkortningar 

Vissa förkortningar förklaras under källor och litteratur. Om upptecknarna se under 6.3. 

AL Abel Lundberg 
AN August Nordström 
Api Arjeplogs socken 
AR Anna Rönnquist 
BD 3 Norrbotten 3, Luleå Lantmäteridistrikt 
BD-ÖLM Överlantmätarmyndigheten i L uleå 
Be Bergö socken 
Bj Björkö socken 
b-led bestämningsled 
Buå Bureå socken 
Bys Byske socken 
Bä Bälinge socken 
Bö Brändö socken 
DAUM Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå 
EB Edvin Brännström 
Ec Eckerö socken 
ek ekonomisk karta 
ekv ekvidistans 
EL Elisabeth Landström 
f femininum 
fol folio 
Fr fiskeregistret 
GE Gerd Enequist 
gen genitiv 
Gn Gnarps socken 
GP Gunnar Pellijeff 
Hi Hitis socken 
HLA Landsarkivet i H ärnösand 
h-led huvudled 
Hlx Hortlax socken 
Hms Holmsunds socken 
HR Hulda Rutberg 
Hrå Harmångers socken 
ibid ibidem, på samma ställe 
jb jordebok 
JHD Jämtlands och Härjedalens diplomatarium 
Jmk Jokkmokks socken 
Jä Jättendals socken 
KA Kammararkivet i R iksarkivet, Stockholm 
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KAR Karin Rönnquist 
KB Kungliga Biblioteket, Stockholm 
Kb Karleby socken 
Kr Kronoby socken 
KR Kerstin Rönnquist 
KRA Krigsarkivet, Stockholm 
Ku Kumlinge socken 
La Larsmo socken 
lh landhöjning 
LMV Lantmäteriverket 
Lsl Långsele socken 
Ma Malax socken 
m maskulinum 
n neutrum 
Nb Norrbottens län 
Nby Nykarleby socken 
NbM Norrbottens museum 
Nfj Norrfjärdens socken 
Nkx Nederkalix socken 
NI Nederluleå socken 
Nim Nederlulemålet 
Ntå Nedertorneå socken 
OAU Ortnamnsarkivet i Uppsala 
Pe Pedersöre socken 
Pl Petalax socken 
pl pluralis 
r recto, höger 
RA Riksarkivet, Stockholm 
RAp pergamentsbrev i Riksarkivet 
Re Replot socken 
rspr riksspråk 
Rå Råneå socken 
SD Svenskt diplomatarium 
SDns Svenskt diplomatarium nya serien 
sing singularis 
sj sjökort 
Sm Sastmola socken 
sn socken 
SSAB Svenskt Stål Aktiebolag 
ssg sammansättning 
ssgr sammansättningar 
Sv b Åbo domkyrkas svartbok 
tk topografisk karta 
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u d utan datum 
ULMA Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala 
u o utan ort 
Vb landskapet Västerbotten 
Vå Vårdö socken 
Åsl Asele socken 
Öb landskapet Österbotten 
Ökx Överkalix socken 
Öl Överluleå socken 
ÖNON Övre Norrlands ortnamn. Norrbottens län 
ÖNOV Övre Norrlands ortnamn. Västerbottens län 
Örgr Östergarns socken 
Övs Överselö socken 
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Förteckning över kartor, bilder, figurer och tabeller 

Kartor 
1 Luleå skärgård 
2 Karta över Bottnen av Olaus Magnus 
3 Persöfjärden 
4 Sunderbyn och Gammelstad ca 950, ca 1450 och i nutid 
5 Söriviken, Sandön 
6 Saxskäret—Uddskäret—Brändöskäret ca 1450 och i nutid 
7 Ekvidistanskurvorna avslöjar önamns denotation vid namntillblivelsen 
8 Karta över grand-namnen 
9 Hertsön i Luleå, geografisk karta omkr 1800 

10 Laga skiftes karta över byn Hertsöns ägor vid Storgrundet och Kattgrundet 
11 Namn på -grund, -gründet, -grunden runt Brändön och Gussön 
12 Brändön 1708 
13 Brändön 1977 
14 Öskatagrundet och Ökholmsgrundet 1757 
15 Lokaler med namn på -ön 
16 Ön (Stadsön) 1857 
17 Luleå 1750 
18 Luleå innerstad 1981 
19 Del av karta över byn Rutviks åkrar och ängar 1749 
20 Gammelstadsviken vid 5-meterskurvan ca 1450 
21 Äldre farleder till Gammelstad 
22 vattung-namnens utbredning 
23 Karta över Germandön 1783 
24 Sigfridsön 1757 
25 ö-namn med personnamn i bestämningsleden 
26 Nederluleå sn vid 10-meterskurvan, omkr 950 

Bilder 
1 Hamnögrundet 
2 Hällgrundet 
3 Storgrundet vid Rödkallen 
4 Tvegrangrundet 
5 Tärngrundet 
6 Äggrundet 
7 Björkgrundet 
8 Kalixgrundet och Långörgrundet 
9 Klingergrundet 

10 Stångholmsgrundet (Lill-Stångholmen) 
11 Musselgrundet eller Braxenskäret 
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12 Laxövattungen 
13 Vattungen 
14 Högsta punkten på Vattungen 

Figurer 
1 Observerad landhöjning i Sverige 
2 Möjliga felkällor i strandförskjutningskurvor 
3 Sandgrönnorna 
4 Schematisk profil av Ön 
5 Tillandningsförloppet mellan Hindersön och Björkön med mellanliggande lokaler 
6 Schematisk profil av Vattungens högsta parti 

Tabeller 
1 Frekvensen av kompositionstyper vid olika grundord 
2 Morfometriska data för Bottniska vikens svenska kust och för delområdena Lule 

skärgård och Höga kusten 
3 Tabell 3 (ö-namnen och deras TAQ) 
4 Sammanställning av vattung-namnen 
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1 INLEDNING 
1.1 Undersökningsområdet 
Med föreliggande avhandling vill jag presentera önamnen i Nederluleå socken samt 
undersöka dem ur olika synvinklar och därigenom belysa ortnamnsskicket i denna soc
ken, som är belägen i Norrbotten i öv re Norrlands kustland (se karta 1). 

Med önamn menas här namn på vid normalt vattenstånd omfluten lokal eller namn på 
tidigare påvisbart omfluten lokal dvs namn som via huvudleden eller på annat sätt kan 
betygas ha varit namn på omfluten lokal. Med ö-namn däremot avses här namn på -ön. 
(Se vidare i i nledningen till Materialsamlingen.) 

Vid några tillfällen har jag i m ina undersökningar gått utanför Nederluleås sockengräns. 
Det är i kapitlet Personnamn i namn på -ön. Där behandlas ö-namn med personnamns
förleder i hela Norrbottens kustland. Även i kapitel 2, som behandlar önamnens struktur 
och särskilt de dubbelt sammansatta önamnens kompositionsformer, har sockengränsen 
ur jämförande synpunkt sprängts. I kapitlet Landhöjningen och namnen omfattar under
sökningen av vattung-namnen förutom Nederluleå sn också det övriga Sverige och det 
svenskspråkiga Finland. 

Den ovan använda beteckningen Övre Norrlands kustland kan sägas motsvara det histori
ska landskapet Västerbotten. Ibland kan terminologin beträffande landskap i övre Norr
land tyckas oklar. Jag ger därför här en kort resumé över landskaps- och länsnamnens 
framväxt i nordligaste Sverige. Fastän namnet Västerbotten är av medeltida ursprung (enl 
Ahnlund - 1955:3 - är namnet första gången belagt 1454), är namnet Norra Botten av 
äldre datum. Det var den vedertagna benämningen på nuvarande Norr- och Västerbottens 
län samt en del av Österbotten. Även en ecklesiastisk indelning existerade, eftersom grän
sen mellan Uppsala och Abo stift år 1377 genom kungligt brev bestämdes sammanfalla 
med gränsen mellan Torne och Kemi socknar. Dit sträckte sig också landskapet Väster
botten ända till skilsmässan från Finland 1809. 

Tillkomsten av namnet Norrbottens län kan sättas i sa mband med kriget 1808—09. Det 
ställde sig nämligen under kriget svårt att administrera det mycket stora Västerbotten och 
1808 utnämndes därför en vice landshövding för den norra delen av landskapet. Det ur
gamla namnet Norrbotten kom åter till heders, när denna del genom kungligt brev den 
21.5.1810 avskildes från moderlänet. Även efter detta datum användes dock landskaps
namnet Västerbotten för kustbygden i de båda länen. Numera uppges ibland Norrbotten 
vara ett särskilt landskap avseende Norrbottens läns kuststräcka. Så t ex i Nordisk fa
miljebok 1937. (Jag bygger framställningen ovan på Ahnlund 1942 och 1955.) 

Nederluleå socken har i stort samma utbredning som nuvarande Luleå kommun, som 
dock även innefattar Råneå socken. Den omfattar kustlandet kring Lule älv och staden 
Luleå. (Nordberg beskriver - 1965:17 ff - socknens omfattning ur historisk synvinkel.) 
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.axon 
Bockön 

Ärfi 

terso! 

^Sigfridsön 
Rövarn Degerö 

Jiörstskäret 

Biton 
Nagelskäret 

Rutvikoj 
>f Furuön f ranön 

Jjamnön 

Björkön» 

Lappön Mulön 

itön 

Hindersön 
lertsön 

iegerö) 

Långön 

Sandön Måttsund Kallj 
it Brända) 

lallaxö) Bastaskäret 

[KIun tar na B ergon 

O T T N  I S K A  V I K E N  JuMon iermandöi 

Bö/ (äret )N Aspen 

.S Aspen 

L Ì Rödkallen 

Karta 1. Luleå skärgård. 
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Till ytan är den 1181 km2 stor, därav 1101,94 km2 land (Sv Uppsl bok. Bd 20, sp 1054). I 
norr utgör Harrbäcken naturlig gräns. I söder skulle Pultviksbäcken ha kunnat tjäna som 
naturlig sockengräns. Den går i stället något norr om denna över Pultviksberget på Alska-
tan. Nuvarande Nederluleå församling, som har fått överta socknens tidigare funktion, 
har fått lämna från sig områden i innerstan och omfattar 1093 km2. 

Att välja Nederluleå socken som undersökningsområde föll sig naturligt, eftersom jag är 
bosatt där och har mina rötter i angränsande socken, Överluleå, som tidigare tillhört 
Nederluleå socken. 

Nederluleå socken valdes som undersökningsområde av flera skäl än det ovan nämnda. 
Arkivarbetet underlättas eftersom äldre akter är upplagda sockenvis. Dessutom utgör 
Nederluleå ett enhetligt dialektområde. Socknen har vidare en mycket örik skärgård med 
ur forskningssynpunkt intressanta namn. 

1.2 Tidigare önamnsforskning i Norrbotten 
Önamn och skärgårdsnamn i Norrbotten har inte varit föremål för någon mera ingående 
forskning. Gunnar Pellijeff har visserligen behandlat naturnamnen i Kalix kommun — 
och däribland naturligtvis också skärgårdsnamnen — (ÖNON 7B 1985), som i norr grän
sar till Luleå kommun. Han säger sig dock ha fått göra ett starkt begränsat urval 
(1985:13). Någon uttömmande undersökning är det således inte. Tidigare har Pellijeff i 
en uppsats i Kalix del 1 (1967) bland andra ortnamn behandlat vissa ö- och skärgårds
namn. Tidigare än så har Torsten Bucht i en uppsats i hembygdsboken Norrbotten II 
(1928) skrivit om Norrbottens svenska ortnamn, också där rör det sig om ett urval. Man 
kan även här nämna en uppsats av Hulda Rutberg, Där svenskt, finskt och lapskt mötas 
bland ortnamnen (1944), i vilken några naturnamn i Norrbottens skärgård ingår. Slutligen 
har i t vå 10-poängsuppsatser inom påbyggnadskursen D2 i svenska, språklig inriktning, 
naturnamn i avgränsade skärgårdsområden undersökts dels av S-E Nilsson (upps DAUM 
acc 1224), dels av EB Lindblom. I den förra har ortnamnsstudierna begränsats till Hin-
dersön med omgivningar. Den senare uppsatsen ingår i omarbetat skick i årsboken Norr
botten 1980—81 (tryckår 1982) under titeln Önamnsstudier i Norrbottens skärgård. Där är 
det ett urval av önamn på två kartblad, topografisk karta 252 1 och 242 3 som undersökts. 

1.3 Material 
Mina undersökningar av önamnen grundar sig på en materialsamling, som jag har haft 
stor ambition att göra så fullständig som möjligt. Jag har i a rbetet med den utgått från 
DAUM:s ortnamnssamlingar (i stort kopior av OAU:s). I undersökningens första skede 
excerperades önamn i hela Norrbottens kustland. Ganska snart förstod jag att undersök
ningen måste begränsas till ett mindre område. En av anledningarna därtill var att 
önamnen i kustlandets nordligaste del, Haparanda skärgård, i mycket hög grad är prägla
de av finsk påverkan. 
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Karta 2. Bottniska viken med omgivande trakter enligt "Carta marina", utgiven i Venedig 
1539 av Olaus Magnus. 
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Huvudkällorna för materialsamlingen har varit kartor av olika slag. Kartor har excerpe-
rats i Lantmäteriverkets arkiv, i Överlantmätarmyndighetens i Luleå arkiv, i Luleå Lant-
mäteridistrikts arkiv, i Krigsarkivet samt i Kungliga Bibliotekets arkiv. Kartorna presen
teras inte här utan i anslutning till materialsamlingen, där även kartornas tillförlitlighet 
och värde ur namnsynpunkt bedöms och kortfattade upplysningar om lantmätarna ges. 
Där redovisas också namnen på upptecknarna. 

Andra viktiga källor har fiske- och sälskatteregister som upprättats under 1500-talets se
nare hälft utgjort. De återfinns i Kammararkivet(KA) i Riksarkivet (RA). Där har även 
akter som rör fisketvister som nått upp till Svea Hovrätt undersökts. I Norrbottens muse
ums arkiv har material som rör kustens byar excerperats på önamn. Särskilt Björsby by-
kista innehåller äldre akter av stort värde. 

Skärgården har jag under de senaste 7—8 åren genomkorsat sommar som vinter. Färder
na har resulterat i en mängd foton, tagna av fotograferingskunniga närstående. 

Insamlingen av namn och uppteckningar av deras dialektuttal har i hög grad underlättats 
av namnkunniga meddelare. Jag vill först nämna den nu 90-årige och för sin höga ålder 
vitale Wilhelm Sundström, Metsundet, vilken i undersökningens initialskede intervjuades 
tillsammans med Axel Kullberg, 86 år, då bosatt i Sundom, och som därefter vid ett flertal 
tillfällen givit information om skärgården och dess namn, särskilt beträffande namnen 
kring Hertsön. Namnen kring byn Sundom, Gussön och Halsskäret i norra skärgården 
har Johan Östling (född 1906) med god kännedom i dialekten informerat mig om. 
Namnen i södra skärgården och särskilt området kring Germandön har Sigurd Nilsson, 
Kallax (född 1906), delgivit mig sin stora kunskap om. Systrarna Rut och Linnea Thurfjell 
(födda 1900, resp 1908), som tills för några år sedan varit bofasta på Mannön, har med sin 
goda lokalkännedom om denna ö hjälpt mig lokalisera många namn på och kring Mann
ön. Med Sven Sandberg, hemmansägare på Sandön, har jag haft givande telefonsamtal, 
framför allt om namnen i Söriviken på Sandön. Uppteckningarna har granskats och be
dömts särskilt beträffande accentfördelningen i dubbelt sammansatta namn i 2.5.2.3. 

1.4 Syfte 
Syftet med avhandlingen har inte varit att utifrån materialsamlingen etymologiskt under
söka varje namn systematiskt som skett i många andra undersökningar av ortnamn i skär
gårdar. I sin undersökning av Blekingekustens ortnamn, Blekingekusten mellan Mör-
rums- och Ronnebyån, har Bertil Olsson, sedan huvudlederna behandlats, tolkat namnen 
uppställda i a lfabetisk ordning. På liknande sätt har Ivar Westman (1935) gjort i sin av
handling Nyländska önamn, liksom Lars Huldén (1952) i Ortnamnen i Munsala. T E 
Karsten behandlar i Svensk bygd i Österbotten I (1921) de österbottniska ortnamnen i 
alfabetisk ordning under respektive huvudledsform. Ivar Modéer indelar namnen av ty
pen Holmen, Ön i underavdelningar med avseende på namnens läge, storlek, form, färg 
etc i Småländska skärgårdsnamn (1933). På likartat sätt har Ritva Valtavuo-Pfeifer (1975) 
indelat namnen i sin avhandling Svenska skärgårdsnamn i norra Satakunta. Kurt Zilliacus 
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har i Ortnamnen i Houtskär (1966) haft en helt annan inriktning med sin avhandling än att 
strikt etymologiskt undersöka namnen. Han har tydligen, liksom jag själv, vid ett ytligt 
betraktande av namnen i undersökningsområdet, slagits av de många gemensamma drag 
som namnen i våra moränskärgårdar företer. Det tycks finnas en analogi i namnbildning
en som grundar sig på terrängförhållanden, således på de sakliga förutsättningarna för 
namnbildningen. Zilliacus säger sig vilja kartlägga strukturen i ett ortnamnsförråd. Re
sultatet av undersökningen ger han i en översikt av materialets fördelning på olika bild
ningstyper, där han bedömer att 83% av de i namnförrådet ingående namnen finns tolka
de (1966:10,11). - En på liknande sätt genomförd undersökning är Zilliacus' Sydfinländ
ska skärgårdsnamn I (1968). — I en nyligen utkommen bok Ortnamn i Stockholms skär
gård (1986) ger N-G Stahre en god inblick i ortnamnsskicket i den skärgård som sträcker 
sig från Arholma i norr till Landsort i s öder. Där behandlas enskilda namn, men även 
namngrupper ur olika synvinklar. 

När min materialsamling färdigställts blev jag klar över att varken en systematisk etymo-
logisk undersökning av önamnen i alfabetisk ordning eller en enbart strukturell undersök
ning av ortnamnen i Zilliacus' anda skulle tillföra ortnamnsforskningen särskilt mycket 
nytt. Som tidigare nämnts har jag funnit att det finns många likheter i fråga om namnbild
ning i moränskärgårdar i Sverige och Finland. Jag har dock funnit att önamnen i Nederlu-
leå socken särskilt i tre avseenden markant skiljer sig från andra nordiska skärgårdars 
önamn. Det är dessa avvikande särdrag jag velat undersöka. 

Jag tar här först upp en fråga som gäller namnskickets formella struktur. Placeringen av 
detta kapitel i början av avhandlingen som kapitel 2 motiveras av att jag i detta vill belysa 
namnstrukturen i önamnen. Vad jag särskilt tagit fasta på i detta sammanhang är struktu
ren i de dubbelt sammansatta önamnen. Många dubbelt sammansatta namn bland 
namnen i Nederluleå sn saknar 5 i kompositionsfogen som i Storhäll-grundet. Dessa namn 
har undersökts särskilt med avseende på accenten i namnen. För att få ett så stort under
sökningsmaterial som möjligt har dubbelt sammansatta önamn i hela den svenskspråkiga 
delen av Norrbotten medtagits i undersökningen. Även appellativ i dubbel sammansätt
ning, excerperade ur en ordsamling från byn Avan i NI sn har undersökts. Av naturliga 
skäl har endast sådana sammansättningar som har upptecknade uttalsformer medtagits. 
Man kanske frågar sig varför denna undersökning fått plats i en avhandling om ortnamn. 
Hör den verkligen hemma där? Den kanske har ett mera övergripande lingvistiskt än 
begränsat onomastiskt intresse. Svaret måste bli att just i den namnsamling som presente
ras här finns ett material som man kan utgå från i en sådan undersökning. 

Inte bara formellt, som i fråga om struktur och accent, utan också i e tt annat avseenden 
skiljer sig önamnen i NI sn från önamn i andra svenska skärgårdar. Det framgår i kapitlet 
Landhöjningen och namnen. I ett inledande avsnitt skildras där orsakerna till landhöj
ningen, dess nuvarande värden vid norrlandskusten samt skärgårdens morfologi. Just i 
detta område visar sig landhöjningen ha de högsta uppmätta värdena i vårt land, varför 
det här är särskilt tacksamt att undersöka den i relation till namnen. Landhöjningen inne
bär för övärlden att öar blir landfasta, grund och grynnor tillandas större öar eller växer 
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ihop med varandra och att nya öar, grund och grynnor blir till. Detta innebär för önam-
nens del att många namn dör. Namn kan också fortleva men med förskjuten denotation. 
Nya namn uppstår inte i s amma utsträckning som tidigare, vilket har att göra med att 
skärgården inte längre är en levande skärgård, där människor på samma sätt som tidigare 
utnyttjar de små lokalerna för olika ändamål som för strandslåtter, förvaring av bässar 
(gumsar), ungdjur, för att plocka fågelägg, snara fåglar o dyl. Nu är det sommargäster 
som står för namngivningen i många fall och då bibehålls inte namnkontinuiteten på sam
ma sätt som tidigare. 

I kapitlet ges i ett avsnitt exempel på namndöd och namntillblivelse. I ett annat görs med 
hjälp av landhöjningen en datering av ö-namn, nu namn på landfasta stora öar. 

Även vattung-namnen har kunnat åldersbestämmas. Ett sådant namn kan nämligen antas 
ha tillkommit, när lokalen blev synlig ovan vattenytan. Även när det gäller dessa namn 
har jag, som tidigare nämnts, gått utanför undersökningsområdet, och inte enbart till det 
övriga Norrbotten utan till hela Sverige och till det svenskspråkiga Finland. Uppgifter 
rörande namnen där har erhållits från SLS i H elsingfors genom P Slotte. 

I landhöjningskapitlet har även grund-namnen undersökts med avseende på namnens nu
varande denotation och deras betydelse vid namntillblivelsen. (Undersökningen har ten
derat att bli ganska omfattande. Att avkorta den i dess nuvarande utförande skulle dock 
inverka menligt på helhetsbilden.) 

I ytterligare ett avseende skiljer sig önamnen i Nederluleå socken från namnen i andra 
nordiska skärgårdar. Det gäller en grupp namn på stora öar med personnamn i bestäm
ningsleden. Personnamnen i ö-namnen ger dem en särprägel. Personnamn i ö-namn, men 
även i ortnamn med andra naturbetecknande huvudleder som t ex -näset, är kolonisa-
tionsindikerande. En del av de ö-namn som ingår i denna undersökning, behandlas även i 
kapitlet Landhöjningen och namnen, där en geologisk datering av namnen görs. Person
namnen i namnen kan vara en hjälp vid dateringen. Kolonisatörens ursprung kan spåras 
via de i namnens förleder ingående personnamnen och så kan bebyggelsehistorien i Nord
norrland belysas. 

Överhuvudtaget antas de undersökningar som gjorts i de två kapitel som beskrivs ovan 
kunna komma att kasta ljus över bebyggelsehistorien i Nordnorrland, där ortnamnen tidi
gare i så ringa omfattning varit föremål för undersökning. Till sist hoppas jag min mate
rialsamling framgent skall utnyttjas för vidare forskning. 
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2 ÖNÄMNENS STRUKTUR. 
DE DUBBELT SAMMANSATTA 
ÖNAMNENS KOMPOSITIONS
FORMER 

2.1 Undersökningens bakgrund 
Vid en genomgång av materialsamlingen i syfte att undersöka namnstrukturen fann jag 80 
enledade namn. De förekommer oftast i bestämd form singularis. Exempel: Gründet, 
Gässlingen, Kaggen, Klubben, Lekaren och Tallriken. En del namn innehåller personbe
teckningar som Biskopen, Gubben och Rövarn. Vanligare är djurbeteckningar som Flu
gan, Fågeln, Kalven, Katten, Kråkan och Truten. (Flera av dessa enledade namn före
kommer enbart på sjökort, ibland även på tk, som t ex Arken, Kicken, Tanden och Trop
pen. Dessa namn diskuteras under 3.4.9.) 

De flesta av de enkelt sammansatta namnen är primära. De är av typen Bullerskä
ret, Svartgrundet och Rönnören. Bestämningsleden i dessa namn kan vara ett adjektiv: 
Svartgrundet, Långören, Småskären. Bestämningsleden kan vara ett adverb: Utstenarna. 
Bestämningsleden kan vara ett person-, fartygs- eller gårdnamn: Lisbetgrundet, Borussia
grund, Månsgrundet. Bestämningsleden kan vara ett appellativ: Asps kär et, Grytgrundet, 
Trutören. 

D e  d u b b e l t  s a m m a n s a t t a  n a mn e n  , n o t  1  s o m  v i s a d e  s i g  v a r a  e n  r e l a t i v t  s t o r  g r u p p ,  
består av namn som Bullerskärsgrundet, Murvikgrundet, Storhällgrundet och Tvegran-
grundet. Dessa namn är i regel sekundära. Iakttagelsen att dessa dubbelt sammansatta 
namn av typen AB-C mycket ofta saknar s i kompositionsfogen {Storhäll-grundet) blev 
upptakten till den undersökning som resulterat i detta kapitel. 

Jag nämner ovan sammansättningar av typen AB-C. Om de enskilda leden i en dubbel 
sammansättning betecknas A, B och C kan de grupperas antingen AB-C, som i skolboks
hylla, en hylla för skolböcker eller A-BC, som i skol-bokhylla, en hylla för skolbruk.not 2 

Bland önamnen får typen AB-C representeras av Storhällgrundet (Storhäll-grundet) J— 
- och typen A-BC av Storsikhällan (Stor-Sikhällan) — — L. (Här ges endast accentu-
eringsmönstret. Uttalsuppgifter i M.) Enligt riksspråkets regler för dubbla sammansätt
ningar (se nedan) hade man väntat sig ett s i fogen mellan Storhäll (AB) och gründet (C): 
Storhälhgrundet, medan Storsikhällan (A-BC) skulle förbli oförändrat. 

Materialets Lillvikgrundet (Lillvik-grundet) kan jämföras med t ex följande namn från 
Österbotten: Tranuviksmåssan, Sandviksholm, Björnviksgrund (Karsten 1921:204, 360, 
386); från Satakunta: Langosviksgrund, Leistwiksgrund (Valtavuo-Pfeifer 1975:96, 195); 
från Nyland: Grönaviksgrund, Hemviksören, Källviksholmarna (Westman 1935: 137, 
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155, 217); från Smålandskusten: Boviksgrundet, Hemviksgrund, Hångeviksgrunden, 
(Modéer 1933:241); från Blekinge: Skinnareviksholmen (Ohlsson 1939:158); från Bohus
län: Hässelviksbådarna (Lindroth 1921:32). 

Här kan nämnas att Zilliacus (1966:24 f) rörande ortnamnen i Houtskär säger, att de 
flerledade namnen är bildade med eller utan -s- i kompositionsfogen enligt mycket svår
funna regler. Han påpekar (1966:27) att för namn med -s- i fogen fallen med sammansatt 
förled är genomgående. 

Även i mitt material finns dubbla sammansättningar av typen AB-C med s i komposi
tionsfogen representerade, t ex Bullers kärs gründet, Grundgär dsgrundet och Siksundsön 
(se M). Dessa redovisas och behandlas i anslutning till de s-lösa kompositionstyperna. 

2.2 Dubbel sammansättning 
2.2.1 Dubbel sammansättning i riksspråket. 

Kort forskningshistorik 

Som redan antytts ovan använder sig riksspråket i mycket stor utsträckning av 5 i dubbla 
sammansättningar av typen AB-C för att ange det semantiska förhållandet mellan leder
na. (Se t ex Tamm 1900:13, Teleman 1970:51 f, not3 Thorell 1981:40.) Varken de språk
historiska förutsättningarna eller den diakrona utvecklingsgången för bruket av 5" i dubbla 
sammansättningar är närmare utforskade. Man kan eventuellt spåra ett genitiviskt möns
ter, som kan vara betingat av inflytande från närbesläktade språk som tyska och danska 
(jfr Tamm 1900:13 och Wessén 1971:80). 

Regeln om 5 i kompositionsfogen i dubbla sammanssättningar av typen AB-C uppvisar en 
hel del undantag. (Wennerberg 1961:35 f.) En viss tendens till s-lösa former märks t ex 
framför allt i fackspråk och idrottsspråk.not4 Avsaknaden av s kan ibland bidra till att 
ambiguösa former uppstår hos vissa dubbla sammansättningar. En annan nutida tendens 
som gjort sig märkbar är att utelämna s, när efterleden börjar med s-ljud. Skillnaden hörs 
inte i uttalet, men uteblivet s kan skapa problem på det semantiska planet (Wennerberg 
1961:54). Den villrådighet som kan uppstå inför de dubbla sammansättningarnas kompo
sitionsform - med eller utan s - förklarar Wennerberg (1961:7) med att dessa inte så ofta 
förekommer i talspråket och språkörat reagerar därför inte så lyhört för dessa som för de 
enkla. De dubbla sammansättningarna är således i övervägande grad förbehållna det 
skrivna språket i riksspråket, menar han. 

De dubbla sammansättningar av typen AB-C bland önamnen i denna undersökning hör 
inte hemma bland de s-lösa kategorierna som beskrivits ovan. De har alla, om inte annat 
sägs, en struktur som i r iksspråket skulle motivera ett s i fogen. 
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2.2.2 Dubbel sammansättning i övre Norrland. 
Förekomst bland ortnamn och appellativ 

I nordnorrländska mål, dit målen i den svenskspråkiga delen av Norrbottens kustland 
räknas, är dubbla sammansättningar mycket vanliga inom ordbildningen. Dahlstedt på
pekar att de norrländska bygdemålen i större utsträckning än de flesta andra språk och 
dialekter i Norden använder denna möjlighet till ordbildning. Det är särskilt "samman
sättningarna av ett (el flera) adjektiv och ett (el flera) substantiv" som är vanligast före
kommande (ÖNB s 271). Talaren av ett norrländskt bygdemål låter sig ej, enl Dahlstedt, 
avskräckas av sådana sammansättningars längd. Han ger exemplen: gammfeskgraven 'de 
gamla fiskgroparna' från Åsele, svaglutvâttne 'det svagt lutade vatttnet' från Stensele; 
langststå°rh°uddjädden 'gäddorna med långa stora huvuden'not 5 från Älvsbyn (se ÖNB s 
272). 

I Luleåkultur (1925:18) anförs ordet staoreldsvåda 'den stora eldsvådan' som exempel på 
hur ett ord bildas genom att adjektivet sammanförs med det substantiv i best form, till 
vilket det hör, och den fristående artikeln uteblir. 

Se även i Nederkalixmålet (Rutberg 1924-31:141) sammansättningen nyhelgdagskläderna 
- L, 'de nya helgdagskläderna.' (Jfr Bergman 1971:42.) 

Sammansättningarna i exemplen ovan kan hänföras till dubbla sammansättningar av ty
pen A-BC. I ordregistret till boken Gamla byar i Vilhelmina finns på så gott som varje 
sida en eller flera långa sammansättningar. Här rör det sig i allmänhet om dubbla 
sammansättningar av typen AB-C. Jag har valt ut 20 sammansättningar som jag anser 
vara representativa i sammanhanget: bredmedlångsläde, djurfångsttrakt, fyrknyttstuga, 
grannlodbössa, gudsordsbok, höstböndagshelg, innanstörhässja, kallkäll{s)drag, kyrko
bystuga, lapp flyttningsväg, mulbetesmark, nybyggesinrättning, sexknyttstugubyggning, 
stormarknadstid y svartvinterdagarna, timmer avverkningstid, vinterkvarnbyggnad, änges-
rödningstillfälle. 

Man kan jämföra med följande långa sammansättningar av samma typ i ÖNB: gammkatt-
gussrise (gudsris är en mera godmodig benämning på en plågoande) (Degerfors sn, Vin-
deln s 162); förstudöranöckeln 'förstudörrens nyckel' (Byske sn, Fällfors s 185); kallvattu-
emmär 'ett ämbar kallt vatten' (Norsjö sn s 189). 

I ortnamnsregistret i Gamla byar i Vilhelmina är de dubbla sammansättningarna många 
fler än i ordregistret. På 10 sidor har jag räknat till 128 långa sammansättningar. Man kan 
finna namn som Abborrträskmyrbäcken, Alboselbäckmyrselet, Ruttnarestorstenshällan. 

Johan Östling, Sundom, har våren 1982 i en bandinspelning berättat om sin hemby, sitt 
hemman samt jakt och fiske i Sundom, Nederluleå sn (DAUM KA124). Förutom att 
dubbla sammansättningar av ortnamn förekommer i inspelningen märks även i Östlings 
tal en viss förkärlek för långa sammansättningar, t ex hemgjordmaskin (om sådd), sjöfå
geljakten, skogsfågeljakten y halsskärsslåttern, bensinskattemedel, tvåochenhalvhästars-
utombordsmotor. 
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2.2.3 Dubbel sammansättning av typen AB-C utan 5 i k om
positionsfogen i övre Norrland. Tidigare påpekanden 

Det s som i riksspråket förekommer i fogen hos dubbla sammansättningar (av typen AB-
C) saknas mycket ofta i de nordnorrländska bygdemålen. Denna typiskt nordnorrländska 
s-löshet hos appellativa dubbla sammansättningar har uppmärksammats av Dahlstedt 
(ÖNB:272 f). Han belyser företeelsen bl a med sammansättningarna öxhammardön 'yx
hammarsdöden', bäversjinnmössen 'bäverskinnsmössorna', kalvsjinnpäls 'kalvskinnspäls' 
från Anundsjö, Vilhelmina och Lövångers socknar. 

Lars Huldén har i uppsatsen Några österbottniska strandnamn (1967A) diskuterat några i 
det här sammanhanget intressanta ortnamn. Till dessa hör Storstensskottet i Munsala. Det 
dubbla s-e t är befogat. Andra namn i Munsala med samma förled är: Stor stensören, Stor-
stensholmen, Stor stensåkern, alla med s i fogen. Denna kompositionstyp är den normala i 
centrala Sverige och södra Norrland, säger Huldén (1967A:4). Han inflikar på samma 
sida: "Ett Storstenpäran i Korpo är möjligen att fatta som 'Stor-stenpäran'". I norra Norr
land däremot heter det, påpekar han: Storstenholmen, Vackerstenberget, Svartstenrevet. 

Detta förhållande föranledde Huldén att göra en undersökning av fördelningen av kom
positionstyperna bland de nordsvenska och finländska namnen av typen Storsten(s)hol-
men. Av den karta där fördelningen redovisas (1976A:5) framgår att namn utan s i kom
positionsfogen återfinns i Nordnorrland ända ner till Medelpad. I Finland saknas de helt. 
s-lösa former av typen Storstenholmen skulle alltså vara en nordnorrländsk företeelse. 
Huldén framhåller att det i d etta område också förekommer kompositionsfogar med s: 
Brännlandsberget, Hovmansudden och Bergsängesbäcken, Skellefteå. Denna iakttagelse 
stämmer med min egen. Huldén avstår från att närmare gå in på problemet. Han nöjer sig 
med att konstatera, att de österbottniska dialekterna i fråga om förleden Storstens- anslu
ter sig till något sydligare mål än de som finns tvärs över Kvarken. 

I nordnorrländska mål saknas alltså s mycket ofta i kompositionsfogen i dubbla samman
sättningar av typen AB-C. Detta dialektala särdrag har, som nyss nämnts, uppmärksam
mats av både Dahlstedt och Huldén. Det förtjänar påpekas att Dahlstedt endast nämner 
appellativa bildningar, medan Huldén intresserat sig för ortnamnssammansättningar. 

Den s-lösa kompositionsfogen i dubbla sammansättningar i nordnorrländska dialekter 
har veterligt endast påpekats av Dahlstedt och Huldén. 

2.3 Accentförhållanden i nordnorrländska mål 
Den egenhet i tryckfördelningen i sammansatta ord som i allmänhet förknippas med 
nordnorriändska mål, är den som går under benämningen efterledsbetoning, efterledsac-
centuering, slutledsbetoning, upptaktsbetoning med flera benämningar — här används 
efterledsbetoning. Den kännetecknas av att huvudtrycket ligger på slutleden i sammansat
ta ord, fönsterbräde, kaffepânna (se Wessén 1970:43). 
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Varken Åström (1888:10) eller Lindgren (1890-1919:49) säger sig nöjaktigt kunna redo
göra för accenten i Degerforsmålet respektive Burträskmålet. Degerforsmålet visar dock, 
enl Åström (1888:10) " en tydlig tendens att skarpt betona den sista sammansättningsle
den, hvarigenom den första ledens aksent ofta öfvergår från gravis till akut." 

Rutberg (1924—31:9) sk river om betoningen i målen i Kalix och Töre: "Huvudtrycket 
vilar i en hel del sammansatta och avledda ord på sista leden [ ]; men vanligare 
är, att sammansättningen blir två- eller flertaktig." Rutberg exemplifierar med takåsen — 
— kärrhjulssmörjan, —L —, skollärarebostaden - — - —. Hon säger vidare: "Få äro de 
sammansättningar, som få huvudtrycket på första leden." (Jfr Multråmålet i Ångerman
land, Nordlander 1933:X.) 

Någon samlad undersökning av efterledsbetoningens utbredning och förekomst i olika 
ordtyper i övre Norrland finns inte. Senast har företeelsen behandlats av Bruce 1982, men 
hans material, som visserligen är hämtat just från Luleå, härrör inte från dialekttalande 
pérsoner utan från skolungdomar och deras föräldrar som närmast talar en regional vari
ant av standardspråket. 

Bruce har undersökt efterledsbetoningens lexikala utbredning samt försökt komma fram 
till regler som styr accentueringen. Av de orter som ingår i undersökningen, Arvidsjaur, 
Umeå och Luleå, är det endast i den sistnämnda som efterledsbetoning förekommer i 
någon större omfattning (Bruce 1982: 125). Till de sammansättningar som oftast får efter
ledsbetoning hör dubbla sammansättningar av typen AB-C (Bruce 1982:144). 

Det kan vara skäl att påpeka att Bruce lägger prosodiska aspekter på tryckfördelningen i 
orden, medan det i denna undersökning gäller sambandet mellan tryckfördelningen i or
den och det semantiska förhållandet mellan sammansättningens olika delar. 

Det är uppenbart att efterledsbetoningen i dag har sitt starkaste fäste i Norrbotten (Bucht 
1962:33, Bergman 1952:141 f, 1971:14, Widmark 1973:28 f, Bruce 1982:125) samt i vissa 
delar av Norrlands inland (Dahlstedt 1962:60 f). Tydliga belägg härför ger mitt ortnamns
material från NI. Därutöver har för Norrbottens del ortnamnen i Kalix undersökts av 
Gunnar Pellijeff. Där syns efterledsbetoningen vara förhärskande. Det kan jag påstå ef
ter att ha excerperat dubbla sammansättningar i ÖNON 7B, där naturnamn i Kalix kom
mun behandlas. Av 232 dubbla sammansättningar av typen AB-C har 216 efterledsbeto
ning. Endast 16not6 avviker sålunda från det gängse accentmönstret. 

Mycket tyder på att efterledsbetoningen, som ännu (av vad som framgår ovan) kan påvi
sas i Norrbotten, utgör en rest av en tidigare över stora delar av norra Sverige allmänt 
förekommande efterledsbetoning. En sådan kan nämligen spåras i vissa andra norrländ
ska dialekter. Widmark (1973:28 f) ger goda skäl för att det i Umemål funnits en tendens 
att ersätta en allmän efterledsbetoning med huvudtryck på förleden. "Att btr [burträsk
målet] haft huvudaksenten på senare kompositionsleden, bevisas av åtskilliga ljudliga 
företeelser", säger Lindgren (1890-1919:40). Han kan dock inte yttra sig om, när ac-
centframflyttningen skett, men att döma av övriga norrländska dialekter, som kvarstår på 
det äldre stadiet, anser han det inte vara länge sedan. I det sammanhanget kan nämnas att 

29 



bevarad kortstavighet och efterledsbetoning tycks ha ett samband (Wallström 1943:47 f, 
Dahlstedt 1962:61). 

En god överblick över den geografiska utbredningen av efterledsbetoningen i sammansat
ta ord ges av Selenius (1972:203), som dessutom ger rikhaltiga litteraturhänvisningar. 

Sammanfattningsvis torde det för mitt syfte vara tillräckligt att konstatera, att i äldre 
dialekt i undersökningsområdet ligger huvudtrycket i regel på senare sammansättningsle
den i enkla sammansättningar: -—| - —. V arianter förekommer, bl a med två huvud
tryck: — — I — -, men efterledsbetoning är den klart dominerande. Dubbla sammansätt
ningar av typen AB-C har i enlighet med detta i princip trycket på C. Även här förekom
mer avvikelser från mönstret med bl a två huvudtryck. Dessa relativt få avvikelser redovi
sas i materialsamlingen. 

Sammansättningar av typen A-BC har däremot i regel inte huvudtryck på C. De kontras
terar på så sätt mot sammansättningar av typen AB-C. Mer härom under 2.8. 

En svårighet vid bedömningen av materialet ligger i upptecknarnas sätt att markera tryck
fördelningen i orden. Accenttecken är ofta svårtydda. Detta har medfört att vissa dubbla 
sammansättningar har måst uteslutas ur samlingen. Det är sådana sammansättningar vil
kas accenttecken är så skrivna att man inte kan avgöra om huvud- eller bitryck avses. 

2.4 Hypotes om varför s saknas i kompositions
fogen bland dubbla sammansättningar av ty
pen AB-C 

Jag bygger min hypotes på de ovan skisserade accentförhållandena i nordnorrländska 
mål. Den kan uttryckas så att nordnorrländska dialekter tidigare markerade, och fortfa
rande i stor utsträckning markerar, kompositionsfogen i dubbla sammansättningar genom 
olika tryckfördelning i orden, varigenom det s som förekommer i sydligare mål och i 
riksspråket för att markera kompositionsfogen (se under 2.2.1) blir obehövligt. Jag kom
mer att belysa detta samt pröva hypotesen om tryckfördelningens betydelse med hjälp av 
onomastiskt och appellativt material. 

2.5 Materialsamling 
2.5.1 Inledning 

Ortsnamnsmaterialet från Luleå skärgård kan tyckas alltför litet för att belysa och under
bygga min hypotes. Därför har jag ur OAU:s och DAUM:s samlingar excerperat dubbla 
sammansättningar bland önamn i hela Norrbottens svenskspråkiga skärgård. 
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Namnen från Luleå skärgård och övriga skärgårdar i Norrbotten redovisas samlat. Detta 
innebär att jag först presenterar dubbla sammansättningar av typen AB-C utan s i kom
positionsfogen från Norrbottens skärgård, sedan följer dubbla sammansättningar av typen 
AB-C m e d s i kompositionsfogen. Slutligen presenterar jag dubbla sammansättningar av 
typen A-BC från Norrbottens skärgård. 

Jag har inte eftersträvat en redovisning efter semantiska principer. Namnen har således 
inte spaltats upp efter b-ledernas karaktär. Detta beroende på att de allra flesta namnen 
är sekundära bildningar med ortnamn i b-leden. Vad jag i stället tagit fasta på är den 
sammansatta b-ledens grundord, dvs det ord som står i anslutning till kompositionsfogen i 
dubbla sammansättningar av typen AB-C. Avsikten med detta är att undersöka om nuva
rande s-löshet kan ha sin grund i ett tidigare genitivbildningsmönster (se förord till tabell 
under 2.6.1). (Jfr Zilliacus 1966:27.) Namnen i materialet är således ordnade alfabetiskt 
e f t e r  b e g y n n e l s e b o k s t a v e n  i  b e s tä m n i n g s l e d e n s  g r un d o r d .  

De dubbla sammansättningar av typen AB-C som har initiait 5 i h-leden har inte medtagits 
i materialet, då det ej av uttalet av dessa namn framgår om s saknas eller finns i komposi
tionsfogen. 

Tryckfördelningen åskådliggörs genom att varje sammansättningsled, representerad av 
ett streck, är försedd med den accent den har i uppteckningen. Ett exempel. Tryckfördel
ningen i Avavikgrundet, uttalat ovavoykgróna, markeras 1. De allra flesta namnen 
härrör från undersökningsområdet. Deras uttalsformer återfinns i M. Ganska många 
namn förekommer med uttalsformer i ÖNON 7B. Till dem ges hänvisningar. Ett hundra
tal av namnen är hämtade ur DAUM:s samlingar. Deras uttalsformer finns angivna i det 
manuskript till denna avhandling som förvaras i DAUM. 

Samma princip har följts vid redovisning av de appellativa dubbla sammansättningarna 
som vid redovisning av ortnamnsmaterialet. De appellativa dubbla sammansättningarna 
ur en ordsamling från Nederluleå har medtagits som komplement och som komparativt 
material till ortnamnsmaterialet. 

2.5.2 Sammansättningar av typen AB-C i Norrbottens skärgård 

Som tidigare nämnts redovisas ortnamnen i bokstavsordning efter bestämningsledens 
grundord. Se ovan under 2.5.1. 

2.5.2.1 Sammansättningar utan s i kompositionsfogen 
Här användes de på kartor och sedeskort i OAU och DAUM förekommande namnfor
merna, vilka ibland kräver ett förtydligande. Detta görs då inom parentes efter namnet. 
Om uppteckningen av namnet saknar 5 i kompositionsfogen, men kartnamnet har 5", hän
förs namnet till den s-lösa kompositionstypen och tvärtom. Kartformen anges då efter 
uppteckningen inom parentes. 
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-bond-: Grkbondgrundet J 1 

-busk-: Krokafcws&grundet (krokog) 1 

-bäck-: Stenbflc&grundet EB 1938 Tore 
-bär-: Blàtórholmen J 1, även Blåi>är(5,)grundet J -ÖNON 1 B:28 
-fjärd-: Västa//ärdgrundet (Västifjärdsgrundet sj, Västifjärdgrundet tk) J— — 
-grund-: Fjärdgnmdhällan — —1, Fjärdgnmdrevet— —1, Gammelgrwrcdgrynnan -— 
- AR 1950 Tore, Haragrwrcdgrynnan AR 1950 Töre, Hästgnmdreven J— — 
EBL 1976 Töre, Lillögrimdrevet 1 AR 1948 Nkx, Vitgrandgrynnan J 1 AR 
1947 

-grönn-: Nygrönnhällan J 1, Nygrcwnrevet 1, Sandgrä^mhällan J 1 

-hamn-: Hals/iflrangrundet 1 EB 1938 Töre, Berg/i^mnklippan 1 EB 1938 Tore 
-hed-: Sand/iedrevet -— — 
-holm-: Basta/io/ragrundet 1, Dyras/io/mgrunden 1 GP 1938 Nkx, Finnholm-

grynnan 1 GP 1938 Nkx, Gran/zo/mgrundet 1 GP 1938 Nkx, HäggWmgryn-
nan — EB 1938 Töre, Häst/io/ragrynnan J 1 AR 1948 Nkx, Kalv/za/rarevet — 
- —, Lul/îo/mhuvudet 1, Rå/zo/mgrundet — —1 HR 1925 Nkx (Råholmsgrundet 
tk), Sand/zo/ragrundet 1 GP 1938 Nkx, Sand/zo/ragrunden 1 GP 1938 Nkx, 
Sköt/zo/ragrundet J— - KAR 1945 Nkx, Stång/zo/ragrundet — (Stångholmsgrun-
det tk, ek), Ytterst/zo/rarevet 1, Åsen/zo/ragrunden 1 AR 1947 Nkx (se även 
Åsenholmsgrunden) 

-häll-: Bock/zä//grundet J— -, Båda/zä//grundet, — — 1, Mid/zÄ//revet 1, Röd-
hällgrundet 1 ÖNON 7B:139, Skorv/zä//grunden GP 1938 Nkx, Storhäll-
grundet J 1, Söri/zÄ//grundet J 1, AR1948 Nkx 

-kränk-: NotAräftfcgrundet J 1 

-man- Dödra<mgrundet 1, Dödraanhuvudena 1 ÖNON 7B:41 (jfr Dödmanvi
ken J 1 ÖNON 7B:42), Dödraanörarna J 1 AR 1950 Töre, Dödmanören 
- , Fingermanholmen — — — GP 1959 Pit, Gräddmanhällan — — — AR 1948 Nkx 
(samma lokal som följ), Gräddmanhällorna — —L Hr 1928 (samma lokal som föreg), 
Köpmanhällan 1 

-mål-: Renmå/grunden J 1 

-rev-: Långrevgrundet 1 J— -, Långrevgrundet 2 - - — 
-sand-: Flakasaradhällan EB 1938 Töre, Stommdhällan 1 

-själ-: Grås/ä/grunden J— —, GråsyÄ/grundet J 1, GråsyÄ/hällorna J 1, Grksjäl-
hällorna J— - , Gråsyä/reven J— ^ — Gråsyä/ören J 1 (Gråsjälgrunden, -hällorna, 
-reven avser samma lokal.) Gråsyä/grynnan J— — AR 1948 Nkx (samma som följ), 
Gråsyä/grynnan J— - ÖNON 7B:62 (samma som föreg) Nkx 

-skär-: Västersfcärgrundet — — — HR 1925 Nkx (se även Västerskärsgrundet, Väster-
skärsgrundet tk) 

-sten-: Blåstenrevet J— —, Bockstengrynnan 1 EB 1938 Rån, Högste/igrundet 
-, Storstengrunden -— -. Storstengrunden - —1 HR 1925 Töre, Storstercgrundet 1 
-— - , Storstengrundet 2 1, Storstengrundet 4 1, Svartstenrevet - —1 AR 
1948 Nkx 

-strand-: Bostrandgrynnan (Bodstrandgrynnan?) Birgit Eriksson 1945 Nkx 
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-stång-: Nätistå Agre vet J 1 AR 1949 Töre 
-sund-: Siksundön 1 HR 1925 (se även Siksundsön) 
-säl-: Gråsä/grundet -— - AR 1950 Töre, Gråsä/grundet J— - AR 1949 Töre, Grå-

sälgrundet - - - HR 1925 Nkx, - - - ÖNON 7B:62 
-tall-: Treta/ftiolmen EB 1938 Töre 
-udd-: Rotuddgrynnan -— - AR 1948 Nkx, Rånöwddgrundet J — AR 1950 Töre 

(jfr Rånöuddklippan - - - - ÖNON 7B:137) 
-varp:- Djupvörpgrynnan J 1 ÖNON 7B:39 (Djupv^rpsgrynnan tk), Lillvörpgrundet 

— 1938 Töre, Lillvarpgrundet -, Strömmingsvflrprevet 
-vik-: Avav/fcgrundet 1, Byv/fcgrundet — —L, DyW&hällarna J 1 AR 1947 Nkx, 

Hällorv//:grundet J -, JaktWA:holmen -, Kallv/A:grundet -, KallWfchol-
men 1, — , KallW&revet J 1 AR 1948 Nkx, Lappöv/fcgrundet 1, 
Lillv/A:grundet 1, Lillv/fcholmen —1 -, Notv//cgrönnan J 1, NotW&grundet -

-ö-: Lillögrundet 1 

-ör-: Fagerörgrundet KR 1945 Nkx, Gåsörgrundet J 1 AR 1948 Nkx, Kvarn-
örbådan 1 GP 1938 Nkx, Långörgrunden J 1, Rossärgrynnan J— — (Slingan 
tk) ÖNON 7B:135, Strömörgrönnan -, Trutörgrundet 1 (samma lokal som 
följ), Trutörgrönnan — (samma lokal som föreg) Trutörrevet J 1. 

2.5.2.2 Sammansättningar med s i kompositionsfogen 
-bäcks-: Lappöäcfaören J— - GP 1938 (se Lappisören ÖNON 7B:105, se även kom

mentar till de enskilda grundorden under bäck) Nkx 
-bärs-: Blàtórsgrundet - - - HR 1925, - - - GP 1938, - - - AR 1947, Blkbär(s)-

grundet J 1 ÖNON 7B:28 (Blåbärgrundet tk) Nkx (se kommentar till de enskilda 
grundorden under bär) 

-fots-: Ti/otegrynnan — — 1 AR 1948 (Måsgrundet tk) (se även ÖNON 7B:165) Nkx 
-gårds-: NygÅrdsrevet J 1 

-gärds-: Grundgärdsgrundet (möjl Grandgärds-) J 1 

-holms-: Björn/ic>/rasgrunden — —L HR 1925 Nkx (jfr Björnholmladan J— — ÖNON 
7B:27), Finn/io/rashällan -— - ÖNON 7B:45, Fjuks/io/rasgrundet ÖNON 
7B:46, Furu/io/rasgrunden — — - GP 1938 Nkx, Ren/io/msgrunden — — — , Ren-
holmsgrönnan -— - , Sand/io/rasgrundet J— - AR 1947 Nkx, Åsen/zo/msgrunden -
—1 1938 Nkx (se även Åsenholmgrunden) 

-skärs-: Bullerstórsgrunden -, Bullerc/cärsgrynnan J 1, Bullersfazrshällorna -
—1 ÖNON 7B:27, Börstsfazrsbådan 1 GP 1938, AR 1951 Nkx, Börstefcärsbådan 

1, Borsts kärs gründet - —L HR 1925, J— - AR 1947 (se även ÖNON 7B:36), 
BörstsfcÄrsklubben -— -, Börstefcärsvatungen J— - ÖNON 7B:36, Getskärsgryn-
nan 1 EB 1938 Töre, Hastas/cärsgrundet J 1 HR 1925 Nkx (jfr Hastaskärsud-
den J 1 ÖNON 7B:69), Hälls/cärsgrundet J 1 B Nygren 1934, 1 GP 1938 
Pit, HälLs/cärsvattungen J— - AR 1947, — — L GP ÖNON 7B:77 Nkx, Kallskärs-
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grunden J 1 ÖNON 7B:86 Töre, Kallstórsgubben J— - ÖNON 7B:86, Liks kärs-
hällorna J 1 AR 1948 Nkx, Likskärsrevet — —1 HR 1925 Töre, Lutskärsgrundtt — 
—1 AR 1947, — ~ 1 HR 1925 Nkx, Lutstórsgrynnan — —1 HR 1925, 
- GP 1938, J 1 AR 1947 Nkx, Långs/cÄrsgrunden 1 EB Töre (samma lokal 
som följ), Långs kärs gründet 1 AR 1949 Töre (samma lokal som föreg), Mellan-
skärsgrnndet — - — AR 1951, heter "Mellerstsfcärsgrundet" — GP 1935 Nkx, 
Ovrskärsgrunden EB 1938 Töre, Onskärsgmnd&t 1 HR 1925, J 1 AR 
1950 Töre, Rensfcärsbådan — — — AR 1948 Nkx, Reps/cärsbådan J 1 AR 1948 Nkx, 
Reps&ärsgrundet — — 1 HR 1925, J 1 ÖNON 7B:132, Sands/cärshällan 
(samma lokal som följ), Sands/cärsklippan 1 (samma lokal som föreg), Sandskärs-
reften 1, Skogss/cÄrsmärren — —L, Skogssfazrsrevet 1, Tjärusfazrsgrynnan 
J 1 AR 1950 Töre, Trutskärsgrynnan 1 HR 1925 Nkx, Tunns/cärshällorna 
— GP 1938, — — — HR 1925 Nkx, Västers/cärsgrundet — - — ÖNON 7B:177 (jfr 
Västerskärgrundet), Äggs&ärsgrundet 1 

-stens-: Svartòmsgrundet — — — , Storsfónsgrundet — — — (tidigare en stor omfluten 
sten, nu landfast) 

-ställs-: Bostö/fcgrundet — — — R Danielsson 1935 Nkx, Bostô/fcgrynnan — — — GP 
1938, - - - AR 1951 Nkx 

-sunds-: Siksundsön 1 EB 1938, J 1 AR 1947 Töre (se även ÖNON 7B: 144 samt 
Siksundön) 

-säls-: Gråsä/sgrundet J 1 (Bromsen sj) ÖNON 7B:62 
-veds-: Tonvedsön — — — GP 1938, — — — AR 1947 Nkx (Törvesön tk) jfr ÖNON 

7B:167 
-viks-: Bredv/fcsören 1 GP Ntå, Huv/fcsgrundet 1 GP 1937, — Haapani-

emi 1955 Ntå 
-änges-: Broängesholmen —1 - , Mulisärcg&sgrundet —L - (kallas även Lustigknopp), 

Småäftg&sholmen —1 -
-örs-: Bodörsgrynnan — — — ÖNON 7B:31, Fjuksörsgrundet — — — AR 1949 Nkx, 

Kastörcgrynnan AR 1950 Töre. 

2.5.2.3 Kommentar till accentförhållandena i uppteckningarna av dubbla 
sammansättningar av typen AB-C i materialet 

Det redovisade materialet uppvisar beträffande accenten i orden mycket homogena upp
teckningar av dubbel sammansättning av typen AB-C. Tryckfördelningen följer mönstret 
- 1. Några undantag finns. 

Ett relativt stort antal avvikande uppteckningar har Hulda Rutberg. (Västerskärgrundet, 
Siksundön, Gråsälgrundet, Hastaskärsgrundet, Orrs kärs gründet, Truts kärs gry nnan i ma
terialet har dock accentmönstret J -.) Hennes uppteckningar är från ett dialektområ
de som hon borde vara väl förtrogen med, eftersom hon beskrivit dialekten i en gradu-
alavhandling år 1924. Gräddmanhällorna, Stor stengrunden, Råholmgrundet, Björnholms-
grunden, Börstskärsgrundet, Likskär sr ev et, Lutskärs gründet (~ -), Lutskärsgryn-
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nan, Repskärsgrundet och Tunnskärshållorna har av henne upptecknats med accenten -
—L, vilken är den vanliga i dubbla sammansättningar av typen A-BC i dialektområdet 
och inte som här i sammansättningar av typen AB-C. Några av dessa namn har i överens
stämmelse med gängse accentmönster även upptecknats med efterledsbetoning av andra 
upptecknare. Så Gräddmanhällarna, som av AR 1948 upptecknats som Gräddmanhällan 
(  1 ) ,  L u t s  k ä r s  g r ü n d e t  och Repskärsgrundet av GP 1931 samt av AR 1947 ( '-) 
och Tunnskär skällorna av GP ( -). 

Även Anna Rönnquist (AR) har samma accentmönster i två uppteckningar, nämligen i 
Svartstenrevet och Tifotsgrynnan (— —Mellanskärsgrundet har av AR upptecknats 
med akut accent på b-ledens förra led och bitryck på h-leden. 

Blåbärsgrundet har av AR upptecknats dels med akut accent på b-ledens förra led, dels 
med akut accent på h-leden och av HR med akut accent på b-ledens b-led och bitryck på 
h-leden, medan GP har efterledsbetoning på sagda namn. 

Avviker gör också Elisabeth Landström (EL ) i sina uppteckningar, som är av yngre da
tum, 1960. Hon anger accentmönstret — — — i namnen Bådahällgrundet, Fjärdgrund-
hällan, Fjärdgrundrevet, Långrev gründet 2 samt accentmönstret — — L i Byvikgrundet. 
Hennes uppteckningar är relativt få och området där uppteckningarna gjorts är begränsat 
till skärgården kring Germandön. 

Här kan inflikas att endast tre namn bland Gunnar Pellijeffs många uppteckningar i mate
rialet har upptecknats med annan tryckfördelning än efterledsbetoning. Fingermanhol-
men och Gråsälgrundet har akut accent på b-ledens b-led och bitryck på h-leden. Häll-
skärsvattungen är upptecknad med grav accent på Häll-. Edv Brännström har endast i ett 
fall avvikit från "regeln" med likadant accentmönster, nämligen i Skogsskärsmärren. 

De avvikelser i accentueringen som förekommer kan bero på antingen upptecknarvana 
eller uppteckningens ålder. Äldre uppteckningar är i regel genuinare och mindre riks-
språkspåverkade än yngre. Vana upptecknare tycks Edvin Brännström (EB) och Gunnar 
Pellijeff (GP) vara, liksom Anna Rönnquist (AR) och Kerstin Rönnquist (KR). De tycks 
dessutom vara väl förtrogna med dialekten. Hulda Rutbergs uppteckningar, som i ett par 
fall så markant skiljer sig från de övrigas är svårförklarliga. De yngsta uppteckningarna 
står Elisabeth Landström för, om man bortser från de uppteckningar som gjorts av förfat
taren (EBL). E Landström har, som ovan nämnts, upptecknat namn inom ett begränsat 
område och att de avviker med två huvudtryck i de dubbla sammansättningarna av typen 
AB-C är väl mindre förvånande. 

Enhetligheten i uppteckningarna är mycket stor även beträffande 5 eller icke 5 i komposi
tionsfogen. Tre namn har dock upptecknats både med och utan 5- Åsenholm(s)grundet 
har av GP upptecknats med s i fogen, men av AR utan s. Västerskärsgrundet och Sik-
sundsön, som av GP och AR upptecknats med s, har av HR upptecknats utan 5 i komposi
tionsfogen. Hulda Rutbergs uppteckning av det senare namnet verkar genuinare 
(sœiksatôn) än uppteckningarna av EB och AR (sœiksonsô/sàiksonsô). I den förra ingår 
dialektens sund sat, medan i de senare en riksspråklig påverkan gjort sig märkbar. 
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Hällörvikgrundet, Lappövikgrundet, Rånöuddgrundet och Sörihällgrunnorna har fått 
ingå i materialet, fastän de är uppbyggda enl mönstret ABC-D. De har nämligen samma 
accentmönster som de av typen AB-C. 

2.5.3 Sammansättningar av typen A-BC 

2.5.3.1 Sammansättningar av typen A-BC. Norrbottens skärgård 
Båksandgrönnan — — -, Klunt-Storgrönnan — — -, Landerst-Holsterören — — — 
ÖNON 7B:102 Töre, Lillbergholmen - - - HR 1925, - - - GP 1938 Nkx, Lillbohol-
men — —1 GP 1937 Ntå, Lillbjörnholmen — — — KAR 1938, Lill-Flottören — — L, Lill-
Fårön - - - AR 1950, - - - ÖNON 7B:52, Lillgräddmanhällan - - - AR 1948 Nkx, 
Lill-Hamns kär et — — L, Lill-Hundskäret — — L, Lill-Högön — -— ÖNON 7B:80 Töre, 
Lill-Jakob(s)gründet —1 — AR 1947 —1 — GP 1938 Nkx, Lill-Kallgröten — — L, Lill-
Kunoögrundet — — L, Lillkvarnören — GP 1938 Nkx, Lill-Långören — —L EBL 
Töre, Lill-Mannöhällan — — L, Lill-Renholmsgrundet — -, Lill-Risöholmen 
-, Lillråholmgrundet L GP 1936 Nkx, Lillrånören —1 - GP 1938 Nkx, Lill-
Sikhällan — L, Lillskorvgründet — 1 (vani Lillskorven), Lill-Stengrundet —1 — 
AR 1950 Töre, Lill-Stångholmen — — L, Lillsveggrundet —1 - ÖNON 7B:162, — —1 

AR 1947 Nkx, Lilltrutskäret — — — GP 1938 Nkx, Mitti-Holsterören — — - ÖNON 
7B:116 Töre, Mittisandgrönnan 1, Norr kalvholmen — — L EB 1938 Töre, Skags-
Furuholmen — —1 ÖNON 7B:145 Töre, Storboholmen — — L GP 1937 Ntå, Storberg
holmen — — 1 HR 1925, 1 GP 1938 Nkx, Storbrändön — -—, Storfåriholmen (eg 
Storfåröholmen) — L AR 1945 Nkx, Stor-Fårön — — — AR 1950, — L ÖNON 
7B:52 Töre, Stor-Granholmen 1 AR 1949, - —L ÖNON 7B:59 Töre, Storgrädd-
manhällan — — — AR 1948 Nkx, Stor-FLamnskäret — — L, Stor-Hundskäret — — L, Stor-
FLuvönlStor-Högön — ÖNON 7B:80 Töre, Stor-Jakob{s)grundet — 1 GP 1938 
Nkx, Stor-Kallgröten — — L, Stor-kvarnören — —1 GP 1938 Nkx, Stor-Långören — — L 

EBL 1978 Töre, Stor-Mannöhällan — — L, Stor-Renholmsgründet — — Storm -
holmgrundet — 1 GP 1938 Nkx, Stor-Sandgrönnan — — 1 Stor-Sikhällan — — L, 
Stor-Skagsören — — —, S tor-Skorv gründet — — S tor sv eggrundet — — — 
ÖNON 7B:162 Nkx, Stortrutskäret — —1 ÖNON 7B:169 Töre, Svartstenrevet — — 1 AR 
1948 Nkx, Tjock-Sikhällan — L, Västerst-Holsterören — L ÖNON 7B:177. 

Några av sammansättningarna ovan är av typen A-BCD. De har medtagits eftersom de 
har samma uttalsmönster som sammansättningarna av typen A-BC. 

2.5.3.2 Material från annat håll i Norrbotten 
2.5.3.2.1 Namnsamling från Ö verluleå 
Namnen nedan är upptecknade av G Pellijeff (OAU upps acc 1044:9). Namnen kommer 
från Överluleå sn, som gränsar till Nederluleå i norr. Pellijeff säger om dessa namn: "En 
särskild ställning intar namnen på lill- och stor-. De finnas i legio. Ofta förekomma de 
parvis. Sådana äro: 
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Lillbjörkberget 
Lillbrännberget 
Lillhuvudet 
Lillkläppen 
Lilltällberget 
Lillsv arthuvudet 
Lillhällberget 

lil Storbjörkberget 
lil Storbrännberget 
lil Storhuvudet 
lil Storkläppen 
I I I  S t o r t ä l l b e r g e t  
I I I  S t o r  s v  a r t h u v u d e t  
lil Storhällberget 

stôorbiœrkbœria 
stôqrbranbœria 
stòorhàoda 
stòqrkkapan 
stòortalbceria 
stoorpwofododa 
stôorhalbœria 

Samma accentmönster som hos tidigare redovisade dubbla sammansättningar av typen A-
BC förekommer genomgående här, om vi bortser från Stor sv arthuvudet, som har huvud
tryck på sista leden. 

2.5.3.2.2 Naturnamn i Kalix 
Som komplettering meddelas här accentförhållandena i dubbla sammansättningar av ty
pen A-BC bland naturnamn i Kalix hämtade ur ÖNON 7B. Här anges endast med accent
tecken tryckfördelningen i namnen. För fullständiga uttalsformer och andra uppgifter 
hänvisas till ÖNON 7B. Ortnamnen redovisas i bokstavsordning med det undantaget att 
ett motsvarande Lill- av ett namn på Stor- står omedelbart efter detta. 

Nederst-Grantjärnen — — —, Nederst-Kvarnforsen — — —, Nedre-Småträsket — — —, 
Påläng-Renträsket — — — Pålä ng-Storträsket — — —, Stor-Brännberget — — —, Lill-
Brännberget —1 —, Sto r-Kalajärvi — — — , Lill-Kalajärvi —1 —, Stor-Lappträs ket — — 
—, Li ll-Lappträs ket —- —, Stor-Mjöträsket — —L, Lill-Mjöträsket S Stor-Mörtträ-
sket — — L, Lill-Mörtträsket —1 —, Stor-Nätistångviken* — — L —, Lill-Nätistångviken* 
—: 1, Stor-Saltträsket — L, Lill-Saltträsket —1 -, Stor-Sandviken Lill-
Sandviken 1, Stor-Skogsträsket el Västre Skogsträsket — — L, — — —, Lil l-Skogs-
träsketzi Östre Skogsträsket —1 —, — — -, Stor-Svedjemyran — — L, Lill-Svedjemyran 

1 -, Stor-Trutskäret — — L, Lill-Trutskäret —1 —, Stor-Tröskvattnet —1 —, Lil l-
Tröskvattnet —1 —, Stor-Vitträsket — — L, Lill-Vitträsket —L —, S tor-Lappviken — — 
—, Stor-Okvattnet — — L, Sör-Garberget — — L, Sör Akroken — — — , Yttre-Småträsket 
— — —, Ö ver-Morajärvån — — —, Ö verst-Grantjärn — — —, Ö v re-Småträsket — — —, 
Övre-Åholmen — — —. 

2.5.3.3 Kommentar till accentförhållandena i de dubbla sammansätt
ningarna av typen A-BC i materialet 

Sammansättningarna av typen A-BC uppvisar två mot sammansättningarna av typen AB-
C kontrasterande accentmönster, dels med gravis på b-leden och bitryck på h-ledens h-led 
— —L, dels med huvudtryck (akut accent) på h-ledens b-led —1 —. Båda accentmönst
ren fungerar som markörer av gränsen mellan b-leden och den sammansatta h-leden. 
Även det senare accentmönstret är således särskiljande och markerar gränsen mellan b-
och h-led. 

* O bs! 4 leder 
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Av de dubbla sammansättningarna bland önamnen i Norrbottens skärgård avviker endast 
4 uppteckningar från de övriga beträffande accentmönstret. De är Stor- och Lillberghol-
men samt Lillkvarnören, vilka av Pellijeff upptecknats med huvudtryck på h-ledens h-led. 
Det är svårt att finna en förklaring till den avvikelse det är, eftersom övriga uppteckningar 
av samma typ av hans hand följer mönstret med gravis på b-leden eller akut accent på h-
ledens b-led och bitryck på h-ledens h-led. Även Mittisandgrönnan har upptecknats med 
huvudtryck på h-ledens h-led, men av Brännström. Jfr Stor-Sandgrönnan, som har mönst
ret - L. 

En intressant iakttagelse är att accenten i dubbla sammansättningar av den senare typen 
(—1 — ) i allmänhet är förbehållen sammansättningar med b-leden Lill-. Bland önamnen 
har Lill-Gräddmanhällan, Lill-Jakob(s)grundet, Lill-rånören, Lill-Stengrundet, Lillsveg-
grundet och Lilltr utskär et ( jfr Stor trutskär et) detta mönster. 

Betraktar man de ur ÖNON 7B excerperade naturnamnen från Kalix märker man även 
där samma mönster bland namnen med b-leden Lill-. För övrigt företer den samlingen 
mycket homogena accentförhållanden. Endast 6 sammansättningar avviker med efter-
ledsbetoning: Neder st-Kvarnfor sen, Lill-Mjöträs ket, Lill-N ätistångviken, Stor och Lill-
Sandviken och Lill-Vitträsket. Accentförhållandena i sammansättningarna diskuteras vi
dare i sammanfattningen. 

2.6 Kompositionsformen hos dubbla samman
sättningar av typen AB-C i materialet 

2.6.1 Diakront perspektiv. Förord till tabell 

I fsv förekommer två typer av sammansättningar av substantiv med substantiv, dels såda
na, där b-leden har stamform — dessa är historiskt sett den äldre typen — , dels sådana, 
där b-leden står i genitiv sing eller plur.not 7 De senare kan vara av olika slag beroende på 
genitivändelsen, vilken i regel är -s, -ar, -a eller -u i singular, i plural alltid -a eller -na. 

Av dessa ändelser bevaras -5 i nutida dialekt, medan de andra försvinner i långstaviga b-
leder genom apokopen. Endast kortstaviga b-leder bevarar ändelse vokalerna. (Jfr 
*Udda-hamnin ~ Uddhamnen med fsv *Skata-grundit ~ Skatagrundet.) En b-led utan 5, 
vilken består av ett långstavigt ord, kan alltså antingen vara ett stamkompositum eller gå 
tillbaka på en genitivform, där vokalen apokoperats. 

Tabellens uppgift är att ge en översikt över de grundord som ingår i sammansättningarna 
samt att ange vilken kompositionstyp som användes vid olika grundord. Som bakgrund 
meddelar jag grundordens fsv genitivformer. 

De dubbla sammansättningarna bland önamnen i Nederluleå är relativt unga, oftast se
kundära bildningar. Tabellen förmodas trots det kunna ge en uppfattning om det bild-
ningssätt som tidigare gällt och som säkerligen kan ha blivit mönsterbildande. 
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Tabell 1. Frekvensen av kompositionstyper vid olika grundord i dubbel och i enkel sammansättning 

(Ordet ställe är osäkert belagt i fsv, men tas ändå med för fullständighetens skull.) 

GRUNDORD 

DUBBEL SAMMANSÄTTNING ENKEL SAM
MANSÄTTNING 

GRUNDORDENS GENITIV-
ÄNDELSER I FSV I 

SING/PLUR 
GRUNDORD 

kompositions
fog med 5 

kompositions
fog utan s 

med s utan 5 

GRUNDORDENS GENITIV-
ÄNDELSER I FSV I 

SING/PLUR 

bonde 1 X -a / -a 
buske 1 X -a / -a 
bäck -j^not 8 1 X -iar / -ia 
bär 2 X -s / -ia 
fjärd 1 (X) X -ar / -a 
fot 1 X -ar, -s / -a 
grund 7 X -s / -a 
grynna 3 X -u / -a 
gård 1 X -s / -a 
gärde 1 X -is / -a 
hamn 2 X -ar / -a 
hed 1 X -ar / -a 
holm(e) 8 15 X X -s, -a / -a 
hälla 7 X -u, / -a , -na 
kränka (kränke) 1 X -u, / -a , -na 
man 9 X -s / -a 
mål 1 X -ar / -a 
rev 2 X -s / -ia 
sand 2 X -s / -a 
själ/säl 1 9 X -s / -a 
skär 37 -j^not 9 X -s / -ia 
sten 2 9 X -s / -a 
strand 1 X -ar / -a 
stång 1 X -ar / -a 
ställe 2 X -is / -a 
sund 1 ^not 9 

X -s / -a 
säl: se själ 
tall 1 X -ar / -a 
udde 2 X -a / -a 
varp 4 X -s / -a 
vik 2 13 X -ar / -a 
änge 3 X -is / -ia 
ö 1 X -iar / -ia 
ör 3 9 X -s / -a 

Avgår skär 
63 
37 

108 
1 

Summa 26 107 8 26 
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2.6.2 s eller icke s i kompositionsfogen. Kommentar till de 
enskilda grundorden 

Här meddelar jag 1/ den historiska bakgrunden till kompositionsfogens form, 2/ bruket av 
s i enkla sammansättningar med grundordet som b-led i nutida språk, 3/ grundordets 
kompositionsform i mitt material samt en kommentar till denna. Punkterna 1 och 3 redo
visas i föregående tabell. Punkt 2 gäller i första hand bruket i norrbottniska dialekter, 
men också allmänt svenskt material dras in. Även punkt 2 redovisas i kommentaren till 
tabellen. 

bonde hade i fsv gen-ändelser på vokal, som apokoperades i förledsställning efter lång 
stavelse. - Saknar alltid 5 i enkla ssgr: Bondön se under 4.3.12, bondlandet (se DAUM 
2886). — 1 dubbel ssg som väntat utan 5: Gråbondgrundet. gråbonde har här speciell inne
börd. Det är Nlm:s benämning på växten gråbo (Artemisia vulgaris), uttalat grabåond (se 
Luleåkultur 1925:210). 

buske hade i fsv gen-ändelser på vokal, som i förledsställning apokoperades efter lång 
stavelse. — Saknar alltid s i enkla ssgr: Buskgrundet, Bus kön (se M) — 1 dubbel ssg följd
riktigt utan 5: Krokabuskgrundet (Krokogbusk- se Enequist 1927:150). 

bäck hade i fsv gen-ändelser på -iar / -ia. som inte lämnat några spår efter sig i förledsställ
ning efter lång stavelse. — Saknar s i enkel ssg: Bäckträsket Pit sn Nb, Bäckmyran Jmk sn 
Nb. — 1 dubbel ssg utan 5 som väntat: Stenbäckgrundet, 1 med 5: Lappbäcksören, uttalat 
lapisœuri, troligen tidigare lapatsœur[\ jfr "Bäcken" båtsan (GP 1938 OAU, DAUM. 
Pellijeff anför endast Lappisören för sagda namn i ÖNON 7B:105). Uttalet utgör exem
pel på den s k norrländska förmjukningen, vilken resulterat i uttalet ts. (Om norrländsk 
förmjukning se ÖNB s 260.) Detta uttal kan således förklara s-et i fogen i Lappbäcksören, 
vars uppslagsform alltså rätteligen är Lappbäckören (se ovan s). Vi får således räkna med 
2 dubbla ssgr utan s. (Ett önamn, Blombäcksgrynnan innehåller visserligen -bäcks-, men 
har inte medtagits, eftersom det innehåller tillnamnet Blombäck.) 

bär hade i fsv gen-ändelser på -5 / -ia. — Sakn ar s i enkel ssg: Bärholmen Api sn Vb, 
Bärkullen Åsl Vb. — 2 dubbla ssgr utan s som väntat: Blåbärholmen, Blåbär(s)gründet. 
Man förväntar sig nämligen att bär skall ingå med gen plur. Blåbär(s)gründet i Nkx har 
vissserligen 3 upptecknade uttalsformer med s, men Pellijeff anser att uttalet utan s är det 
genuinare (ÖNON 7B:28). Vi får således räkna med 2 dubbla ssgr utan s. 

fjärd hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a, vilka in te lämnat några spår efter sig i förledsställ
ning efter lång stavelse. - Enkla ssgr med fjärd i förleden saknar i NI 5 i fogen (utom ett 
namn, nämligen namnet på ett nyblivet övervattensgrund mellan Hertsön och Hindersön, 
som skrivs Fjärds gründet på tk och sj): Fjärdgrundet (se M). I Nkx och Töre förekommer 
s i fogen i Fjärdsgrundet. Enkla appellativa ssgr saknar ofta s: fjärdmynning. — 1 dubbel 
ssg som väntat utan s: Västafjärdgrundet. 

fot hade i fsv gen-ändelser på -ar, -s / -a. - Enkla ssgr med fot i förleden saknar ofta s i 
fogen, men har ibland 5 framför allt i måttsangivelser såsom i orden fotsbredd och fots djup 

40 



(se SAOB F 1252), vilket det är frågan om här: Tifotsgrynnan, vilket är den enda ssgn 
med fot som grundord. 

grund hade i fsv gen-ändelser pk -s / -a. — Sakn ar i regel s i enkel ssg: Grundkallen, 
Grundknösen NI. - 7 dubbla ssgr följdriktigt utan 5. 

grynnanot 10 hade i fsv gen-ändelser på -u / -a. - grynn - förekommer sällan i enkel ssg: 
Grynnhuset NI (namn på stuga på Germandön EL 1960 O AU, DAUM). — 3 dubbla ssgr 
följdriktigt utan 5. 

gård hade i fsv gen-ändelser på -s (-ar) I -a. — Har s i enkel ssg: Gårdsviken, Gårdsänget 
NI. — 1 dubbel ssg med 5: Nygårdsrevet i enlighet med de enkla ssgrna. Här motiveras 5 
ytterligare av att s-i ormen anger ägande. 

gärde hade i fsv gen-ändelser på -is I -a, — Har alltid s i enkel ssg: gärdsgård. - gärde (även 
änge, se nedan) återgår på äldre /«-stammar, som ofta är försedda med gen s, då de ingår i 
sammansatta ortnamn eller appellativ. Se härom Hellberg 1950:74, Fries 1957:88, Droug-
ge OGB 18 s 326. Jfr Zilliacus 1966:28. - Materialet har 1 dubbel ssg med s, den regel
mässiga komp-fogen. 

hamn hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a, som inte lämnat något spår i förledsställning efter 
lång stavelse. — Saknar s i enkel ssg Hamnholmen, Hamnhällan, Hamnön NI. — 2 dubbla 
ssgr utan s, den regelmässiga komp-fogen. 

hed hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a, vilka inte lämnat några spår efter sig i förledsställ
ning efter lång stavelse. - Saknar 5 i enkel ssg: Hednoret Öl Nb, Hedlunda Lsl Vb. - 1 
dubbel sammansättning följdriktigt utan s i komp fogen: Sandhedrevet. 

holm(e) hade i fsv både stark och svag form: holmber och holmi. Den starka formens gen 
sing uppvisar 5. Övriga gen-former ändades på vokal, som apokoperats i förledsställning. 
— Appellativet holm(e) är inte så vanligt som förled i ssgr. Då det förekommer i enkel ssg 
är det utan s (SAOB H 1119). 

I ortnamn förekommer holm(e) i enkel ssg ibland med, oftare utan 5, som t ex i Holm-
grundet i mitt eget material, Holmträsket i Kalix (se Pellijeff 1967:27, ÖNON 7B:72) samt 
Holmträsket Pit och Nfj sn. I Nb och Vb har jag funnit följande ortnamn i enkel samman
sättning med 5, nämligen 3 Holmsvattnet: II sjö Rå sn, 2/ sjö och by i Edefors Ölå sn och 3/ 
sjö och by i Buå sn Vb. Sannolikt kan också två namn på Hols- föras till //o/ms-namnen. 
Det gäller namnen på sjöarna och byarna H oisvattnet i NI och Öl sn i Nb. Det förra skrivs 
1567 Holmswatnn (1567:11 3:0 fol Fr 37 r). I fiskeregistret finns sjöarnas längd angiven, 
här: 1 mil lång, varför de kan identifieras. I analogi härmed skulle även Holsvattnet i Öl 
kunna innehålla förleden Holms- (jfr Nordlinder SL 6:3 s 17). 

Holm framför (1965:148) teorin att ett mansnamn kan dölja sig i förleden i Holmsvattnet i 
Buå sn Vb. Man kan dock ogärna räkna med att ett tämligen osäkert belagt personnamn 
skulle ingå i 5 sjönamn i Norrbotten och norra Västerbotten. Sjön Holmsvattnet i Buå är 
rik på holmar. Nordlander säger (1905:286): "sjön har 14 utmärkta holmar". Här är det 
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därför snarare appellativet fsv holmber som ingår (jfr Gusten Widmark OAU A 1392 s 
37). Går man in för den senare betydelsen 'sjön rik på holmar', skulle den singulara geni
tivformen ha kollektiv innebörd. Jfr Fries (1957:89) om bl a trädnamn i vissa fall i genitiv 
singularis i förledsställning med kollektiv innebörd. Även i de övriga sjönamnen med 
förleden Holms- är det föga troligt att ett personnamn motsvarande det fsv * Holmber 
skulle ingå. Sjöarna har, liksom Holmsvattnet i Buå Vb i samtliga fall en eller flera hol
mar. 

Även i Norrland utanför Norr- och Västerbotten förekommer naturnamn på Holms-, t ex 
Holmsberget, berg Överlännäs sn Vnorrl 1, Holmsberget, berg , Ljustorps sn Vnorr 1, 
Holmsberget, berg, Voxna sn Gävleb 1. 

Den ovan beskrivna växlingen av komp-former med och utan 5 är svårförklarlig. 

15 dubbla sammansättningar i materialet förekommer utan s. Där ingår dialektens holm, 
fsv holmi. 8 dubbla sammansättningar har 5. Av dem finns endast 2 i NI: Renholmsgrundet 
och Renholmsgrönnan, namn på övervattensgrund, vilka båda ligger nära den nu tillanda-
de Renholmen. Dessa är sent tillkomna namn, i vilka s-et i kompositionsfogen används 
enligt riksspråkligt mönster. De övriga 6 namnen med s i fogen förekommer i NKx, där 
liksom i NI den svaga formen holme halm är den gängse (se ÖNON 7B:190). De dubbla 
sammansättningarnas s-former skulle då tyda på en trolig riksspråkspåverkan. 

hälla hade i fsv gen- ändelser på -ul -a, -na, vilka apokoperats i förledsställning efter lång 
stavelse. Här ingår således den svaga formen Hœlla f 'häll, klippa'. Jfr Westman 
1935:167. — Saknar alltid 5 i enkel ssg: Hällgrundet, Hällklubben NI. — 7 dubbla ssgr som 
väntat utan s i komp-fogen. 

kränka (kränke) hade i fsv gen-former på -u -a / -a, således på vokal, som apokoperats i 
förledsställning efter lång stavelse. — kränke ingår enl EB 1931 (OAU, DAUM) i not-
kränke n nòotkragf$ 'ställning att hänga upp fisknäten till torkning på'.not 11 - 1 dubbel ssg 
utan s: Notkränkgrundet. 

man hade i fsv gen-former på -s / -a. Den plurala gen-ändelsen har apokoperats i förleds
ställning efter lång stavelse. — Enkel ssg med appellativet man saknar ofta s, men förleds
former på mans- förekommer (se SAOB M180 ff). (Se även under 4.3.8.) — 9 dubbla ssgr 
följdriktigt utan s. 

mål hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a. D et i Nim förekommande mål m har har sin mot
svarighet i ett dialektalt mal m 'grovt grus och småstenar vid stranden av haf, sjö eller å' 
(Rietz s s 426) = isl mçl f. Jfr Brännström från NI (ULMA 4150:215, 217) stœnmâl m bf 
stœnmâln ' "stenmal", 'anhopning, fält av smågrus, på land eller i vatten' (s 217), 'anhop
ning jämna stenar på sjöbotten, men även på land' (s 215). Beträffande formerna med o i 
vissa namn se Widmark (1959:96). - Saknar s i enkel ssg. Ingår sannolikt i Målgrundet 
NI. — 1 dubbel ssg: Renmålgrunden. 

rev hade i fsv gen-ändelser på -5 / -ia. — I enkel ssg saknas vanligen s: Rev udden ÖNON 
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7B:132. 5 förekommer enl SAOB (R 1602) i synnerhet på Gotland som i Hoburgs revsud
de. — 2 dub bla ssgr som väntat utan 5. 

sand hade i fsv gen-ändelser pk - s  I  - a .  —  s a n d  tillhör de kollektiver och ämnesnamn, som 
nästan alltid har stamform i ssgr (se även sten). — Enkel ssg saknar s: Sandön, Sandören 
NI. - 2 dubbla ssgr som väntat utan 5. 

själ/säl hade fsv gen-ändelser på -si -a. själ/säl ingår i gråsjällgråsäl, en sammansättning, 
som ofta förekommer i namnen. Vokalen i gen plur har inte apokoperats, eftersom själl 
säl är ett kortstavigt ord. — Enkel ssg har i dialektområdet (NI) plur gen-form: själa-, t ex 
Själahällan, Själasten. (Se även Söderwall), s i komp-fogen tycks inte förekomma. - 9 
dubbla ssgr utan s, som man hade väntat, 1 med s, Gråsjälsgrundet (kallas Bromsen på sj), 
en riksspråkligt influerad uttalsform (Nkx). 

skär hade i fsv gen-ändelser på -s / -ia. - Enkel ssg hos ortnamnen har ofta 5. I mitt eget 
material finns S kärs gründet, Germandön, Skärsgrundet, Likskäret, Bensbyn, samt 
Skärsgrynnan S om Brändöskäret. Förutom dessa har jag i NI funnit Skärsberget, Smeds
byn, Skärsbodarna, Alvik, Skärsgrubban, Germandön, Skärsgärdan, slåtteräng på Junk-
ön, Skärsronningen, Antnäs, Skärstjärnen, Germandön, Skärsudden i byn Skäret,not 12 

Skärsviken, Kunoön, samt Skärsänden SO-spetsen av Brändöskäret. 

I Nb utanför NI finns Skärsviken Rå, Skärsfjärden Nkx (se ÖNON 7B:148), Skärsgrunden 
Nkx, Skärsholm(en) Nkx. I Vb finner man Skärsberget Bgd. I övriga Sverige förekommer 
på många håll namn på Skärs-, vilka sannolikt innehåller appellativet skär 'kobbe, hol
me', bl a följande: Skärshaken i Öja, Goti 1 (Olsson 1979:215), Skärsmo, Aneboda, Kron 
1, Sk ärsnäs, Vånga, Krist 1, S kärsudden, Kölingared, Älvsb 1 ( SOÄ I, 2, s 15, X:155), 
Skärsviken, vik i Kila sn, Värml 1 (SOV 11:88), Skärsgården, udde i Öja, Goti 1 (Olsson 
1959: 26), Skärsände, Fårö, Goti 1. 

— 37 dubbla ssgr med s, 1 utan 5, Väs ter skär s gründet, som av H Rutberg upptecknats som 
Västers kär gründet, dvs utan s i fogen. Belägget får betraktas som udda, eftersom G 
Pellijeff och A Rönnquist båda upptecknat namnet med 5 i komp-fogen. - s förekommer 
således som väntat så gott som 100-procentigt i de dubbla ssgrna. 

sten hade i fsv gen-ändelser pk -s I -a. — Enk el ssg saknar s: Stengrundet, Stenholmen, 
Stenrevet, NI. — 9 dubbla ssgr följdriktigt utan 2 med s: Svartstensgrundet, Storstens-
grundet, och då avses en enda sten. 

strand hade i fsv gen-ändelser på -ar / - a, vilka ej lämnat några spår i långstavigt ord. — 
Enkel ssg saknar s: Strandberget, Strandängarna NI. — 1 dubbel ssg som väntat utan s: 
Bostrandgrynnan. 

stång hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a , vilka ej lämnat några spår efter sig i långstavigt 
ord. — Enkel ssg saknar s: Stångholmen, NI. — 1 dubbel ssg som väntat utan s Nätistång-
revet. 

ställe bör i egenskap av neutralt substantiv på -e i likhet med gärde och änge (se dessa) ha 
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-5, d å det ingår i sammansatta ortnamn eller appellativ. — 2 dubbla sammansättningar 
med 5, där s-et är befogat även av den anledningen att det anger ägarförhållande: B os
tälls gründet och Boställsgrynnan. 

sund hade i fsv gen-ändelser på -s / -a . Enkel ssg har mycket ofta 5: Sundsreveln, Sunds -
änget NI. — 1 dubbel ssg med 5, följdriktigt; samma namn har upptecknats utan 5 av H 
Rutberg 1925: Siksundön, liksom det tidigare behandlade Väster skär gründet. De är bland 
de äldsta beläggen i materialet och borde kanske därför beaktas, eller utgör de udda 
belägg i ett för övrigt enhetligt material? 

tall hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a. — Enkel ssg saknar s : Tallholmen NI. — 1 dubbel ssg 
som väntat utan 5: Tretallholmen. 

udde hade i fsv gen-ändelser på vokal, som apokoperats i förledsställning i långstavigt 
ord. — Enkel ssg saknar 5: Uddhamnen, Uddänget NI. - 2 dubbla ssgr som väntat utan 5: 
Rotuddgrynnan, Rånöuddgrundet. 

varp hade i fsv gen-ändelser på -s / -a. Enkel ssg saknar 5. Karsten har Varpviken 
(1921:206) och Varpträsk (ibid:262), Westman Varpviksörarna (1935:380) med förledssgn 
Varpvik-, - 3 dubbla ssgr följdriktigt utan 5: Djupvarpgrynnan, Lillvarpgründet NI samt 
Lillvarpgründet Töre. 

vik hade i fsv gen-ändelser på -ar / -a, vilka inte lämnat några spår i långstavigt ord i 
förledsställning. — Enkel ssg saknar s: Vikberget, Vikgrubban, Vikmyran NI. I Klx Vik
holmen (ÖNON 7B:175). — 13 dubbla ssgr som väntat utan 5. 2 dubbla ssgr har 5. Dessa 
är från Ntå och alltså från ett finskinfluerat område där svenska språket är ungt. Namnen 
kan vara exempel på unga sekundärer, där s-et införts enl mellansvenska principer. 

änge hade i fsv gen-ändelser på -is / - ia. — Enkel ssg har s (jfr gärde och ställe): Ängeshol-
men Öl och Nkx, där man även kan finna Ängesgrundet, Ängesträsket, Ängesviken och 
Ängesön (ÖNON 7B:181). — 3 dubbla ssgr som väntat med 5: Broängesholmen, Mulis-
ängesgrundet och Småängesholmen samtl NI. 

ö hade i fsv gen-ändelser på -iar / - ia. — Enkel ssg saknar 5: Öberget NI. - 1 dubbel ssg 
som väntat utan s: Lillögrundet. 

ör kan i allmänhet ingå med motsvarigheten till antingen det isländska eyrr f eller aurr m. 
I NI kan man avgöra vilketdera ordet som ingår. Det är den maskulina formen (in dor). 
Den maskulina formen är regel i ortnamn i Sverige. (Se härom Öberg 1974:30.) Feminina 
former förekommer endast i Härjedalen och centrala och västliga delar av Jämtland 
(ibid). — ör m hade i fsv gen-ändelser på -s / -a. — Enkel ssg saknar s: Ör gründet, Örhäl-
larna NI. - 9 dubbla ssgr saknar följdriktigt 5, 3 dubbla ssgr har 5. De är upptecknade i 
Töre och Nkx och kan vara sena sekundärer, där s-et tillkommit enl centralsvenska princi
per. 

2.6.3 Sammanfattning 
I tabellens sammanställning av antalet sammansättningar utan och med s överväger de s
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lösa kompositionsformerna, framför allt om man frånräknar namnen med grundordet 
skär, som förrycker slutsumman, eftersom de är så många fler till antalet än de övriga. 

Av den diakrona undersökningen framgår att det finns ett samband mellan de enkla 
sammansättningarnas kompositionsformer i dialekten och grundordens fsv genitivfor
mer. 

De grundord som i fsv saknade 5, saknar som synes också 5 i en kel sammansättning. De 
grundord som i fsv hade s i gen sing har dock inte alla s i enkel sammansättning. Det gäller 
bär, grund, rev, sand, sten och ör, vilka uppträder antingen i stamform eller apokoperad 
gen plur. s har däremot grundorden gård, gärde, skär, ställe, sund och änge, när de upp
träder i enkel sammansättning. 

Den synkrona undersökningen har visat att grundordens kompositionsformer i enkla 
sammansättningar nästan genomgående är desamma i dubbla sammansättningar: har ett 
ord s i kompositionsfogen i enkel sammansättning (Skärsgründet), så har det s även i 
dubbel sammansättning (Hälls kärs gründet) (vilket förtydligas nedan). 

De enkla sammansättningarnas kompositionsformer har således, som man kan vänta, va
rit mönster vid bildandet av dubbla sammansättningar. De dubbla sammansättningarna 
är ju i regel sekundära bildningar. Sålunda har den enkla sammansättningen Skärsgrun-
det, med s i fogen, varit mönster, när ett grund vid Hällskäret skulle namnges. Detta har 
då kallats Hällskärs gründet, även det, liksom Skärsgrundet, med s i fogen. Hällgrundet, 
utan s i fogen, har utgjort mönster, när ett grund vid Storhällan skulle namnges. Det har 
kallats Storhällgrundet, även det liksom Hällgrundet, utan s i fogen. 

Det ovan beskrivna bildningssättet har varit möjligt i de norrländska målen, därför att 
dessa inte har eller har haft behov av att markera fogen i dubbla sammansättningar med s. 
Detta s, som i sydligare måls och i riksspråkets dubbla sammansättningar anger fogens 
plats och sammansättningens art, har i nordnorrländska mål sin motsvarighet i ett accent
mönster som fungerar som ledskiljare i dubbla sammansättningar av olika typer och som 
beskrivs under 2.8. 

2.7 Dubbel sammansättning hos appellativ i 
Nederluleå 

För att få ytterligare jämförande material har en ordsamling från byn Avan i NI (U LMA 
acc 8026, DAUM acc 2879) excerperats med avseeende på dubbla appellativa samman
sättningar. Uppteckningarna är gjorda av Algot Lundberg under åren 1925-35. 

Benämningen dubbel sammansättning är här endast förbehållen sådana sammansättning
ar av typen AB-C eller A-BC, där varje led kan fungera som ett självständigt ord. 

Jag har ordnat det appellativa materialets dubbla sammansättningar av typen AB-C efter 
samma principer som tidigare ortnamnsmaterialets, sålunda i bokstavsordning efter 
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grundordens begynnelsebokstav och indelade i sammansättningar utan och med 5 i fogen. 
Detta kan synas egendomligt, eftersom jag i kommentaren i huvudsak tar hänsyn till ac
centförhållandena i de dubbla sammansättningarna i det appellativa materialet. Men det
ta sker för att materialen skall kunna jämföras med varandra. 

Jag kommer dock inte att närmare analysera grundorden och deras kompositionsformer i 
de dubbla sammansättningarna av typen AB-C i det appellativa materialet som tidigare i 
det onomastiska. Endast kompositionsformen hos de grundord som uppträder i de dubbla 
sammansättningarna av typen AB-C i båda materialen undersöks och jämförs. 

Ordsamlingens ord har givits en normaliserad uppslagsform. För att göra det lättare att 
hitta ifrågavarande ord i ordsamlingen anges efter denna ordsamlingens ord inom paren
tes. 

Som ovan nämnts är det framför allt accentförhållandena i de dubbla sammansättningar
na i det appellativa materialet som är av intresse. Därför anges här inte dialektuttalet med 
landsmålsalfabetet utan blott tryckfördelningen i orden enligt uppteckningarna. För full
ständiga uttalsbeteckningar hänvisas till ordsamlingen i ULMA (i kopia i DAUM) eller 
till det manuskript till denna avhandling som förvaras i DAUM. 

2.7.1 Dubbel sammansättning av typen AB-C 

2.7.1.1 Sammansättningar av typen AB-C utan s i kompositionsfogen 
Julafton-kväll (juloftkväll) - - -, styvbara-kaka J 1, anisbröd-horn 'ett slags anis-
bröd' J 1, grannbröd-hosta (grannbröd 'helg- och högtidsbröd, i synnerhet vetebröd') 
— — — , tunnbröd-hög — - -, månsbäck-hö (bestämningsleden utgörs av ortnamnet 
Månsbäck) J— —, hyvel-bän/c-låda J ^ -tand 'anordning av järn i hyvelbänk' J— —, 
blåbär-fis 'insekt' — —L, -ljung — —L, -ris — —L, brandbär-ris 'hallonris' — —L, -röse 
— — L, häggbär-knippa J 1, lingbär-ris 'lingonris' — L, rönnbär-knippa J 1, 
åkerbär-blomma — — -,-ljung - —L, sjöfågel-jakten - — -, röd/ärg-borste - - —, 
-hink — — —, -gryta - - -, stickgara-nyste (nystan) —, stoppgara-nyste (nystan) — 
—1, småhalm-vra 'hörn i loge, där småhalmen hopsamlas' J 1, knall/iatf-dos — — —, 
stjärn/iyW-kvarn — — —, -nål — — — , vattenfyW-hus (vattu) — - —, bar/ord-fläck — — —, 
tack/ära-galt 'stycke tackjärn' J 1, tvkkann-hämtare 'hämtare dvs hink, som rymmer 
två kannor, ung 5 liter' - - - , trekant-fil -— - , svartkonstbok -— - , selkrok-g)ord — 
— —, bak/cä/A:-ba nke (bunke)'tvärslå mellan bakre medarna' 1, fram&ä/k-bult - -
—, -b anke (bunke) — — —, to mkälk-väg 'väg avsedd för tomkörning' — J—, kallkäll-
drag J— -, -hål J— -, -vatten J— -, -åder J— -, skott&ärr-hjul — - —, god lukt
gräs 'mynta' J 1, lappmark-kista J 1, pär(on)m/ö/-välling 'potatismjölvälling' 
— , tjockm/ö/A>bytta 1, sticknå/-gång 'sats av sticknålar' 1, stopp/iå/-öga J— 
— , sömm5/-öga — — — , lieorv-kvist — — — , järn/?/mz-räfsa — — — , s ädes/?är(on)-låda 
'sättpotatislåda' J— -, grytram-dörr 1, fällskaft-kniv 1, krokskaft-yxa. -— 
—, b äverskinn-mössa — - —, hundskinn-handske -— -, kalvsÄ7>m-byxa —L —, små-
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sÄx>/-flicka J— — , -pojke J 1, -unge J— -, bösskott-häll -— —, takspont-hyvel -— 
-, sågspån-lass J 1, kolsten-tjära 'asfalttjära' - — - , färjstö//-plats J— - , dragramp-
hål — — -, tagg^råd-hage J— -, sjövaften-hink(vattu) - - -, ljusvekgarn — — — . 

2.7.1.2 Sammansättningar av typen AB-C med s i kompositionsfogen 
blåéärs-bulla — —L, ångfcåte-brygga - - -, böndags-helg 1, regndags-arbete J— 
—, våffeldags-helg 1, korngräns-välling — - -, femti/canns-gryta - —1, trekanns-
gryta — —1, färj/car/s-båt 1, -kvinna — — —, -unge — — —, sör/ands-vält 1, 
tunnlands-bonde — — - , -hemman - - —, gudvare/ovs-kväll 'lördagskväll' — - -, 
-morgon 'söndagsmorgon' 1, välmate-dagarna — J—^ bättremans-kläder — — -, 
-person — — — , latmans-börda — J—, -göra - — -, -penning - — —, tolvmans-mor — — 
— , lappmarks-mjöl — - —, ko rnm/ö/s-gröt, — —1, -palt 1, rågm/ö/s-gröt 1, 
knappnå/s-brev J— —, halvs tops-flaska J 1, bostö//s-gård — — —, barnsängs-kvinna 
— — -, kakelwgns-makare - — —, hårdva//s-hö J 1, dagsverks-folk - — -, -karl J— 
—, -kvinna J— -, brännv/ns-glas - - -, -kanna — — —, illvädersfågel J— —, -korpen 
J— -, västanväders-bleka J 1, ny åkers-bröd 'bröd bakat av mjöl från den nya skör
den' - - -, -gröt - — - , -mjöl - - -, palt - - - , -pär(on)(potatis) - - - , ettårs-föl 
— —L, femårs-tanden — — -, treårs-föl - - -, treårs-tänderna — —L, gravö/s-folk — 

2.7.2 Dubbel sammansättning av typen A-BC 

blod-pannkaka — - -, bya-ålderman — — —, dörr-handtag — - —, gammel-dagsverkare 
— — -, gammel-soldatkontrakt (=soldatkontrakt som skrevs i gammal tid, enl svar på 
ULMA:s frågelista M17:35) - - -, hem-rågmjöl - - -, häbbers-källardörr - - -, 
höst-böndag - J—, jord-kördon - — —, järn-selkrok — — -, karl-dagsverke — — —, 
kvinno-dagsverke — - -, kör-dagsverke - — —, lule-hasfot — - —, lång-pepparkaka -
— — , socken-dagsverke - — — , s ommar-dagsverke — - -, stor-arshål - — — , s tor
bondgård — — —, stor-bullersten — — —, stor-gaphals — — —, stor-skrävelmakare — — 
-, stor-slagsmål - —L, vinter-dagsverke —1 -. 

2.7.3 Kommentar till accentfördelningen i de dubbla sam
mansättningarna av typen AB-C och av typen A-BC 
i ordsamlingen 

Arbetet med de dubbla appellativa sammansättningarna i ordsamlingen har i hög grad 
försvårats av att Lundbergs accenttecken stundom är mycket svårtolkade. Vissa samman
sättningar har måst uteslutas, då det inte varit möjligt att avgöra vilken tryckfördelning 
han avsett att markera. 

Vid en första granskning av materialet kan man notera, att samma betoningsmönster 
förefinns hos huvudparten av de dubbla sammansättningarna bland appellativen som hos 
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de dubbla sammansättningarna av samma typ bland ortnamnen. De dubbla sammansätt
ningarna av typen AB-C har således i allmänhet accentmönstret J 1, som i häggbär-
knippa och styvbarnkaka. De dubbla sammansättningarna av typen A-BC har accent
mönstret — — — som i storgaphals eller — — — som i kördagsverke. 

Av de 128 excerperade dubbla sammansättningarna av typen AB-C bland appellativen 
har 38 sammansättningar avvikande accentmönster. Bland dessa förekommer många med 
samma ord ingående i bestämningsledens sammansättning. Sålunda finns 4 blåbär(s), 2 
brandbär-, 3 rödfärg-, 2 tunnlands-, 2 bättremans-, 2 dagsverks-, 5 ny åkers-, 2 treårs-, 
vilket gör summan något missvisande. De i fråga om accenten från gängse mönster avvi
kande dubbla sammansättningarna av typen AB-C skulle rätteligen vara endast 24. 

Att samma bestämningsleder förekommer i olika dubbla sammansättningar av typen AB-
C innebär inte att accenten är densamma i orden. Det är nämligen inte ovanligt att Lund
berg markerar accenten olika på huvudleden i sammansättningar med samma ord i be
stämningsleden. Så har t ex treårsföl akut accent på både första och sista leden — — —, 
medan ordet treårständerna endast har akut på första leden — — — . Detsamma gäller 
sammansättningarna kornmjölsgröt — — 1 och kornmjölspalt — . 

Jag redovisar nedan samtliga avvikelser från accentmönstret. Man kan utöver den grupp 
som följer "regeln" (grupp 1, se nedan) urskilja 5 kategorier. 

Den första avvikande kategorin har accentmönstret - —L. Där ingår 13 (lO)samman-
sättningar. (Vid redovisningen av sammansättningarna använder jag de uppslagsord 
Lundberg har i ordsamlingen.) Orden är: blåbärfis, -ljung, -ris, blåbärsbulla, brambärris, 
-röse, limbärris, åkerbärljung, bäverskinnmössa, tolvmansmor, ettårsföl, femårstanden, 
treårständerna. Jag kallar gruppen 3a. 

Den andra avvikande kategorin har accentmönstret — — —. Där ingår endast 5(3) 
sammansättningar: femtikannsgryta, trekannsgryta, bättremanskläder, -person, treårsföl. 
Jag kallar gruppen 3a+l. 

Den tredje avvikande kategorin har accentmönstret - —L. Där ingår 6(3) sammansätt
ningar: rödfärgborste, -hink, -gryta, tomkälkväg, dagsverks folk, -kvinna. Jag kallar grup
pen 3b. 

Den fjärde avvikande kategorin har accentmönstret — —1. Där ingår 7(6) sammansätt
ningar: korngrynsvälling, selakrokgjord, skottkärrhjul, tunnlandsbonde, -hemman, 
kornmjölsgröt, barns ängs kvinna. Jag kallar gruppen 3b+l.(Jfr Rutbergs accent i o rdet 
kärrhjulssmörjan — 1924-31:9.) 

Den femte avvikande kategorin har accentmönstret — — —. Där ingår 7(3) sammansätt
ningar: sjöfågeljakten, sjövattenhink, nyåkersbröd, -gröt, -mjöl, -palt, -potatis. Jag kallar 
gruppen 2. 

Sammanfattningsvis kan sägas att av 128 dubbla sammansättningar av typen AB-C bland 
appellativen har 
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90 ssgr huvudtrycket på C J 1 (1) 
19 ssgr huvudtrycket på A — — L, — — 1 (3a+3b) 
12 ssgr huvudtrycket på A och C — — —, — — 1 (3a+l) (3b+l) 
7 ssgr huvudtrycket på B - — — (2) 

Hur ska då de avvikande accentmönstren förklaras? I de dubbla sammansättningarna 
med huvudtrycket på bestämningsledens förra led (kat 3a+3b) verkar trycket ha till upp
gift att framhäva en egenskap eller ett förhållande i kontrast eller relation till något annat 
som t ex ettårs föl till treårs föl, blåbärris till brandbärris, rödfärgborste till grönfärgborste, 
kornmjölsgröt till rågmjölsgröt. Till dessa kan även föras de dubbla sammansättningarna 
med huvudtryck på B (bestämningsledens senare led), således den grupp, där sjöfågeljak
ten, sjövattenhink och de 5 sammansättningarna på ny åkers- ingår. 

De dubbla sammansättningarna av typen A-BC företer som tidigare nämnts i huvudsak 
två accentmönster — —L samt —1 —, med små variationer i fråga om bitryck. Dessa två 
mönster har beskrivits ovan. Hemrågmjöl, jordkördon, storbondgård och storbullersten 
har accenten — — -, ett mellanting eller en kombination av dessa två mönster. 

Det intressanta med de dubbla sammansättningarna av typen A-BC bland appellativen är 
att bestämningsleden inte företrädesvis består av stor- respektive Ull- som i det onomastis-
ka materialet. Här överväger andra förleder, bestående av såväl substantiv och adjektiv 
som av adverb. 

Sammanfattningsvis visar undersökningen av 24 dubbla sammansättningar av typen A-
BC följande accentmönster: 

8 ssgr har accenten — —L (3b) 
12 ssgr har accenten — — — (2) 

4 ssgr har accenten — - — (3b+2) 

Ingen dubbel sammansättning av typen A-BC har trycket på C. 

Rörande grundordens kompositionsformer i dubel sammansättning av typen AB-C kan 
sägas att här liksom i det onomastiska materialet har dubbel sammansättning bildats efter 
samma mönster som enkel. 

Här gör sig dock inflytandet från riksspråket gällande på ett annat sätt än hos ortnamnen. 
Man kan nämligen, som tidigare antytts, märka att många sammansättningar är inlånade i 
dialekten i sin helhet, och då kan även kompositionsformen ha lånats. 

De grundord som uppträder i de båda materialen redovisas nedan med den kompositions
form de har där. 
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utan 5-
ortnamn 

1 
1 

med 5 
grundord: 
bäck 
bär 
man 
sten 
ställe 

appellativ ortnamn appellativ 
1 - -
10 1 1 

9 - 5 
8 1 

1 
2 -

2 1 

Man kan här konstatera att 10 sammansätttningar bland appelativen med bär som grund
ord saknar s i kompositionsfogen. Denna regelmässiga frånvaro av 5 hos 10 appellativa 
sammansättningar och 1 ortnamn får då vägas mot de 2 med s, sannolikt riksspråkspåver-
kade. man förekommer i 9 dubbla sammansättningar utan s i det onomastiska materialet, 
men i 5 med s i det appellativa. Här får man nog anta att hela sammansättningen inlånats i 
dialekten och därmed också s-et. sten och ställe uppträder regelmässigt utan, respektive 
med s. ställe dock med ett undantag bland de appellativa sammansättningarna, färjställ-
plats. De två dubbla sammansättningarna med s i kompositionsfogen i ortnamnsmateri
alet med sten som grundord är benämningar på enstaka stenar. 

2.8 Sammanfattande diskussion av komposi
tionsfogen och av accentens funktion som 
kompositionsfogsmarkör i dubbla samman
sättningar i noranorrländska dialekter 

Undersökningen har visat att dubbla sammansättningar av typen AB-C i nordnorrländska 
dialekter både kan ha och sakna 5 i komp-fogen till skillnad från sydligare dialekter och 
riksspråket som normalt alltid har s. Den enkla sammansättningens kompositionstyp kan 
i dialektområdet oförändrad överföras till den dubbla sammansättningen. Se under 2.6.1-2. 

Den fråga som i samband med kompositionsfogens s-löshet infinner sig är, hur de nord
norrländska målen har realiserat markerandet av komp-fogen i de dubbla sammansätt
ningarna utan 5. Avsaknaden av detta s, som tidigare beskrivits som komp-fogsmarkör i 
dubbla sammansättningar i sydligare dialekter och i riksspråket, borde få till följd att 
ambiguitet kunde uppstå. Namnet Storhällgrundet skulle t ex kunna tolkas som Storhäll-
grundet (av typen AB-C), men också som Stor-Hällgrundet (av typen A-BC). Det är här 
accenten i nordnorrländska mål får status av komp-fogsmarkör. 

I dubbla sammansättningar förekommer i nordnorrländska mål två accenttyper (ibland 
med någon variation utan att den distinktiva funktionen går förlorad): J 1 och — —1 

(med varianten 7 — -). Den förra accenttypen, efterledsbetoningen, återfinns i dubbla 
sammansättningar av typen AB-C och fungerar där som komp-fogsmarkör. I exempelvis 
Storhäll-grundet 1 anger trycket på h-leden att ledgränsen går mellan Storhäll- och 
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gründet y vilket gör att fogen inte behöver markeras med 5.1 både det onomastiska och det 
appellativa materialet dominerar efterledsbetoningen i sammansättningar av typen 
AB-C.not 13 

Den senare accenttypen med betoning på b-leden eller på h-ledens b-led: — —1 eller -
- —, återfinns hos dubbla sammansättningar av typen A-BC. I exempelvis Storkvarnören 
— —L ligger huvudtrycket på b-leden och bitrycket på h-ledens h-led. På så sätt framhävs 
att det är den stora Kvarnören som avses. Men även trycket på h-ledens b-led som t ex i 
Lill-Stengrundet — — — anger sammansättningens art. Det är bland dessa sammansätt
ningar den stora gruppen ortnamn i dubbelsammansättning på Stor- Lill- finns represen
terad, men som framgår av materialet finns även, särskilt bland appellati ven, andra b-
leder företrädda bland dessa sammansättningar. 

För att ytterligare belysa accentens funktion anför jag två namn på Lill-: Lills korv gründet 
och Lillögrundet. Namnen uttalas Iiis korv gròna, làilogróna. Av accenten i namnen fram
går att Lills korv gründet hör till namnen av typen A-BC och således betyder Lilla Skorv-
grundet. Lillögrundet däremot är enligt accentmönstret ett namn av typen AB-C. Det 
betyder således 'gründet vid Lillön' (Lillön är en udde, tidigare omfluten, på Storön, 
Nkx). 

Man kan alltså konstatera att dubbel sammansättning av typen AB-C med sitt accent
mönster står i ett motsatsförhållande till dubbel sammansättning av typen A-BC med ett 
annat accentmönster. Att ett accentmönster står mot ett annat, och att de har olika funk
tion som kompositionsfogsmarkörer, styrker min framlagda hypotes om sambandet mel
lan dialektens förmåga att genom olika accentmönster markera kompositionsfogen, vil
ken därigenom inte behöver utmärkas med s i dubbel sammansättning av typen AB-C. 
Dubbla sammansättningar har således kunnat och kan bildas efter samma mönster som 
enkla i nordnorrländska dialekter. 
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3 LANDHÖJNINGEN OCH 
NAMNEN 

3.1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs i ett inledande avsnitt kortfattat skärgårdens morfologi samt mor-
fometriska data om skärgårdens nutida uppbyggnad. Därefter framläggs fakta kring den 
observerade landhöjningens värden i Sverige. Denna inledande framställning bygger på 
uppsatser i ämnet i symposieskrifterna Landhöjning och kustbygdsförändring 1 och 2 1982. 

Efter detta inledande avsnitt ges från fem områden i NI exempel på hur namn blir till eller 
försvinner som en följd av lh. I en del grunda fjärdar tycks lh ha ett snabbare förlopp, 
eftersom landhöjning och sedimentation samverkar (jfr nedan Lundqvist och Åse om 
strandförskjutning). Många kustnära lokaler i sådana fjärdar tillandas. Namnen för
svinner eller får en annan denotation. 

Även lokaler nära stora öar växer samman med dessa. Öar, holmar, grund och skär med 
mellanliggande grunda vatten blir så småningom på grund av lh sammanhängande med 
varandra. Frågan blir: vad sker med namnen? På andra håll i s kärgården uppstår nya 
grynnor, som blir till holmar, öar och skär. Hur namnges de? Exempel på ovan skisserade 
förlopp orsakade av landhöjningen ges under 3.2 och 3.3. 

Under 3.4 görs en undersökning av namnen på -gründet, -grunden i NI. I den undersök
ningen behandlas dels de äldsta grund-namnen, dels grund-namnen i ett geografiskt av
gränsat område samt dessutom grund-namn avseende undervattensgrund, allt för att fin
na denotationen för grund i NI vid namngivningstillfället. De i undersökningen framkom
na resultaten jämförs med resultat som erhållits vid undersökningar av grund-namn i and
ra skärgårdar i Sverige och i det svenskspråkiga Finland. 

Under 3.5 görs en datering av ö-namn, namn på nu tillandade stora öar, samt en datering 
av vattung-namn. Den senare undersökningen har utvidgats att gälla vattung-namnen i 
hela Sverige samt i det svenskspråkiga Finland. Detta avsnitt avslutas med en diskussion 
om Vattungarnas höjd över havet, den antagna grundbetydelsen av vattung och namnens 
ålder. 

3.1.1 Skärgårdens morfologi 

3.1.1.1 Landisens avsmältning. Tiden fram till år 500 f Kr 
Sedan den senaste landisen för ca 10 000 år sedan retirerat och släppt sin tyngd över 
jordskorpan har landhöjningen pågått och förändrat kustlandskapet. Den tunga och mäk
tiga glaciärisen försvann genom avsmältning samt vid Norrbottens kustland genom s k 
kalvning av isbräcka, vilket innebar att isen lämnade ifrån sig hela isberg (se Minell 
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1982:82). Dessa glaciärisar eller isberg malde sönder eller slipade det underlag de gled 
fram över och förde med sig det söndermalda materialet, som bestod av sand, grus och 
stenblock i olika storlekar. Det är denna blandning som kallas morän. I Norrbotten täcks 
80 procent av landytan av morän (ibid). 

Moränmaterialet avlagrades i olika formationer i det vatten som bildades vid isens av-
smältning, beroende på bl a isrecessionens hastighet (se Mineli 1982:84). Så bildades ändmo-
räner eller De Geermoräner (ibid: 85), som är så karaktäristiska för Norrbottens kustland. 

Omkring 5000 f Kr nådde havet vid kusten 110 meter ovan den nutida vattenivån (Mineli 
1982:91). Det hav som då sköljde stränderna hade ett betydligt större omfång än det 
nuvarande. Ingen av öarna i Luleå skärgård nådde vid denna tid över havsytans nivå. 

Omkring 3000 f Kr räknar man med att havet nådde 60 meter över den nuvarande nivån i 
kustregionen (ibid). Det är då som några av de nu tillandade öarna i NI sn blir synliga över 
havsytan. Ön vid Måttsund är en liten ö 25 meter hög. Hertsöns högsta del, Hertsöberget, 
nådde då 16 meter över havsytan, och Gussöns högsta berg, Södra Middagsberget, kunde 
ses 5 meter ovan havsnivån. 

3.1.1.2 Kustbygden ca 500 f Kr. Bottnisk arkipelag i vardande 
Nederluleå sn domineras i dag av Luleälvens dalgång. Terrängen sänker sig från det inre 
av Lulebygden, där berg når över 200 meter SV om Boden, mot havet, där man kan tala 
om en kustslätt med stora flacka öar och en mängd mindre öar, holmar, skär och grund. 

Den övärld som bredde ut sig i Luleälvens breda mynningsvik ca 500 f Kr bestod, förutom 
av delar av de nuvarande öarna, Ön, Hertsön och Gussön (nämnda ovan), av följande öar 
som i sina högsta delar når över 25 meter och alltså till någon del måste ha befunnit sig 
ovan vattenytan: Mörön, Svartön (vid farleden in till Luleå), Granön, Kunoön, Stor-
Porsön, Bergön, Brändön, Mannön, Sandön, Furuön, Lappön, Mulön, Björkön, Hinder-
sön, Kluntarna, Kallaxön, Storbrändön och Lill-Bodön (nämnda i storleksordning efter 
höjden över havet). Andra öar, som nu är 25 meter höga befann sig i v ågskvalpet och 
utgjorde grund och bränningar. 

Andra då omflutna större och mindre områden, nu sedan länge landfasta, har inga till 
nutid bevarade önamn, och det är ytterst ovisst om de någonsin haft sådana. Det var bl a 
ett stort omflutet område kring Bälingsträsket, innefattande Bälingsberget, Kolkallberget 
och Långberget öster om byarna Alvik-Långnäs, vidare ett område kring Måttsunds- och 
Vårdkasberget, ett annat kring Gäddviksheden. Söder om Ersnäsfjärden var Sörberget 
med omkringliggande lägre berg omflutet, liksom Sågberget och Mittihedberget sydost 
därom. Norr om Gammelstadsviken låg toppen av Smörberget ca 10 meter ovan vatten
ytan. Mellan Porsön och Hertsön ligger Mjölkuddsberget, vilket även det syntes ovan 
vattenytan 500 f Kr. Mellan Björsbyn och Bensbyn utbredde sig ett omflutet område be
stående av nuvarande Gammelåkersberget, Rödberget och Midskogsberget. Nordost om 
Rutvik utgjorde Degerberget en ca 25 meter hög ö, liksom Kölen nordväst därom samt 
närmare kusten ett område väster om Djuptjärnen och Långmyren. Vid Brändöfjärden 
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fanns en ö där Svartnäset är beläget. Hemberget vid Persöfjärden, där Ängesbyn nu lig
ger, var en ca 50 meter hög ö. 

De förhållanden rörande vattennivån ca 500 f Kr i de omflutna områden som beskrivits 
ovan har jag kommit fram till genom att följa ekvidistanskurvan för 25 meter. Enligt 
Mineli (1982:90) låg kustlinjen mycket nära nuvarande 25 meters nivån ca 500 f Kr. 

3.1.1.3 Skärgårdens nutida uppbyggnad. Morfometriska data 
Det som präglar den nutida skärgården är dels en yttre hierarkisk uppbyggnad i riktning 
mot öppet vatten: fastland, tillandat land, holmar, öar och skär, dels en inre hierarki, dvs 
det som på en karta i liten skala verkar vara en liten ö eller eventuellt en grupp av öar, 
visar sig på en karta i större skala vara en svärm av öar, skär, grund och rev (se Jaatinen 
1982:160 f). 

Det är en geologiskt sett mycket kort tid som förflutit sedan inlandsisen smälte bort, och 
skärgården är ett i geologisk tidsskala snabbt övergående skede. Förändringarna på grund 
av landhöjningen är så snabba att vi kan uppfatta dem under en mansålder (ibid: 162). 
Varje äldre kustbo refererar till den förändring som skett i skärgården under hans/hennes liv. 

Våra svenska skärgårdar uppvisar sinsemellan olika morfologiska drag. I tabell 2 redovi
sas morfometriska data för delområdena Bottniska vikens skärgård, Lule skärgård och 
Höga kusten i Ångermanland (efter Håkansson L 1982. Coastal morphology. The coast of 
the Gulf of Bothnia, pp 9—33. In Müller, K(ed): Coastal research in the Gulf of Bothnia. 
Monogr Biol vol 45. Dr N Junk Pubs, the Hague), där de olika morfometriska dragen 
klart framgår. 

Tabell 2. Morfometriska data för Bottniska vikens (BV) svenska kust och för delområdena Lule skärgård (LS) 
och Höga kusten i Å ngermanland (HK). Efter Håkansson (1982). 

Karakteristika BV LS HK 

Fastlandsstrandens längd (km) 6305 1801 1399 
Öarnas strandlinjelängd (km) 775 176 180 
Total strandlinjelängd (km) 7080 1977 1579 
Skärgårdarnas medelbredd (km) 1.95 3.54 1.29 
Antal öar (> 0.04 km2) 3668 742 265 
Antal holmar och skär (< 0.04 km2) 9750 1000 300 
Öarnas areal (km2) 1008 274 285 
Holmarnas och skärens areal (km2) 9.75 1.0 0.3 
Total skärgårdsareal (km2) 14575 6380 1810 
Vattenareal (km2) 13556 6105 1524 
Vattenvolym (km3) 192.51 55.0 47.8 
Medelvattendjup (m) 15.4 9.0 31.4 
Maximalt vattendjup (m) 222 100 154 
Vattenområdenas medellutning (%) 1.94 0.79 4.01 

Hela strandlinjelängden i Lule skärgård är ca 13 ggr längre än fågelavståndet längs skärgårdens yttre gräns och 
mer än 95% av skärgårdens areal är vatten. Motsvarande siffror för Höga kusten är ca 15 ggr r espektive 84%. 
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3.1.2 Den observerade landhöjningen vid övre Norrlands 
kustland 

Landhöjningen har varit en av kärnfrågorna för den svenska geologin. Det som man från 
början ansåg vara vattuminskning var i stort sett alla på 1800-talet överens om bottnade i 
en landhöjning. 

För de olika teorier som framlagts om orsakerna härtill redogör Tore Frängsmyr i sympo
sieskriften Landhöjning och kustbygds förändring och ger en historisk tillbakablick 
(1982:3 ff). Framställningen bygger på hans båda böcker Geologi och skapelsehistoria 
(1969) och Upptäckten av Istiden (1976). 

För att uppnå så exakta landhöjningsvärden som möjligt har två precisionsavvägningar 
gjorts i Sverige. Dessa har resulterat i två höjdsystem, Rikets höjdsystem 1900 (RH 00), 
respektive 1970 (RH 70). Efter ett försök till bestämning av lh genom jämförelse mellan 
de olika avvägningarna och med utnyttjande av vattenståndsobservationer fann man att 
de sålunda erhållna värdena var mycket osäkra. För att få noggrannare och tätare höjd-
stöd för olika avnämare i riket och för att bättre kunna bestämma lh har en tredje preci
sionsavvägning startats av Lantmäteriverket. Dessa mätningar beräknas vara slutförda 
1996 (se Ekman m fl 1982:25 ff). Numera kan även andra metoder, som t ex mätningar 
med satellitmetoder vara tänkbara för bestämning av lh (ibid). 

I fig 1 redovisas resultatet av den slutförda lh-beräkningen, baserad på de tidigare nämn
da precisionsavvägningarna (Rikets allmänna kartverk, meddelande nr A 40 1974; Ussi-
soo, 1977). Av denna framgår att den höjning vi i da g kan iaktta ligger med sitt centrum 
mellan Skellefteå och Luleå och är 0,9 meter/100 år. 

Enligt bl a Lundqvist (1982:10) och Åse (1982:196 ff) borde man inte enbart tala om 
landhöjning, riktigare vore att använda ordet strandförskjutning, eftersom processen vid 
landtillväxt är ganska komplicerad. Sedimentation i älvdeltan samt i vikar som avsnörs på 
grund av landhöjningen kan t ex bidra till landtillväxten. Skärgårdens flackhet i förening 
med de grunda vattnen gynnar dessutom landtillväxten. Jag använder dock även i fort
sättningen ordet landhöjning (lh) som en sammanfattande benämning för de ovan be
skrivna processerna. 

Landhöjningen har inte pågått med samma hastighet hela tiden. I initialskedet hade den 
ett snabbare förlopp. 25-meterskurvan sammanfaller dock i stort med årtalet 500 f Kr och 
från den tidpunkten beräknas lh ha pågått med ungefär samma hastighet. (Jfr Mineli 
1982:90.) 

Fig 1. OBSERVERAD LANDHÖJNING I SVERIGE 
Rikets Allmänna Kartverk, meddelande nr A 40 1974; Ussisoo, 1977. 
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Fig 2. Möjliga felkällor i strandförskjutnings kurv or för isobaserna 8,6 mm per år. Den 
prickade linjen visar kurvorna utan korrektion på 0,8 mm per år för antagen eusta-
tisk stigning på 1900-talet. Den streckade linjen visar möjliga eustatiska svängningar 
enl R W Fairbridge 1963 och H H Lamb 1966. (Jones 1982:243.) 

De felkällor som kan uppstå i strandförskjutningskurvan på grund av eustatiska variatio
ner har inte tagits i beaktande vid beräkningar av terminus ante quem (TAQ) för tillanda-
de öar och deras namn under 3.5. De beräknas ingå i den felmarginal som man får räkna 
med vid kurvframställningen. De möjliga felkällorna i strandförskjutningskurvor framgår 
av fig 2. 

Återstående landhöjning 
En grovuppskattning för den återstående landhöjningen har gjorts av Lantmäteriverket 
för områden med maximal landhöjning, vilket Lulebygden är. Man har genom analyser 
av tyngdkraftsfältet gjort uppskattningar, vilka givit resultatet 100—200 m eter (Ekman 
m fl 1982:35 med referenser). Med konstant hastighet skulle alltså landhöjningen vara 
avslutad om ca 20 000 år. 
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3.2 Namntillblivelse och namndöd som en följd 
av landhöjningen 

3.2.1 Sandgrönnorna, ett exempel på land- och namn
tillblivelse 

Sandgrönnorna är namnet på en mycket låg ögrupp bestående av sand och stenar, vilken 
ligger i Luleälvens låglänta glacifluviala mynningsområde. Den antas ha stuckit upp ur 
vattnet som en öbildning för ca 300 år sedan. Se fig 3, som är hämtad ur en uppsats av 
Albjär (1982:205), som i stor utsträckning bygger på Gerd Enequists Dynstudier i Lule 
skärgård (1944). Namnen är ditsatta i e fterhand. 

Ögruppen har för närvarande en längd av 6,5 km och är som bredast 2 km. Första gången 
ögruppen är namngiven på en karta är 1826, då som Sandgrunden. Sannolikt på grund av 
förbiseende av karteraren är inte den mittersta, omflutna delen, utritad på en senare 
karta från 1842. På denna kallas ögruppen Stora och Lilla Sandgrunden, vilket tyder på 
att man vid namngivningen utgått från att den bestod av två från varandra åtskilda delar. 
Den 1842 ej utritade mittersta ögruppsdelen återfinns dock på 1868 års karta, men fortfa
rande kallas ögruppen Stora och Lilla Sandgrunden. 

På en avvittringskarta från 1873 (L Ruuth) finns de tre delar, vilka då kallades Båkgrun-
nan, Mellangrunnan (eller Malgrundet) och Storgrunnan, tydligt utritade. Dessutom är 
ett nybildat sandrev söder därom namngivet som Långgrunnan. Vidare finns Spirbåk an
givet på Båkgrunnan. En båk, dvs ett sjömärke i form av ett torn, måste ha funnits på 
Båkgrunnan, då den namngavs. Spirbåken finns omtalad 1839 i Underrättelser till kartor
na öfver Norrbotten hörande till Sveriges sjöatias av Gustaf af Kli nt samt i Seglationsun-
derrättelser öfver Östersjön, Stockholm 1854.notl 

På den första flygbilden över Sandgrönnorna från 1946 har Skvolken och Nyvallen, namn 
på två nybildade delar på en karta från 1903, växt samman. Långgrunnan utgör nu den 
norra delen av nuvarande Skvalpen (Skvolpen, Skvolken, Nyvallen sj 102, se M). I norr 
framträder en udde, som kallas Sandgrönnspålen och norr därom kan man skönja det rev, 
som nu kallas Lekrevet eller Spålgrundet (se M). {spai spak anförs i Öl vara 'liten, låg ås 
mot land' av GE 1927 ULMA acc 1500:9; i NI spak 'smal stenudde eller rev' av EB 1930 
ULMA 4150 s 218). 

Undervattensgrunden, som på sjökort 414 kallas Dynan NO om Lekrevet, Läggen i SV 
samt Fenan i V , blir förmodligen synliga ovan vattenytan inom kort. Passagen vid Fenan 
kallas av lotsar Sandgrönnhålet, sannolikt på grund av de farliga grönnor som gör passa
gen trång och farlig för sjöfarten. (Jfr Skravelhålet skravakhóka utanför byn Hertsön samt 
Småskärshålen smas}$a§hóka tidigare steniga grund mellan Altappen och Likskäret EB 
ULMA 4150 s 216.) 

Namnen Båkgrunnan, Mellangrunnan och Storgrunnan (1973) har inte folklig förankring. 
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Fig. 3 Sammanställning av Sandgrönnornas utveckling mellan år 1790, då ögruppen för 
första gången utritades på karta och fram till 1980 då det senaste flygfotot togs över 
öarna. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Statens lantmäteriverk. (Efter 
Albjär 1982. Namnen ditsatta i efterhand.) 
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Karta 3. Persöfjärden. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 
1986-09-01. 

Båk-Sandgrönnan, Mitti-Sandgrönnan och Stor-Sandgrönnan (se M) är de av ortsbefolk
ningen använda namnen. De är också numera kartnamn både på ek och tk trots att de 
olika delarna för nästan 100 år sedan vuxit samman och alltså inte längre existerar som 
skilda enheter. 

3.2.2 Exempel på namndöd i Persöfjärden 

Ett helt annorlunda resultat av landhöjdningens verkningar visar kartan över Persöfjär
den (karta 3). Av denna framgår att av den tidigare stora havsfjärden genom landhöjning 

61 



lOmeterskurvan. ca 9^0 
^meterskur^an ca 1450 
Nuvarande strandlinje 
Anger läget för holmar under 5-meterskur-oan. 

och. 
Tj drnholmen. 

Öberget (Nornon.1 
öroanges ~ 

Cpmmelstad 

O Cironnan. 

S mor berget 

, ,/v77 > (Kurkoôa, \ 
LI lltomholmen \v ^ . * s < 
(5tDrsten6grurtìet)Swtac'son- ' Köpman • 

gronnan. 

Karta 4. Sunderbyn och Gammelstad. Vid ekvidistans kurvorna för 5 och 10 meter framträ
der konturerna av tillandade lokaler. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmä
teriverket 1986-09-01. 

och uppgrundning nu bildats en stor insjö. Att denna nu grunda insjö tidigare som fjärd 
nyttjats för samfärdsel och för fiske torde framgå av de många namnen, tidigare benäm
ningar på strandnära, omflutna lokaler, nu i många fall tillandade. Namnen på dessa loka
ler har jag lagt in med hjälp av E Brännströms sifferkartor (OAU 850D, DAUM — i 
kopia — 3996) samt meddelares uppgifter. Att lokalisera lokalerna är ofta svårt på grund 
av den slyartade vegetationen på stränderna. Endast äldre personer från ca 70-årsåldern 
och uppåt, som bott hela sitt liv på platsen, känner till var lokalerna finns, vad de utnytt
jats till och deras namn. 

Markägare har som regel också kännedom om namnen på de lokaler som ingår i deras 
ägor. "Ut till Kvarnören—Buskgrundet—Hampusgrundet kan man gå i stövlar, så de är 
snart landfasta", säger ägaren till dem. Andra tillandade lokalers namn känner man till 
som namn på bydelar som t ex Orrholmen. (För vidare uppgifter om namnen se M.) 

3.2.3 Sunderbyn, tidigare en holmrik bukt 

Just här har förutsättningarna för ett agrart utnyttjande av strandnära lokaler varit goda. 
Här fanns tidigare vid älvmynningen en stor bukt, vilket framgår av karta 4.not 2 Sannolikt 
har områden, som varit högre än omgivningen ( i d e grunda vatten som av topografins 
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Karta 5. Söriviken, Sandön. Vid ekvidistansen för 5 och 10 meter framträder tidigare om
flutna lokalers konturer. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 
1986-09-01. 

nutida utseende avslöjas ha funnits här), vissa tider på året omflutits av vatten, varför de 
kallats holmar. Att de utgjort goda ängsmarker vittnar namnen Småängesholmen och 
Broängesholmen om. Namnet Rågholmen avslöjar att lokalen med detta namn lämpade 
sig för odling av råg. 

Vid Storbäcken låg Umholmen (nuvarande Marieberg), en omfluten lokal redan för ca 
1 000 år sedan, enligt ekvidistanskurvan för 10 meter, liksom Norriön. Detta namn be
handlas längre fram i detta kapitel liksom namnen på de lokaler i Gammelstadsviken som 
syns på kartan. (För vidare uppgifter om namnen, se M.) 
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Karta 6. Saxskäret-Uddskäret-Brändöskäret i nu tid samt 1450, vid 5 meters ekvidistans. 
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 
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3.2.4 Söriviken, Sandön, tidigare ett örrikt område 

"Här har tidigare funnits 7 omflutna örar", förklarar en av mina meddelare, när vi med 
båt färdas förbi sydspetsen av Sandön, som ligger i Luleälvens mynningsvik (se karta 5). 
De utgör nu på grund av landhöjning och uppgrundning ett sammanhängande landområ
de, som fortfarande kallas Sandöörarna. På kartan ser man var de tidigare strandnära 
örarna varit belägna. Här framgår också tydligt av namnens b-leder vad de tidigare om
flutna strandnära lokalerna använts till som i namnen: Bässgrundet, Killingholmen, Häst
holmen och Fårören. 

Efter många av namnen finns alternativa namnformer inom parentes. De är av ortsbe
folkningen brukade namn.not3 (För vidare uppgifter om namnen, se M.) 

3.2.5 Saxskäret—Uddskäret—Brändöskäret nu samman
hängande, tidigare var för sig omflutna i yttersta havs
bandet 

Som exempel på skärgårdens förändring på grund av landhöjningen i det yttre havsbandet 
får Saxskäret-Uddskäret-Brändöskäret tjäna (se karta 6). Den nutida kartbilden visar att 
fastän lokalerna inte längre är omflutna, har de fortfarande de namn de hade som sådana. 

Tidigare belagda namnformer finns inom parentes efter det nutida kartnamnet. 

Brändöskäret har använts som fiskeläge av fiskebönder från byn Brändön (Norr-Bränd-
ön), därav namnet, fora ïsi ódn var för dem liktydigt med att 'fara ut till Brändöskäret'. 
Om b-leden i namnet Persögrundet har någon anknytning till byn Person är däremot 
ovisst. 

Den enda sedan tidigare kvarvarande omflutna lokalen är Hällgrundet, tidigare kallad 
såväl Hällan som Bådan. En ny lokal har uppstått mellan Saxskäret och Uddskäret i 
Svanfjärden. Den har givits namnet Hansgrundet. I Brändöskärets hamn finns ett nybli
vet övervattensgrund, så ungt att dess namn inte finns på ek och tk. Det kallas Jan-Olsa-
grundet eller Jan-Olsa-grynnan. (För vidare uppgifter om namnformerna se M.) 

3.3 Önamns ursprungliga denotation kan spåras 
med hjälp av topografisk kartas höjdkurvor 

Med hjälp av tre kartbilder, en från nutid, en från ca 1450 och en från ca 950 (de två 
senare ritade med ekvidistanskurvorna för 5 och 10 meter som underlag, se karta 7), skall 
jag åskådliggöra hur 4 önamns ursprungliga denotation kan spåras med hjälp av kartans 
höjdkurvor. De lokaler som ursprungligen existerade, när namnen tillkom, har på grund 
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Smu I tersaci ret 

År 9 50 

Kalkhol men. 
MjOOQ. 

Smulterskaret 

Karta 7. Önamns denotation vid namntillblivelsen kan spåras med hjälp av ekvidistanskur-
vorna. Här visas Kälkholmen, Mjoön, Smålsön och Småskären, som de tog sig ut 1986, ca 
1450 och ca 950. Omkring 1450 gjorde exempelvis Mjoön skäl för namnet. Bestämningsle
den innehåller fsv mior 'smal'. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriver
ket 1986-09-01. 
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av landhöjningen fått en annan form. I öns nuvarande form kan således inte den likhet 
spåras som varit orsak till namnet. Därigenom blir namnen svårtolkade. 

De önamn som här får illustrera hur ett ortnamns ursprungliga denotation kan spåras på 
detta sätt är Kälkholmen, Mjoön, Smålsön och Småskären. 

Kälkholmen ligger öster om Hertsöns yttersta spets ut mot havet. Namnet är tidigast be
lagt som Kälckholmen (1671, se M). 1764 skrevs namnet Kjalkholmen. Även namnformer 
som Kiörkholmen och Björkholm finns belagda. Namnet uttalas ̂ àlkhólman. 

En parallell till namnet förekommer i Nyland (Westman 1935:217), Kälkholm. Även det 
uppvisar en skrivform med Kyrk-, Körk- i b-leden. Denna form beror ytterst på en om-
tydning av Kölk- till Körk- (Kyrk-) (ibid). ö:et i b-leden har uppkommit genom övergång 
à > ö framför kakuminalt / åtföljt av konsonant (jfr Rutberg 1924-31:65). Det är nämli
gen kälke i en betydelse som ansluter sig till fvn kialki m 'käke, käkben' som ingår i 
namnet Kälkholmen, vilket då skulle betyda 'käkholmen'. 

Den bild av holmen som framträder på kartan ritad med 5-meterskurvan som underlag 
visar att den någon gång mellan 950 och 1450 har antagit konturen av ett käkben. Namnet 
måste ha tillkommit någon gång mellan dessa årtal. 

Mjoön ligger strax nordväst om Småskären i yttersta havsbandet. Namnets bestämnings
led skrivs Mjö- från 1561 till 1768, då den skrivs Mjod-. Först 1868 förekommer b-ledsfor-
men Mjo-. Namnet uttalas miòogòi, mioqoi. (Se M.) 

Namnet bör hållas samman med de många sjönamnen på Mjö- i Norr- och Västerbotten 
(se Pellijeff 1986:117 f oc h Hagervall 1986:49). Lulemålets mjo- motsvarar mjö "smal". 
Enligt Pellijeff tycks Mjö- i sjönamnen "syfta på sjöar som i sin helhet är (jämn)smala" 
[ ] "eller sådana som har trånga passager". 

Om man betraktar den kartbild av ön som framträder på bilden ritad med hjälp av kartans 
5-meterskurva kan man se att en del av ön är mycket smal. Det är alltså ovedersägligt att 
namnet tillkommit på grund av att ön är smal. I namnets b-led bör ingå en form av fsv 
mio(r) med betydelsen 'smal'. Namnet bör ha tillkommit någon gång mellan 950 och 
1450, då ön antagit denna smala form. 

Smålsön ligger sydöst om Degerön, ö och tidigare by, som den tillhört. Namnet skrivs 
tidigast Smålzöhn (1671) och Småholmsön 1721. Det uttalas smó§bi. (se M.) 

Härledningen obekant, möjligen av fsv smale m 'småkreatur?', säger Brännström (OAU 
1931) om Smålsön. För en annan härledning talar skrivformen Småholmsön och även den 
kartbild av ön som framträder ritad efter 10-meterskurvan. Omkring 950 och sannolikt ett 
par hundra år därefter var detta Småholmsön. Det nuvarande Smålsön har av skrivfor-
merna att döma (se M) mycket tidigt uppstått genom en vokalreduktion i hiatus sedan h, 
som rimligt är, försvunnit. — Till skillnad från de två namnen som behandlats ovan fram
står Smålsön, av kartbilden att döma, som ett mycket tidigt tillkommet namn. År 1450 har 
som synes öns kontur nästan den form den i dag har. 
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Småskären är nu en sammanhängande ö i yttersta havsbandet. Tidigast skrivs namnet 
Småskerenn 1561. Andra namnformer är Rammelholmen från mitten av 1800-talet och 
Rådmansholmen från 1937. Namnet uttlas smàsj$àra. (Se M.) 

Småskären måste, liksom Kälkholmen och Mjoön (se ovan), ha namngivits någon gång 
mellan 950 och 1450, då den nuvarande ön bestod av en mängd små skär. 

3.4 Namn på -grund(et), -grunden 
Denna h-ledsgrupp är den största i undersökningsområdet med över 200 namn. Det bör 
observeras, att här bara behandlas namn som avser lokaler som når över vattenytan. En
dast nedan, i avsnitt 3.4.9, berörs undervattensgrund. Namn på -grund, -gründet, -grun
den tycks vara särskilt vanliga i moränskärgårdar som denna (jfr Karsten 1921:382, Modé-
er 1933:61, Westman 1935:16, Valtavuo-Pfeifer 1975:22). 

3.4.1 Ordet grund — dess etymologi och dess betydelse i 
riksspråket 

grund n och grund r kan utgå från två olika substantiv (se Hellquist s 303 sp 1 och 2), 1/ fsv 
grun n och grunder m (stam: grunn-) 'botten i synnerhet under vatten', motsvarande isl 
grunn n 'grunt ställe' och grunnr m 'botten'; 2/ fsv grund n och grunder m (stam: grund-) 
'grund, botten, djup, grundval', bildlikt 'grund, orsak'. Jfr isl grund f 'slät mark, fält', fhty 
grunt 'grund, botten, slätt', grun n och grunder m utgår från ett germ *grunp- och grund n 
och grunder m från ett germ * grund-. (Jfr Karsten 1921:381 f.) Enl SAOB (G 1036—1037) 
utgår grund, vard även grun, n från fsv grund n (i ssgn fiskegrund)', jfr da grunn n, 'grunt 
ställe, grund'. Ordet är delvis identiskt med grund r el m, delvis torde det utgöra en 
substantivering av grund adj. — grund betecknar 'grunt ställe i hav eller sjö, där bottnen 
höjer sig upp nära vattenytan och kan vara till hinder för sjöfarten.' I utvidgad använd
ning kan grund (fortf enl SAOB) betyda 'holme', (mindre) 'ö' (VAH 1807, s 172). Grün
det (dvs en liten holme inom Larsmo sockens skärgård) tillhörde . . . Hannula båda hem
man (FoU 15:155). Den senare betydelsen 'liten holme' betecknar SAOB som föråldrad 
(1929). 

Den artikel i Kungl Vetenskapsakademins handlingar 1807 som SAOB hänvisar till är 
skriven av en P J Bladh och har den långa titeln Försök till att bestämma rätta meningen av 
land-grund och hafs-band, med några flera uti Kongl Fiskeri-Förordningen af d en 14 nov 
förekommande ord. I artikeln framhålles att benämningar i s kärgården inte tycks vara 
givna efter naturliga grunder, utan att där ofta förekommer helt orimliga namn. Jag cite
rar: "Således får en stor Ö ännu ibland heta Grund och tvärtom. Men kanske en sådan 
benämning varit riktig då stället först fick sitt namn; ty det är oförnekeligt, att Grund 
ännu i vår tid stiga upp ur Hafvet, vinna i tillväxt både i höjd och vidd ..." Detta är 
alldeles riktiga iakttagelser och träffande påpekanden, som i hög grad gäller om namnen i 
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skärgården i undersökningsområdet. Fastän syftet i rubriken inte uppnåtts av uppsatsen 
att döma är konstaterandena om namnen dock intressanta. 

Den hänvisningen som SAOB ger i fråga om gründet, som beskrivs som en holme i Lars-
mo sn (FoU 15:155, 1901), leder till en uppsats i Förhandlingar och uppsatser (utgivna av 
Svenska litteratursällskapet i Finland), som heter Anekdoter och Minnen rörande J L 
Runeberg av Z Schalin. Där talas om en holme, där Tengströmska villan stod. Holmen, 
som var belägen i Larsmo sn utanför Jakobstad i Österbotten, kallar Runeberg i ett brev 
till Tengström "ditt grund". Det egentliga namnet var Borgmästargrundet (Tengström 
var borgmästare) eller Gräsgrundet. Att beteckna en holme med ordet grund var tydligen 
inte riktigt naturligt för Runeberg, eftersom han satte citationstecken kring ditt grund, 
eller använde han citationstecknen för att antyda att namnets förled Borgmästar- och 
Tengström var en och samma person? 

Vi kan sammanfattningsvis konstatera att den hos SAOB beskrivna utvidgade använd
ningen av grund med betydelsen 'holme, (mindre) ö' gäller i landhöjningsområden. 

Nusvensk ordbok (1926) anför under grund n bl a följande: Landgrund och fritt liggande 
grund. Ett grund, som blott vid mycket lågt vattenstånd sticker upp över havsytan. Djupt 
liggande grund. Grund, farliga för sjöfarten. 

Något "grund ovan vattenytan" finns inte med bland de av Östergren uppräknade bety
delserna av grund vilka sammanfattningsvis kan sägas vara 'grund i vattenytan', 'grund 
just under vattenytan', 'grund farliga för sjöfarten' och 'djupt liggande grund'. Som syno
nymer till grund anges (undervattens)bank, undervattensklippa, blindskär, grynna, rev, 
'båda', grynna bör i det här sammanhanget betyda 'grund just i eller under vattenytan'. 
Jfr betydelsen nedan i Nederlulemålet. Med landgrund avses sannolikt uppgrundning in
vid land. Jfr landgrundning strax nedan. 

I Svensk uppslagsbok (1936) beskrivs grund som område med litet el relativt litet vat
tendjup. I öppna havet betecknas som grund områden med omkring 12 meters vattendjup 
eller mindre. Man skiljer mellan fritt liggande grund och landgrundning, grunt område 
nära land (artikeln skriven av generallotsdirektör E Hägg). 

Bonniers lexikon (1946) beskriver grund som 'begränsad upphöjning på havs- eller sjöbot
ten på så ringa djup, att den är farlig för sjöfarten'. 

Illustrerad ordbok slutligen anför om grund, -et, = undervattensklippa, blindskär, bank, 
grynna, rev. 

Sammanfattningsvis kan sägas, att den betydelsen hos grund som, enl nutida ord- och 
uppslagsböcker, är gemensam för rspr är 'grunt ställe i hav eller sjö, som är till hinder för 
sjöfarten'. Enl Svensk uppslagsbok kan som grund även betecknas 'områden kring 12 
meters djup'. Vidare kan noteras att SAOB:s uppgift om den vidgade användningen av 
grund med betydelsen 'liten holme' gäller ett grund i ett landhöjningsområde som liknar 
undersökningsområdet, nämligen Österbottens skärgård. Det bör uppmärksammas att 
SAOB är den enda ordbok som anger denna utvidgade betydelse av grund. 
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3.4.2 Ordet grund i Nederlulemålet och i närstående 
dialekter 

Appellativet grund har i undersökningsområdet följande former: sing gron, b f gröna, pl 
gron, b f gröna. Ordet är neutrum. Samma former återfinns i ortnamnen. I svar på av 
ULMA utsänd frågelista (nr 30) har E Brännström 1930 (ULMA 4150: 66) givit följande 
definitioner pk grund i NI: 1/ undervattensgrund, 2/ övervattensgrund, ung = skär, litet, 
stenigt oftast ej eller föga skogbeväxt. 

A Lundberg har i sitt svar 1931 (ULMA 3227:48) beskrivit ett grund såsom 'ett undervat
tensgrund, som alltid är under vattnet'. 

A Nordström (ULMA 6661:31, 39) nämner 1933 gron, -œ\ gron, gröna tillsammans med 
verbet grônœs, gronœsœ (up); grònces, gronœsœ (aot), uttryck som enl honom används 
om vattenminskning eller landtillväxt. Någon betydelse för subst grund anför han inte. 
Däremot ger han ex på andra ord för 'grund': barjk, -sandbayk (bottenhöjning i sjö ge
nom sandanhopning) även kallad grön, i skärgården eftersökt fiskeställe, grön dvs gryn-
na, är även benämning på en sådan förhöjning ovan vattenytan. 

E Brännström visar med sina definitioner relativt god kunskap om förhållandena i skär
gården. Han växte upp på Hertsön, var alltså kustbo. Han har säkerligen också i samband 
med sina upptecknarfärder i NI gjort de iakttagelser han beskriver. 

A Lundberg tycks endast ha en föreställning om hur det borde vara. Han är född och 
uppvuxen i byn Avan och inte kustbo. 

A Nordström, uppvuxen i Björsbyn vid kusten, undviker å sin sida att ge någon definition 
av ordet grund. Han ger i stället ex på andra benämningar, som är mycket vanligare för 
t ex fiskeställen än grund, dit hör grön. 

G Enequist anför även hon qròn f me d betydelsen 'grynna, sanderund' från Edefors i Öl 
(ULMA 1500:9 s 7). 

I Norrbotten utanför dialektområdet uppger Anna Rönnquist i en ordsamling från Nkx 
(ULMA 22949, Kopia DAUM 2886) "gron n, -a, gron, — a, med betydelserna 'upp-
grundning' i vatten, även 'holme på äng'. Jmf grynna." Betydelsen 'holme på äng' förefal
ler egenartad och har inte påträffats upptecknad någon annanstans. Det kan möjligen 
röra sig om en tillandad lokal, som efter tillandningen utgör en upphöjning på strandnära 
ängsmark. 

Från Nkx har Gunnar Pellijeff ytterligare uppgifter (1985:189): gran, gråna n 'grund eller 
holme i havet'. Lokaler med namn på -gründet kan vara rätt stora och höga, ibland 
sammanvuxna med andra öar eller fasta land. Av 91 lokaler avser 65 holmar, 21 uddar, ett 
par delar av holmar och 3 förhöjningar uppe på land. Ett resultat av landhöjningen, på
pekar Pellijeff. 

I en dialektordsamling från Lövånger i Västerbotten (ULMA 14273, Kopia DAUM 3063) 
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finner man grund n gran, grane, äv gr on, gróna. "En mängd kobbar och skär bära namn 
på -grund. Ett landhöjningsfenomen," deklarerar Gösta Holm där. 

Uppgifterna om betydelsen av grund i Nederlulemålet och i närstående dialekter varierar 
som synes och både betydelsen.'undervattensgrund' och 'skär, liten kobbe' förekommer. 

3.4.3 Formerna av huvudleden grund 
i undersökningsområdet 

Den bestämda formen sing -gründet är nästan allenarådande bland namnens h-ledsfor-
mer. (Jfr Karsten 1921:381 ff, Modéer 1933:61, Westman 1935:16, Franzén 1959:28, Zil-
liacus 1966:121 samt Valtavuo-Pfeifer 1972:22.) I några namn förekommer grund i best 
form plur. 

Den obestämda h-ledsformen -grund förekommer nästan uteslutande bland namn på 
undervattensgrund, men är inte särskilt vanlig där heller. Av 45 undervattensgrund med 
grund-namn har endast 8 h-ledsformen -grund (om man undantar sådana namn på nutida 
sjökort som ändas på gr, där det inte framgår om bestämd eller obestämd form avses). 
Dessa är Bolinsgrund, Bolstergrund, Borussiagrund, Fransellsgrjund, Henriksgrund, Ny-
grund (även kallat Evasgrund), Orrskärsgrund N och S och Tolvfotsgrund. Namnen före
kommer endast på sjökort och saknar uttalsformer (Borussiagrund och Ny grund även på 
tk). 

På sj 102 (ritat 1903, utgivet 1923) har alla grund-namn, där hela namnet skrivits ut, 
obestämd form. Övriga grund-namn ändas på gr. Namnen i obest form på sj 102 är: Hov-
lösgrund (nu övervattensgrund med namnet Hovlösgrönnan), Klumpgrund, Persgrund, 
Skvalpgrund (nu Skvampen, övervattensgrund), Storgrund, Torsgrund samt Åldermans-
grund. 

Modéer (1933:49 ff) anför, att h-ledsformer i obest form i den småländska skärgården 
tyder på hög ålder hos namnen och drar tom den slutsatsen att de skulle vara fornspråk-
liga. I den småländska skärgården är gnmd-namnen i obest form i regel namn på 
tillandade lokaler. I min undersökning är grund-namn i obest form namn på lokaler 
under vattenytan. Någon jämförelse går alltså inte att göra. Man skulle kunna förmoda att 
man vid namngivningen av grund på äldre sjökort följt ett visst mönster, som kan ha sina 
rötter långt tillbaka i tiden och i vilket ingick att använda obest form. (Om namnen på 
sjökorten se LMV-rapport 1983:7 och nedan under 3.4.9.) 

Två nyblivna övervattensgrund, Germandögrund och Sigfridsögrund, har obest h-leds-
form på tk och sj. Sigfridsögrund kallas av brändöborna Norr-i-ö-grynnan (Sigfridsön 
kallas i Brändön även Norr-i-ön). 

Namnen med h-ledsformer i obest form sing {-grund) saknar som nämnts ovan i samtliga 
fall uttalsformer och således folklig anknytning. I NI skärgård kan dessa skrivformer såle
des lämnas utan avseende. 
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3.4.4 grund-namnens spridning i undersökningsområdet 

Läget för alla lokalerna med grund-namn har angivits på en karta över NI sn (se karta 8), 
vare sig de betecknar omflutna eller tillandade lokaler. Undervattensgrunden har inte 
lagts in på kartan, eftersom namnen på undervattensgrund inte kommer att behandlas i 
sin helhet i avhandlingen, grund-namnen bland namnen på undervattensgrunden har 
dock excerperats för att kunna ge en helhetsbild av namnen på -grund i undersöknings
området. 

Kartan ger en god överblick över namnens utbredning. En koncentration av grund-namn 
finner man framför allt kring större öar som Gussön, Brändön, Hindersön, Estersön, 
Saxskäret—Uddskäret—Brändöskäret, Småskären, Hertsön, Sandön och Germandön 
samt i uppgrundade fjärdar som Ersnäsfjärden och Persöfjärden. Enstaka grund-namn 
förekommer i de stora öppna fjärdarna. 

Jag har numrerat namnen i alfabetisk ordning i namnlistan och därefter placerat numren 
vid respektive lokal på kartan. Det gör det lätt att via kartan gå till namnlistan och finna 
lokalens namn. Att gå den andra vägen från namnlistan till lokalen blir något svårare, 
men gör det ändå möjligt att finna ifrågavarande nummer och lokal på kartan. Jag har 
ansett det angelägnast att från kartan kunna uppsöka namnet i namnlistan. Om det är 
svårt att via namnlistan finna en viss lokal på kartan, kan man alltid gå till materialsam
lingen och få en lägesangivelse för lokalen i fråga, vilken leder till det område, där lokalen 
finns. 

grund- namn 
Siffrorna före namnen återfinns vid respektive lokal på kartan. Kryssen anger att lokalerna är sammanhängande 
med fastlandet eller med omfluten lokal. 

X 1 Aldergrundet 1 X 13 Björköhällgrundet 
X 2 Aldergrundet 2 X 14 Bockhällgrundet 
X 3 Aldergrundet 3 15 Bullerskärsgrunden (även Stora och 

4 Algrundet (även Furunäsgrundet och Furu Lilla Bullerskäret) 
holmen) X 16 Buskgrundet (även Buskön) 

X 5 Avagrundet 17 Byvikgrundet 
6 Avavikgrundet 18 Bådahällgrundet (även Älvasten) 
7 Bastaholmgrundet X 19 Bässgrundet 1 (även Truten) 
8 Bastaskatagrundet (även Biskopsgrönnan) 20 Bässgrundet 2 (även Kalven och Örgrundet) 

Bergögrundet, se Stor- och Lill-Bergögrundet Da(da)grundet, se Norrskatagrundet 
9 Biskopsgrunden (även Själahällorna) X 21 Dödmangrundet 1 ( = Dödmanören 1) 

X 10 Björkgrundet 22 Dödmangrundet 2 (även Koppargrundet) 
11 Björkmansgrundet 23 Dödmansgrundet 
12 Björkskatagrundet (även Envisgrundet) 24 Edgrundet 

Karta 8. grund-namnen. Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 
1986-09-01. 
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25 Enagrundet 
Envisgrundet, se Björkskatagrundet 

26 Espgrunden 
Espgrundet annat namn för Sör-Espen 

27 Fingergrundet (även Bullerskärsgrönnan) 
28 Fjärdgrundet 1 
29 Fjärdgrundet 2 
30 Fjärdsgrundet 
31 Flokgrundet 

X 32 Flottgrundet 
Furunäsgrundet, se Algrundet 

X 33 Fäktgrundet (även Månsgrundet, Persögrun-
det 
och Ryssjegrundet) 

34 Fästingsgrundet (även Fästningsgrundet och 
Krångetören) 
Fästningsgrundet, se Fästingsgrundet 

X 35 Gemgrundet 
36 Germandögrund 

X 37 Germandögrundet 
X 38 Getgrundet 1 
X 39 Getgrundet 2 
X 40 Getholmsskatagrundet 

41 Gründet 1 
X 42 Gründet 2 

Gründet 3, se Getgrundet 
X 43 Gründet 4 

44 Gründet 5 
45 Gründet 6 
46 Grundgärdsgrundet 

X 47 Grytgrunden 
X 48 Grytgrundet 
X 49 Gråbondgrundet 

50 Gråsjälgrundet 
51 Gråsjälgrunden (även Gråsjälhällorna och 

Gråsjälreven) 
52 Gråsjälgr (även Nygrönnrevet) 
53 Gräsögrundet 

X 54 Gustav-Larsagrundet 
X 55 Hagagrundet 
X 56 Halsgrundet (även Halsögrundet) 

57 Hamngrundet 
58 Hamnögrundet 

X 59 Hampusgrundet 
60 Hansgrundet 

X 61 Haragrundet 1 
X 62 Haragrundet 2 
X 63 Hedströmsgrundet (även Hästholmen) 

64 Henriksgrundet, Lill-
X 65 Holmgrensgrundet 

66 Holmgrundet 
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67 Holstergrundet 
68 Hovlösgrund (även Hovlösgrönnan) 
69 Hundskärsgrundet 
70 Hällgrundet 
71 Hällörvikgrundet 

Hästgrundet, se Grytgrunden 
X 72 Högstengrundet 

Jan-Larsagrundet, se Buskgrundet 
73 Jan-Olsagrundet 

X 74 Jan-Månsavikgrundet 
75 Jan-Persa-grundet 
76 Kalixgrundet (även Bäddören) 

X 77 Kallvikgrundet 
X 78 Kalvholmsgrundet 
X 79 Kalvmargrundet (även Kalvmarörgrundet) 

Kalvmarörgrundet, se Kalvmargrundet 
80 Killinggrunden 
81 Klasgrundet (även Klasgrönnan) 
82 Klavagrundet 
83 Klementsgrundet (även Klemensskäret) 
84 Klingergrundet 
85 Klippgrundet (även Östigrundet) 
86 Klubbgrundet (även Sandöbådan) 

X 87 Klöv- eller Klyvgrunden 
Koppargrundet, se Dödmangrundet 2 

88 Kortspelargrundet 
89 Krokabuskgrundet (även Kråkbärsgrundet, 

Kråkbärsh, Smultronholmen och Kråkan) 
Kråkbärsgrundet, se Krokabuskgrundet 

90 Kråkgrundet 
91 Kunoögrundet, Stor-
92 Kunoögrundet, Lill-

X 93 Kvarngrundet 
94 Kåtaholmgrundet 
95 Lakagrundet 1 
96 Lakagrundet 2 

X 97 Lakagrundet 3 
98 Lappövikgrundet (även Svartstensgrundet) 
99 Larsgrundet 

X 100 Lassgrundet 
X 101 Lidströmsgrundet (se M) 
X 102 Liggrundet 

103 Lill-Bergögrundet 
104 Lillgrundet 1 

X 105 Lillgrundet 2 
X 106 Lillgrundet 3 

107 Lill-Renholmsgrundet 
108 Lillskorvgrundet 
109 Lillvarpgrundet 

X 110 Lillvikgrundet 1 
111 Lillvikgrundet 2 



112 Lillvikgrundet 3 (även Lillvikholmgrundet) 
113 Linneagrundet 
114 Lisbetgrundet 

X 115 Långgrundet 1 
116 Långgrundet 2 (del av nuvarande Stensborg) 
117 Långrevgrundet 1 (äv en Utlöktesgrundet) 
118 Långrevgrundet 2 

X 119 Långskatagrundet 
X 120 Långvattungsgrundet 

121 Långörgrundet 
X 122 Lönngrundet 

123 Lövgrundet 1 (även Smultronören i 
Gråsjälfjärden) 

124 Lövgrundet 2 (även Stensborg) 
125 Lövgrundet 3 
126 Lövgrundet 4 (även Smultronskäret) 

X 127 Lövskatagrundet 
X 128 Malgrundet 

Metgrundet, se Grundgärdsgrundet 
X 129 Mickelsgrundet 

130 Mindre Svartgrundet 
X 131 Mittigrundet 

132 Mjugrunden 
X 133 Mjölkgrundet 

134 Mulisängesgrundet 
X 135 Murvikgrundet 

136 Musgrundet 
137 Musselgrundet 
138 Målgrundet 

Månsgrundet, se Fäktgrundet 
139 Namnlösgrundet 
140 Norrskatagrundet (även Da(da)-grundet och 

Nördskatagrundet) 
141 Notgrundet 

X 142 Notisskatagrundet 
143 Notskatagrundet 
144 Notvikgrundet 

X 145 Nävagrundet 
X 146 Nördgrundet 

Nördskatagrundet, se Norrskatagrundet 
X 147 Notskatagrundet 

Ol-Larsagrundet, se Lidströmsgrundet 
X 148 Otterstensgrundet 

149 Oxgrundet 
X 150 Pansargrundet 
X 151 Pellgrundet 

152 PerJonsa-grundet 
Persögrundet, se Fäktgrundet 

154 Pilatusgrundet 
X 155 Porigrundet (även Purrögrundet) 
X 156 Purrgrundet 

X 157 Purrhällgrundet 
Purrögrundet, se Porigrundet 

X 158 Pålgrundet 
159 Rengrundet N i = Rengrundet t 

160 Rengrundet S J 
161 Rengrundet 2 
162 Renholmsgr (även Renholmsten och 

Renholmsgrönnan) 
163 Renmålgrunden 

X 164 Resargrundet 
165 Risögrundet 

Ryssjegrundet, se Fäktgrundet 
166 Salagrundet (även Kråkrevet) 
167 Sandgrunden (även Stor-Sandgrönnan och 

Sandgrönnorna) 
X 168 Sandgrundet 1 
X 169 Sandgrundet 2 
X 170 Sandgrundet 3 

171 Sandgrundet 4 
172 Sandgrundet 5 

X 173 Sandvikgrunden 1 
174 Sandvikgrunden 2 
175 Sigfridsögrund (även Norr-i-ö-grynnan) 
176 Sikörgrundet 
177 Skutgrundet 
178 Skvalpgrund (även Skvampen) 

X 179 Skärsgrundet 2 
X 180 Skärsgrundet 1 

181 Skötagrunden (även Skötaholmgrönnan) 
182 Sladagrunden 

X 183 Sladagrundet 1 
X 184 Sladagrundet 2 (även Långrevet) 
X 185 Smultergrundet 

186 Smultrongrundet 
Smågrunden, se Grytgrundet 

187 Spålgrundet 1 
188 Spålgrundet 2 (även Lekrevet) 

X 189 Stempelgrundet 
190 Stengrundet 
191 Stor-Bergögrundet 
192 Storgrundet 1 (även Storgrönnan och 

Storgrynnan) 
X 193 Storgrundet 2 

Storgrundet 3, se Aldergrundet 3 
X 194 Storgrundet 4 
X 195 Storgrundet 5 

196 Storgrundet 6 
197 Storgrundet 7 
198 Storhällgrundet 

Storkunoögrundet, se Kunoögrundet, Stor-
199 Stor-Renholmsgrundet 

75 



X 200 Stor-Skorvgrundet (Storskorven) 
201 Storstengrunden 1 

X 202 Storstengrunden 2 (även Storstengrundet 4) 
203 Storstengrundet 1 
204 Storstengrundet 2 

X 205 Storstengrundet 3 
Storstengrundet 4, se Storstengrunden 2 

X 206 Storstensgrundet (även Lill-Tomholmen) 
207 Styrmärkesgrundet 
208 Stångholmgrundet (även Lill-Stångholmen) 
209 Stångholmsgrundet Ö 

X 210 Sundströmsgrundet 
211 Svartgrundet 1 

X 212 Svartgrundet 2 (även Svartön) 
213 Svartgrundet 3 
214 Svartgrundet 4 
215 Svedjesvartgrundet 
216 Tallholmvikgrundet 
217 Tomgrundet 

X 218 Trutgrundet 
219 Trutörgrundet 1 = Fårön 
220 Trutörgrundet 2 (även Trutörgrönnan) 
221 Tvegrangrundet (även Tvegränaören) 
222 Tvärgrundet 
223 Tärngrundet 

Tömmgrundet, se Tomgrundet 
224 Törvgrundet 

Utlöktesgrundet, se Långrevgrundet 1 
X 225 Vallgrundet 
X 226 Vedagrundet 1 
X 227 Vedagrundet 2 
X 228 Vikgrundet 

229 Västafjärdgrundet 
230 Västangrunden 

Västifjärdgrundet = Västafjärdgrundet 
231 Ytterstgrundet (även Ytterstholmen) 

X 232 Ågrundet 
233 Äggrundet (även Skitarn) 

X 234 Äggskärsgrundet 
X 235 Ökholmsgrundet 

Örgrundet, se Bässgrundet 
X 236 Örskatagrundet 
X 237 Öskatagrundet 

Östangrunden, se Östigrundet och 
Klippgrundet 

X 238 Östergrundet 
Östigrundet (även Klippgrundet och 
Östangrunden) 

239 Östregrundet 1 
240 Östregrundet 2 

3.4.5 Undersökningens syfte och utförande 

De ovan givna olika definitionerna av grund i nutida ordböcker, i Nederlulemålet och i 
närstående dialekter stämmer inte helt med vad mitt material visar. Undervattensgrund 
samt övervattens grund med föga eller ingen vegetation förekommer bland mina grund
namn, men därutöver förekommer många små holmar eller öar och tillandade strandnära 
lokaler med grund-namn. Gruppen är således med avseende på huvudledens nuvarande 
denotation mycket heterogen. 

Eftersom grund som huvudled i ortnamn i NI a vser lokaler både under och över vatten
ytan kallar jag dem undervattensgrund och övervattens grund för att få två korresponde
rande termer, även om den senare är något motsägelsefull. 

Det bör påpekas att ett undervattensgrund i NI k an ligga ganska långt under vattenytan 
liksom — och framför allt — att ett övervattensgrund kan nå ganska högt över vattenytan. 
Ett undervattensgrund har normalt fått namn, om det varit farligt för sjöfarande. Det kan 
ha varit ett ensamt liggande undervattensgrund mitt ute i en fjärd, som genom det utsatta 
läget varit lätt att i mörker eller storm stöta på. Det kan ha legat intill en farled och av den 
anledningen varit farligt för dem som färdats där. De grund som namngivits av dessa 
anledningar kan inte ha legat på något större djup. Farkosterna, för vilka undervattens
grund varit farliga, kan nämligen inte ha varit speciellt djupgående. 
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En lokal med grund-namn, som mycket länge varit övervattensgrund, kan ha namngivits 
som sådant. Men vore t ex en lokal med 5-meterskurva namngiven som undervattens-
grund, skulle den ha fått sitt namn på 1400-talet eller tidigare. 

Syftet med undersökningen är att försöka komma fram till vilken denotation huvudleden 
grund har kunnat ha vid namntillblivelsen, dvs om grund har avsett ett över- eller ett 
undervattensgrund vid namngivningstillfället. Om lokalen namngivits som övervattens
grund, måste en betydelseförskjutning ha skett på grund av landhöjningen. Syftet är ock
så att anknyta till grund-namnen i andra nordiska skärgårdar i de fall de varit föremål för 
undersökning. 

Undersökningens utförande blir beroende av frågeställningarna. Här görs följande delun
dersökningar: 

O De förmodade äldsta grund-namnen, avseende mer än 5 meter höga lokaler, undersöks 
för att eventuellt med hjälp av namnens bestämningsleder kunna utröna om de vid 
namntillblivelsen var namn på under- eller övervattensgrund. Frågan blir: vilken de
notation har grund haft vid dessa namns tillkomst? 

O En avgränsad undersökning inom ett för gnmd-namnen representativt område utförs 
med samma syfte. 

O En undersökning görs av hur stabil huvudleden grund har varit i namn på lokaler som 
genom landhöjningen har övergått till att bli stora holmar. 

O Namn på undervattensgrund med grund som huvudled har excerperats och diskuterats. 
Har dessa namn förankring i n amnskicket i NI eller inte? 

O Huvudleden grund:s denotation i andra skärgårdar som varit föremål för undersökning 
ingår i en jämförande studie. 

Slutligen har de resultat som framkommit redovisats i en sammanfattande diskussion. 

3.4.6 grund-namn avseende mer än 5 meter höga lokaler 

Här undersöks bestämningsleden i samtliga grund-namn avseende mer än 5 meter höga 
lokaler. Bestämningsleden i namn med huvudleden grund (-et, -en) kan nämligen vittna 
om hur lokalen såg ut vid namntillblivelsen, och därav kan man bl a sluta sig till om 
lokalen då var över- eller undervattensgrund. 

De högsta lokalerna med grund-namn borde, som tidigare antytts, vara de äldsta. Inget 
namn uppfyller något annat kriterium för en åldersbestämning, som t ex att huvudleden 
har obestämd form (jfr Modéer 1933:49 ff) eller att i bestämningsleden ingår ett element 
som kan åldersbestämmas. 

Presentation av namnen och lokalerna 
Här följer namnen på de lokaler som enligt topografisk karta är 5 meter höga och där
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över, lokalernas ungefärliga areal (i ha), om de är omflutna (omfl) eller tillandade (ti) 
samt naturbeskaffenhet på lokalen i f råga. Där ingenting annat sägs består marken av 
morän. 5 meter betecknar lägsta höjd, kan vara någonstans mellan 5 och 10 meter, liksom 
10 meter kan vara någonstans mellan 10 och 15 meter. 

Namn 
Höjd i 
meter 

Ungef 
areal Omfl TI Naturbeskaffenhet 

Bockhällgrundet 5 0,2 X täml stark lutning, sandbl småsten på 
stranden, ca 3 m alskogsbälte, klip-
pigt i N Ö 

Gemgrundet 5 1,5 X blandskog, överv barrträd 

Hamnögrundet 5 0,3 X steniga stränder, enstaka buskar och 
träd 

Hällgrundet (Bådan) 5 0,2 X hällar, enstaka buskar 

Kattgrundet 10 0,7 X blandskog, överv barrträd 

Klasgrundet (-grönnan) 5 1,2 X steniga stränder, blandskog 

Klementsgrundet 
(-skäret) 10 1,3 X hällar, överv barrskog 

Lövskatagrundet 5 - X blandskog 

Mittigrundet (del av Stor-
grundet vid Rödkallen) 5 - X stenar och hällar 

Otterstensgrundet 5 - X tidigare odlad mark, slyartad vegeta
tion 

Storgrundet 
(vid Degerö-Börstskäret) 5 0,6 X steniga stränder, överv barrskog 

Storgrundet 
(vid Rödkallen) 5 1,2 X stenar, hällar, gräs 

Storgrundet 
(vid Hertsön) 10 0,7 X överväg barrskog 

Tvegrangrundet 
(Tvegränaören) 5 0,8 X stora hällar, överväg barrskog 

Tärngrundet 5 0,15 X stenig terräng 

Äggrundet 5 0,12 X i V stora hällar, i Ö lövskog 

Fortsättningsvis anges för varje lokal och namn 1/ läget för lokalen, 2/ om man via be
stämningsleden eller på annat sätt kan avgöra om lokalen var över- eller undervattens-
grund vid namntillblivelsen. Inga längre etymologiska resonemang förs kring bestäm
ningsledens innehåll. 
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3.4.6.1 Bockhällgrundet 
Bockhällgrundet ligger vid den över 10 meter höga Bockhällan. Gründet utgör nu på 
grund av lh en udde på Halsön. 

Bestämningsleden säger inte någonting om lokalens eventuella under- eller övervattens-
läge vid namntillblivelsen. Det strandnära läget lokalen haft gör att den inte som under-
vattensgrund utgjort någon fara för sjöfarten och av den anledningen namngivits som 
s å d a n t .  D e n  b ö r  s å l e d e s  h a  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

3.4.6.2 Gemgr undet 
Gemgrundet utgör nu genom lh Hindersöns nordliga udde, tidigare omfluten. Gründet 
har enligt uppgift av fiskaren Helmer Backman på Hindersön, omfattat även den del som 
ligger söder om vattensamlingen Gemgrundpotten, vilken utgör resterna av det sund och 
den vik som tidigare funnits här. 

Bestämningsleden innehåller ett gem, uttalat Diftongen tyder på ett tidigare långt 
i. Rietz anför (s 192b) tre bildningar till gim: 1. gima f (Uppl), 2. gim m (Häls, Delsbo), 3. 
gimman eller gimmen n (Norrb, Kalix; Västerb; Ång, Nätra, Arnäs) alla med betydelsen 
'öppning till en bakugn'. 

De i svensk dialekt förekommande bildningar till gim- innehåller samma stam som no 
gima 'öppning' (se Torp 1919:153), isl gima f 'gap, svalg', en m-avledning av ie roten ghi-
'gapa' (jfr Hellquist 1980:228). 

Paralleller till Gem- i Gemgrundet kan man finna i sjönamnet Gimmen i Västergötland 
(Hellquist 1906:170 f), Gimån i Jämtland (Flemström 1972:66), Gimån i Hälsingland 
(Brink 1984:137) samt i förleden i Gemträsket foàimtràska sjö, och Gemträsk, by i Öl. 
Den gima som varit upphov till namnet kan antingen vara det sund eller den vik som delat 
gründet, men sannolikare det sund som skilt gründet från Björkön, nu norra delen av 
Hindersön. I en uppsats (DAUM 1224 s 7) berättar en meddelare att hans farmor varit 
med om att ro genom det sund som på hennes tid fanns mellan Gemgrundet och Björkön. 
Hur det än förhåller sig med ovan givna uppgifter, måste namnet vara givet, när gründet 
v a r  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

3.4.6.3 Hamnö gründet 
Hamnögrundet har ett relativt utsatt läge i F juksöfjärden. (Se bild 1.) 

Bestämningsleden säger ingenting om, huruvida gründet namngivits som över- eller som 
undervattensgrund. Det utsatta läget i fjärden ger ett plus för undervattensläge vid 
namngivningen. I så fall skulle gründet ha namngivits före 1500-talet. Den intilliggande 
Hamnön torde då, av höjdkurvorna att döma, ha varit en ö med mycket goda hamnför
h å l l a n d e n .  H a m n ö g r u n d e t  k a n  a l l t s å  h a  n a m n g i v i t s  s o m  u n d e r v a t t e n s g r u n d .  
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Bild 1. Hamnögrundet. 

3.4.6.4 Hällgr undet 
Hällgrundet ligger öster om Brändöskäret i yttersta havsbandet. (Se bild 2.) 

Från 1671 finns två belägg med namnet Hälla. Även namnformen Bådan finns belagd (se 
M). Huvudleden -gründet har här tillkommit som epexegetiskt tillägg. Detta tycks vara 
ett exempel på att huvudledsformen -gründet givits åt en övervattenslokal och grund har i 
detta fall vid namntillblivelsen betytt 'skär' eller 'liten holme'. 

3.4.6.5 Kattgrundet och Storgrundet 
Kattgrundet och Storgrundet är numera landfasta och ligger norr om den likaledes land
fasta Kalvholmen på den sydvästra delen av Hertsön, där byn legat. 

Både Kattgrundet och det strax intill liggande Storgrundet är på en avvittringskarta från 
1783 var för sig omflutna. Det är de även på en karta från omkr 1800 (BD-ÖLM N1130, 
okänt årtal och okänd karterare), dock inte namngivna (se karta 9, där namnen är dittex-
tade). På en karta från 1830 rörande laga skifte har Kattgrundet växt ihop med Storgrun
det och detta med fastlandet (se karta 10). Mellan Kattgrundet och Kalvholmen finns ett 
sund. 
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Bild 2. Hällgrundet. 

Här måste en speciell omständighet rörande den nutida topografiska kartans höjdkurvor 
klarläggas. På topografisk karta har både Kattgrundet och det intilliggande Storgrundet 
10-meterskurvor inritade. På en karta ritad hos Luleå Lantmäteridistrikt (i samma skala 
som den ovan nämnda rörande laga skifte) framgår att de båda grunden var omflutna var 
för sig vid 2-meterskurvan, således någon gång mellan 1670 och 1890. (Flygfotografering
en som utgör underlag för kartans höjdlinjer är utförd 1966. Kartans nummer är 54D.) De 
skulle enligt den beräkningen varit omflutna ca 1780, vilket stämmer bra med kartbe
läggen ovan (1783 och 1800). Men lokalerna har inte, vilket man skulle kunna tro av den 
topografiska kartan stuckit upp ovan vattenytan för ca 1 000 år sedan, utan först för ca 
400 år sedan, omkr 1560 (mellan 1450 och 1670). På karta 54B finns nämligen inga höjd-
kurvor över 4 meter. Namnen kan således inte ha den höga ålder man frestas tro, när man 
ser topografiska kartans 5- och 10-meterskurvor. 

Katt- tillhör de bestämningsleder i ortnamn som i regel är förbehållna lokaler som är små 
och intetsägande eller som kan likna en katt som skjuter rygg. (Se t ex Westman 
1935:189, Westlund 1936:231, Ohlsson 1939:94, samt OGB 18:156.) På de kartor där 
grunden är omflutna är Kattgrundet det mindre av de två grunden, Kattgrundet och 
S t o r g r u n d e t .  G r u n d e n  h a r  s å l e d e s  m e d  s t o r  s a n n o l i k h e t  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r  v ä t 
te n s gr und, Kattgrundet som det lilla, obetydliga och Storgrundet som det större av de 
två. 
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Karta 10. Lam skifteskarta över byn Hertsöns ägor vid Storgrundet och Kattgrundet (BD-
ÖLM N1267) 1827-37. 

Kattgrundet och Storgrundet har här vuxit ihop och tillandats. 

Karta 9. Hertsön i Luleå, geografisk karta (BD-ÖLM N1130) o mkr 1800. 

Kattgrundet och Storgrundet ditskrivna i efterhand. 
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3.4.6.6 Klasgr undet/Klasgr önnan 
Klasgrundet/Klasgrönnan har ett relativt utsatt läge i Stor-Brändöfjärden i ytterskärgår-
den. 

Som huvudled varierar -grund, -grunne, -grynnan, -grönnan. Nuvarande kartnamn är 
Klasgrönnan och kkâsgrona den enda upptecknade uttalsformen. 

I bestämningsleden ingår mansnamnet Klas. Claus förekommer 9 ggr i jb Vb 1543 (Au-
dén 1980:229) varav 4 ggr i Luleå. Enligt Otterbjörk (1979:113) är namnet Nikolaus, 
varav kortformen Klas, känt i vårt land från 1100-talet. Helgonet Nikolaus firades den 6 
december som sjömännens och barnens skyddspatron. Jfr med helgonnamnet Klemens i 
Klementsgründet nedan. 

Att namnet skulle vara givet för över 500 år sedan åt vad som då var ett undervattens-
grund ter sig osannolikt, om man betänker att namnet Nikolaus blev känt i vårt land först 
på 1100-talet. Sannolikare är att lokalen namngivits, då den till någon del blivit synlig 
ovan vattenytan, således som övervattensgrund kanske på 1500-talet, då namnet 
Claus tycks ha varit frekvent i övre Norrland. 

3.4.6.7 Kiemen tsgr undet/Klemensskäret 
Klementsgrundet/Klemensskäret ligger sydöst om Hindersön intill Orrskäret. 

I namnet ingår mansnamnet Klemens,not 4 vilket förekommer 21 ggr i jb Vb 1543 (Audén 
1980:229). Namnet var, enligt Otterbjörk (1979:107), förr vanligt i Norrland och länge 
använt som lapskt förnamn (Klemet, Klämmet). — En sägen förtäljer att en gammal gub
be vid namn klåmis höll till på Klementsgrundet/Klemensskäret i gamla tider (EB 1931), 
en annan förtäljer att en skeppare vid namn Klemens skall ligga begravd där. 

Klements gründet finns endast belagt från ek 1868 samt sj 102, övriga belägg har skrivfor-
merna Clämiskäret (1559), Klemetschiäre (1709) och liknande (se M). Upptecknade ut
talsformer är Klamäffgrånne (1887) samt klamisfåkra. Av de äldre beläggen att döma har 
Klements gründet efterträtt Klemensskäret.nox 5 Det är som synes först från 1868, alltså för 
ca 100 år sedan, som namnet Klementsgrundet finns belagt. — Här föreligger ett exempel 
på att huvudleden gründet har kunnat användas med betydelsen 'holme' eller 'liten ö'. 

3.4.6.8 Löv skatagrundet 
Lövskatagrundet utgör yttersta udden på vad som nu kallas Lövskatan väster om Kalvhol
men på Hertsön. 

På kartan över laga skifte (1830-34) över Hertsö bys ägor är Lövskatagrundet omflutet. 
Bestämningsleden säger ingenting om grundets över- eller undervattensläge vid namngiv-
n i n g e n .  D e t  m e s t  s a n n o l i k a  ä r  a t t  d e t  m e d  s i t t  s t r a n d n ä r a  l ä g e  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t 
t e n s g r u n d .  
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Bild 3. Storgrundet vid Rödkallen sett från hamnen. 

3.4.6.9 Otter stensgr undet 
Otterstensgrundet, tidigare omflutet av åarmar, bl a Björnholmsbäcken, ligger mellan 
Björnholmen, även den tillandad, och Fäktgrundet också det tillandat längst in i Furufjär
den. 

Namnet har kommit ur bruk. Det finns belagt i två akter, en om tegskifte (1709), en 
annan om storskifte (1785). Området, där Otterstensgrundet legat, består nu till största 
delen av odlad mark. Av namnet att döma var där vid namngivningen sten, där utter 
b r u k a d e  h å l l a  t i l l .  O t t e r s t e n s g r u n d e t  h a r  a l l t s å  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Storgrundet (4 enl M vid Hertsön) har behandlats i anslutning till Kattgrundet (se ovan). 

3.4.6.10 Storgrundet (5 enl M vid Rödkallen) 

Storgrundet bestod tidigare av tre lokaler, var för sig omflutna, Storgrundet, Mittigrundet 
och Östergrundet,not6 vilket framgår i b eskrivningen av lokalerna. Det ligger sydöst om 
och nära Rödkallen i y ttersta havsbandet. (Se bild 3.) 

De tre lokalerna har sannolikt namngivits då de stuckit upp ovan vattenytan. Namnen bör 
vara givna från det låga sandskäret Rödkallen (5-meterskurva), som befunnit sig ovan 
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Bild 4. Tvegrangrundet eller Tvegränaören. I b akgrunden till vänster Skepparskäret. 

vattenytan ungefär lika länge som Storgrundet, Mittigrundet och Östergrundet. Lokaler
n a  ä r  s å l e d e s  t r o l i g e n  n a m n g i v n a  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

3.4.6.11 Storgrundet (6 enl M vid Degerö-Börstskäret) 

Storgrundet ligger öster om Degerö-Börstskäret. 

Lokalen kallas enligt en karta från 1671 grunne (se M) och bör ha fått namnet Storgrundet 
(Stora Grundet 1821) för att kunna särskiljas från andra "grund" i närheten, t ex Grå-
b o n d g r u n d e t  o c h  Ö s t r e g r u n d e t .  L o k a l e n  h a r  n a m n g i v i t s  o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

3.4.6.12 Tvegrangrundet/Tvegränaören 
Tvegrangrundet/Tvegränaören ligger mellan Sigfridsön och Nagelskäret i S ödra Brän-
döfjärden. (Se bild 4.) 

Här, liksom när det gäller flera av de tidigare behandlade grund-namnen, har andra be
stämningsleder konkurrerat med grundet. Det äldsta belägget har -ön, det yngsta -ören. 
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Bild 5. Skinnaren och Tärngrundet sedda från Lågören. I bakgrunden bortom Tärngrun-
det Hindersöharun. 

Bestämningsleden gründet finns belagd i Tvärgrena- eller Tvigrenagrundet (1842) samt 
Tvegrangrundet (1868). Här är ytterligare ett exempel på att gründet använts med denota-
tionen 'holme', 'liten ö'. 

3.4.6.13 Tärngrundet 
Tärngrundet ligger nordöst om Hindersön. (Se bild 5.) 

Det tidigast belagda namnet på lokalen i fråga är Skarfgründe (se M). Detta namn och det 
nuvarande skulle tyda på att lokalen varit en omtyckt vistelseort för fåglar. Fågeln skarv 
(Phalacrocorax carbo carbo) häckar visserligen inte på dessa breddgrader, men har iakt
tagits i flockar på många håll i skärgården i Norrbotten (se Björn Holm 1970:20 f). En 
annan möjlighet är att bestämningsleden består av skarv, känt från stora delar av Norden 
i betydelsen 'naken, skrovlig berggrund' (se Karsten 1921:318 f, Lindroth 1922:151, Mo-
déer 1933:95 f, Westman 1935:313 f med utförliga litteraturhänvisningar samt Holm 
1946:4). - Vilketdera av de tre orden som än ingår, så anger dock bestämningsleden att 
n a m n e t  g i v i t s  å t  e t t  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  
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Bild 6. Äggrundet. 

3.4.6.14 Äggrundet 
Äggrundet ligger mitt ute i Fjuksöfjärden. 

Äggrundet företer, när man närmar sig västerifrån, stor likhet med ett liggande ägg (se 
bild 6). Denna likhet måste ha varit än större, då lokalen var trädlös och endast den kala 
äggformiga klippan befann sig i vattenbrynet. Jfr namn som Äggholmen, Äggeskär och 
Äggrundet hos Modéer (1956:98) samt Äggharan hos Rostvik (1967:114). 

Enligt en uppgift skall gründet också ha kallats Skitarn (se M), emedan man där plockade 
fågelägg, vilket kan vara troligt. Jfr dock Skit- med nedsättande innebörd som ingående i 
ortnamn hos Westman (1935:317), Westlund (1936:231) och Ohlsson (1939:127). Vilken 
betydelse man än lägger i namnets bestämningsled, så står det klart att huvudleden grün
d e t  h ä r  a n v ä n t s  o m  e t t  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  
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3.4.6.15 Sammanfattande diskussion 
Undersökningen av dessa, på grund av sin höjd över havet förmodade äldsta grund-namn 
visar att man beträffande betydelsen hos bestämningsleden i alla namn utom två kan kon
statera ett samband mellan namngivningen och lokalernas övervattensläge. 

Följande namn har alltså givits åt övervattensgrund: Gemgrundet, Hällgrundet, Klasgrun-
det, Klementsgründet, Kattgrundet, Otterstensgrundet, Storgrundet 4, 5, 6 (se M), Tve-
grangrundet, Tärngrundet och Äggrundet. 

Det är endast de sekundära namnen Bockhällgrundet och Hamnögrundet som skulle ha 
kunnat tillkomma som namn på undervattensgrund. När det gäller Bockhällgrundet, så 
har antagandet avfärdats. För Hamnögrundets del är det ytterst tveksamt om namnet kan 
ha givits så långt tillbaka i t iden som på 1500-talet eller dessförinnan. 

Undersökningens resultat kan sammanfattas så, att inget av namnen behöver vara givet åt 
ett undervattensgrund. 

En del av lokalerna kan tänkas tidigast ha kallats Gründet i en trängre namnbrukarkrets. 
Men man har i vissa fall haft behov av att särskilja detta från ett i närheten befintligt 
grund. Detta kan ha varit särskilt nödvändigt när ifrågavarande lokal skulle omnämnas av 
namnbrukare i en vidgad krets. 

På detta sätt kan namn som Storgrundet ha tillkommit. Jag anför några exempel: Storg
rundet utanför ön och byn Hertsön har jämförts med intilliggande grund, som med sitt 
ringare omfång kallades Kattgrundet. Storgrundet öster om Degerö-Börstskäret visade sig 
vara stort i jämförelse med det numera tillandade Gråbondgrundet och ett grund sydöst 
därom, som fick namnet Östregrundet (se M). Namnen Storgrundet, Mittigrundet och Ös-
tergrundet (vart och ett med 5-meterskurva) på delar av nuvarande Storgrundet söder om 
Rödkallen anger att detta tidigare bestått av tre lokaler.not 6 

Det nu över 5 meter höga Storgrundet vid Degerö-Börstskäret har på en karta från 1671 
namnet grunne (se ovan och M). Detta styrker mitt ovan framförda antagande om hur 
namngivningen kan ha tillgått. Först från 1821 finns det för lokalen särskiljande namnet 
Stora Gründet belagt. 

Av övriga namn bland de "äldsta namnen" framgår att denotationen för grund i samtliga 
fall bör ha varit 'liten holme' eller 'ö'. Jfr med undersökningen i ett avgränsat, för grund-
namnen representativt område nedan och resultatet av den. 

3.4.7 En undersökning av namn på -gründet, -grunden inom 
ett geografiskt begränsat område i Nederluleå 

Som framgår av de i föregående avsnitt behandlade namnen finns det starka argument för 
hypotesen att huvudleden grund har kunnat användas vid namngivningen av övervat-
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tensgrund i NI. Undersökningen av grund-namnen i delundersökningen nedan görs med 
syftet att söka ytterligare stöd för denna uppfattning. 

Jag har valt ett för lokaler med huvudlen -gründet, -grunden representativt område kring 
Brändön och Gussön (se karta 11). Anledningarna till att just detta område valts redovi
sas här: 

1. Området är relativt rikt på grund-namn. 

2. Över området finns det äldsta användbara kartmaterialet i undersökningsområdet, vil
ket betyder ett material, där namnen är läsbara och lokalerna identifierbara, vilket 
möjliggör en diakron undersökning av vissa namn. Kartan kallas Makulatur över 
Brändönno{ 7 av P Häggström 1708 (se karta 12) och över Sundoms by av densamme 
1709. 

3. Över Brändön finns en ekonomisk karta, på vilken ekvidistanskurvor inlagts för varan
nan meter (framställd vid Luleå Lantmäteridistrikt). Eftersom denna karta och kartan 
från 1708 är i samma skala kan lokaler, vars namn finns på 1708 års karta, men nu sen 
länge är döda, med hjälp av höjdkurvorna identifieras. Den ekonomiska kartan över 
Brändön kallas i fortsättningen Brändökartan. Se karta 13. 

Med hjälp av planimeter har lokalernas ytor beräknats (detta omöjliggörs i vissa fall, då 
lokalerna tillandats), även det ett led i sökandet efter grund:s denotation vid namntill
blivelsen i undersökningsområdet. 

3.4.7.1 grund-namnen i undersök ningsområdet. Kortfattad beskrivning 
av lokalerna 

Lokalernas ytor uppmätta med planimeter (siffrorna avrundade till närmaste 100- eller 
10-tal). I kolumnen längst till höger har angivits vilka namn som med säkerhet givits åt 
övervattensgrund. Dessa namn diskuteras kortfattat efter tabellen. 

Namn Naturbeskaffenhet 
Yta 
i h a 

Övervattensgrund 
vid namntillblivelsen 

Avagrundet 

Biskopsgrunden 
(Själahällorna) 

Björkgrundet 

Fjärdgrundet 

Fäktgrundet 
(m fl n amn se 
nedan och M) 

blandskog (stuga) 

blandskog (stuga) 

blandskog överväg stora 
björkar (stuga) 

al, blandskog (stugor) 

vattensjuk mark (lador) 

0,45 

0,7 

0,5 

2,15 

1,2 

90 



Namn N aturbeskaffenhet 
Yta Övervattensgrund 
i h a ti vid namntillblivelsen 

Kalixgrundet 
(Bäddören) 

Kallvikgrundet 

f Kalvmar(ör)grundet 

Klingergrundet 

Kråkgrundet 

Lillvarpgrundet 

Långvattungsgrundet 

Långörgrundet 

t Mickelsgrundet 

Musgrundet 
(Murgrundet) 

Musselgrundet 
(Braxenskäret) 

Namnlösgrundet 

f Otterstensgrundet 

Resargrundet 

Sigfridsögrund 
(Norr-i-ö-grynnan) 

f Storskärsgrundet 
(Skärsgrundet) 

Storstengrundet 2 

f Storstengrundet 3 

Styrmärkesgrundet 

Stångholmgrundet Östra 

Stångholmgrundet 
(Lill-Stångholmen) 

Vedagrundet 

t Ökholmsgrundet 

t Öskatagrundet 

enstaka lövträd (stuga) 

blandskog 

blandskog 

lövskog, enstaka barrträd 
(stuga), stenigt 

blandskog (stuga) 

enst lövträd 

blandskog (stugor) 

överväg lövskog (stuga) 

lövskog, ängsmark (lador) 

blandskog (stuga) 

låga buskar 

enst lövträd (stuga) 

(behandlat bland de 
äldsta namnen) 

enst lövträd 

stenar 

enst träd (stuga) 

låg buskvegetation 

stenar 

blandskog (stuga) 

överv barrträd (stuga) 

0,3 + 

X + 

X + 

0,53 + 

0,14 + 

0,18 
2 X + 

1,4 

X + 

0,29 + 

0,10 + 

0,16 + 

X + 

0,25 X 

X 

0,2 + 

X + 

0,93 + 

0,8 

0,5 X + 

X + 

X + 

Den största ytan har uppmätts för Fjärdgrundet i Gussöfjärden, 2,15 ha. Den minsta ytan 
har Musselgrundet, 0,10 ha. För ett grund i området är den genomsnittliga ytan 0,71 ha. 
Detta medelvärde för storleken av ett grund i undersökningsområdet, ung 1 ha, kan jäm
föras med de ungefär likartade resultat Valtavuo-Pfeifer har redovisat av undersökningen 
av relationen storlek - namn i norra Satakunta (1972:249 f), där de flesta lokalerna på 
-grund är 1 ha (0,7-1,4) stora. 
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ì 

Karta 12. Brändön 1708. 
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Ko.l\)rnar(6r) gründet 

Kaiì\>'ikgrundet* 

Karta 13. Brändön 1977. På denna karta har 2-meterskurvan ritats in med en kraftigare 
kontur. Därigenom kan lokaler som tillandats identifieras. Båda kartorna är i samma ska
la, vilket underlättar jämförelsen. 

Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 
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à Otterstensgrundet 

-Languat+ungsgrundet 

o btorstengruodet 

OKIirigergrund-ît 
—0 Långorgrundet 

C> Kaiix-grundet 
V oKråkgrundet 

0 O.Srångholmsgr 

Karta 11. Namn på -grund, -gründet, -grunden kring Brändön och Gussön. Godkänd ur 
sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 

De svarta markeringarna avser vissa tillandade "grund". 
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Bild 7. Björkgrundet vid hamnen i Sundom. 

3.4.7.2 Kortfattad kommentar till de namn som i tabellen ovan angivits 
v a r a  g i v n a  å t  ö v e r v a t t e n s g r u n d  

Här uppges för varje namn: 1/ lokalens läge, 21 den omständighet som i bestämningsleden 
eller på annat sätt ger belägg för att huvudleden grund vid namngivningen använts med 
betydelsen övervattensgrund. 

Jag finner ingen anledning att dela in namnen i undergrupper med avseende på den se
mantiska innebörden i namnens bestämningsleder. Det som undersökts är huruvida man 
via namnens bestämningsleder kan komma fram till om lokalen var under- eller övervat
tensgrund vid namntillblivelsen. Namnen behandlas därför i alfabetisk ordning. 

Biskopsgrunden ligger sydväst om Biskopsholmen eller Biskopen (se M). Namnet har 
tillkommit sedan den lilla holme bildats, där nu en sommarstuga finns, således som namn 
på ett övervattensgrund. Det ursprungliga folkliga namnet på den lilla holmen är 
Själahällorna, vilket anger att lokalen tidigare bestått av ur vattnet uppstickande hällor, 
som sälar använt som viloplats. 

Björkgrundet är namnet på en nu tillandad holme i byn Sundoms hamn. Denna lokal har 
overdersägligen fått sitt namn som övervattningsgrund. Där växer stora björkar 
omkring en sommarstuga. (Se bild 7.) 
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Bild 8. Kalixgrundet och Långörgründet. I bakgrunden till vänster Nagelskäret, till höger 
Brändön. 

Fäktgrundet ligger längst in i Furufjärden. — Fäktgrundet tillhör den grupp av grund-
namn, där bl a ägarförhållanden varit upphov till många olika bestämningsleder på nam
net i fråga, beroende på namnbrukarens hemvist. Fäkt- är den bestämningsled som segrat 
på tk och ek. Fäkt är ursprungligen ett soldatnamn och ännu känt som namnet på en gård i 
Person vid E4. En utflyttning kan ha varit anledning till att ett hemman vid Metsundet fått 
namnet Stor-Fäkt. Gården isi Fäkt har haft de största ägorna på gründet. I byn Sundom 
kallas gründet Månsgrundet (se M), eftersom gården isi Måns har ägor på gründet. Rys-
sjegrundet kallades gründet av dem som utnyttjade fiske vattnen vid gründet. Persögrun-
det har använts som namn därför att persöborna har de största ägorna på gründet. 

De vattensjuka slåtterängar som förr var så åtråvärda för bönderna, har nu övergivits. 
Det är endast namnen och de tomma övergivna ladorna, som berättar om tillandnings-
b y g d e n s  t i d i g a r e  a n v ä n d n i n g .  -  G r ü n d e t  b ö r  h a  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Kalixgrundet är namnet på ett ca 3 000 m2 stort grund med en sommar- eller fiskestuga 
och en u-formad hamn. (Se bild 8.) Det sägs att "kalixbor brukat ligga här i fiske". Nam
net är alltså ungt och tillkommet sedan gründet gått att utnyttja som vistelseort vid fiske, 
a l l t s å  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  
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Bild 9. Klingergrundet. 

Kalvmarörgrundet kan man endast finna på Makulatur över Brändön (se karta 12). Det 
ligger sydväst om Brändön på denna makulatur. På en sammanställning av de av Hägg-
ström tidigare gjorda makulaturerna, som finns i LMV (Å23—1:17), har denne skrivit 
Kalvmargrundet. Gründet utgörs av små omflutna strandnära lokaler på denna karta. 

På Brändökartan kan gründet identifieras mellan 2- och 4-meterskurvorna (se karta 13) 
och var alltså för ca 300 år sedan ett övervattensgrund. Som sådant torde det också 
ha namngivits. 

Klingergrundet är namnet på ett runt, höglänt grund norr om Brändön i N Sigfridsöfjär-
den. Gründet har 4-meterskurva på Brändökartan. Där växer rönn, björk och enstaka 
granar. (Se bild 9.) I bestämningsleden ingår klinger f 'k ringla' Vb enl Rietz (355 a). Jfr 
Klingerharen hos Rostvik (1967:109). Se vidare om den metatetiska företeelse det här är 
frågan om i namnets bestämningsled hos Lindquist (1949:67), särskilt i ortnamn (ibid:73). 
G r ü n d e t  m å s t e  h a  v a r i t  s y n l i g t  o v a n  v a t t e n y t a n  v i d  n a m n t i l l k o m s t e n ,  a l l t s å  ö v e r v a t 
t e n s g r u n d .  

Kråkgrundet ligger utanför Stenrevet vid infarten till hamnen i byn Brändön. - Gründet 
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har 4-meterskurva på Brändökartan och bör ha legat ovan vattenytan ca 400 år. Den 
ganska täta skogen av höga barrträd vittnar också om att det ca 1 400 m2 stora gründet 
trots sin ringa areal har relativt hög ålder. Kråka ingår i ett flertal namn i undersöknings
området (se M). Det här lilla gründet nära land har säkert fått namn av den vanliga 
kringstrykande kråkan.noi 9 Namnet måste ha givits, när lokalen var ovan vattenytan såle
d e s  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Långvattungsgründet ligger landfast sydöst om Gussön. Namnet kan tydas på olika sätt: 

1/ gründet vid Långv attungen, en oacceptabel tolkning, eftersom det är själva lokalen 
som är extremt lång och inte något bredvidliggande, 

2/ det långa gründet vid Vattungen, en godtagbar tolkning, eftersom en nu tillandad 
strandnära lokal (5 meter hög) kan ha kallats Vattungen vid namntillblivelsen. Ca 2 km 
ut till havs ligger dessutom en liten ö med namnet Vattungen, över 10 meter hög. (Om 
vattung-namnen se s ), 

3/ det långa Vattungsgründet, en fullt plausibel tolkning, i vilket fall -gründet får betraktas 
som epexegetiskt tillägg till vattungen. — D et ursprungliga namnet skulle då vara 
Långv attungen. 

Med stöd av ett belägg från 1709 (BD-ÖLM N122) kan man konstatera att det tredje 
alternativet torde vara det riktiga. På en karta över avmätt utmark i byn Sundom står 
nämligen vid ifrågavarande lokal Långvating. Kartan är i mycket dåligt skick, men nam
net är fullt läsligt. 

Eftersom lokaler med vattung-namn har namngivits just då de befunnit sig i vattenbrynet 
(se t ex Pellijeff 1967:81, Olsson 1979:73 ff samt avsnitt 3.5.3.2) kan vi utgå från att Lång-
V  a t t u n g s  g r ü n d e t  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Mickelsgrundet, nu 2 meter hög tillandad del av Ökholmen, som i sin tur tillandats Bränd-
ön, är i likhet med det ovan behandlade Fäktgrundet ytterligare ett exempel på att ägo
blandning mellan byar av attraktiv uppgrundningsmark återspeglas i namnen. 

Namnet finns belagt från 1708 och fram till slutet av 1700-talet (se M). Mickelsgrundet är 
namnet på den uppgrundningsmark, som enl P Häggström (karta N112, vilken sedan åbe
ropas vid storskiftet 1788—91, N1104) n ågra persöbor hade rätt att bruka till mulbete. 
Den övriga uppgrundningsmarken kallas Ökholmsgrundet och delas rättmätigt av Brändö 
byamän 1757 (N148) (se karta 14) och 1767 (N158). Bland de persöbor som infann sig vid 
storskiftesförhandlingarna 1788—91 nämns Mickel Mickelsson (tre gånger), vilken inte 
bara får rätt till mulbete, utan vilken även tillfaller en sextondel av uppgrundningsmar
ken. Av namnet framgår att även Mickels far hetat Mickel. Denne kan då vara den Mic
kel, som varit upphov till uppgrundningensnot 10 eller grundets namn. Lokalens namn har 
uppstått i samband med tillandningen. 

Musgrundet ligger norr om Granön i Brändöfjärden. Musgrundets bestämningsled för
knippas av många med djurnamnet mus. Mus kan ju också ha en nedsättande betydelse 
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Mickelsgrundet 

Karta 14. Kartan visar Öskatagrundet och Ökholmsgründet 1757 (N148). Namnet Mickels
grundet ditskrivet i e fterhand. 
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och som Westman (1935:258) gör gällande, när det gäller namn på Mus- i Nyland, ha 
obscen innebörd: mus 'cunnus1, ofta i namn på grund med några få träd. 

Namnet skrivs även Murgrundet (se M). Bestämningsleden har associerats till uttrycket 
ha mâor op, vilket man sa, när isen från havet genom Strapösundet tornade upp sig kring 
gründet (uppg från Bensbyn 1984). 

Gründet är nu ca 2 900 m2, beväxt med blandskog, mest barrträd, men det kan vid 
namngivningstillfället ha varit ett obetydligt litet grund, där mus haft den nedsättande 
i n n e b ö r d  s o m  n ä m n t s .  I  v i l k e t  f a l l  s o m  h e l s t ,  m å s t e  g r ü n d e t  h a  v a r i t  ö v e r v a t t e n s -
grund vid namngivningstillfället. 

Musselgrundet behandlas längre fram i detta avsnitt. 

Namnlös gründet ligger sydväst om Brändön i Brändöfjärden. Det är ca 1 600 m2 stort, 
med enstaka lövträd och en sommarstuga. 

Namnet kan ha tillkommit vid en lantmäteriförrättning, då lantmätaren funnit lokalen 
utan namn och drivits till namngivning i prestigen att namnge alla lokaler. (Jfr Namnlös-
grund i Österbotten, Karsten 1921:389, 535 och Namnlösen och Namnlösholm i Nyland, 
W e s t m a n  1 9 3 5 : 2 6 3 . )  N a m n e t  m å s t e  h a  g i v i t s  g r ü n d e t  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Otterstensgrundet har tidigare behandlats bland namnen på de högsta lokalerna med 
namn på -gründet under 3.4.6.9. 

Sigfridsögrund är på sj 413 och på tk namnet på ett övervattensgrund, som är beläget 
mellan Sigfridsön och Brändön. Namnet har inte folklig anknytning. Gründet kallas 
Norr-i-ö-grynnan (Sigfridsön kallas av brändöborna Norr-i-ön). 

Storstengrundet (2 i M) ligger sydöst om Gussön och är ca 2 000 m2 stort, beväxt med 
enstaka löv- och barrträd. En sommarstuga finns på gründet. Man kan anta att gründet 
namngivits som övervattensgrund, bestående av en mängd stora stenar. Runt omkring 
detta övervattensgrund finns nämligen rikligt med undervattensgrund, bestående av stora 
stenar, dock inte namngivna. De utgör inte med sitt läge något direkt hinder för sjöfarten. 
G r ü n d e t  b ö r  h a  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s g r u n d .  

Storstengrundet (3 i M) finns endast belagt på en karta från 1793 (se M) söder om Sand
ören vid Rönnängesfjärden, en nu uppgrundad fjärd. Gründet är inte identifierbart på 
Brändökartan. Kanske kan det ha utgjorts av de stenar som finns angivna i det tillandade 
området sydväst om den tidigare omflutna Sandören. Gründet bör ha namngivits som 
övervattensgrund. Den s-lösa kompositionsfogen i dubbla sammansättningar, bl a 
av typen Storstengrundet, behandlas i k ap 2. 

Styrmärkesgrundet är nu ett nästan 1 ha stort, 4 meter högt övervattensgrund med 
buskvegetation i Strapösundet. Det har av namnet att döma använts som styrmärke för de 
sjöfarande i det svårframkomliga Strapösundet. Det är möjligt att något märke, en stång 
eller dylikt, utmärkt gründet, och att man kunde klara sig från grundstötning om man 
styrde efter detta. Nu finns här inget märke och de sommarstugeägare och fiskare som nu 

100 



trafikerar sundet har på annat sätt lärt sig att undvika undervattensgrunden där. Tidigare 
var här livligare sjöfart än nu bl a från byarna i infjärdarna som t ex Bensbyn och Örarna. 
Strapön, som ligger mitt i sundet, var också tidigare lastageplats för trävaror (Nordlinder 
1 8 8 7 : 2 3 ) .  H ö j d e n ,  4  m e t e r ,  s ä g e r  o s s  a t t  g r ü n d e t  b ö r  h a  f å t t  s i t t  n a m n  s o m  ö v e r v a t -
t e n s g r u n d .  

Vedagrundet är beläget vid infarten till Halsskärssundet (nu allmänt kallat Kanalen på 
grund av att man muddrat upp det annars genom lh och uppgrundning ofarbara sundet). 
Gründet är nu landfast och utgör en udde på Halsskäret. Det har fått sitt namn av att 
sundomsborna, som äger Halsskäret och Gussön, under vintern hade upplag där för den 
lövskog man högg på Halsskäret och den barrskog man avverkade på Gussön. Vedskutor 
f r a k t a d e  v e d e n  s o m m a r t i d .  —  N a m n e t  m å s t e  h a  g i v i t s  l o k a l e n  s o m  ö v e r v a t t e n s -
g r u n d .  

Ökholmsgründet var redan på 1708 års karta sammanhängande med Ökholmen och har 
sannolikt namngivits som övervattensgrund (se Mickeis gründet). 

Öskatagrundet syns på 1708 års makulatur som omflutet norr om Brändön. 

Det kan identifieras på Brändökartan som omflutet vid 2-meterskurvan. På 1757 års karta 
( s e  k a r t a  1 4 )  ä r  g r ü n d e t  t i l l a n d a t  o c h  h a r  s a n n o l i k t  n a m n g i v i t s  s o m  ö v e r v a t t e n s 
grund med mycket strandnära läge. 

3.4.7.3 Kommentar till övriga namn i tabellen 
3.4.7.3.1 grund-namn på strandnära lokaler 
Ett antal av de övriga namnen i tabellen, vilka inte har angivits vara givna åt övervattens
grund, kan av vissa skäl antas vara givna åt sådana. Det gäller namnen Avagrundet, 
Kallvikgrundet (omflutet enl makulaturen över Brändön 1708, men inte namngivet), 
Lillvarpgründet, Långörgrundet (se bild 8), Resargrundet och Storskärsgrundet, av vilka 
Kallvikgrundet, Resargrundet och Storskärsgrundet är namn på numera tillandade loka
ler. Samtliga lokaler är eller har varit strandnära och kan således inte sägas ha utgjort 
någon större fara för sjöfarande och av detta skäl ha namngivits som undervattenslokaler. 
Det finns av ovan angivna orsaker ingenting som talar för namngivning i undervattenslä-
ge. 

En av anledningarna till att de kan ha namngivits i övervattensläge är att de ur vattnet 
uppdykande strandnära lokalerna så småningom skulle komma att utöka landarealen vid 
tillandning. På det nya "gründet" skapades möjligheter till agrart utnyttjande av vegeta
tionen till strandslåtter, som var oumbärlig för den agrara kustbon. Det stora antalet 
akter i ÖLM:s arkiv i Luleå om delning av tillandningsmark ger en uppfattning om denna 
marktyps värde (se t ex under Fäktgrundet ovan). 

Namnen på de strandnära lokalerna med huvudleden -gründet!-grunden kan således 
samtliga förmodas ha tillkommit som namn på övervattensgrund. Annorlunda förhåller 
det sig med grund-namnen på lokaler ute i de stora fjärdarna som framgår nedan. 
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3.4.7.3.2 grund-namn på lokaler ute i fjärdar 
Fjärdgrundet är namnet på den största av lokalerna med bestämningsleden -gründet i 
undersökningsområdet. Den stora holmen eller ön ligger i Gussöfjärden. I Germand-
öfjärden finns ytterligare ett Fjärdgrundet, namn på en holme nordväst om Germandön. 
Namnet förekommer dessutom med s i k ompositionsfogen, Fjärdsgrundet, som benäm
ning på ett nyblivet övervattensgrund i Hindersöfjärden. På sj 102 (1924) är samma 
Fjärdsgrundet namn på ett undervattensgrund. Detta nyblivna övervattensgrund, som för 
ca 60 år sedan var ett undervattensgrund och som sådant angivet och namngivet på sjö
kort, har ingen upptecknad uttalsform. Det har således inte av ortsbefolkningen som 
undervattensgrund omtalats som Fjärdsgrundet. Här beläggs ytterligare den denotations-
förskjutning som resulterat i at t grund i u ndersökningsområdet kommit att betyda 'liten 
holme' och följaktligen inte används i b etydelsen undervattensgrund. 

Att undervattensgrundet dock namngivits som Fjärdsgrundet kan bero på att namngivar
na vid sjömätning använt grund med betydelsen undervattensgrund samt att man följt ett 
visst namngivningsmönster: gründet (undervattensgrundet) mitt ute i fjärden kallas 
Fjärdsgrundet. 

Som jämförelse med namnen i NI kan nämnas ett Fjärdgrundet fjokgróna, grund, Rosvik, 
Nfj sn (i Bastufjärden) samt två Fjärdsgrundet i Nkx sn, ett i Törefjärden och ett i På-
längefjärden (se ÖNON 7B:47). De senare skrift- och uttalsformerna med 5 i komposi
tionsfogen, som även förekommer i namnet på det nyblivna övervattensgrundet, Fjärds
grundet, i Hindersöfjärden (se ovan) samt i ett par uttalsformer av Fjärdsgrundet i Ger-
mandöfjärden har det s, som man enligt nutida språkbruk anser ska finnas i komposi
tionsfogen.1101 11 

Den s-lösa kompositionsfogen hos de två namnen Fjärdgrundet i NI går ti llbaka pkfjärd:s 
fsv gen form på -a(r), som apokoperats i dialekten, men kan också bero på att stamkom
position föreligger (jfr under 2.6.2). 

Stångholm(s)gründet är ytterligare ett sekundärt namn som fordrar en kommentar. Inte 
mindre än tre lokaler bär namnet Stångholm(s)gründet: ett undervattensgrund, Västra 
Stångholms gründet, ett just över vattenytan synligt övervattensgrund, Östra Stång-
holmsgrundet samt en liten holme, Stångholmgrundet eller som den också kallas Lill-
Stångholmen (se bild 10). Samtliga är sekundära bildningar till samma namn, Stånghol
men. Här åskådliggörs alla tre faser som den lilla holmen Stångholmgrundet genomgått. 
Från att ha varit ett undervattensgrund och ett övervattensgrund har den utvecklats till en 
holme, som därför också fått ett alternativt namn, Lill-Stångholmen, allt på grund av 
landhöjningsprocessen. 

Här bör emellertid uppmärksammas att förutom Stångholmgrundet endast Östra Stång-
holmsgrundet har upptecknad uttalsform, från 1931 (se M), således från ca 50 år tillbaka i 
tiden, då gründet sannolikt låg i v attenytan. Västra Stångholms gründet, undervattensg
rundet, har ingen upptecknad uttalsform och namnet har som namn på ett undervattens
grund inte folklig anknytning. Det förekommer bland grund-namnen excerperade från 
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Bild 10. Stångholmgrundet (Lill-Stångholmen). 

sjökort, se under 3.4.9). Även i detta fall (jfr Fjärdsgrundet ovan) kan konstateras att det 
är ett övervattensgrund som i folkmun namngivits med huvudleden gründet. Märk 
dock att uttalsformen här har det 5 i k ompositionsfogen som namnet Stångholmgrundet 
(.Lill-Stångholmen) saknar. Här har det riksspråkliga uttalet påverkat det dialektala lik
som i d et tidigare anförda namnparet Fjärdgrundet - Fjärdsgrundet. 

3.4.7.3.3 Exempel på användning av bestämningsleden -gründet i nutida namngivning 
Musselgrundet är ett av sommarstugeägare på Mastskäret, Brändön, givet namn åt en 
liten övervattenslokal på 960 m2 i Bergnäsfjärden. På gründet växer några buskar, och där 
häckar kanadagäss (se bild 11). Man har funnit musslor vid gründet när man badat. Som
margäster på Bergnäset på andra sidan fjärden kallar lokalen Braxenskäret, eftersom de 
fått braxen i fiskeredskap, som lagts ut vid vad de kallar skäret. Eftersom karterare inte 
uppmärksammat lokalen och namngivit den, ser vi här hur två skilda namngivargrupper 
använt olika huvudleder vid namngivningen. Huvudleden gründet har använts av infödda 
norrbottniska sommargäster på Mastskäret, medan norrbottningar med sörländskt ur
sprung använt huvudleden skäret för samma lokal. Här exemplifieras också den brist på 
namnkontinuitet som uppstått i en skärgård, som inte längre kan betraktas som en levan
de skärgård, där människor lever och bor året runt, utan för många bara är en tillflyktsort 
under några sommarmånader. (Om begreppet levande skärgård se Thornström 
1982:224.) 
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11111111 

Bild 11. Musselgrundet eller Braxenskäret. 

Namnet Musselgrundet har tillkommit sedan lokalen blivit en liten holme. Namngivning-
en utgör ett belägg för att huvudleden grund:s denotation har förskjutits och i denna 
landhöjningsbygd kommit att betyda 'liten holme'. 

3.4.7.4 Sammanfattning 
Delundersökningen av grund-namnen kring Gussön och Brändön har visat att 19 av de 29 
namnen i undersökningen (66%) bevisligen namngivits som övervattensgrund, således 
med denotationen 'liten holme'. Fastän ej påvisbart bör namnen på ytterligare 6 strand
nära lokaler ha tillkommit som namn på övervattensgrund. 

Av några av namnen kunde det förefalla som om huvudleden grund i undersökningsom
rådet på grund av lh hade genomgått förändringen undervattensgrund > övervattens
grund > holme. I undersökningsområdet förekommer nämligen samma namn på -gründet 
på tre olika lokaler i samma fjärd: under- och övervattensgrund samt holme. Det gäller 
namnet Stångholm(s)gründet. Detsamma är förhållandet med namnet F'järd(s),gründet, 
men här ligger lokalerna i olika fjärdar. Men av undersökningen framgår ett viktigt fak
tum: namnen på underv ättens grunden saknar upptecknade uttalsformer och är således ej 
folkliga. 
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Huvudleden grund har helt enkelt vid namngivning i samband med sjömätning använts 
med betydelsen 'undervattensgrund'. Enligt ett tidigare använt namngivningsmönster har 
så namnen Stångholmsgrundet och Fjärdsgrundet på officiell väg tillkommit som namn på 
undervattensgrund. 

Att de två namnen Fjärd(s)gründet och Stångholm(s)gründet i undersökningsområdet fö
rekommer i de tre olika faserna undervattensgrund, övervattensgrund och holme kunde 
vi uppfatta som en utmärkt illustration till hur huvudleden grund har ändrat denotation i 
NI: 

Undervattensgrund: Västra Stångholmsgrundet 
Fjärdsgrundet (i Hindersöfjärden) på sj 102 (1923), nu övervat
tensgrund, se nedan 

övervattensgrund: Östra Stångholmsgrundet (stenar) 
Fjärdsgrundet (i Hindersöfjärden), 1923 namn på undervattens
grund, se ovan 

Holme: Stångholmgrundet, även kallat Lill-Stångholmen 
Fjärdgrundet i Gussöfjärden 
Fjärdgrundet i Germandöfjärden 

Fastän Fjärdsgrundet avancerat från undervattensgrund till övervattensgrund har namnet 
Fjärdsgrundet fortfarande officiell karaktär och saknar folklig förankring. Det är tydligt 
att huvudleden grund följt en betydelseutveckling enl förloppet undervattensgrund > 
övervattensgrund > holme. Steget från undervattensgrund till övervattensgrund ligger 
dock för långt tillbaka i tiden för att ha kunnat bli belagt bland de folkliga namnen. 

Under den tid vi kan överblicka med hjälp av namnmaterialet har h-leden grund egentli
gen enbart kunnat användas om övervattensgrund och holmar. Namnet Musselgrundet, 
givet av sommargäster åt en liten holme, utgör ett slående bevis för att grund kommit att 
användas i denna betydelse. 

3.4.8 Stabiliteten hos huvudleden -gründet!-grunden i namn 
på lokaler som blivit stora holmar 

Huvudleden grund har visat sig vara mycket stabil i namnformerna. I enlighet med vad 
delundersökningarna visat, nämligen att grund kommit att betyda 'liten holme' eller 'ö', 
har huvudleden grund med denna betydelse fått ett så starkt fäste i det allmänna språk
medvetandet i området att man inte kan spåra huvudledsbyten i någon större utsträckning 
bland namnen. Av alla namn på -gründet!-grunden har endast 20 en eller flera andra hu
vudleder än -gründet!-grunden. 

Den huvudled som oftast förekommer vid sidan av -gründet är -grönnan, -grönnorna 
(-grynnan, -grynnorna). Det har ju också tidigare konstaterats att en viss synonymi råder i 
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dialekten mellan gründet och grönnan (grynnan). I följande namn förekommer de ovan
nämnda huvudlederna omväxlande: 

Hampus-gründet 1868, ek (-gröna 1931), -grynnan (-gröna 1926). — "Kla s"-"grün
det"™112 1755, 1764, 1842, 1868, sj 102, -"grönnan" 1764, tk, ek, sj (-gråna 1930). -
Kråk-grundet 1868, sj 102, tk, ek (-gröna 1931), -grynnan (-gröna 1931). — Lisbet-gründet 
1868, tk, ek (-gröna 1931), -grönnan (-gröna 1926). — Notvik -gründet tk, ek (-gröna 
1937), -grönnan (-gröna 1937). — Renholmsgr sj, Renholms-grönnan tk, ek (gröna 1931), 
-sten sj 102. — Sand-grunden 1830, 1842, sj 102, -grönnan (-gröna 1931), -grönnorna tk, 
ek, sj. — Sand-grundet 1868, -grönnan tk, ek. — Stor-grund(et) 1709, 1868, sj 102, -grön
nan tk,ek, sj (-gröna(-n) 1937). — Trutör-gründet 1842, 1868, -grönnan tk, ek (-gröna 
1931). 

De namnvariationer som resulterat i att huvudlederna -hällorna, -reven i ett fall samt 
-skäret i tre fall bland beläggen förekommer jämsides med -gründet, -grunden kan tyda på 
att dessa huvudleder, när de inte längre varit relevanta, därför att lokalerna förändrats på 
grund av landhöjningen, ersatts av de mer neutrala huvudlederna -gründet, -grunden. 
Lokalerna med dessa huvudleder behöver inte förete några karaktäristiska hällor, rev, 
kallar eller skär. När för lokalen i fråga karaktäristiska topografiska drag inte längre är 
framträdande kan tydligen -gründet, -grunden ersätta tidigare huvudleder. 

Det ovan relaterade förhållandet gäller: Gråsjäl-hällorna 1801, ek (-hälen 1931), -grun
den 1868 (-gröna 1982), -reven tk (-rava 1976). "Häst"-"skäret" 1721, 1729, -"gründet" 
1797, tk (-gröna 1931). "Klemens"-"skäret" 1559, 1709, 1840, 1842, tk, ek, sj (-sf$àra 
1931), -"gründet" 1868, sj 102 (-grånne 1887). "Skut"-skär(et) 1842, 1868, 1873, sj 102, 
-grund(et) 1873, tk, ek, sj (-gröna 1931). 

I två fall förekommer variationen gründet - ön och i e tt av dessa fall även -ören: Busk-
grundet 1868 (-gröna 1931), -ön (-öi 1926). - "Tvegrena"-"ön" 1709, 1801, Tvegran-
grundet 1868, -"ören" sj 102, tk, ek, sj (-dori 1931). 

I ytterligare två fall förekommer variationen gründet - ören. I det första av dessa har 
tydligen -ören varit den ursprungliga huvudleden, som fått ett epexegetiskt tillägg -grün
det. (Att ett namn på -gründet fått ett epexegetiskt tillägg som -holmen, när lokalen med 
huvudleden gründet blivit en "holme", finns inga exempel på i undersökningsområdet.) 
Dödmanörgründet 1814, Dödman-gründet 1840,1842,1868 (-gröna 1931), -ören tk, ek, sj 
(-aori 1937, 1982). — "Dödman"-gründet 1797, 1842, -ören 1873, tk, ek, sj (-aoq 1982). 

Endast i två fall varierar huvudlederna -gründet och -holmen i namn på samma lokal. Det 
är i namnen Ytterstgrundet-Ytterstholmen och Stämpelgrundet-Stämpelholmen. I det sena
re fallet är det endast ekonomisk karta från 1868 som uppvisar namnet Stämpelholmen. 
På "Stämpelgrundet" finns tre belägg från 1764, Stömpeln från 1842, Stympeln från 1931. 
Stämpeln skrivs namnet på ek och tk (§tòmpar{ 1960, p(ömpdri 1982). Lokalen är nu land-
fast och kallas enligt uttalsbelägg från 1960 förutom Stämpeln även "Stämpeludden" 
(stsmpatödn — sic! - 1960). - I det förra fallet är förhållandet det motsatta: Namnet 
skrivs Ytterstholmen 1709, 1721, 1729, 1757, 1762, 1801, 1842, sj 102 (otatfhölman 1931). 
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Lokalen har dessutom ytterligare ett folkligt namn, Lulholmen làolhólman (1931). Först 
på ekonomisk karta 1868 kallas holmen Ytterstgrundet. 

Man kan här göra den iakttagelsen att huvudleden -gründet, -grunden i många fall före
dragits framför andra huvudleder, när man vid framställningen av ekonomisk karta 1868 
ville beteckna 'liten holme'. Det gäller här som synes följande namn: Dödmangrundet, 
Gråsjälgrundet, Hampusgrundet, Klasgrundet, Klementsgründet, Kråkgrundet, Sand-
grundet, Storgrundet, Trutörgründet, Tvegrangrundet och Ytterstgrundet. Här framkom
mer således ytterligare belägg för att huvudleden gründet i undersökningsområdet har 
använts och används som benämning på 'liten holme'. 

Sammanfattningsvis kan sägas att materialet visar att huvudleden gründet!grunden i namn 
som avser stora holmar inte har känts främmande att använda. Den har inte bytts ut mot 
-skäret el dyl, och namnen har inte försetts med epexegetiska tillägg: -holmen el dyl. Det 
förefaller tvärtom som om en del h-leder av typen -hällorna, -reven har bytts mot -grün
det!-grunden. 

3.4.9 Namn på undervattensgrund med grund som huvudled 

Här följer en förteckning över de namn på undervattensgrund med huvudleden grund 
som finns på sjökort i undersökningsområdet. 

Efter varje namn, som anges i den form det har på sjökortet, uppges det djup som grün
det befinner sig på. 

djup djup 

Askgr (sj 4101) 8 m Malmströmsgrundet (sj 414) 0,8 m 
Björngrundet (sj 415) 3 m Mannögr (sj 415) 1,6 m 
Bolinsgrund (sj 4101) 0,8 m Metgrundet (sj 413) 2 m 
Bolstergrund (sj 415) 6 m Nygrund (sj 414) 2,2 m 
Borussiagrund (sj 414) 6,5 m (kallas även Evasgrund) 
Brändöfjärdgrundet (sj 414) 4,8 m Orrskärsgrund N ( sj 414) 8,3 m 
Börstskärsgr (sj 415) 2 m Orrskärsgrund S (sj 414) 8,3 m 
(folkl Umansgr) Persgrundet (sj 414) 1,8 m 
Edvardsgrundet (sj 414) 2 m Sandögrundet (sj 4101) bränning 
(folkl Nygrönnan) eller sten 
Farstugrundet (sj 414) 7,6 m Sandöörgrundet (sj 4101) 0,6 m 
Fjuksögrunden (sj 413) 1,8 m (även kallat Pråstgrönnan) 
Fransellsgrund (sj 412) 8,8 m Sethsgrundet (sj 414) 5,8 m 
Fyrgrundet (sj 414) 5 m Skogsskärsgr (sj 413) 0,7 m 
Grillklippgr (sj 414) 1 m Stoppgrundet (sj 412) 2,8 m 
Henriksgrund (sj 414) 4,8 m Strömgrundet (sj 414) 3,6 m 
Hertsöskatagrundet (sj 414) 0,8 m Strömgrunden (sj 4101) 4,4 m 
Hollörsgrundet (sj 412) 6,4 m Stångholmsgr V (sj 413) 0,7 m 
Jacksgrundet (sj 414) 6,8 m Tappgrundet (sj 4101) 6,4 m 
Kallfjärdsgr (sj 414) 1,6 m Tolvfotsgrund (sj 414) 3,2 m 
Klumpgrundet (sj 414) 0,8 m Torsgrundet (sj 414) 4,8 m 
Kluntgrundet (sj 414) 8,2 m Vahlbergsgrundet (sj 4101) 0,8 m 
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djup djup 

Kvarngrundet (sj 415) 
Kvarngrundet (sj 4101) 
Lappögrundet (sj 413) 

1 m Vernersgrundet (sj 414) 
1,6 m Åldermansgrundet (sj 414) 
2,5 m 

6,4 m 
4,8 m 

Bestämningslederna ingående i grund-namnen bland undervattensgrunden kan indelas i 
tre grupper, dels den stora gruppen sekundära namn med lägesangivande bestämningsle
der, dels en grupp namn med i bestämningsleden ingående person- eller /arfygs-namn, 
som Bolinsgrund och Borussiagrund, dels en tredje grupp där i b-leden kan ingå något för 
lokalen kännetecknande, men lika ofta ett ord, som eggar fantasin, men som inte tycks ha 
något samband med övrigt ortnamnsskick, som t ex Bolstergrund och Tappgrundet. 

Gruppen med lägesangivande bestämningsleder är den största. 20 av de 44 namnen bland 
undervattenslokalerna med namn på -grund(et) har sådana bestämningsleder. 

Jag behandlar inte bestämningslederna hos namnen på undervattensgrunden här, efter
som de befinner sig utanför ramen för mitt avhandlingsarbete (se Inledningen). — I förbi
gående kan dock nämnas att den tredje gruppen namn tycks försvinna i och med att loka
len kommer i övervattensläge. Så kallas t ex Avläggaren (sj 102) som övervattensgrund 
Klippgrundet (sj 414), Bäddören (sj 102) som övervattensgrund Kalixgrundet (sj 413). 
Många andra huvudleder än -gründet har därvid kommit till användning. Jag får återkom
ma till detta i en annan undersökning. 

Vad man kan fråga sig är hur namnen som jag här fört till den tredje gruppen har tillkom
mit. De verkar minst av allt vara folkliga och tycks framför allt förekomma på sjökort. 
Några dialektuttal av namnen finns inte upptecknade och de äldre fiskare jag talat med 
känner inte till namnen, vilket kan ha att göra med att de inte har använding av sjökort, 
eftersom de känner skärgården väl. 

Vid ett av Lantmäteriverket anordnat symposium i Gävle (18-19/2 1982, LMV-rapport 
1983: 7) vände sig Hans E Carlsson i ett föredrag om Ortnamn i sjökortet-förr, nu och i 
framtiden mot uppfattningen, att sjökortskartografen hittar på namn på undervattens-
grund på sjökorten. Han lade fram sin teori om varför ortnamnen på sjökorten i en sådan 
väsentlig grad avviker från vanligt ortnamnsskick. 

Seglingsbeskrivningar över våra skärgårdar har enligt Carlsson funnits i över 1 000 år. Så småningom har 
dessa sjöböcker med enbart text efterträtts av kartor, som nu dominerar beskrivningsböckerna. Förutom 
att navigatörerna på skeppen hade sina personliga seglingsbeskrivningar, trädde kronolotsarna till för att 
visa farleden inomskärs. 

Flottans kartor och seglingsbeskrivningar var, påpekar Carlsson, hemliga och är så än i dag. Ortnamnen på 
sjökorten blev inte tillgängliga för gemene man förrän långt in på 1800-talet. När sjömätaren kom, fick han 
sin information från kronolotsen om var de farliga grunden låg och om deras namn och därutöver eventuel
la riktmärken på land. 

Lantmätaren däremot kom sannolikt landledes, och han frågade bonden på land om vad öarna och grunden 
hette. De av allmogen använda namnen var inte desamma som de namn kronolotsarna angav. Detta förhål
lande, menar Carlsson (1983:13), har rått under flera hundra år. 
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För min undersökning är det viktigt att konstatera att dessa namn på undervattensgrund 
lever sitt eget liv och inte är folkliga. 

Huvudleden grund har i namnen på undervattensgrunden den i ordböcker och uppslags
böcker angivna betydelsen, vilken sammanfattningsvis kan sägas vara 'fritt liggande upp
höjning på sjöbottnen på ett sådant djup att den är farlig för sjöfarten'. Men ortsbefolk
ningen tycks inte använda grund i den betydelsen. I fiskesammanhang användes i allmän
het om motsvarande lokaler namn med huvudleden -kastet, t ex Österkastet utanför Röd-
kallen. Ett farligt undervattensgrund kallas ofta klack. "När det blåser hårt bryter sjön 
över klackar, och fast de ligger djupt kan båten slå i mellan sjöarna", säger en meddelare 
från Kallax. Ett grund just i vattenytan kan också kallas grönna grön. Men grönna kan 
också vara benämning på en lokal strax ovan vattenytan (se under 3.4.2). 

Mina undersökningar ovan har visat att grund i NI har kommit att användas om övervat-
tensgrund, holmar och små öar. Det kan då anses helt följdriktigt att andra benämningar 
än grund kommit att användas för undervattensgrund i undersökningsområdet. 

3.4.10 Huvudleden grund:s denotation utanför 
undersökningsområdet 

De uppgifter som lämnas här grundar jag på vad som framgår i undersökningar av skär
gårdsnamn i Sverige samt i den svenskspråkiga delen av Finland och på den tidigare 
svenskspråkiga ön Runö i Estland. 

Modéer anför om de småländska grund-namntn i Stranda härad, att de allra flesta avser 
"grund ett stycke ö[ver] m[edelvattennivå], ofta beväxta med gräs, buskar och träd 
(Gräsgrundet, Tallegrundet Mö[nsterås]." Han säger vidare, att endast ett 10-tal holm
namn på -grund (med hjälp av formkriterier) kan sägas vara fornspråkliga. Något av des
sa kan vid namnets tillkomst ha legat u[nder] v[attenytan]. (Se Modéer 1933:61.) 

I Blekinge skärgård betecknar grund endast undervattensgrund (Ohlsson 1939:39 f). 

Den österbottniska skärgården är ett viktigt jämförelseobjekt till NI skärgård såsom va
rande landhöjningsområde och till stora delar svenskspråkig bygd. Karsten, som (1921) 
undersökt ortnamnen i Österbotten, har inte gått in på grund-namnens denotation. Av 
materialsamlingen framgår dock att det mycket ofta är frågan om övervattensgrund — öar 
och holmar. Jfr betydelsen hos "gründet" i Larsmo sn i Österbotten ovan (s 68 f). 

De ny länds ka grund- namnen betecknar i regeln en mindre holme, emellanåt blott ett 
undervattensgrund enl Westman (1935:16). "Genom landhöjningen har en del av de lo
kaler i vilkas namn ordet ingår, dock nu blivit ganska stora. Den best formen är den 
vanligare," påpekar Westman vidare. 

Om gnmd-namnen i Houtskär uppger Zilliacus (1966:122), att "Av 35 undersökta 'grund' 
7 är landfasta och 1 undervattensgrund, de övriga övervattensgrund. 27 antecknades hu
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vudsakligen bestå av berg, 3 av morän, och 9 uppvisar träd. 9 lokaler uppskattades till 
max 1 m:s höjd, 7 till 2 m:s och 6 till 3 m:s höjd. Enligt ortsbornas uppgifter avser -grund 
ett lågt och ett litet övervattens- (3 svar) eller undervattensgrund (1), bestående av berg 
(6) jämte morän (3)." 

"Alla -grund-namn i området betecknar lokaler som höjer sig över vattenytan, men upp
gifter finns om undervattensgrund från början av 1900-talet [ ]" skriver Valtavuo-
Pfeifer (1975:22) om grund-namnen i no rra Satakunta. 

På den tidigare svenskspråkiga ön Runö i Rigabukten betecknar enligt Franzén grund 
både över- och undervattensgrund (1959:128). 

Det är således endast i den blekingska skärgården som grund betecknar blott undervat
tensgrund. Det är ju också den av de representerade skärgårdarna som minst påverkas av 
landhöjningens verkningar. 

En intressant iakttagelse är att ingen av skärgårdarna uppvisar så höga lokaler med 
grund-namn, som de som förekommer bland "de äldsta namnen" i min undersökning i 
NI. Att trots detta den småländska skärgården har fornspråkliga namn bland grund-
namnen, måste bero på att vissa av dessa vid namntillblivelsen legat under vattenytan 
(som också Modéer påpekar, se ovan) och landhöjningens långsammare takt i detta om
råde. 

3.4.11 Sammanfattning 

Följande iakttagelser har kunnat göras: 

1. I undersökningen av de äldsta grand-namnen framkommer ingenting som tyder på att 
namnen givits åt ursprungliga undervattensgrund. 

2. Inom det undersökta geografiskt avgränsade området kan två namn ha givits åt lokaler 
som legat under vattenytan: Fjärd(s)gründet och Stångholm(s)gründet. Men namnen 
är inte genuint folkliga. De har givits i samband med sjömätning och saknar uttalsfor
mer. Jfr nedan under 4. 

3. Stabiliteten hos huvudleden grund har varit stor, trots lokalernas förändring till storlek 
och form. Hos grund-namnen förekommer huvudledsvariation i e ndast 20 namn. 

4. grund-namnen bland undervattensgrunden saknar i stort folklig anknytning. De är så
ledes inte givna av skärgårdsbor. Detta gör att de kan lämnas utan avseende i denna 
undersökning. 

Det är tydligt att grund-namnen i allmänhet givits åt lokaler i övervattensläge i Luleå 
skärgård, samt att huvudleden grund kommit att betyda 'liten holme'. Det framgår av de 
två delundersökningarna och kan ytterligare exemplifieras av en holme i Bergnäsfjärden 
nordväst om Brändön. Den har i övervattensläge kallats både Musselgrundet och Braxen-
skäret (se under 3.4.7.3.3). 
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3.5 Datering av önamn med hjälp av 
landhöjningen 

3.5.1 Geologisk datering. Användning i tidigare undersökta 
områden samt i Nederluleå. 

Vår kunskap om hur och var människor har levt under äldre tidsskeden grundar sig hu
vudsakligen på arkeologiska forskningsresultat, även om ortnamnsforskningen har bidra
git till att belysa den äldre bebyggelsehistorien. 

En vetenskap som vid sidan om de ovan nämnda visat sig värdefull för forskning kring 
bebyggelsers och ortnamns ålder är geologin och i samband med den geografin. 

Att datera ortnamn med hjälp av geologin, s k geologisk datering, innebär en datering av 
namn grundad på nivåförändringar som följd av landhöjningen (lh). Metoden har inte 
använts i särskilt stor utsträckning. Det är ju framför allt längs norra Östersjöns, Botten
havets och Bottenvikens kuster som lh varit av större betydelse och kunnat användas för 
datering av lokaler och deras namn. 

En svensk geolog som via geologisk datering försökt lösa ortnamnskronologiska problem 
är A G Högbom (Studier över Upplands äldre bebyggelsehistoria, Ymer 1912; Om -sta-
bygder och -inge-gårdar, ett bebyggelsehistoriskt spörsmål, Ymer 1921). J Sahlgren stäl
ler sig positiv till nivåkartans nyttjande för ortnamns åldersbestämning (NoB 1921:155), 
liksom Hj Lindroth (Fornvännen 1914:137). Sahlgren har dock en hel del att invända mot 
icke fackmannens ortnamnskronologiska slutsatser. Denna kritik avskräcker inte Hög
bom från att fortsätta sina geologisk-onomastiska studier, vilka resulterar i en uppsats om 
ortnamn och nivåförändringar i Norrlands kustregioner (Ymer 1937). I sina landhöjnings
beräkningar må Högbom ha rätt. Hans övriga resonemang kan dock ifrågasättas. 

Den finländske ortnamnsforskaren Karsten har även han använt sig av metoden att göra 
avvägningar och försöka uppskatta en lokals ålder medels vad han kallar nivellering 
(1922:139). Det gäller den tillandade kustbygden i Österbotten. Han uppskattar en lokals 
ålder genom att fastställa när en lokal nådde över havets yta. Beträffande namnen Hav än
dan och Vrängene resonerar sig Karsten fram till att lokalerna med dessa namn måste ha 
legat vid havsytan mellan ca 100 och ca 300 f Kr (1923:306 f samt 310 f). Detta ställer sig 
den finländske namnforskaren Thors tvivlande till och menar att avvägningarna utförda 
av Karsten kan vara riktiga, men att de slutsatser denne drar är felaktiga (se Thors 1950 
B:1 ff). Finländska ortnamnsforskare som på ett mera omdömesgillt sätt använt den geo
logiska metoden vid datering av ortnamn är Ahlbäck i trakten av Närpes (1957:97 f) och 
Huldén i Oravaisområdet (1980:111 ff). Mycket tidig var Solstrand (1910:35, 1910:198). 
Se även Thors (1968:20, 1978:127 ff). Även Zilliacus (1966 passim) och Valtavuo-Pfeifer 
(1975 passim) har vid tolkningen av ortnamn varit tvungna att ta i beaktande hur landhöj
ningen förändrat kustlandskapet. 
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I Sverige har Lindroth pekat på landhöjningens betydelse för åldersbestämning av ort
namn på Västkusten, framför allt namn på -både och -flu, som enligt Lindroth numera 
betecknar för högt liggande lokaler för att kallas så (1921:21, 55). 

Bristen på äldre belägg beträffande namnen i Stranda härad i Småland föranledde Modé-
er att med hjälp av lh försöka bestämma namnens ålder (1933:45 ff). Genom att mäta 
svagets (svackans) höjd över medelvattennivå för tillandade lokaler med namn på -ö, 
-holm och -skär erhölls en siffra som gav möjlighet att bestämma den tid som förflutit 
sedan den tillandade holmen var omfluten. 

Även Franzén har använt sig av lh för att åldersbestämma namn i Vikbolandets by- och 
gårdnamn. Så daterar han t ex Ekeby vid Bråviken i Östergötland till folkvandringstid 
genom att studera nivåskillnaderna mellan Bråvikens nuvarande yta och den ås som går
den ligger på dit Bråviken tidigare nådde med sitt vatten (1937:35). 

Sigurd Fries har i samband med behandlingen av önamnet Tarv i Västerbotten (1975:19 f) 
framhållit hur nödvändigt det är att med hjälp av topografiska kartans höjdkurvor och 
landhöjningens uppmätta värden skaffa sig en uppfattning om skärgårdens utseende un
der olika tider för att diskutera skärgårdsnamnen i Västerbotten. Detta påpekande gäller 
naturligtvis i lika hög grad andra skärgårdar kring norra Östersjön, Bottenhavet och Bot
tenviken. 

Metoden att med hjälp av geologisk datering uppskatta en lokals ålder, och sålunda även 
ett ortnamns, är behäftad med åtskillig osäkerhet, hävdar Christensen-Kousgård S0ren-
sen (1972:206). Osäkerheten anser jag kan uppstå i sådana fall, där exakt datering efter
strävas. Jag kommer att använda metoden för att bl a ange, när en nu tillandad ö med 
säkerhet var omfluten, och för att komma fram till den gräns före vilken, den terminus 
ante quem, namnet måste ha funnits. En omfluten lokal, som på grund av lh tillandats, 
måste rimligtvis ha erhållit önamnet då den var omfluten. TAQ kan alltså framräknas för 
tidigare omflutna, nu tillandade lokalers namn. En terminus post quem kan å andra sidan 
med metoden anges för en lokal, vars namn är sammanknippat med lokalens uppstigande 
över vattenytan. Ett sådant namn är Vattungen (i olika former), ö-namnen ålderbestäms i 
3.5.2, vattung-namnen i 3.5.3. 

3.5.2 ö-namnen 

3.5.2.1 Ordet ö ,  dess form och betydelse i ortnamnsmaterialet 
Ordet ö ingår i 48 sammansättningar och förekommer osammansatt i två namn. Appella-
tivet ö har i undersökningsområdet följande former sing óify bfói, pi ôi, bfôian. Se EB 
ULMA 4150 s 221, AL 1931 ULMA 3227 s 237, AN 1933 ULMA 661 s 273. Bland ort
namnen i materialet motsvaras ö av samma former, som mellanled i dubbel sammansätt
ning förkortas dock qi till z, som t ex i Sandöörarna satiéoran och Hindersöharun hàn-
dapihóru, som huvudled förekommer däremot ài i t ex Sandön sàtoi. Undantag utgör 
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Person pa§i (och även Högsön haoksi i Rå ULMA 4150 s 221). För Person finns även 
uttalet påpoi belagt. (Se M.) 

Både AL 1931 och AN 1933 hävdar att med ö i denna trakt även avses landområde för
enat med fastlandet, men att dessa öar bär de namn de hade som omflutna (jfr Rygh 
1891:88). Som exempel anförs Gammelstadsön gàmalstasói vars kortnamn är Ön, eller 
oftare på Ön is a ói och nere på Ön nåda ói. 

Ordet ö torde i NI endast ha haft betydelsen 'kringflutet land' och inte 'låglänt sträckning 
vid vatten'. (För sista bet jfr Hellquist.) Det finns i varje fall inte några exempel i NI på att 
namn på -ö,-ön givits åt lokaler som endast varit belägna vid vatten.not 13 

Det kan i sammanhanget påminnas om att ordet för 'land vid vatten' i NI är land. land lat 
(el land) n användes ofta i betydelsen 'strand, land vid vatten' i t ex Hertsölandet 
ha§ilânda I lata, vilket vanligtvis i Hertsön kallas isa låndan (~låtan). Landet mellan 
Mörön och Alhamn mot havet kallas Si-landet sóylàta (soy — av sôy, sia en grässort). 
Dålig, sumpig, svårframkomlig strand kallas illand ilat, blötstrand blaotlat, strand, där 
man finner lä, läland lalat (EB 1930 ULMA 4150 s 54). illandet ìl-làta anförs också av G 
Enequist (1927 ULMA 1500:9 s 3). Vid en sådan strand, där det är långgrunt dvs långt 
från själva strandlinjen till branten, är det slaglat ~ slagland (m) slagland (AL 1931 
ULMA 3227 s 27). Fara i land heter fora i la nd (aldrig lat) (EB ULMA 4150 s 54). 

3.5.2.2 Presentation av ö-namnen i Nederluleå 
På en karta över NI sn har de 48 namnen på -ön samt de två osammansatta namnen Ön 
satts ut. 

Kartbilden visar att namnen på -ön är förbehållna de allra största lokalerna i skärgården i 
NI. Av dessa är ett förhållandevis stort antal tillandade, bland dem de två stora öarna 
Hertsön och Gussön och de två med det osammansatta namnet Ön. 

Några lokaler har förutom namnet på -ön även andra namn. Dessa ö-namn har listats vid 
sidan av karta 15 och de alternativa namnen finns angivna efter ö-namnen. 

De namn som på kartan är understrukna behandlas i texten i detta avsnitt. 

Namn på -ön i Nederluleå sn 

Berendtsö, se Bodön 1 5 Bodön 2 
1 Bergön 6 Bodön Lill-
2 Björkön 1 7 Bredön 
3 Björkön 2 8 Brändön 

Björkön 3 = Björkön? 9 Degerön 
4 Bodön 1 10 Estersön 

(även Brändön och Berendtsö) 11 Fjuksön 
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• omfluten Lokal 
A tidigare omfluten-, nu landtast lokal 

eller lokal samman\>ux.en med 
omfluten lokal-

huruón 

« SiqfridsôrT' 

s^ANorr-i-ôn A Guanon Z 
terândén^ ^ ^E)S\/arti5n2 

i6odón L i 11-
^ Hamm 

^)bjof%1 _ 
, à£l$s^l0<5^-w ̂ yttersfón ^ 

lEstersó'n. 

Herta: 

cSjörKoo 3 = BiôrKon 2  

Bodon 1 (doen ôrandon och Bercndts6) 
Fdror? (d\?e,ri Tru+órgrundet) 
Cq I oón (dve-o Q loh ol mctrna) 
Si kön ^dsHzn Si toore-nl 
S^jarton 3 (aoen Soartgrundct^) 
ön Z (doen pararne Is+adsoo • 

V^pKallaxôn 

Bergôc 

Fqróa 

Morór> 
-junkó'n (jerrnaodc 

• \Mannon 

a'-" -bredóa^yrsp 
k 

srson 

* ÇjDegerôa 
^^"k6n QsmcSLò6n 

ot* ?>x • 
btorbrândôn 

s? 

Karta 15. Lokaler med namn på -ön. De namn som behandlas i texten är understrukna. 
Godkänd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 
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12 Furuön 32 Mulön 
13 Fårön (även Trutörgrundet) 33 Mörön 

Gammelstadsön, se Ön 2 34 Norr-i-ön 
14 Germandön Norriön, se Sigfridsön 
15 Gloön (även Gloholmarna) 35 Person 
16 Granön 1 36 Porsön 
17 Granön 2 37 Risön 
18 Gräsön 38 Sandön 
19 Gussön 39 Sigfridsön (kallas även Norriön) 
20 Halsön 40 Sikön (även Sikören) 
21 Hamnön 41 Skutön 
22 Hertsön 42 Smålsön 
23 Hindersön 43 Storbrändön 
24 Junkön 44 Strapön 
25 Kallaxön 45 Svartön 1 
26 Kunoön 46 Svartön 2 
27 Lappön 47 Svartön 3 (även Svartgrundet 2) 
28 Lill-Porsön 48 Ytterstön 
29 Långön 49 Ön 1 
30 Mannön 50 Ön 2 (även Gammelstadsön) 
31 Mjoön 

3.5.2.3 Undersökningens syfte och metod 
A t t  m e d  h j ä l p  a v  l a n d h ö j n i n g e n  f ö r s ö k a  d a t e r a  ö - n a m n e n  t e r  s i g  m y c k e t  
lämpligt. Av de 50 lokalerna med namn som innehåller ordet ö är nämligen 24 tillandade. 
Det är dessa lokaler som här kommer att undersökas. Genom att följa ekvidistanskurvor-
na kring lokalen kan man beräkna, när lokalen senast var omfluten och när den blev 
landfast. 

Inom olika discipliner finns olika termer för de kurvor som på topografisk och i vissa fall 
på ekonomisk karta är utritade med en viss bestämd höjdskillnad sinsemellan för att ange 
höjden över havet. Jag kommer att använda termen ekvidistans för avståndet mellan des
sa kurvor, och kurvorna kallar jag ekvidistanskurvor. 

Ju mindre ekvidistansen är, desto exaktare blir de beräkningar man kan göra, när det 
gäller att komma fram till den tidpunkt, då en lokal, som tillandats, senast var omfluten, 
och när den blev landfast. Före denna senare tidpunkt måste lokalens namn ha tillkom
mit, om vi förutsätter att ö i området har betytt omfluten lokal. Omfluten innebär här 
att lokalen i fråga är omgiven av en vattenspegel. Att relatera till ett eventuellt vattendjup 
ställer sig svårt. Man kan jämföra med uppgiften från 1409 om Bodön (se under 
3.5.2.4.3). Den uppges i dombrevet vara landfast, en båt kunde "naepligha" ta sig mellan 
ön och fastlandet. Där fanns dock ett smalt sund mellan ön och fastlandet, således en 
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vattenspegel. Ön var med andra ord omfluten av vatten. Först när det så kallade svaget 
blir synligt kan en ö betraktas som landfast. 

Jag vill betona att man med denna metod inte kan bestämma när ifrågavarande ö-namn 
b i l d a d e s .  M a n  f å r ,  u t i f r å n  d e  s i f f r o r  s o m  a n g e r  d e n  h ö j d  l o k a l e n  b e f a n n  s i g  p å ,  d å d e n  
senast var omfluten och de siffror som anger, när lokalen blev landfast, och 
u t i f r å n  l a n d h ö j n i n g e n s  v ä r d e  i  o m r å d e t  f r a m  e n  l ä g s t a  å l d e r  f ö r  n a m n e t .  

De kartor som utgjort underlag vid beräkningen av respektive ö-namns terminus ante 
quem (förkortat TAQ), dvs den gräns (tidpunkt) före vilken lokalen ifråga var omfluten, 
har utarbetats hos Luleå Lantmäteridistrikt (före 1985 Stadsmätningskontoret). De är 
utförda antingen i skala 1:2000 eller 1:4000 och har ekvidistanskurvor utritade för var 
meter, i vissa fall för varannan. 

I några fall har endast topografisk karta funnits att tillgå vid beräkningarna. Det gäller 
Björkön 3, Furuön, Mörön, Gräsön samt Gussön. Gussön flygfotograferades (i samband 
med karttillverkning inför orienteringstävling) år 1977, men är endast karterad med 5-
meterskurvor. Att dessa öar var omflutna vid 5-meterskurvan säger mycket litet om nam
nens ålder. De kan ju ha varit omflutna vid en avsevärt lägre höjd än 5 meterskurvan 
anger. TAQ blir därför för dessa ö-namn ett vitt begrepp. 

Som tidigare nämnts blir tillförlitligheten i beräkningarna av TAQ större ju tätare det är 
mellan kartans ekvidistanskurvor. En viss felmarginal får man dock räkna med. Felmargi
nalen hos kartor med 1 och 2 meters ekvidistans redovisas nedan. Uppgifterna om dessa 
felmarginaler har erhållits av distriktslantmätare Georg Palmgren, Luleå Lantmäteridi
strikt, vilken jag har att tacka för stor hjälpsamhet när det gällt detta samt övriga fakta 
kring kartmaterialet. 

L u l e å  k o m m u n s  k a r t o r  ä r  i  /  allmänhet anslutna till rikets höjdsystem från år 1900, 
RH 00. Det innebär att de höjder och höjdkurvor som är angivna på kartorna är räknade 
från rikets nollplan, som det var år 1900. En 1-meterskurva ligger i dag (1986) ca 1,77 
m över nuvarande medelvattenyta. På kartorna framgår detta, genom att där finns både en 
strandlinje och en 0-meterskurva utritade. O-meterskurvan visar strandlinjens läge år 
1900. 

Vid åldersbestämning med hjälp av höjdkurvorna får man t ex fram för hur många år 
sedan en ö steg upp över havsytan, räknat från år 1900. Man får alltså lägga till 86 år för 
att få åldern räknad från i dag (1986). Där RH 00 satts inom parentes efter året för flygfo
tograferingen, har således 86 år lagts till årtalen för TAQ. 

E n  d e l  ö v e r s i k t s k a r t o r  h a r  r i t a t s  m e d  h j ä l p  a v  f l y g b i l d e r  t a g n a  f r å n  c a  4 . 6 0 0  m e t e r s  
höjd. Man har då utgått från vattenståndet vid flygfotograferingstillfället och använt det 
som 0-meterskurva. På dessa kartor finns ingen särskild strandlinje, utan den sammanfal
ler med O-meterskurvan. Åldersbestämningen görs då utifrån det år då flygfotograferingen 
utfördes. 

K a r t o r  m e d  2 - m e t e r s k u r v o r ä r i  r e g e l  f r a m s t ä l l d a  e f t e r  flygbilder tagna från 3 000 
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On 

Schematisk framställning aw 
ÓN (STADSÓN) 9,5' 

Landlast 

5,5 

Fig 4. Schematisk framställning av ÖN (STADSÖN). Överst: plankarta, underst: profil 
A-A. 

till 4 600 meters höjd. Noggrannheten i kurvorna beror på vilken flyghöjd som använts 
och vilken noggrannhet det varit i det höjdstöd (signaler) som använts vid beräkningen. 
Höjdnoggrannheten kan vara ± 0,3 meter, men i vissa fall endast ± 0,5 meter. Detta är 
höjden i förhållande till det nollplan som använts. Avståndet mellan höjdkurvorna stäm
mer i regel väl, dvs det är 2 meters höjdskillnad mellan 2-meterskurvorna. 

En del kartor med 2-meterskurvor har dessutom kurvor utritade för 5, 15, 25 meter etc. 
Om en sådan kurva används vid åldersbestämningen, blir resultatet "100 cm säkrare". 

Nedan visas i två räkneexempel hur beräkning av TAQ sker dels med hjälp av en karta 
med 2 meters ekvidistans, dels med hjälp av en karta med 1 meters ekvidistans. 

Ex 1, karta med 2 meters ekvidistans 
Felmarginalen vid kurvframställningen = ± 0,5 meter. Mättillfälle 1975. Men BD 3 har 
utgått från rikets nollplan 1900 (RH 00) vid kartframställningen, vilket gör att 86 år får 
läggas till vid framräknandet av TAQ. 

Framställningen nedan anknyter till den schematiska framställningen av Ön, dess ötillbli-
velse och tillandning (fig 4). Lokalen har 10-meterskurva, men inte 12-meterskurva. Lo-
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kålen kan vara upp till 11,5 meter hög utan att det ger utslag i form av 12-meterskurva. 
Den kan inte vara lägre än 9,5 meter, för då hade det inte ritats någon 10-meterskurva. 

ÖTILLBLI VELSE: 
mättillfälle ekv/lh 
1975- 1150/0,9 = 1975-1277 = 698 698+86 = 784 
1975- 950/0,9 = 1975-1056 = 919 919+86 = 1005 

Lokalen har således stuckit upp ovanför vattenytan mellan åren 785 och 1010 (avrundade 
siffror). 

Vid 8 meters ekvidistans, med ovan angiven felmarginal mellan 9,5 och 7,5 meter, var Ön 
senast 

OMFLUTEN 
mättillfälle ekv/lh 
1975- 950/0,9 = 1975-1056 = 919 919+86 = 1005 
1975- 750/0,9 = 1975-833 = 1142 1142+86 = 1228 

Lokalen var alltså senast omfluten mellan åren 1010 och 1230. 

Vid 6 meters ekvidistans, med ovan angiven felmarginal mellan 7,5 och 5,5 meter, blev 
Ön 

LANDFAST 
mättillfälle ekv/lh 
1975- 750/0,9 = 1975-833 = 1142 1142+86 = 1228 
1975- 550/0,9 = 1975-611 = 1364 1364+86 = 1450 

Lokalen blev således landfast mellan åren 1230 och 1450. 

Ex 2, karta med 1 meters ekvidistans 
Felmarginalen vid kurvframställningen är ± 0,1 meter. 

Mättillfälle 1939. 

Framställningen nedan är tillämplig på Bodön (Luleå stadskärna), se tabell. 

Vid 5 meters ekvidistans var lokalen, med ovan angiven felmarginal mellan 4,9 och 5,9 
meter, senast 

OMFLUTEN 
mättillfälle ekv/lh 
1939- 590/0,9 = 1939-655 = 1284 
1939- 490/0,9 = 1939-544 = 1395 

Lokalen var således senast omfluten mellan åren 1285 och 1400. 
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Vid 4 meters ekvidistans, med ovan angiven felmarginal mellan 3,9 och 4,9 meter, blev 
lokalen 

LANDFAST 
mättillfälle 
1939— 
1939-

ekv/lh 
490/0;9 = 1939-544 = 1395 
390/0,9 = 1939-433 = 1506 

Lokalen tillandades således mellan åren 1400 och 1510. 

3.5.2.4 Beräkning och diskussion av ö-namnens ålder 
Namnen behandlas i anslutning till nedanstående tabell, vilken är konstruerad på följan
de sätt: 

Längst till vänster anges själva ö-namnet. Efter namnet meddelas den lokal, fastland eller 
ö, till vilken tillandningen skett. Namnen har inbördes placerats i kronologisk ordning 
efter de siffror som anger TAQ. 

Årtalet i kolumn 1 upplyser om året för flygfotograferingen som ligger till grund för kar
tornas utförande. 

I kolum 2 anges kartans nummer enligt lantmäteridistriktets rutsystem. 

I kolumn 3 anges skala för respektive karta. 

I kolumn 4 står respektive kartas ekvidistans. 

I kolumn 5 finns uppgift om höjden över havet för respektive ö. 

I kolumn 6 anges vid vilken ekvidistans respektive lokal senast var omfluten och vid vil
ken ekvidistans lokalen blev landfast. 

I kolumn 7 slutligen anges mellan vilka år lokalen senast var omfluten. 

Önamnets TAQ kommer att ligga någonstans mellan de två årtal som anges i kolumn 7. 
Årtalen i TAQ är avrundade till närmaste tiotal. 
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Kommentar till tabellen 
Eftersom det är lokalerna och tiden, när dessa var omflutna respektive landfasta som 
undersökts, kommer vissa fakta att meddelas, som inte har direkt anknytning till namnen, 
utan till tillandningsförloppets inflytande på lokalerna och deras omgivningar. Namnen 
behandlas i geografisk ordning, dvs efter lokalernas inbördes läge, och inte efter den 
kronologiska ordningen enligt TAQ som i tabellen. Samtliga här behandlade ö-namns 
uttalsformer och äldre skriftbelägg återfinns i M. 

3.5.2.4.1 Norr-i-ön 
Norr-i-ön (TAQ 1100-1210) ligger N om Sunderbyn. Norr-i-ön har tydligen (enligt 
Nordberg 1965:28 och meddelare i Sunderbyn) omfattat Öberget och höjdområdet vid 
Östugan på topografisk karta. Öberget är av Gerd Enequist (1934, OAU, DAUM) i en 
uppteckning beskrivet som 'högsta delen av Norriön'. På topografisk karta ser man också 
namnet på det sund som sannolikt skilt Norriön från fastlandet norr om ön, Misundet. Ett 
egenartat genus är angivet på ett uttalsbelägg av Norr-i-ön norwi best neutr. 'Skogs- och 
kulturmarken SV och S Misundet' (Gerd Enequist 1945, OAU, DAUM). 

Namnet Norr-i-ön, ett sannolikt ursprungligen osammansatt namn med en lägesangivelse 
i b-leden, kan av TAQ att döma höra till de äldsta i NI. 

Namnet kan jämföras med det namn som Sigfridsön går under i byn Brändön, Norriön (se 
M), eftersom ön ligger norr ut från byn räknat. 

3.5.2.4.2 ön eller Stadsön 
Ön eller Stadsön (TPQ 780-1010, TAQ 1230-1450) är de två vanligaste benämningarna 
på den del av Gammelstad som ligger V om Kyrkbyn vid älven. Ön gick tidigare under 
namnet Kyrkoön (se M) på grund att den ägdes av Prästbordet. 

I artikeln Ön har Nordberg (1953:97 ff) beskrivit den "natursköna" Ön och dess invåna
re, som tydligen i släktled efter släktled bebott gårdarna på Ön. Södra delen av Ön har 
fortfarande kvar en prägel av landsbygd, medan senare tillandningsbygd i Öns NV del 
bebyggts med villor och flerfamiljshus. 

För detta namn kan både TPQ, TAQ och TIQ anges. Den nu tillandade Ön är över 10 
meter hög. Det innebär att den började befinna sig ovan vattenytan och kunde kallas ö 
mellan 780-1010 (TPQ). Det omflutna området bör ha varit det som nu kallas Ökullen 
(se karta 16). Ön blev landfast mellan 1230 och 1450 (TAQ) (se ex 1 ovan). Här har vi ett 
exempel på ett namn, vars termini inter quos, som sträcker sig från 780—1010 till 
1230—1450, ka n beräknas. Under högst ca 450, lägst ca 230 år denoterade Ön således 
omfluten lokal. Än i dag säger man att man bor på Ön (se M). 

De som bodde på Ön har sannolikt flera hundra år efter tillandningen haft en känsla av att 
bo på en ö, fastän så inte varit fallet, eftersom tillandningen först skedde på ett avgränsat 
ställe i SÖ. (Jfr förhållandena för Bodön nedan.) Det sista våtområde som åt detta håll 
utgör en rest av det vatten som tidigare omflöt Ön är ett område som nu håller på att fyllas 
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Karta 16. Ön (Stadsön) 1857. 
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igen, men som fortfarande är utmärkt med vattenspegel på ek och tk. Det kallas Ektjärn 
(tidigare Kaptenstjärn). Villaområdet intill har samma namn. 

Åt NV, mot Sunderbyn, tillandades Ön först vid ekvidistansen 4 meter, dvs mellan 1460 
och 1680. 

Äldre människor i bygden minns för övrigt fortfarande de våta marker, nu utdikade, som 
skilde Ön från Kyrkbyn, där vattenytor ibland var så stora att de användes till skridskoba
nor, när de frös till. (Se karta 16 från 1857.) 

Här kan nämnas, att i 1694 års sockenräkenskaper, enligt Nordberg (1953:97), finns en 
post på 9 daler kopparmynt för häst och karl, som varit i arbete på "jordbron", en 40 
famnars vägbank, som förenade Ön med Gamla staden. Den ledde, enligt Nordberg, 
sannolikt över det vattensjuka området norr om järnvägen. 

Namnet Ön bör, osammansatt som det är, höra till de allra äldsta i NI (jfr Ön, Måttsund, 
och Norr-i-ön). 

3.5.2.4.3 Bodön 
Bodön (Brandö, Berendtsö, se M), (TAQ 1400—1510) n u den halvö, dit man beslöt att 
flytta Luleå 1649, då hamninloppet till det tidigare Luleå, numera Gammelstad, grundats 
upp. 

Namnet Bodön kan inte härledas längre bakåt än till 1596. Ett brcendö finns däremot 
belagt som namn på samma lokal från 1409 (se M och nedan). 

I magistratens handlingar från 1737 (BD 3:s arkiv zl) anförs Berendtsö som ett ännu tidi
gare namn på "Bodön": "Peninsulen Bodöön som af ålder burit namn af Berendtzöö, 
sedermera Brändöö . . ." (se vidare kap 4). 

Av ett dombrev från 1409 (HLA Nederluleå OII:2) om en häradsdom rörande prästbor
det och en detsamma tillhörig ö, Brändön, vilken en bonde i Gäddvik sökt lägga under 
sig, framgår att denna ö då var så gott som landfast: "een öö, som kallas braendö huilken 
lanfast lig ger opsidhis vidh er kirkiobolit i lulo, thaer naepligha ee n fiskebåten mellan fly
ter . . .". 

Det enda som nu minner om det sund, som tidigare skilde Bodön från fastlandet är namnet Sandviksgatan i 
Luleå. Gatan har fått sitt namn på grund av sitt läge mellan två Sandvikar, en västlig och en östlig, som 
tidigare skar långt in i det numera stadsplanerade område som utgör Luleå stadskärna. 

Den västra Sandviken, som kallas Sandviken 1790 (se Beskrifning öfver Luleå 1983:19, 21), trängde in mot 
det salutorg, som tidigare fanns i kvartertet Korpen. Den har inget samband med det sund som tidigare 
skilde Bodön från fastlandet. 

Det har däremot den östra Sandviken, som på en karta över Luleå från 1750 (se karta 17) kallas Sv art-
holmsviken på grund av närheten till Svartholmen, nu det höglänta området vid järnvägsstationen i Luleå 
(se karta 18). (Innan järnvägen blev till kunde man — enligt nedan angiven källa — i början av 1900-talet 
komma till Svartön, där nu SSAB:s anläggningar ligger, genom att hoppa på eller vada över stenar i det 
djupa sund, Svartholmssundet, som skilde Svartön och Svartholmen åt. Där finns fortfarande under 
järnvägsspåren en vattenförbindelse, om än minimal.) 
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Karta 17. Charta öfver Luhleå Stads Belägenhet med Siökanten theromkring. Författad år 
1750 av Esaias Hackzell. Reproduktion utgiven av stadsmätningskontoret år 1967. Origi
nalakt: H 1 i stadsmätningskontorets arkiv, Luleå. 

När östra Sandviken (Svartholmsviken) började grundas upp, kallades den Amansgrubban. Storfiskaren 
Åman hade en brygga i den tidigare viken. Sedermera blev Åmansgrubban en grop för avfall, och nu är den 
helt dold under en trafikled, Varvsleden, som dragits fram däröver. 

På den karta över Luleå från 1939, vilken utgjort underlag för beräkningen av TAQ för namnet Bodön, 
upptogs tidigare östra Sandviken av kvarteren Harren, Gersen samt delar av Karpen, Spiggen och Valen. (Se 
karta 18.) 

Sundet, som förband norra och södra fjärdarna, har sannolikt haft en sträckning (räknat från söder) från 
östra Sandviken (,Svartholmsviken) efter Kungsgatan till Storgatan, vidare över kvarteret Råttan och Katten 
och kvarteret Uttern nedanför Vattenfalls nybygge. Vid Kungsgatan fanns sankmarker ända in på 1900-
talet. Området var känt under namnet ìsi sandn 'Nere på Sanden'. (Se artikel "Sandvikar skar djupt in i 
Luleå" av Erik Lundemark i Norrbottens Kuriren 27/12 1985.) 
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Av den karta som utgjort underlag för beräkningarna som visar, när Bodön var omfluten 
och när den blev landfast, framgår att lokalen bör ha varit omfluten vid 7-meterskurvan. 
De uppgifter som ges i dombrevet av år 1409 (se ovan) om en då föreliggande "landfast
het" stämmer inte överens med de årtal som framräknats med utgångspunkt från 7-me
terskurvan. Man får förutsätta att i det stadsplaner ade område som det här är frågan om, 
utflyIlningar har gjorts i samband med byggandet av fastigheter och gator. Att gatubilden 
förändrats styrks av ett foto från tiden före 1887 (den senaste stadsbranden) hos Nordberg 
(1965:626). Av detta framgår att Storgatan då var en backig och trång gata. Nu är Storga
tan en gata utan nämnvärda nivåskillnader. 

Om man förutsätter att Bodön i stället blivit landfast vid 4-meterskurvan, kan man räkna 
fram en tid som bättre stämmer med de uppgifter som ges 1409. Medelvärdet mellan 1400 
och 1510, de årtal som anger mellan vilka år lokalen blev landfast, blir 1455. Ca 45 år efter 
dombrevets tillkomst år 1409, då en båt kunde ta sig fram mellan ön och fastlandet, om än 
med nöd och näppe, bör Bodön ha varit landfast. 

Flera b-ledsbyten har drabbat detta ö-namn. Det namn som av skriftbeläggen att döma 
skulle vara det ursprungliga ö-namnet, som med säkerhet givits då lokalen var omfluten, 
är Berendtsö. Huvudleden ö har i detta namn som i de övriga här behandlade visat sig 
stabil. Fastän ej längre omflutna har "öarna"namn med huvudleden ö, medan, som i 
detta fall, bestämningslederna kan växla. — Jfr Hellbergs uppfattning om Germundö i 
Saltvik på Åland (1980:135). Han säger, att ön inte varit någon verklig sådan, då namnet 
Germundö tillkom, men tydligen kunnat uppfattas som sådan. I Hellbergs fall kan det 
möjligen ha förhållit sig så att Hjortö, Germundö och Lavö utgjort ett ö-komplex 
(ibid: 119), vars olika delar uppfattats som tidigare omflutna och därför namngivits med 
namn med huvudleden ö. 

3.5.2.4.4 Porsön 
Porsön blev landfast någon gång mellan 1400- och 1510. Den har tidigare bestått av två 
öar, som växte ihop ungefär samtidigt som Porsön tillandades, men som ännu kallas Stor-
Porsön och Lill-Porsön. Tillandningen skedde i området mellan Ytterviken och Gam
melstadsviken, där Saab-Scania AB nu ligger. Porsön är belägen vid Holmsundet mitt 
emot Björsbyn (en by som ön tillhör). Genom Holmsundet och Sellingsundet gick tidigare 
den farled och viktiga handelsled (nu nästan helt uppgrundad) som ledde in till Gammel
stad (se karta 21 över äldre farleder till Gammelstad). 

Stor-Porsön är 43 meter och Lill-Porsön 25 meter hög. Lill-Porsöns mark har exploaterats 
för högskole- och förstadsliknande bebyggelse. Den vik som tidigare skilde dessa nu 
sammanhängade delar av Porsön åt kallas Hamngärde eller Hamnängen 1752 (BD-ÖLM 
N159). Här fanns alltså en hamn under den period, då här var en vik eller måhända före 

Karta 18. Luleå innerstad 1981. Den streckade linjen anger det ungefärliga läget av det sund 
(Kalvholmsundet) som skilde Bodön från fastlandet. 
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1400, då här var ett sund. Denna hamn kan ha gjort Porsön till den betydande handels-
och marknadsplats man har velat göra gällande att den varit (se t ex Hackzell 1928:37 f). 
Porsön har man t ex velat se som identiskt med ett Pyrte (el Pirte), som 1374 utpekas som 
platsen för ett sammanträffande, som den svenske ärkebiskopen anordnade i Luleå 
kyrkoförsamling i samband med gränsdragningen mellan Sverige och Finland (FMU 
1:153, se även Nordberg 1965:51 och Korhonen 1982:163). (Men även Porsnäs i Norrfjär
den har förknippats med namnet enligt Ahnlund 1920:221.) De försämrade hamnförhål
landena på grund av landhöjningen har gjort att ön inte längre haft betydelse som han
delsplats, utan har övergivits för platser med bättre hamnförhållanden. 

Namnet Porsön tas även upp till behandling i kap 4. 

3.5.2.4.5 Hindersön - Björkön - Gräsön 
Hindersön var tidigare namnet på den mellersta och största av de tre nu på grund av lh 
sammanväxta öarna Björkön, Hindersön och Gräsön med omkringliggande grund, hol
mar och skär, av vilka många är tillandade. 

Hindersön och Björkön var var för sig omflutna vid ekvidistansen 6 meter. Vid 4 meters 
ekvidistans var Björkön och Jopikholmen å ena sidan och Hindersön med den holme, 
Isakholmen där Holmberget nu ligger å den andra sidan var för sig omflutna. Då var de 
två vikarna som nu kallas Norrisundet och Östisundet förenade till ett sund som skilde 
dessa två "öar" åt. Dessa två delar växte således samman någon gång mellan 1580 och 
1800 vid 2-meterskurvan. Men den tidpunkten blir inte TAQ för namnen Hindersön och 
Björkön. Öarna med dessa namn var som sagts ovan senast omflutna vid 6 meters ekvidi
stans och växte samman med bredvidliggande holmar (se ovan och fig 5) vid ekvidistansen 
4 meter. TAQ blir, som framgår av tabellen, 1360-1580. Dessförinnan måste namnen 
Hindersön och Björkön ha tillkommit. På två kartor från 1671 (LMV Å22—1:1, 
Â23—1:3) har Hindersön, Björkön och Gräsön växt samman. 

Hindersön , den av dessa öar som har haft och har bebyggelse året om, not 14 har fått låna 
sitt namn till hela ökomplexet. Namnet behandlas i kap 4. 

En TAQ med någon större exakthet går inte att få fram för Gräsön, namn på en tidigare 
omfluten lokal SV om Hindersön, nu sammanhängande med denna. Endast kartor med 
5-meters ekvidistans finns nämligen för området i fråga. Gräsön är låg, når endast inom 
ett litet område i norr över 15 meter. Mellan Hindersön och Gräsön ligger en vattensam
ling, Lillfjärden, där tidigare ett sund skilde Gräsön och Hindersön åt. B-leden i namnet 
Gräsön anger vilken växtlighet som varit förhärskande på den låglänta ön, vilken sanno
likt varit attraktiv slåttermark för den agrara befolkningen på Hindersön. Nu växer här 
skog, till övervägande del bestående av barrträd. 

3.5.2.4.6 Lill-Bodön och Brändön 
Lill-Bodön är namnet på den södra delen av Brändön. Byn Brändön äger både denna och 
Bodön, nu sammanhängande med Person, tidigare omfluten (se Person — Bodön nedan), 
och har därför haft behov av att skilja de två namnen åt, därav förleden Lill-. Namnet är 
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omfl. fore 13b0-1580 H i od er son. 

omfl.tére i3b0-15S0 

fig. 5 Hindersön och Björkön växte först var för sig samman med Holmen respektive 
Jopikholmen omkring 1470. Därefter förenades dessa två delar omkring 1700. 

tidigast belagt som Bodöhen (se M) från 1708. Omfluten var lokalen före 1450—1680. 
Dessförinnan måste öns namn ha tillkommit. 

Brändön omfattar nu ett flertal tidigare omflutna näraliggande lokaler som Ökholmen, 
Rågholmen, Halsskäret, Långören, Skallören, Äggören och Lill-Bodön (ovan). Halsskä
ret hör till byn Sundom. De övriga lokalerna har utökat Brändöns yta. Brändön är fortfa
rande omfluten men förenad med fastlandet med en bro över Kråksundet till Bodön-
Persön. 

3.5.2.4.7 Persön-Bodön 
Person (TAQ 1440—1670) är namnet på en stor by som passeras vid färd på E4 från Luleå 
mot Haparanda. Öster om E4 ligger den del av byn, som är den ursprungliga och som 
uppstod, när Person var omfluten. Persons ursprungliga areal har genom landhöjningen 
utvidgats in mot den grunda Persöfjärden. Området kallas nu Västra Person. 
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Person, tillsammans med Bodön i sydöst, är fortfarande strängt taget ett omflutet land
område omgivet i norr och väster av Persöfjärden och Altersundet i nordöst av Metsun-
det, Yttre Lillfjärden och Furufjärden samt i öster av Kråknässundet och Bergnäsfjärden. 
Men eftersom både Altersundet och Metsundet numera är grunda och trånga vatten, som 
endast vid högt vattenstånd är farbara med farkoster som t ex kanoter, tänker sannolikt 
ingen i våra dagar på att området Persön-Bodön är omflutet land.not 15 

Där nu Altersundet rinner utvidgade sig tidigare Persöfjärden, som då gjorde skäl för 
namnet fjärd och där längre in liggande vatten kallades Ängesbyfjärden och Smedsbyfjär-
dennot 16 efter respektive byars namn. 

Där Metsundet och Yttre Lillfjärden (Målstrandsfjärden ek 1868) ligger vidgade sig tidi
gare Furufjärden (Furuöfjärden). 

Furufjärden och Persöfjärden kan nu betraktas som insjöar. Båda har utlopp i havet, 
Furufjärden åt öster genom Storviken och det igengrundade Halsskärssundet, som nu 
kallas Kanalen, eftersom det muddrats upp och är farbart med mindre båtar, samt åt 
söder genom ett på flera ställen mycket grunt sund mellan Ökholmen och Bodön och 
därefter genom Kråknässundet, där en bro förenar Brändön med fastlandet. Detta sund 
mynnar i Brändöfjärden, som har förbindelse med havet genom Strapösundet. 

"Tillandningen" mellan Bodön och Person har skett vid 4-meterskurvan, alltså med TAQ 
1440—1670, i området söder om namnet Öbacka på tk. Bodön hör, tillsammans med ett 
tidigare Storholmen, Örarna (även kallade Brändöörarna) och Örnabben, enligt storskif
teskartor, till byn Brändön, trots att den är sammanvuxen med Person. Namnet Person 
behandlas i kap 4. 

3.5.2.4.8 Gussön och Furuön 
Furufjärden har tidigare även haft en vattenförbindelse åt NO. Detta vatten skilde tidiga
re Gussön från fastlandet. På tk kan man fortfarande läsa namnet Björnholmen och Lång
holmen, namn på här tidigare omflutna lokaler. Andra namn på tidigare omflutna lokaler 
i området är Sunnanåholmen, Svartholmen och Otterstensgrunden (se M och under 
3.4.6.9). De vatten som finns kvar efter de breda sund som i N skilde Gussön från fastlan
det är Björnholmsbäcken, Lakaviken och Lakabäcken, som mynnar i Timmerviken och 
Bottniska viken. (En meddelare från byn Sundom i åttioårsåldern, Johan Östling, berät
tar att hans fars farmor brukade tala om hur man, när hon var ung, rott till Gammelstads 
kyrka efter denna vattenväg, vilket kan tyckas otroligt, när man nu betraktar området, 
där Lakabäcken rinner fram.) Här kan nämnas att på två kartor från 1600-talet (1671a och 
b) är Gussön vattenomfluten. Någon gång därefter måste ön ha blivit landfast. 

Gussön är en stor, över 65 m hög ö, som tillhör byn Sundom. Flera av byns gårdar är 
belägna på ön. Vid Backen (se tk), på 30—40 meters nivå, ligger byns sannolikt äldsta 
bebyggelse. Se härom, där namnet Gussön behandlas i kap 4. 

Den by, som uppstått på och vid ön, kallas inte Gussön utan Sundom,not 17 sannolikt bero
ende på att bebyggelsen spritts ut på bägge sidor om flera sund. Endast den bebyggelse 
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som ligger väster och nordväst om ön kallas enligt dem som bor där (och vägskyltar) 
Gussön. I bykärnan kallar man denna del av ön vid Furufjärden bah ói 'bakom ön'. En 
liknande bybildning förekommer enligt Isaksson (1982:116) på Hindersön och är enligt 
honom vanlig i Nederluleå norra kustbyar. 

Furuön utgörs av ett högre än omgivningen beläget skogsområde mellan Furuöfjärden 
(tidigare Furuöfjärden) och Persöfjärden. TAQ är inte möjlig att beräkna med någon 
större exakthet, eftersom man endast har topografisk kartas höjdkurvor att lita till. Ön 
bör ha varit omfluten före 1450, men kan ha varit omfluten senare än så (se tabell). 

3.5.2.4.9 Skutön, Björkön och Blötön 
På en karta över Gammelstad från 1645 (Eric Erson Widman) leder en brygga över den 
blöta ängsmarken vid stranden av Gammelstadsviken upp mot kyrkstaden. Det inre av 
nuvarande Gammelstadsviken kallas där Lill Blöt Wiken. Det är inte förrän på en karta 
från 1737 (N129, E Hackzell) man finner namnet Skutön på andra sidan Gammelstadsvi
ken och öster om H Olofsholmen, vars yttersta spets ut i Prästviken heter Snöholmen. 

Skutön (TAQ 1520-1630) är 1737 för länge sedan landfast. Namnet nämns av Nordberg 
tillsammans med Björkön som en plats, där Luleå Kungsgård bedrev fiske 1558 (1965:54). 
I handlingar rörande Luleå kungsgård hos RA (mikrofilm CD 2059, 2060, 2061, 2062) 
nämns Björkön bl a i en akt om "Fyskeried vedh gårdenn". Fisket bedrevs bl a vid blöth-
önn och biörchönn (1561:5). Jag skriver i fortsättningen Björkön och Blötön. Exakt var 
dessa fisken var belägna framgår ej, sannolikt i nuvarande Gammelstadsviken. Detta kan 
man sluta sig till av rannsakan not 18 från 1684 (se Nordberg 1965:223), där det om "fisket" 
sägs att det uppgrundats till ängsland. 

Att namnen Skutön och Köpmanholmen vid Gammelstadsviken vittnar om att segelsku
tor tidigare besökt området och där bedrivit handel (se även under Por sön) anser jag vara 
ovedersägligt. Däremot tänker jag inte i samband med namnet Björkön i NI gå in på ordet 
björk och namnet Björkö, som av många forskare satts i samband med medeltida handel 
(jfr ovan) och med birkarlar (se t ex ÖNH del 1:119, Nordberg 1965:44 med hänvisning
ar, Westerdahl 1980-81:60 f och Vahtola 1980:31 samt senast Söderlind 1986). Jag ämnar 
i stället försöka identifiera denna tidigare omflutna lokal, som - om den var omfluten vid 
1500-talets mitt — i dag måste vara över 5 meter hög. Namnet har nämligen många gånger 
förts in i diskussionen kring Björkö-namnen, men ingen tycks ha tänkt på att man med 
hjälp av topografiska kartans höjdlinjer skulle kunna identifiera lokalen. 

Den stora ön Björkön öster om Granön-Mulön verkar i våra dagar ligga svårtillgängligt 
till för att komma i f råga som fiskeplats för Kungsgården i Gammelstad. Men det var 
tidigare lättare att genom nu uppgrundade sund ta sig till platser utomskärs (se beskriv
ning över Äldre farleder till Gammelstad under 3.5.2.6). Sydväst om Björkön längst in i 
Bergsviken ligger notfisket Blötvarpet. Där har notfiske bedrivits sedan gammalt. För att 
komma dit kunde man på 1500-talet efter att ha passerat genom nuvarande Sellingsundet 
och Holmsundet segla runt Granön och sedan genom Trångsundet mellan Björkön och 
Granön-Mulön. Eller kunde man kanske vid högt vattenstånd ta vägen mellan Mulön och 
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Hertsön från Hagaviken till Bodviken. Blötön, som tillsammas med Björkön nämns som 
Kungsgårdens fiskeplats, och Blötvarpet kunde sammankopplas. Det är dock föga troligt 
att bensbyborna släppt till ett notfiske till Kungsgården. Det är dessutom svårt att förkla
ra att samma fiske på 1600-talet beskrivs som ängsmark. Bergsviken är relativt djup, och 
fisket Blötvarpet där är inte uppgrundat till ängsmark. Vi får undersöka om fisket kan ha 
legat vid en numera tillandad lokal med namnet Björkön vid Gammelstadsviken. 

Nordberg har inte varit säker på var han skulle placera Björkön. På ett ställe säger han 
(1965:44): "Denna Björkö synes vara det land, som ligger på norra sidan av det smala 
Björsbysundet, som på gamla kartor kallas Köpmanssundet och som på sin andra sida har 
den gamla handelsplatsen Porsön .[ ]" På den norra sidan av nuvarande Sellingsun-
det finner man på ovan nämnda karta från 1737 öster om de namngivna Skutön, H Olofs
holmen och Snöholmen en ej namngiven lokal på vilken står siffran 77. 

Under granskning av den mycket illa medfarna kartan från 1737 som nämns ovan, upp
täcker jag på baksidan av kartan en fortsättning av den beskrivning till kartan som finns 
på dess framsida. Siffran 77, som finns angiven på vad som beskrivits som ett sannolikt 
Björkön, befinns vara "åkerlyckan på Hällbergsholmen . . ." Här ligger alltså Hällbergs-
holmen, som måste vara identisk med Kalbergsholmen (se M). Denna nämns av Nord
berg (1965:26), då han vid ett tillfälle beskriver lokalerna vid Gammelstadsviken och 
d e r a s  l ä g e  ( j f r  o v a n ) :  " N o r r  o m  S u n d e t  l i g g e r  n ä r m a s t  K a l b e r s  -  e l l e r  H ä l l b e r g s 
holmen, väster därom Herr Olofsholmen och väster om denna Björkön och 
S k u t ö n " .  

På tk kan en lokal på av Nordberg angivet ställe identifieras som sannolikt omfluten före 
1500-talet. För ifrågavarande område finns inte någon karta med 1- eller 2-meterskurvor 
framställd. Man finner lokalen i fråga genom att följa 5-meterskurvan på tk och t ex utgå 
från Börstingstjärnen (Börstitiärn eller Finnafvan 1737), tidigare en del av Gammelstads
viken öster om Skutön. Går man sedan åt nordöst kommer man till Vargfjärden i öster 
och möts sedan i söder av Sellingsundet (Rutvikssundet 1749, se karta 19) och en vatten
sjuk, uppgrundad del av Gammelstadsviken. Där kan det omtalade fisket ha varit belä
get. Detta tidigare av vatten omgivna "land" kan ha kallats Björkön. Här ligger Smörber
get, över 25 meter högt, från vilket man har utsikt över Gammelstadsviken med omkring-
liggande trakt, tidigare öar och holmar. Just h-leden ön i namnet Björkön ger anledning 
förmoda att lokalen varit större än andra i Gammelstadsviken med h-leden holmen. På 
två kartor, en från 1749 (N137, se karta 19) och en från 1769 (N161), förekommer namn 
som styrker mig i mitt antagande att lokalen haft ett namn med h-leden ön. På kartorna i 
fråga kallas nämligen området strax väster om Vargfjärden Öängen (Öhängen).not 19 Des
sa ängen ligger inom det område som tidigare utgjort en "ö". (Se karta 20.)not21 På två 
andra nu landfasta öar i NI förekommer namnet Öänget òiayfoa: sank äng invid Öbergets 
östra sluttning, V byn Måttsund, Gältan på ek, samt äng till Hertsön. 

Det i det föregående nämnda namnet Börstingstjärnen är upptecknat med uttalet b0§tigs-
J$âri (EB 1931). Upptecknaren anser att börsting bogflg m 'laxöring' knappast kan ingå i 
detta namn, trots att ett sådant ord förekommer i dialekten. Sahlgren, som även han 
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Karta 19. Del av karta över byn Rutviks åkrar och ängar år 1749 av E Hackzell (BD-ÖLM 
N137). Den visar den ö, sannolikt Björkön (se Öhängen och Öhgärde), som omges av 
Rutvikssundet, Prästviken, Finnavan, Revelsviken och Vargfjärden. 

uppmärksammat namnet, anför dock å sin sida i NoB 1943:11: "Om lyckade laxörings
fångster berättar sjönamnet Börstingstjärnen i Nederluleå sn". Jag vill nog reservera mig 
för detta sistnämnda och vill anföra skäl för det riktiga i upptecknarens åsikt. Laxöring är 
visserligen en fisk som förekommer både i rinnande vatten och i insjöar, men den leker 
alltid i strömmande vatten. Den lilla tjärn som bildats i de grunda vattnen mellan Finn
avan och Gammelstadsviken kan knappast ha hyst laxöringar, och näppeligen i en sådan 
mängd att de kunnat ge upphov till namnet. Inga laxfiskar över huvud taget har fångats i 
Gammelstadsviken enligt uppgifter från Kungsgårdens fisken i Gammelstadsviken vid 
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Bórstitiarn 
(1737) 

(1&re) séutè'hr* 
ì=fiSS (1737) 

V ioy Herr Olofs holme H^LÜ W \ (1737) Q r\(Kalt 
' rutswlk5^m7a0n 

sundet 
y \i/ \ 

KiöpmanhoLmenV 
(mi)  

Pah!son (1*731) \J 
Partsohn (1737,I7G9) 

Kart 20. Gammelstadsviken vid 5-meterskurvan, ca 1450. Här framträder tidigare omflut
na, nu landfasta lokaler. Artalen i parenteserna anger, när namnen tidigast belagts. God
känd ur sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 

134 



Blötön och Björkön, just i de vatten som sedan uppgrundats till en tjärn. Här uppges 
fångsten 1561 bestå av id, abborrar och mörtar (RA 1561:5 CD 2060), och påföljande år 
uppges fångst av gäddor, id och sik (RA 1562:7 CD 2061). 

År 1737 beläggs namnet i formen Börstitiärn. I detta namn skulle b-leden kunna innehålla 
ett birke 'björk' och namnet skulle kunna uppfattas som ett rspr *Birkötjärn. För ett så
dant förhållande talar det nutida namnet Börstskäret (Antnäs-Borsts kär et) som tidigast 
uppträder som biörgskärren 1559 och Biörckeskeren 1562 samt Börstskäret (Degerö-
Börstskäret), tidigast belagt som ffoxe biörckeskärenn 1559 och Biörckeskeren 1563. 
Dessutom kan i sammanhanget framhållas att namnet Bärstholmen, namn på en tidigare 
omfluten lokal i Ersnäsfjärden, i en uppteckning (se M) riksspråkligt uppges heta Björk
holmen. 

Formen birk(e) eller ur denna utvecklade former (berk, bärk, börk) har visserligen en 
sydlig utbredning i Sverige (se Fries 1957:97 f); i Nederlulemålet är ordet för björk, Betu-
la alba, bjark. Formen berk tycks i detta nordliga område däremot kunna förekomma just 
i ortnamn. Sålunda finns i Norrfjärdens sn, strax söder om NI, namnet Berkön, i vilket fa-
leden torde återgå på ett äldre neutralt birke. Namnet uttalas (enligt belägg från 1936, 
OAU, DAUM) bàrf$ói. Berkön förekommer i Norrfjärdens sn som namn på två lokaler, 
dels på en numera med Trundön sammanhängande stor ö med bebyggelse utanför 
Rosvik, dels på den tidigare nämnda som är 15 meter hög och belägen söder om Granön 
utanför Kopparnäs i närheten av byarna Norrfjärden och Porsnäs. 

Om b-leden Bör st- i Börstitjärn återgår på ett birke, hur ska då /:et mellan lederna Börs t 
och tiärn förklaras? Dialektens ö, som normalt uttalas qi, försvagas till i som mellanled i 
dubbel sammansättning. (Se härom med exempel ovan under 3.5.2.1.) Ur ett *Birkötjärn 
kan ha bildats ett *Börkitjärn, uttalat *bòrfòi<($ari. (Jfr uttalet av Berköudden, udde på 
Berkön, Trundön, Nfj sn bcerfåwdn. "Märk förmjukningen; uttalas aldrig med k-ljud", 
säger Pellijeff, OAU, DAUM 1941. Berkön, däremot, anges uttalas antingen bœrkôin 
eller bàrfòòin (äldre).) Uttalet av de dubbla tje-ljuden före och efter i - */£*/£ - kan 
genom differentiering ha omformats till — . Då man på grund av denna ljud
utveckling inte längre har kunnat segmentera och identifiera lederna i Börsti- har det så 
småningom legat nära till hands att associera bestämningsleden till det i socknen vanliga 
laxartsnamnet börsting, som givit Börstings- bogflgs-. 

Som ytterligare stöd för min uppfattning anför jag namnet på en ca 50 meter djup, liten 
sjö NÖ Sävast station i Öl sn, Börstjärnen bofftiännoX 20 N 1887, bègf$œn HR 1926, bô^œq 
GP 1934. I detta namns bestämningsled vill Pellijeff liksom Nordlinder se ett samman
hang med börsting (=laxöring). Namnet skrivs emellertid Biörk-siön 1671 (LMV Å23-
1:3). Det torde alltså i detta ortnamn liksom i de tidigare nämnda namnen Börstskären 
och Bärstholmen vara björk eller birk(e) som ingår i bestämningsleden. 

Björkön kan således identifieras via namnen Öängen, Ögärde (Öhängen, Öhgärde 1749) 
och *Björkötjärn (Börstitiärn 1737, nuv Bör stings t järn) samt topografisk kartas höjd-
kurvor. 
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Det blir svårare att lokalisera Blötön. Det kan ha varit ett området i det inre av Prästvi
ken, som kallats Blötön. Denna del av viken kallas, som tidigare nämnts, 1645 Lill Blöt 
Wiken. Fortfarande kallas det sanka området kring Prästgården i det inre av Gammel
stadsviken Prästgårdsblötan (Prästbolsblötan ek 1868). 

Jfr även Prästblötan Präisbläuta, "en vidsträckt till kyrkoherdebostället hörande äng; for
dom ett vatten förenande Luleälfven med Gammelstadsviken, utgörande då ett af u tlop
pen till hafvet" (Nordlinder 1887:28). 

3.5.2.4.10 Granön-Mulön-Björkön 
Vi fortsätter att följa den gamla segelleden från Gammelstadsviken genom de ovan ett 
flertal gånger nämnda Sellingsundet och Holmsundet till Björsbyfjärden genom Sinksun-
det ut i Sörfjärden, Mulöviken och Granöfjärden och genom Strapöfjärden till Björköfjär-
den och öppna havet. Vi har under färden passerat Porsön, de medeltida byarna Björsbyn 
och Bensbyn och den längre in i landet belägna byn Rutvik, till vilken man tidigare kunde 
komma sjövägen via Vargfjärden (om dessa byar och om farleden i historiskt perspektiv 
se Lundholm 1982:98 f). 

Vi har också passerat det stora ökomplexet Granön-Mulön-Björkön, som ligger öster om 
byn Bensbyn, som det tillhör. De tre stora tidigare omflutna öarna, Granön i norr, Mulön 
söder därom och Björkön öster om dessa, har blivit sammanhängande med varandra och 
med den söder om dem liggande Hertsön vid olika tider. 

Granön och Mulön har varit sammanhängande mycket länge, sedan någon gång mellan 
åren 1100—1210. Granön och Mulön "växte samman" mellan Sladan och den norra delen 
av Mulöviken. (Där ligger Rödberget, som med omgivande terräng tidigare utgjort en 
omfluten lokal mellan Granön och Mulön.) Granön är således mycket gammalt som 
namn. Det är det äldsta av namnen på de i konstellationen ingående öarna. Det kan, som 
framgår ovan, ha tillkommit någon gång under 1100-talet eller dessförinnan. 

Granön-Mulön blev i sin tur sammanhängande med Hertsön mellan Bodviken och Ha
gaviken någon gång mellan 1410 och 1520. - Namnen Mulön och Granön finns belagda 
från början av 1700-talet (se M). Ett annat namn för de två med varandra samman
hängande öarna finns på två kartor från 1671. Där kallas de med varandra och med Herts
ön sammanhängande öarna Långbjörkön. Eftersom detta belägg är äldre än de ovan 
nämnda beläggen Mulön och Granön, kan Långbjörkön tänkas vara en äldre benämning 
på de två sammanhängande öarna. Men det kan också ha varit en alternativ benämning 
på grund av närheten till Björkön. Det senare är troligast. Vi får förutsätta att namnen 
Granön och Mulön tillkommit, när lokalerna var för sig var omflutna. Mulön, som enligt 
den topografiska kartans höjdlinjer (vid ekvidistansen 10 m), tidigare bestått av två om
flutna delar, kan ha namngivits i samband med att dessa växte samman.not 21 

Björkön finns tidigast belagt som St Björkön på Peter Gäddas karta 1695. Ön kan ha varit 
omfluten ända in på 1900-talet (se tabell). Den trånga och grunda vattenväg som skilt 
Mulön och Björkön åt har gjort skäl för namnet Trångsundet. Det har sannolikt varit 
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svårforcerat. Enligt uppgift från Bensbyn kunde man dock i slutet av 1800-talet segla 
genom sundet. Man har nu muddrat upp sundet och gjort det möjligt att med en liten båt 
ta sig fram där. 

Öns namn kan vara mycket gammalt. Den stora och relativt höga ön (46 m) har varit "ö" 
länge och som sådan också namngivits av dem som färdats här. På de två tidigare omtala
de kartorna från 1671 (se ovan) kallas Björkön Bockön på den ena och Backön på den 
andra kartan. Dessa två skrivformer kan vara felaktiga avskrifter av ett Björkön, möj
ligen ett * Ber kön eller ett *Börkön, eftersom det rör sig om enstaka belägg (se M). 

Här bör nämnas att konstellationen Björkön-Granön är vanlig i våra skärgårdar. Man 
behöver inte gå långt utanför NI för att finna den. I Norrfjärdens sn söder om NI uppträ
der Granön jämsides med Berkön utanför Kopparnäs. 

3.5.2.4.11 Hertsön och Svartön 
Två av de ovan beskrivna farlederna till och från Gammelstads kyrkby har passerat Herts
ön, dels vid Mulön och dels vid Svartön, de två ställen där Hertsön nu är tillandad. Med 
Mulön blev Hertsön sammanhängande någon gång mellan 1410 och 1520 och med Svart
ön ett par hundra år senare mellan 1630 och 1740. På två kartor från 1600-talet (1671a och 
b) är Mulön i enlighet därmed sammanhängade med Hertsön, men inte Svartön. Vid 
Lulsundet och Sinksundet finns fortfarande vattenleder, om än obetydliga. 

Hertsön är namnet på den stora halvö som nu över ett stort område har förstadsliknande 
bebyggelse, bl a där Hertsö gamla by legat, men som också rymmer stora ytor för rekrea
tion. 

Namnet, som bör ha tillkommit före 1410-1520 behandlas i kap 4. 

Svartön, nu sammanhängande med Hertsön (se ovan), har tidigare varit känd för sitt 
laxfiske. Laxfisket vid Swarta öö nämns i jb 1543. Vid Svartönn hade Luleå kungsgård 
fiskerätt (1561:5 RA). Vid Strömören öster om Svartöns sydöstliga udde, Börstskäret, låg 
tidigare Björsbyns laxfiske. 

(Inför ett i början av 80-talet planerat stålverk har med Svartön genom utfyllnad inför
livats de tidigare omflutna lokalerna Ryttarna, Lövören, Gräsören, Inre och Yttre Sand
skäret samt Strömören, och SSAB:s anläggningar dominerar området. Dessutom finns en 
malmhamn på Svartön.) 

Namnet Svartön bör ha tillkommit, då lokalen var omfluten, vilket den var före 
1630-1740, men det måste vara betydligt äldre än TAQ anger. På det över 50 meter höga 
Svartberget har en vårdkase stått, där nu ett vattentorn är placerat. Svartön har passerats 
av alla som haft anledning att färdas längs Lule älv eller genom Svartösundet, en av de 
vägar som ledde in i det inre fjärdsystemet, till kyrk- och handelsplatsen i nuvarande 
Gammelstad. På grund av öns betydelse som seglingsmärke har färdvägens folk sannolikt 
namngivit den mycket tidigt. 
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3.5.2.4.12 Ön och Mörön 
De återstående ö-namnen är namn på tillandade lokaler i den södra skärgården. De två 
tidigare öarna ligger på var sin sida om inloppet till Ersnäsfjärden, som tidigare nådde in 
till de gamla byarna Antnäs, Alvik och Ersnäs, där nu en bördig tillandningsbygd breder 
ut sig. Från toppen av Öberget har man en god överblick över denna bygd. Detta höga 
berg (86 m) var tidigare omflutet. Den omflutna lokalen kallades Ön. Ön är nu tillandad 
sedan någon gång mellan 1590-1810, men de som bor på Öbergets sluttning sägs ändå bo 
på Ön isa qi. Detta är den högsta lokalen med ö-namn i NI och den har sannolikt på grund 
härav haft betydelse som seglingsmärke. Öns höga kontur syns långt ut till havs. Namnet 
Sörsundet och Sundet, söder och sydöst om Ön vittnar om var ön tidigare var omfluten. 
Namnets TAQ säger inte mycket om namnets ålder. Namnet hör, osammansatt som det 
är, till de allra äldsta. (Jfr Ön i Gammelstad och Norr-i-ön.) 

Mörön har även den en lätt igenkännlig kontur, Möröberget, över 50 meter högt. Som 
framgår av tabellen har tk med 5-meterskurvor utgjort underlag för beräkning av TAQ. 
TAQ säger därför inte med någon exakthet, när lokalen senast var omfluten och när den 
blev landfast och således inte mycket om namnets ålder. Tillandningen bör ha skett rela
tivt sent vid Långsund, som förenat Lilla Möröfjärden med havet. På en karta från 1671 
(LMV Å22-l:l) är Mörön sammanhängande med fastlandet. Mörön har bybebyggelse 
som går tillbaka till 1700-talet med samma namn som ön. 

3.5.2.5 Äldre farleder till Gammelstad 
Den segelled som ovan då och då nämnts i anslutning till behandlingen av namnen och 
deras TAQ, dvs den som förde till och från Kyrkbyn genom Sellingsundet, Holmsundet, 
Björsbyfjärden, Sinksundet in i Sörfjärden, Mulöviken, Granöfjärden och genom Strapö-
sundet ut till öppna havet, var inte den enda farbara segelleden till kyrkplatsen. Möjligen 
kan man säga att denna led var den som längst var farbar. 

Skulle man norrut före ca 1400, behövde man inte segla runt Mulön — Granön — Björk-
ön. Man kunde från Sörfjärden fara genom sundet mellan Bodviken och Hagaviken, där 
nu Mulöavans vatten är en rest av det tidigare sundet. 

Ännu tidigare, före ca 1100, kunde man färdas i ett sund mellan Mulön och Granön från 
Svinviken till Sladan och därifrån vidare genom Trångsundet till Bergsviken och öppna 
havet. 

Före 1400-talet fanns det många andra möjligheter att sjövägen ta sig till och från Gam
melstadsviken, där man kan förutsätta att ett medeltida handelscentrum fanns. Från söd
ra delen av Gammelstadsviken kunde man passera Porsöns södra ände i ett sund mot 
Ytterviken och Björkskatafjärden och därifrån genom Lulsundet, som än i dag är en vat
tenled, dock uppmuddrad sådan, mot Skurholmsfjärden. Därifrån öppnade sig Svartö-
sundet mot Gråsjälfjärden. Det var på den tiden sannolikt också möjligt att ta sig från 
Gammelstadsviken mot sydöst, ungefär samma sträckning som väg 97, till Norra Fjärden. 
Där är Mjölkuddstjärnen i våra dagar en rest av denna tidigare vattenled. - Den före ca 
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Karta 21. Äldre farleder till Gammelstad, där det medeltida kulturcentret för Lula Sockn 
var beläget. Dit förlades också Luleå stad 1621, men fick på grund av dåliga hamnförhål
landen flyttas till sin nuvarande plats 1649. Artalen anger TAQ för respektive lokal och ö-
namn och också den tidsgräns före vilken sunden var farbara. Godkänd ur sekretessyn-
punkt för spridning. Lantmäteriverket 1986-09-01. 

1400 omflutna Bodön (sedermera Luleå stadskärna) kunde man då också passera i sundet 
nedanför nuvarande Båthusbacken (sundet beskrivs ovan under Bodön). Då var det ock
så ända till ca 1650, möjligt att från Skurholmsffärden komma genom ett sund mellan 
Svartön och Hertsön och ut i Hertsöffärden. 

Till och från Gammelstads kyrkby kunde man, som tidigare nämnts (se under Ön, Stads-
ön) naturligtvis komma från Lule älv via Ön. Före 1200-talet var det här också möjligt att 
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sjöledes ta sig runt Ön fram till den ävenledes då omflutna plats, där stenkyrkan ännu inte 
uppförts, men där då sannolikt en handels- och marknadsplats och kanhända en träkyrka 
fanns. Vägen via älven och Ön utnyttjades sannolikt mest av dem som färdades efter Lule 
älv på sina handelsfärder. 

Alla de här beskrivna farlederna finns inritade på en kartskiss, se karta 21. 

3.5.3 vattung-namnen 

De — vid sidan av ö-namnen — ur landhöjningssynpunkt mest intressanta namnen i 
undersökningsområdet är vattung-namnen. För dessa kan man nämligen komma fram till 
både en TPQ och en TAQ. Under förutsättning att vattung i dialektområdet haft betydel
sen 'stenar, hällar i vattenbrynet' (om betydelsen av vattung, se nedan), har en nutida 
vattung således namngivits, när den blivit synlig ovanför vattenytan. TPQ, den gräns efter 
vilken namnet tillkommit, kan då beräknas med hjälp av de siffror som anger lokalens 
nuvarande höjd över havet och landhöjningens värde i området, 0,9 meter/100 år. En ca 5 
meter hög vattung bör således med ovan angivet landhöjningsvärde vara ungefär 500 år. 
Detta är då även namnets högsta ålder. 

Under de förutsättningar för namnets tillkomst som angivits ovan, kan även namnets 
TAQ framräknas. När lokalen blivit över 2-3 meter hög och antagit formen av en liten 
holme har den inte längre förutsättning att kallas vattung. Namnet måste alltså ha tillkom
mit före denna nivå. Detta blir då en TAQ för namnet, en gräns före vilken namnet måste 
ha tillkommit. (Se vidare i avsnittet om vattung-namnens ålder, 3.5.3.7.) 

3.5.3.1 Undersökningens syfte och utförande 

Vattungen är namnet på en över 10 meter hög ö i N Sigfridsöfjärden. Denna ö beskrivs av 
Nordlinder (1887:23) som 'mindre holme', en betydelse som inte är relevant i dag: "Vat
tungen Vättåöggen, en mindre holme tillhörig Brändö; i Norrbottens skärgård ofta före
kommande namn." 

Inom synhåll från Vattungen ligger två andra lokaler med vattung-namn. Ytterligare två 
vattung-namn förekommer i NI i södra skärgården. Det finns alltså relativt många vat-
ftmg-namn i NI, vilket väckte intresse. I fokus står dock Vattungen i Sigfridsöfjärden, som 
av höjden över havet att döma bör ha ansenlig ålder. 

Syftet med undersökningen är att med hjälp av lokalernas höjd över havet och landhöj
ningens värde i området (0,9 m/100 år) söka fastställa en TPQ och en TAQ för namnen. 
Någon exakt åldersbestämning kan inte komma i fråga. 

Frågor som inställer sig är: Hurudan är den geografiska utbredningen av vattung-namn i 
det övriga Norrbotten, i det övriga Sverige och i det svenskspråkiga Finland? Vilken höjd 
och utsträckning har Vattungarna i de olika landhöjningszonerna? För att få svar på dessa 
frågor utvidgas undersökningen till att gälla även dessa områden. 
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Jag behandlar i fortsättningen först vattung-namnen i NI: *V attungen (Vatugn eller Vatu-
ugnen), Mannövattungen, Långvattungsgrundet och Vattungen. Till dessa för jag även 
Laxövattungen i Råneå sn. Den ligger nämligen söder om Laxön utanför Mjöfjärden vid 
gränsen till NI sn och numera inom Luleå storkommun. Därefter utvidgas undersökning
en till att omfatta vattung-namnen i det övriga Sverige och det svenskspråkiga Finland. 

Namnen presenteras länsvis och sockenvis. I sammanfattningen diskuteras slutligen loka
lernas TPQ, TAQ och namnens ålder, mellan vilka ett samband finns. 

3.5.3.2 Appellati vet vattung och dess betydelse 

I sin avhandling Gotländska terrängord behandlar Ingemar Olsson i kap 5 Vatung-
namnen (1959:134 ff). Där utreder han frågan om appellativet vatung, dess betydelse och 
härledning. Enligt Gotländsk ordbok betyder vatung 'mindre stenar i Vatnskylningi', allt
så 'stenar i vattenytan'. 

Uppslagsformen i Goti ordbok är *våt-unge, en uppslagsform som med rätta ifrågasatts 
redan av Ståhle (1946:207 f). Adj våt har i gotländska visserligen bevarat långt a, men, 
som Olsson påpekar, behöver det långa a-et i vatung(e) inte representera ett ursprungligt 
långt a. Eftersom äldre långt a kvarstår i gotländskan, kan det inte skiljas från äldre kort 
a, som förlängts. Vatung(e) kan alltså ha en kortstavig avledningsbas vät- eller vätu. 

Gunnar Pellijeff uppger för Nederkalix del (ÖNON 7B:174), att ordet vatung, som enligt 
hans förmenande knappast är ett levande appellativ, betecknar 'den blöta', en betydelse 
som väl inte är så träffande. Den kan ju gälla för många appellativ i ortnamnsfunktion och 
är inte helt täckande i detta fall. Måhända har Pellijeff haft av vatten översköljda, blöta 
stenar i åtanke när detta skrevs. I ÖNON 7B:200 beskriver han för övrigt längre fram 
vatung som "namn på mindre holmar som väl vid namngivningstillfället legat just i vatten
ytan". 

På Gotland har således appellativet vatung betydelsen 'grund just ovan vattenytan', vat-
tung-namnen är emellertid spridda över ett stort område utanför Gotland. Enligt min 
mening är det skäl att anta att den i det gotländska materialet redovisade betydelsen gällt 
även för dessa namn. Under förutsättning att så varit fallet kan man räkna med att vat-
tung-namnens denotation vid namntillblivelsen, inom ett område som sträcker sig från 
Gotland upp till Kalix i Sverige och till Karleby i Finland varit 'grund, just ovan vatten
ytan'.not 22 Sammanfattningsvis kan sägas att vattung:s etymologi talar för en betydelse 
'någonting i vattenytan'. 

I detta instämmer Pellijeff (1967A:81), när han säger: "Om vi känner en Vattung's höjd 
över medelvattennivå, kan vi säga, att gründet namngavs för lika många hundra år sedan 
som det nu ligger antal meter över havet". 

Vendell (s 1024), Karsten (1921:457) och Nordlinder (1887:23) anför alla vattung som 
appellativ med betydelsen 'liten holme'. Denna betydelse bör betraktas som sannolikt 
extraherad ur ortnamn på -vattung och tillkommen genom landhöjningen. 
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Bild 12. Laxövattungen sedd från väster. 

3.5.3.3 vattung-namnen i Nederluleå 
Något appellativ vattung finns inte numera i NI. Att appellativet funnits och att det varit 
produktivt länge i norrbottnisk ortnamnsbildning visar utseendet av de olika lokalerna 
med vattung-namn, eller rättare lokalernas skiftande höjd över havet. Dessa ortnamn 
redovisas här nedan. 

1. *Vattungen, Vatugn, Watuugnen (se M) förekommer på en storskifteskarta från åren 
1779-81 som namn på ängsmark vid Alån i den tidigare vidsträckta Ersnäsfjärden där
städes. Lokalen ligger vid Ören på tk. Det kan ha varit en "vattung" liknande Man-
növattungen (se nedan) söder om Ersnäsfjärdens mynning, således ett sandrev, som då 
det tillandats blivit ängsmark. I storskiftesakten beskrivs marken som sandmylla. Jfr 
namnen Vattungsanden och Vattungskiftet på strandmark innanför Mannövattungen. 

2. Mannövattungen (se M) är den lägsta omflutna lokalen med vattung-namn i NI. Den är 
ett över vattnet synligt sandrev NV om Mannön. Detta kan ha namngivits för ca 100 år 
sedan, TPQ någon gång mellan 1875 och 1925. 

3. Långvattungsgrundet (namnet är tidigare behandlat bland grund-namnen under 
3.4.7.1) intar i fråga om storlek en mellanställning. Namnet Långvating finns belagt 
från 1709 (se M). För ungefär 300 år sedan fanns alltså namnet och det kan vara äldre 
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Bild 13. Vattungen i Sigfridsöfjärden. Till höger syns Borgen. 

än så. Lokalen saknar 5-meterskurva på tk, men hög löv- och barrskog växer på det nu 
tillandade "gründet", där också ett par sommarstugor byggts. TPQ någon gång mellan 
1650 och 1700. 

4. Vattungen eller Laxövattungen är namnet på en holme S om Laxön utanför Mjöfjär-
den, uttal lœksivotogan, laksivotógan eller endast votogan, votugan, votogga (Uttalet 
av namnet anges, eftersom namnet inte ingår i M.) I sin norra del har lokalen blockrik 
terräng, som är högre än omgivningen (se bild 12). Endast lövträd, rönn, björk och 
asp, växer på den lilla ön. Ungefär mitt på den finns resterna av en husgrund (ca 8 
meter lång och 5 meter bred). Lokalen kan ha blivit synlig ovan vattnet för ca 400 år 
sedan. TPQ någon gång mellan 1600—1700. 

5. Vattungen i N Sigfridsöfjärden är namnet på en högsta lokalen med vattung-namn i NI. 
Namnet finns belagt från 1671 (se M). Vattungen är en ö, som omfattar ca 1,2 ha, med 
sommarstuga (se bild 13). Den har 10-meterskurva på tk, vilket innebär en TPQ ca 
900, då embryot till den nuvarande ön måste ha befunnit sig ovan vattenytan. Namnets 
ålder diskuteras vidare under 3.5.3.7. 

Av dessa vattung-namn att döma har appellativet vattung varit levande kanske ännu i 
vårt århundrade. Se mer härom under 3.5.3.7. 
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3.5.3.4 vattung-namnens utbredning i Sverige och det 
svenskspråkiga Finland 

vattung-namnen är en grupp namn, som är relativt rikligt företrädda på svenska och fin
ländska sidan av Bottenviken och Bottenhavet samt i Östersjön ända ner till Gotland, 
utom inom ett område från Hälsingland till Västerbotten. Det finns också vattung-namn i 
Mälaren. För att få ett jämförande material har jag gått utanför undersökningsområdet 
och undersökt vattung-namnen i hela Sverige och i det svenskspråkiga Finland. 

Namnen redovisas från norr till söder. För varje namn (utom för namnen i NI, vilka be
handlats ovan) anges det nr på tk och ek, där namnen återfinns samt lokalens höjd över 
havet enl tk. Höjden anges som < (lägre än) och som > (högre än) och antal meter över 
havet. De lokaler med vattung-namn som inte återfinns på tk förutsätts vara lägre än 5 
meter (< 5 m). 

Namnens uttalsformer finns med i de fall uttalsformer finns upptecknade i arkiven (OAU, 
DAUM, SLS). Efter redovisningen namn för namn följer en sammanställning, som ger 
bättre överblick över lokalernas läge, höjd över havet samt namnens nuvarande denota
tion. 

De gotländska vattung-namnen är hämtade ur Ingemar Olssons doktorsavhandling Got
ländska terrängord. 

Till vattung-namnen har jag också fört namn avledda med -ing och med ä i s tammen av 
typen Vättingen, vilka jag anser hör hit. Se nedan. 

3.5.3.4.1 vattung-namnen i Sverige och det svenskspråkiga Finland. 
Kortfattad beskrivning av loklerna. 

De uppgifter som lämnas om namnen och lokalerna i Sverige har hämtats ur ortnamnsar
kivens i Uppsala och Umeå samlingar samt från topografisk och ekonomisk karta. För 
höjduppgifterna har jag avläst topografisk kartas ekvidistanskurvor i de fall namnen på 
lokalerna finns angivna där. 

Motsvarande uppgifter om de finländska namnen har erhållits från SLS i Helsingfors. 

Namnen i Sverige presenteras läns- och sockenvis från norr till söder. De finländska vat-
tung-namnen, som återfinns i Österbotten, Norra Satakunta, på Åland och i Åboland, 
presenteras även de sockenvis från norr till söder. 

Sverige 

Norrbottens län: 
Nederkalix sn: 
Vattungen el Börstskärsvattungen vòtougan ek 253 21, tk 243 2/253 1. Tillandad del av 
Granön och Börstskäret, > 5 m. Vattungen vòtugan, vòtòugan ek 252 27, tk 252 2. Holme 
i Vånafjärden, > 5 m. Sekundära namn: Vattungholmen och Vattunggrynnan tk 252 2, 
holmar i Vånafjärden. 
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Vattungsgrunden vàtugsgróna (5 enl A Rönnquist, DAUM), grund i Ytterbyn, < 5 m. 
Vattungen el Hällskärsvattungen votugan, hàls^œ§vôtogan ek 252 27, tk 252 2, holme Ö 
om Storön och Hällskäret, < 5 m. 
Avatungen óvotougan, òvotògan, òvotìgan. Enligt KAR (1945 OAU, DAUM) " odling å 
3 Framibacken och 3 Isi Mentols, odlingen ligger nere vid sjön "Ini ån" och Vattungen 
vani namn på småholmar." Udde nära Pålängeån, < 5 m. 

Töre sn: 

Vattungen ek 252 06, tk 252 2. N delen av ön Berghamn, < 5 m. 

Råneå sn: 

Vattungen el Laxövattungen ek 252 20, tk 252 1. Lokalen beskrivs utförligt strax ovan 
tillsammans med lokalerna i NI, < 5 m. 

Nederluleå sn: 
Vatugn el Vatuugnen, < 5 m, Mannövattungen, < 5 m, 
Långvattungsgrundet, < 5 m, Vattungen, > 10 m. Se ovan och M. 

Norrfjärdens sn: 
Vattungen eller Vattungsudden ek 241 34, udde i Bastafjärden, Rosvik, < 5 m. 

Hortlax sn: 

Bergvättingen bàrgwàtigan 1935, bœrgivœtigan, äv bœrgi- 1959, bœrgwœtigan 1986, ek 
231 64, tk 231 3. Holme i Bursfjärden, Jävre, > 5 m. Äldre belägg: Berg Wättungen karta 
1807, Berg Wättingen graderingsprotokoll 1811 i Jävre byaskrin, Bergvättingen 1811 del
ningslängd. 
Fjärdvättingen fjòlwàtigan 1935, fjèlvœtigan 1959, fwlwœtigan 1986, ek 231 64/74, tk 
231 3. Holme i Jävre, > 5 m. Äldre belägg: Fjäls Wättungen karta 1807, Fjäl Wättingen 
graderingsprotokoll 1811. 
Yxvättingen òkswàtigan 1935, yksvœtigan 1959, ôkswœtigan 1986, ek 231 63/64, tk 231 3. 
Holme i Burstjärden, Jävre, > 5 m. 
Äldre belägg: Yx Wättungen karta 1807, Yx Wättingen graderingsprotokoll 1811, Yxvät
tingen delningslängd 1811. 

Västerbottens län: 

Vättingen vœtetgan, vœtigan ek 231 31/32, tk 231 1. Ca 20 ha stor ö i Byskefjärden, Byske 
sn, > 10 m. 
Sekundära namn: Vättingsgrönnan ek 231 31, tk 231 1, 
Vättingshällan ek 231 31, tk 231 1. 
Vättingen vcetigan,not23 udde i Vättingsviken, (som återfinns på ek 231 53) Byske sn, < 5 
m. 
Vättingen vàtigdn ek 200 35, sj 106, sj 518, stenar i vattenytan V om Petlandsskär i yttersta 
havsbandet vid farleden in till Holmsund, < 5 m. 
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Gävleborgs län: 

Vattingen ek 167 67, terräng, sannolikt tillandad lokal, vid Vattingshamnen, Gnarps sn. 
Vattingen, Norra ek 167 36, tk 167 2. Udde Lönnånger, Jättendals sn, < 5 m. 
Vattingen, Södra ek 167 37, tk 167 2. En ö i Harmångers sn, < 5 m. 
Lokalerna belägna på var sin sida om Lönnångerfjärden.not24 

Västmanlands län: 

Vattungen ek 107 92. Holme i Mälaren öster om Ringskär, Ängsö sn, < 5 m. 
Upptecknad som Stora och Lilla Vattungen stora / lila vàtagdn och Vattungarna vàtugana. 

Stockholms län: 

Vattungarna våtägar[a ek 119 78, tk 119 4. > 5 m. 
Beskrivna som såväl skär och holmar som öar. Nu namn på en ca 1 km lång och ca 500 m 
bred lokal vid Håkanskär i Vätö sn. Sekundärt namn: Vattungsgrundet ek 119 68. 

Södermanslands län: 

Vattungen vàtagdn ek 107 95, tk 107 4. Liten ö i Mälaren, Vittinge, Överselö sn, ca 100 m 
lång och 50 m bred med bränningsgrund intill, < 5 m. 
Vattungarna vàtuga ek 087 97, tk 087 4/087 2, bestående av Vattungarna, Norra och Söd
ra samt Västra Vattungsskäret. Skär i yttersta havsbandet, Nikolai sn, Oxelösund, skären 
är utbredda över ett stort område med bränningsgrund runt om, < 5 m. 
Sekundära namn: Vattungsgrundet och Vattungshällorna, namn på övervattensgrund där 
intill. 
Vattungarna, bestående av Kreppel-Vattungarna v åtagna samt Vattungen, Södra, Östra 
och Norra i riktning från Kreppel-Vattungarna, ek 09810, tk 098 1/2. Små skär i yttersta 
havsbandet, Västerljungs och Bälinge snr med mycket bränningar omkring. 
Södra Vattungen sòdra vàtugan har knappt synlig 5-meterskurva, > 5 m. De övriga < 5 
m. 

Östergötlands län: 

Vatingarna vatiga ek 087 24/25, tk 087 1/2. Små skär i yttersta havsbandet i Gryts sn, < 5 
m. Sekundärt namn: Vatinggrundet ek 087 27, namn på små övervattensgrund där intill. 

Gotlands län: 

Vatungarna, 
Vatungen vàtuggan, stenar, Fårö sn, < 5 m. 
Vatungar vàtuggar, stenar, Östergarn sn, < 5 m. 
Vat-ungen, Rone sn, < 5 m. 
Vatugn våtugn, sälsten, Eksta sn, < 5 m. 
Gra Vatungar gra vàtugar 2 stenar, Sundre sn, < 5 m. 

Finland 
Jag vill här ytterligare understryka att de uppgifter som ges om namnens denotation är 
upptecknarnas och inte mina egna. Om lokalens höjd inte angivits finns ingen uppgift 
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härom. Sist anges efter de namn som uppgivits finnas på kartor kartans nummer inom 
parentes.not 25 (För några nordösterbottniska namn återges uttalet vötundsi och liknande 
med palateringsbågar över d och 5 i uppteckningarna. Av tryckningstekniska skäl återger 
jag dessa med motsvarande vanliga tecken för palatal konsonant.) 

Österbotten: 
öja sn: 

Vattungen vatunfom (SLS 710),tillandad Mörholmen, 2,5 m hög (2322 08 Öj) 

Karleby sn: 

Alö Vattungen alivatunfoi (SLS 779), holme = Alören, 2,5 m hög (2322 11 Kb) 
Vattungen = Öbornas Vattungen (dvs Öja-bornas V, en del av den tillhör Öja sn) vatun-
J$in (SLS 779), ö, 2,5 m hög (2322 11 Kb) 
Vattungen vatunfoi (SLS 779), södra delen av Furuskäret, 2,5 m hög (2322 11 Kb) 

Larsmo sn: 
Stora Vattungen uvatuncj%i (S LS 1395), liten ö = hansas V. el 
Gräsvattungen (SLS 710), 5 m hög, trol = Karstens (1921:458) Djupvattungen (2322 05 
La) 
Gräsvattungen = stovatunfoi (SLS 1395), holme, 5 m hög (2322 05 La) 
Sandvattungen sandvatunfoi (SLS 1395), holme, 5 m hög (2322 05 La) 

Kronoby sn: 

Biskopsvattungen biskusvatunfoin, höjd på åker i närheten av de tillandade Brändö, Löv
holmen, Grynnan och Holmen (2322 07 Kr) 

Pedersöre sn: 

Vattungen vatunfòi 
(SLS 617), ligger i änden på Långholmen (2321 08, 1973) 

Nykarleby lfs: 

Vattungen vatuq^ui (SLS 617), sammanhängande med Ägirsholmen (1343 11+2321 02 
Nb) 

Munsala sn: 
Vattungen, Lilla och Stora lilvatuqjin, stouvatuijjin (SLS 596), tillandade lokaler, Vexala, 
2,5 m höga (1343 07 Mu) 
Vattungen vatunjin (SLS 596), strandremsa, Monäs (1343 07 Mu) 

Björkö sn: 
Svartvättungarna sva((rt)vetof)gan (SLS 657), betesmark 
Vättungarna vetoggan, vetuggan, namn på NV delen av Björkö (FMK 150) 
Hästskär sv etungen hasffåapvetoggan, urspr små vattengrund, nu skogsmark på Slåttskär 
(SLS 657) 
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Replot sn: 
Malvätungarna (Östra, Mellan och Västra) malvatuggan, grund i havsbandet (SLS 1064) 

Bergö sn: 
Hamnskärsvätungen hamnfasvåturjun (SLS 993), liten bergkobbe 
Krokskär sv ättungen krokfeegyatuqun (SLS 993), udde 

Malax sn: 
Vättungen vatuqji (SLS 731), Yttermalax, låg holme (1331 05) 
Vättungarna vatuqga (SLS 779), Yttermalax, tillandad låg lokal (1331 07) 

Petalax sn: 
Vättungarna vätuqgan, äng längs sjöstranden N om Petalax (SLS 433 s 178) 

Satakunta: 

Sastmola sn: 
Vatungsholmen, holme i Risby (SLS 944); låg tillandad holme (Valtavuo-Pfeifer 
1979:181) 
Likvattungsgrunden, grund i Risby, kallas även Postitalonvatunki eller Norrgården Va-
tunki norrkölin vatunki (SLS 944), se även Valtavuo-Pfeifer 1979. 31, 181 f, 207 

Åboland: 
Hitis sn: 

Vattungarna vatuunggana grund, Bolax (SLS 805) 
Vattungarna vatuggana grund, Vänö (SLS 805) 
Vattungarna vatuggana grund, Högsätra (SLS 805) 

Åland: 
Brandö sn: 
V ättingen vatmtfjiy grund vid hemlandet, sitter fast vid utvatten [=landfast vid lågvatten], 
Jurmo by (SLS 690) 
Vättingen vœtin4]ifj udde på hemlandet, Jurmo by (SLS 690) 
Vettingen vœtiggan övervattensgrund, Jurmo by (SLS 690). Sekundärt namn: 
Vettingsbrotten (1042 02 Bö) 

Kumlinge sn: 
Vättingen, Stor- storvœt_in4]in udde Kumlinge by, nu en bergknalle (SLS 713) 
Vättingen, Lill- hlvœti^M grund, Kumlinge by (SLS 713). På nuvarande kartor ett myc
ket grunt område vid infarten till Södra Fjärden 
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Vårdö sn: 

Vattungarna vatugana (2) grund 150—200 m långa, ingen höjduppgift, gamla kartor (SLS 
809) (1023 01 Vå) 

Eckerö sn: 

Våttingen vœtiyan holme i Torp (SLS 700), 2,5 m hög. 

3.5.3.4.2 Sammanställning av vattung-namnen i Sverige oeh det svenskspråkiga Finland 
Tabell 4 

Sammanställning, som visar vattung-namnens nuvarande denotation, enligt uppteck
ningarna, lokalens läge och höjd över havet, vilken anges som < (lägre än) > (högre än) 5 
respektive 10 meter. 

ö holme skär grund annat omfl ti höjd ö h 

Sverige: 
Vattungen, Börstskärs- (Nkx) X X > 5 m 
Vattungen, Hällskärs- (Nkx) X X < 5 m 
Vattungen (Nkx) X X > 5 m 
Vattungsgrunden (Nkx) X X < 5 m 
Åvattungen (Nkx) X X < 5 m 
Vattungen (Töre) X X < 5 m 
Vattungen (NI) X X > 10 m 
Långvattungsgrundet (NI) X X < 5 m 
Mannövattungen (NI) X X < 5 m 
* Vattungen (NI) X X < 5 m 
Laxövattungen (på gränsen 
till Rå sn) (NI) X X < 5 m 
Vattungen eller Vattungs-
udden (Nfj) X X < 5 m 
Bergvättingen (Hlx) X X > 5 m 
Fjärdvättingen (Hlx) X X > 5 m 
Yxvättingen (Hlx) X X > 5 m 
Vättingen (Bys) X X > 10 m 
Vättingen (Bys) X X < 5 m 
Vättingen (Hms) X X < 5 m 
Vättingen (Gn) X X < 5 m 
Vattingeny Södra (Hrå) X X < 5 m 
Vättingeny Norra (Jä) X X < 5 m 
Vattungarna (Vattungeny 

Lilla och Stora) (Ängsö) X X < 5 m 
Vattungarna (Vätö) (X) (x) xnot26 X > 5 m 
Vattungen (Övs) X X < 5 m 
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ö holme skär grund annat omfl ti höjd ö h 

Vattungarna (Oxelösund) x x < 5 m 
Vattungarna, Kreppel-
(Norra, Östra och Södra 
Vattungen, varav Södra V 
är > 5 m) (Bä) X X > 5 m 
Vatingarna (Gryt) X X < 5 m 
Vatungarna (Fårö) X X < 5 m 
Vatungen (Fårö) X X < 5 m 
Vatungar (Ögrn) X X < 5 m 
Vat-ungen (Rone) X X < 5 m 
Vatugn (Eksta) X X < 5 m 
Gra Vatungar (Sundre) X X < 5 m 

Summa 4 7 4 3 15 24 9 

Ö holme skär grund annat omfl ti höjd ö h 

Finland: 
Vattungen (Öja) X X (2,5) < 5 m 
Alö Vattungen (Kb) x X (2,5) < 5 m 
Vattungen (Kb) X X (2,5) < 5 m 
Vattungen (Kb) X X (2,5) < 5 m 
Stora Vattungen (La) x X (5) > 5 m 
Gräsvattungen (La) X X (5) > 5 m 
Sandvattungen (La) X X (5) > 5 m 
Biskopsvattungen (Kr) X X 

Vattungen (Pe) X X 

Vattungen (Nby) X X 

Vattungen, Stora och Lilla (Mu) X X (2,5) < 5 m 
Vattungen (Mu) X X 

Svartvättungarna (Bj) X X 

Vättungarna (Bj) X X 

Hästskärsvetungen (Bj) X X 

Malvätungarna (Re) X X 

Hamnskär sv ätungen (Be) X X 

Krokskärsvättungen (Be) X X 

Vättungen (Ma) X X 

Vättungarna (Ma) X X 

Vättungarna (Pl) X X 

Vattungsholm(en) (Sm) X X 

Likvattungsgrunden (Sm) X X 
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ö holme skär grund annat o m fl ti höjd ö h 

Vattuungarna (Hi) X X 

Vattungarna (Hi) X X 

Vattungarna (Hi) X X 

Vättingen (Bö) X X (X) 
Vättingen (Bö) X X 

Vettingen (Bö) X X 

Stor-Vättingen (Ku) X X 

Lill-Vättingen (Ku) X X 

Vattungarna (Vå) X X 

Vättingen (Ec) X X (2,5) < 5 m 

Summa 2 4 1 9 17 19 14 

Kommentar till tabellen 

Av tabellen över vattung-namnen i Sverige framgår att lokaler med vattung-namn kan 
vara ö, holme, skär, grund, stenar i vattnet samt näs eller uddar, således landfasta lokaler, 
tidigare omflutna. Jag vill ånyo betona att dessa definitioner är upptecknarnas och inte en 
klassificering gjord av mig. De kan också beteckna äga eller liknande.not 271 NI förekom
mer Vatugn, Vattungen i en storskiftesakt från 1779—81 (se ovan s 142 och M) på mark vid 
Ören vid Alån i Ersnäsfjärden. Marken kan ha varit omfluten vissa tider på året, vilket 
även kan gälla andra lokaler beskrivna som äga. Skrivformen Vatugn i stället för Vattung
en finns belagd även på Gotland. Olsson anför därom (1959:134), att den kan bero på att 
vattung-namn genom association till ordet ugn felaktigt anslutits till detta ord, ett anta
gande som verkar plausibelt. 

Av namnen i tabellen framgår att 4 namn av upptecknarna betecknats vara ö, 7 holme, 4 
skär, 3 grund. De gotländska namnen betecknar stenar i vattenbrynet, varför de har förts 
in under rubriken "annat". 9 namn betecknar tillandade lokaler. 

Likartade förhållanden råder beträffande vattung-namnen i Finland. Det visar följande 
jämförelse, där de svenska tabellsiffrorna satts inom parentes efter de finländska. 

Av de 33 (33) namnen i Finland är 2 (4) namn på öar, 4 (7) namn på holmar, 9 (3) namn på 
grund, 1 (4) namn på skär, 17 (15) namn på annat. 14 (9) lokaler med vattung-namn är 
tillandade. Jämförelsen får inte drivas för långt. Man får nöja sig med ett konstaterande 
att likheter föreligger beträffande vattung-namnens fördelning på olika lokaler. 

Av de finländska namnen är Vättingen benämningen på 6 lokaler mot 9 svenska. Där kan 
man med intresse notera att av de två högsta lokalerna (över 10 meter höga) i Sverige är 
Vättingen namnet på den ena. Vattungen och Vättingen, de två öarna som har denna an
senliga höjd, är båda belägna i det område i Sverige, där lh är störst. Inte mindre än 3 av 
de 7 lokalerna som är över 5 meter höga har även de namnet Vättingen (Bergvättingen, 
Fjärdvättingen, Yxvättingen). En av lokalerna med namnet Vättingen i Finland är över 2,5 
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meter hög. Den ligger i Eckerö sn på Åland, i samma landhöjningsområde som Uppland, 
där lh har det uppmätta värdet av 0,50 meter/100 år (se fig 1), således hälften av motsva
rande siffra för norra Sverige, vilket innebär en högsta ålder av ca 500 år. 

Liksom i Sverige återfinns i Finland de högsta Vattungarna i den nordliga delen av landet. 
De nordligaste ligger i jämnhöjd med Umeå, där lh är 5 cm lägre per århundrade (0,85 
meter/100 år) än i Luleå-Skellefteå-området. I Öja och Karleby är Vattungarna omkring 
2,5 meter höga och i Larsmo är de över 5 meter höga. Här framträder skillnaderna länder
na emellan. I Sverige är inte mindre än 8 lokaler över 5 meter höga och 2 över 10 meter 
höga. 

3.5.3.5 Formen hos ortnamnselementet vattung i utbredningsområdet 
Vi har tidigare konstaterat att vattung är en avledning till stammen i vatten under 3.5.3.2. 
u i den senare stavelsen i vattung har påverkat stamstavelsens vokal i olika riktningar. I 
Norrbotten föreligger ett ö-haltigt uttal av stamstavelsens vokal i Nkx, Tö, Rå och NI 
socknar; i en del av de österbottniska namnen uttalas vokalen Ä-haltigt. (Utveckling
en av gammalt kort a framför u har ingående behandlats av Markström 1954.) 

I  S ö d r a  N o r r b o t t e n s  s k ä r g å r d  h a r  n a m e n  Bergvättingen, Fjärdvättingen och Yx-
vättingen även de liksom de österbottniska ett ä-haltigt uttal av stamvokalen. Detsamma 
gäller de två namnen Vättingen i norra Västerbotten. Dessa namn ändas dessutom 
på -ingen. Vättingen förekommner även i Finland inom ett avgränsat geografiskt område 
som namn på nu eller tidigare omflutna lokaler, nämligen på Åland i socknarna Ecke
rö, Kumlinge och Brändö (se namnredovisningen). 

Namnen Bergvättingen, Fjärdvättingen och Yxvättingen skiljer sig från de övriga här före
trädda namnen genom att det initiala v:et uttalas som w. (Uttalsformer och äldre belägg 
återfinns i namnredovisningen.) 

Jag har gått igenom OAU:s samlingar för att eventuellt påträffa andra vätting-namn och för 
att möjligen finna ett samband mellan dem och vätfmg-namnen i undersökningsområdet. 

Vättinge våtiga, Tyresö sn, Sotholms hd, Sthl 1, avser ursprungligen en ström och är enl 
Ståhle (1946:208) inget äkta inge-namn, utan ursprungsformen Wätting har ombildats till 
Vättinge efter mönster av de talrika mge-namnen på Södertörn. Namnet anser Ståhle 
(1946:207) vara en avledning till stammen i vatten. 

I Skaraborgs län förekommer (enl OAU) Vättingen i flera fall som namn på åkertegar: 
Vätingen vœtigdn, åker o ängsmark i Loringe, Sjogerstads sn, Gudhems hd, Skb 1. "Våt
marken" i sankt område. 
Vätingen, äldre åker inom Friggeråkers by, Friggeråkers sn, Guhems hd, Skb 1. 
Vätingen, vœtigdn, brant sluttning, delvis ängsmark, delvis åker vid prästgården, Kleva 
sn, Vilske hd, Skb 1. 
Vätingen, Södra och Vättingen, Stora, äldre åkertegar inom Flittorps by, Tiarps sn, Var-
tofta hd, Skb 1. 
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Vätingarna vœtiga tvenne åkertegar i Vårkumla sn, Frökinds hd, Skb 1. Li gger i sankt 
område. 

Två av dessa åkrar uppges ligga i sanka områden och man kan kanske förmoda att även de 
övriga har med sank mark att göra. Lokalernas väting-namn utgörs sannolikt av mg-av-
ledningar till fsv adj väter 'våt'. (Jfr dock Sahlgren - 1947:101 f - om Vätö, där han anser 
att stammen vät är samma ord som vät f i gutamålet med betydelsen 'sank mark, grund 
vattensamling'. Här skulle vät vara en jö-avdelning till samma kortstaviga stam som i fsv 
vatu-.) 

Vi får konstatera att åkrarna med namnet Vätingen inte har något påvisbart sammanhang 
med vare sig vattung- eller vätting-namnen i undersökningen. Ingenting talar för övrigt 
heller för att Vättinge i Tyresö sn kan sammanföras med vÄtaVzg-namnen i u ndersökning
en, vilka betecknar omflutna eller tidigare omflutna lokaler. 

Vi får söka andra vägar att förklara förekomsten av namnen Vättingen, Vättingarna i 
undersökningsområdet. 

Man kan förutsätta att formerna på -ingen har uppstått som en bildning efter mönster av 
andra namn på -ingen. Dessa är nämligen vida fler än namnen på -ungen. Några exempel 
på sådana namn i Västerbottens skärgård är: Utbörtingen, Skottingen, Knivingen och 
Hüddingen. I analogi härmed påträffar man i Holmsund sn Vb 1, Vättingen. I Gvb 1 före
kommer Vättingen i Gnarps, Jättendals och Harmångers snr. Vatingarna eller Vattingarna 
finns i Gryts sn, Österg 1. För Mannövattungen i NI sn Nb 1 har en alternativ namnform 
upptecknats, Vättingen. Ett sätt att styrka att dessa former är sekundära vore att kunna 
uppvisa tidigare former på -ungen av samma namn, som senare uppträder med namnfor
mer på -ingen. Sådana skrivformer finns belagda av vätting-namnen i Hortlax sn Nb 1 från 
1807: Berg Wättungen, Fjäls Wättungen och Yx Wättungen (se vidare i namnredovisning
en). Åvattungen i Nkx Nb 1 har vidare en alternativ uttalsform, nämligen òvotigan. 

Det initiala v:ets uttal som w i vissa av vätting-namnen behöver inte vara historiskt beting
at. Detta v-ljud är ofta sekundärt och utgår inte alltid från hv. Enl Lindgren 
(1890—1919:189) är det vanligt just i norra Västerbotten. 

Stamstavelsens ä är inte lika lätt att förklara. Att Vättingarna är lokaliserade till ett myc
ket begränsat geografiskt område kan möjligen göra att vi kan finna en förklaring härtill i 
inomdialektala 1 j udut vecklingen. 

Herbert Markström har, som nämnts, undersökt utvecklingen av kort a framför u i nor
diska språk. Enl honom (1954:46,101) förekommer en ä-haltig vokal i uttalet av vatu vatu 
i socknarna Byske, Norsjö, Malå, Skellefteå och Nysätra och en e-haltig veta, vatu i Bur
träsk och Jörn. Olika anledningar härtill framförs hos Markström (1954:101) och hos 
Lindgren (1890—1919:64). Det öppna ä-ljudet (a) som enl Markström finns belagt i utta
let av vatu i Västerbottens kustland finns dock inte företrätt i vätfmg-namnen där. I dessa 
namn växlar uttalet av stamvokalen mellan œ och e. 

Det ä som förekommer i de tre skriftbeläggen Wättungen, som tidigare anförts som exem
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pel på att namen på -ungen finns belagda tidigare än namnen på -ingen, visar också att 
stamvokalen ä funnits före skiftet till -ingen. Utvecklingen tycks ha varit Vattungen > 
Vättungen > Vättingen. Man kan tänka sig att en tilljämning skett via ändeisens u av 
stamvokalen a i likhet med vad som varit fallet i en del österbottniska namn. 

Eftersom det inte finns någon anledning att sammankoppla de nordliga vätting-namnen 
med vare sig Vättinge eller Vätingen i södra delarna av Sverige, namn som får betraktas 
som mycket gamla, kan man på goda grunder sluta sig till att vätting-namnen i södra 
Norrbotten och norra Västerbotten samt i den åländska skärgården kan sammanföras 
med vattung-namnen. Ändeisen -ingen får betraktas som sekundär och de inomdialektala 
förhållandena kan förklara namnens Ä-haltiga stamvokal och uttalet av det initiala v:et 
som w i vissa namn. 

För de åländska namnens del finns enl Markström (1954:47) ett uttal vœtu av vatu belagt i 
Kökars sn, som ligger söder om Brändö och Kumlinge socknar på Åland, där 5 av de 6 
vätting-namnen återfinns. Jfr Granlund (KL 19, 1975:571), som påpekar att till namnen 
Vattungen, Vattungarna, Vättungen, Vättungarna i Österbotten kan läggas de åländska 
Vättingen (Saltviks sn) och Vättingen (Eckerö sn). 

Jag avstår tills vidare från att gå till botten med problemet och nöjer mig med att ha 
påvisat att det föreligger ett samband mellan vattung- och vätting-namnen i undersökning
en. 

3.5.3.6 vattung-namnens utbredning 

vattung-namnen förekommer, som framgår av utbredningskartan, från Gotland, Öster
götland, Södermanland, Mälarområdet och upp tom Hälsingland. Därifrån och upp till 
södra Västerbotten saknas vattung-namn helt. Vidare förekommer vattung-namn i det 
svenskspråkiga Finland efter Österbottens kustland, i Norra Satakunta, i Åboland och i 
den åländska skärgården. 

Utbredningen av vattung-namnen visar stor överensstämmelse med utbredningen av 
träsk-namnen, vilka har behandlats av Hans Jonsson (1966:9 ff). Jonssons utbrednings
karta visar samma avsaknad av träsk-namn i de mellannorrländska landskapen Medelpad 
och Ångermanland som gäller för vattung-namnen ända upp till Västerbottens län. (Någ
ra få träsk-namn finns i den till Västerbottens län hörande delen av Ångermanland samt 
ett bynamn Mossaträsk vid lapplandsgränsen i N Ångermanland. Dessutom ligger byn 
Träsk i Skogs sn, Ångermanland (Jonsson 1961:11 f).) 

Man kan fråga sig, vilket Jonsson gör rörande träsk-namnen, hur de här aktuella namnen 
spritts till Nordnorrland och det svenskspråkiga Finland. Jonsson drar den slutsatsen att 
de första bofasta bebyggarna använt ordet träsk och att ordet således har ett samband 
med en kolonisation i de nordliga kustområdena av vårt land från östra Mellansverige. 
Jonsson diskuterar (1966:39 f) vissa andra ords utbredning i samma område, särskilt tar 
han fasta på förekomsten av den temporala kunjunktionen när samt substantiven kärr och 
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aa* 

\Jgttuoq~ namnens utbredning 

A Betecknar lokaler med namnet. Vatt ingen 

Karta 22. vattung-namnens utbredning. Med vattung förstås alla namnformer med olika 
stamvokaler, som beror på t illjämning i respektive dialekt, vätting-namnen markeras för 
sig. Varje ring eller trekant betecknar 1 namn. 
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stätta i Norrbotten och i mellersta Sverige, där han vill se paralleller till träsk, som kom
met från mellersta Sverige. 

Men många frågor är obesvarade, bl a varför ordet träsk blivit ett så dominerande ord för 
sjö i övre Norrland. Man kan också fråga sig om upplänningar över huvud taget själva 
använde ordet träsk på 1300-talet, det århundrade, då man antagit att en kolonisation av 
övre Norrland skett. 

För egen del anser jag att vattung-namnen, som de framstår i min undersökning, ger tydli
ga indikationer på en östmellansvensk kulturpåverkan på Norrbotten, norra Västerbot
ten och det svensk-språkiga Finland. Som framgår av vissa vattung-namns ålder bör denna 
påverkan ha skett före 1300-talet, kanske ett par århundraden före. En så tidig påverkan 
räknar nutida forskning inom historia, arkeologi och kulturgeografi också med. Se inled
ningen till detta kapitel samt kapitel 5. 

3.5.3.7 vattung-namnens ålder 
Vi har tidigare konstaterat att det föreligger en överensstämmelse mellan betydelsen av 
appellativet vatung, 'stenar i vattenbrynet', och lokalerna med vatung-namn på Gotland. 
Gotland tillhör det område i Sverige, där lh har sina lägsta värden 0—0,1 cm/år, vilket gör 
att vßtamg-lokalernas ålder där är svårbedömd. 

Beträffande namnen vid Svealandskusten och Hälsinglands kust verkar en del namn vara 
tillkomna mycket tidigt. För Vattungarna i Stockholms län samt Södra Vattungen i Söder
manlands län med 5-meterskurvor ligger - med den takt som lh har i denna del av Sverige 
0,4 cm/år, se fig 1 (under 3.1.2), och under förutsättning att de namngivits just i vatten
ytan — TPQ för namnen vid ca 800. Namnen skulle då vara de äldsta vattung-namnen i 
Sverige. I detta område med gammal bosättning är sannolikheten stor för att namnen kan 
ha tillkommit tidigt. 

Längs Norrlandskusten från Gnarp i Hälsingland till Holmsund i Västerbotten finns inga 
vattung-namn. Av de 18 vattung-namn som finns i Norrbotten och Västerbotten är Vat
tungen i Sigfridsöfjärden i undersökningsområdet och V ättingen i Byske sn över 10 m 
höga. 

Vilka är då förutsättningarna för att namnen Vattungen i NI och Vättingen i Byske med en 
TPQ ca 900 skulle kunna vara så gamla som TPQ anger? Lokalerna finns, som tidigare 
nämnts i det område i landet, där lh har det högsta uppmätta värdet, 0,9 cm/år. TPQ visar 
stor variation för namnen i undersökningsområdet: Vattungen TPQ ca 900, Laxövattung-
en TPQ ca 1600, Långvattungsgründet TPQ ca 1650, Mannövattungen TPQ ca 1900. De 
tre sistnämnda namnen tycks kunna tidfästas till ca 1600, 1650 och 1900, tidpunkter som 
kan anses fullt rimliga. Dessa varierande tidpunkter för TPQ antyder att appellativet vat
tung varit levande fram till sen tid. 

I detta sammanhang bör namnet Vättingen i Holmsund i södra Västerbotten nämnas. 
Lokalen, som ligger i havsbandet vid Petlandsskären och farleden in till Holmsund, ut
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görs enl ek och sj av en bränning, enl upptecknaren av stenar i vattenbrynet. Uppteck
ningen av namnet gjordes 1936, således för 50 år sedan, vilket i landhöjningssiffror i detta 
område gör ca 4 dm. Även i undervattensläge vid normalt vattenstånd kan ett sådant 
grund just vid farleden ha utgjort en fara för sjöfarten. 

Namnet verkar, eftersom det upptecknats, vara av folklig karaktär och inte av typen 
namn som givits i samband med sjömätning, namn som i regel inte har folklig anknytning 
och som sådana saknar uppteckning (se härom under 3.4.9). Appellativet vattunglvatting 
kan ha varit levande i områdets dialekt så sent som för 50 å sedan, då denna sten "i 
skvalpet" gavs namnet Vattingen. Men möjligheten, att namnet förts som lånenamn till 
området av t ex en lots, för vilken vattunglvatting kan ha haft innebörden 'stenar i vatten
brynet', finns, men häri ligger då också en förtäckt mening om 'fara för sjöfarande'. Nam
net Vattingen utanför Holmsund är således under dessa förutsättningar det yngsta vat-
tunglvatting-namnet i landet. 

Kan då namnen Vattungen i Sigfridsöfjärden och Vättingen utanför Byske vara så gamla 
som TPQ visar? Vattungen och Vättingen är över 10 meter höga och ligger i samma land
höjningszon. Öarna, som har mycket flack topografi, kan ha namngivits med en något 
högre del 1—3 meter över vattenytan och resten av lokalen i vågskvalpet, således beståen
de av en eller ett par uppstickande stenar omgivna av farliga undervattensgrund. Man kan 
göra en jämförelse med de vidsträckta bränningsgrunden som omger Vattungarna i den 
yttre skärgården i Östergötland och Södermanland, vilka måste vara ytterst farliga för 
sjöfarande. 

Eftersom Vattungen i Sigfridsöfjärden är 13 meter hög — enligt ek sticker en liten del mitt 
på ön upp över den övriga ön, som är mellan 5 och 10 meter hög — bör en ca 3 meter hög 
del omkr år 900 ha stuckit upp över vattenytan. Omkr år 1000 bör stora delar av den nu 
flacka ön ha legat i skvalpet. Vid ett besök på Vattungen sommaren 1986 kunde jag, efter 
att söderifrån ha trängt igenom en urskogsliknande vegetation, i den svårforcerade mo
ränterrängen med egna ögon överblicka öns högsta parti. Denna höglänta del består av 
mycket blockrik terräng med en stor sten stickande upp däröver (se bild 14). Denna del 
torde ha varit den över vattenytan synliga, medan den övriga delen av den nuvarande ön 
legat i vattenytan vid namntillblivelsen. Den över vattnet höga uppstickande stenen eller 
hällen och de omkringliggande farliga undervattensgrunden har kunnat vara en fara för 
de sjöfarande. Se skissen över ön i genomskärning med höjd- och årtalsangivelser (fig 6). 

Möjligheten att uppfatta namnen som senare tillkomna måste emellertid övervägas. Att 
namnet förts till området som lånenamn eller uppkallelsenamn för en holme av dem som 
färdats i området verkar inte troligt, inte heller att appellativet vattung i likhet med grund, 
som en följd av landhöjningen förlorat sin denotation och kommit att betyda 'liten hol
me', och med den betydelsen använts som namnbildande huvudled. I så fall skulle, tycker 
man, detta namnbildande element ha haft större spridning. 

Mot detta talar också de lokaler med vattung-namn i undersökningsområdet som befinner 
sig på en mycket låg nivå över vattenytan, dels i Gussöfjärden, där Laxövattungen ligger 
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Bild 14. Högsta delen av Vattungen i Sigfridsöfjärden (13 m) bland blockrik och svårfram-
komlig terräng. 
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Ih » 0 ,009 m/or 

1m* '/o,oo9 - 11 Odr 

Schematisk profil Vattongen i Nederluled oisande landhójmngsfórloppet fram till mso. 

Fig 6. Schematisk profil av Vattungen i Luleå skärgård visande landhöjningsförloppet fram 
till 1450. 

ca 5 km från vårt Vattungen i N Sigfridsöfjärden, dels där det till Gussön tillandade Lång-
vattungsgrundet ligger 400—500 meter från Vattungen men framför allt Mannövattungen 
(TPQ 1900) i den södra skärgården, som vid högt vattenstånd ligger "i skvalpet". TPQ för 
dessa namn (se ovan) visar, att appellative t vattung måste ha varit produktivt länge och 
först i vårt århundrade förlorat sin denotation i NI. 

Har läget i fjärden gjort den knappt över vattnet synliga lokalen farlig för de förbipasse
rande, så att den tidigt namngivits av den orsaken? För att få svar på den frågan måste 
förhållanden i fjärden i fråga undersökas. På en karta (karta 26) över skärgården, ritad 
efter 10-meterskurvan på topografisk karta, kan man se att Vattungen var det enda över-
vattensgrundet i det som nu kallas N Sigfridsöfjärden för ca 1000 år sedan. För dem som 
färdades här var det naturligtvis med sitt läge mitt i fjärden en fara speciellt i situationer 
som t ex i mörker eller då vågor översköljde lokalen, såsom vid blåst och storm. Vättingen 
i Byske har även den haft ett utsatt läge och varit farlig för sjöfarten av samma anledning. 

Vem kunde ha anledning att färdas i fjärdarna kring Vattungen så tidigt som TPQ för 
namnet anger? Om man betraktar den karta som ovan nämnts kan man se den stora 
skyddade vik och de sund som fanns vid Gussöns nordvästliga ände samt de sund som 
förde in i Furufjärden och vidare in i Persöfjärden, färdvägar, som ej är möjliga att använ
da i våra dagar. Se karta 26. De rika fiskevattnen har säkert mycket tidigt lockat männi
skor hit. Ett indicium på att här varit rik tillgång på lax är väl namnen Laxön och Laxövat-
tungen. Det har bevisligen varit gott om säl i området. Det framgår av sälskattelängderna 
från 1500-talet. I "Op Bördenn upå speck 1559" kan man t ex läsa att "wedtt Gudzsöö 
Grundh bruka 3 bönder medh 4 nätth, Wedtt ffoxe biörckeskärenn Bruka 11 bönder 
medh 6 nätth i Rånöö [ffoxe biörckeskärenn bör vara identiskt med * Fjuksö-Björkskären, 
nuvarande Degerö-Börstskäret. Börstskäret ligger nämligen vid Fjuksön, men ägs av De
gerön, ett tidigare nybygge, därav namnet]. Widtth Siibrjönn Bruka 3 bönder medh 6 
nätth ij Brendöön". Siibrjönn är identisk med nuvarande Sigfridsön, som ligger ett par 
hundra meter från Vattungen. Sigfridsön ägs av byn Brändön. 
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För att komma in i dessa fjärdar har man varit tvungen att passera farvattnen vid Vattung-
en. Det är således sannolikt att Vattungen och Våttingen namngivits då de bestod av stenar 
och hällar över vattenbrynet till en höjd av 2—3 meter med farliga undervattensgrund 
omkring, vilket med de landhöjningsvärden som uppmätts i området, skulle ha skett mel
lan 900 och 1000. Se fig 6. 
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4 PERSONNAMN I NAMN PÅ -ÖN 
Bland namnen på de större öarna i NI s kärgård förekommer ett flertal, där man kan 
förutsätta att ett personnamn ingår i b-leden. Denna önamnstyp är för övrigt sparsamt 
företrädd i Norden, varför dessa namn påkallar en undersökning. 

4.1 Tidigare påpekanden om ö-namn1, samt om 
ortnamn med andra naturbetecknande hu
vudleder med personnamn i bestämnings
leden. 

I Österbotten förekommer enligt Karsten (1921:304 ff) personnamn i ca 15 ö-namn. B-
leden utgörs av namn som Bertil, Eskil, Ingill, Johan, Karl, Klemet, Sven, Åke och Östen. 
Karsten har tyvärr inte beskrivit ifrågavarande lokaler. De flesta namnen tycks dock vara 
gårds- och bynamn. 

Modéer (1933:219) anför för Mönsterås del att personnamnen i namnen på de större be
byggda öarna endast förekommer i undantagsfall. Han instämmer i Lindroths (1921:31, 
1922:87) gjorda uttalanden att personnamn sällan ingår i namn på större öar. Men han 
vänder sig mot Lindroths påstående (1921:31) att ägoförhållande skulle vara orsak till att 
större holme eller ö nära land och bygd skulle ha ett namn innehållande namnet på en 
person. Han anser det tvärtom osannolikt att personnamn i ö-namn skulle markera ägo
förhållande och anser Lindroths påstående ohållbart. 

I Nyland ingår enligt Westman (1935:34 f) personnamn i ca 10 ö-namn. Beträffande som
liga säger sig Westman vara osäker om etymologien. Han anför att man i Nyland, liksom 
annorstädes, kan förutsätta att ö-namnen icke åsyftar ägoförhållanden och hänvisar till 
Modéer. Det kan, menar Westman, vara rent tillfälliga händelser, som givit upphov till 
namnen. 

I sitt inlägg i en diskussion om sta-namnen (1967:67 f) hävdar Lars Hellberg att ortnamns
skicket i nordiska kolonisationsbygder från vikingatid och medeltid bl a kännetecknas av 
att personnamn i namnens b-leder där har en hög frekvens. B-leder innehållande person
namn förekommer inte bara i sta-namn utan är enligt honom allmänt förekommande "i 
bebyggelsenamn med naturbetecknande slutleder som -dal, -näs, -sjö, -å och -ö." Dessa 
ortnamn förekommer inte enbart västanhavs, utan exempelvis även i de av svenskar kolo
niserade delarna av Finland och norra Norrland, påpekar han vidare och hänvisar till 
Widmark i NoB 1959. (Jfr Hellberg 1980:134 om personnamn i ortnamn på Åland, hu
vudsakligen mansnamn, men även personbeteckningar som där är kolonisationsindike-
rande.) Där talar Widmark (1959:144 f) om Rickleå i Bygdeå sn, ett tidigare * By gda, som 
han anser innehålla mansnamnet Rickard. Enl Widmarks förmenande har kolonisatören 
Rickard senast på 1300-talet slagit sig ner där och givit namn åt det 1376 nämnda rikarz-
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boda och åt Rickleå. Ortnamnen Andersvattnet och Renbergsvattnet (Rembersuatn 1543) 
anförs som exempel på andra namn i Västerbotten som uppstått under liknande omstän
digheter. 

Före Widmark har Granlund (1956:35 ff) bland östnyländska ortnamn påvisat förekoms
ten av ånamn som innehåller personnamn. Han anför de många ånamnen på Island med 
personnamn i b-leden som jämförelse och påvisar (med hänvisning till Strömbäck 
1928:204 f, som utförligt beskrivit detta) den roll riterna kring ett landnamn kan ha spelat, 
när namn och land på det i besittning tagna området helgades med t ex magisk eld. Gran
lund har även uppgivit 23 namn på -näs av vilka 15 tycks ha personbetecknande b-leder. 
Dessa namn föranleder inte Granlund till någon kommentar i likhet med sitt resonemang 
kring sammansättningar på -å med personbetecknande b-leder. Granlund anser dock att 
den kolonisation som på detta sätt återspeglas i å-namnen har skett i relativt sen tid. Jfr 
T h o r s  o m  n a m n  p å  - n ä s  m e d  p e r s o n n a m n  i  b - l e d e n  i  Å b o l a n d  ( 1 9 7 2 : 1 5  f ) .  

4.2 Undersökningens syfte och utförande 
Avsikten med detta kapitel är att undersöka vilka ö-namn som innehåller personnamn 
och att identifiera dessa. 

Därefter bör man fråga sig vilket samband dessa namn kan ha med en kolonisation i 
området. Är namnen inlånade eller nordiska? Vilka var namnbärarna? När har de kom
mit till området och varifrån har de kommit? De i undersökningen aktuella person
namnen kan förväntas vara medeltida. Från den tiden känner vi in te till så mycket om 
personnamnsskicket mer än spridda notiser i diplommaterial samt namn på personer från 
"Bottnen" i Stockholms stads tänkeböcker. Först i och med 1543 års jordebok av Väster
botten får vi säkrare material att röra oss med. Den kommer att utgöra underlag för en 
jämförelse med personnamnen i önamnen, när det gäller frekvens och utbredning, och 
jag använder här Bengt Audéns Bottniska personnamn (1980). 

Flera av namnen i detta kapitel ingår även i kap Landhöjningen och namnen, där i e tt 
avsnitt en terminus ante quem framräknas för de tillandade öarnas namn. De båda kapit
len kompletterar således varandra. De slutsatser som kan dras i den här undersökningen 
flätas in i den sammanfattande diskussionen i slutet av kapitel 5. 

4.3 Presentation och behandling av namnen 
Följande namn från undersökningsområdet kommer att behandlas: Berendtsö, Ester sön, 
Germandön, Gussön, Hertsön, Hindersön, Junkön, Mannön, Person, Porsön och Sigfrid-
sön. I de näraliggande socknarna Norrfjärden i söder och Råneå och Kalix i norr kan 
följande namn innehålla personnamn: Bondön, Håkansön, Trundön, Högsön, Jämtön 
och Målsön. Även dessa ingår i u ndersökningen. Jag drar alltså i detta kapitel, liksom i 
kapitel 2, in liknande namn i N orrbottens skärgård utanför undersökningsområdet. 
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För fullständiga uppgifter med källangivelser och belägg beträffande namnen i NI hä nvi
sas till materialsamlingen. 

4.3.1 Berendtsö 

Berendtzöö 1737not 2 (se M), äldre namn på Brändön, sedermera Bodön (se under Bodön, 
kap 3) och Luleå stad 1652, då den genom landhöjningen till halvö förvandlade ön genom 
kunglig resolution fick stadsprivilegier. Bebyggelsen från det tidigare Luleå (från 1621), 
Gamla staden, numera Gammelstad, beordrades då flyttas till denna plats. B-leden inne
håller mansnamnet Berendt, lågtysk form av Bernhard, fty Berinhart (Modéer 1964:45, 
Otterbjörk 1979:79) Enl SMP:302 håller Berend Berendsson ting i Luleå sn 1489. Bernar-
dus (även Beren Um) förekommer 2 ggr i jb Vb 1543, varav 1 gång i Luleå (Audén 
1980:229). 

Berendtzöö anförs i en beskrivning över Luleå stad från 1737 som det äldsta kända nam
net på den halvö, tidigare ö, som nu utgör Luleå stadskärna. Namnet är visserligen endast 
känt genom detta enda belägg (se M), men enligt mitt förmenande bör det ha en plats här, 
eftersom det naturligt låter sig inlemmas bland den norrbottniska övärldens övriga namn 
med personnamn i b-leden. 

En brand uppges vara orsak till uppkomsten av namnet Brändö. Den efter branden upp
komna växtligheten gav mulbete och i samband därmed byggdes fäbodar, vilka givit nam
net Bodön (se M samt i kontext hos Nordberg 1965:48, 53, 88, 101, 219). 1598 avslutades 
en träta om äganderätten till Bodön mellan bofasta män i byn Gäddvik och Prästbordet i 
NI sn genom att bönder från Gäddvik intygar att Bodön hör Prästbordet till. I vittnesskrif
ten står bl a att en träta varit om en ö som tidigare kallades brendöö liggandes utanför 
Kalvasundet vid Prästbordets ägor . .ther prästerna nu alt sedan haffua hafdt sitt fä-
bodha ställe och förthenskull nu bodaöö kallas." (HLA Nederluleå OII:2). (Se närmare 
om namnets ålder i kap 3.) 

4.3.2 Ester sön 

Stor ö NÖ om Saxskäret-Uddskäret i y ttersta havsbandet. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Öster-1626, Östens- 1671a, b, 
1714, Eskiers- 1709?a, 1720?, 1736, Eskiärs- 1709?b, Eskiars-1721, Eskiär- 1729, Östers-
1743, Enskärs- 1801, Estels- 1814, Esters- 1790, 1842, 1868, tk, ek, sj. 
Uttal: Äistersoin/Äisteroin 1887, astep — 1931, 1 976, &sföa§ — 1982. 

Någon by med namnet Estersön har inte funnits på ön. Den har dock varit bebyggd och 
tillhört Saxskärs nybygge, över vilket karta upprättades 1814. En meddelare i byn Sun-
dom, Johan Östling 86 år (1985), berättar att hans farfars far bott på Estersön. Han bar 
tillnamnet Fiskare. 3 gårdar har funnits på ön. Nu bebos den endast sommartid. 

Möjligheten att kvinnonamnet Ester utgör namnets b-led kan avfärdas. Dels är kvinno
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namnet Ester ovanligt i ä ldre tid (1 belägg Esther 1449 Fini, hos Otterbjörk 1979:155), 
dels kan man först 1790 bland beläggen identifiera Ester i namnets b-led, och s-et i kom
positionsfogen är svårförklarligt om namnet är gammalt. 

Ytterligare två namnformer kan lämnas utan avseende, nämligen Ens kärs ön och Estels-
ön. Den förra verkar innehålla en 'Juniperus' + skär. Den får betraktas som en skrivare-
tymologi. I Estelsön har ^-ljudet felaktigt återgivits med /, då man tagit det för kakumi-
nalt /. 

Beläggen från 1709?, 1720?, 1721, 1729 och 1736 verkar ha en gemensam förlaga (se 
beskrivning och värdering av kartmaterialet s 200). Tre av beläggen har samma upphovs
man, Hans Kruse, nämligen de från 1720?, 1721 och 1729. De i dessa namnformer före
kommande Eskiers- och liknande gör att man kunde ansätta ett *Edskärsön. Förekoms
ten av ed i betydelsen 'landtunga mellan vatten, över vilken farkoster dragits eller burits' 
förefaller inte helt osannolik, om man på topografisk karta följer ekvidistanskurvorna för 
5 och 10 meter och tar i beaktande en landhöjning av 0,9 m/100 år. En sådan tolkning 
hade varit godtagbar om inte äldre belägg än från 1709 funnits. 

Det äldsta belägget innehåller Öster- i b-leden. Ett belägg från 1743 har Östers- i b-leden. 
Ön har ett östligt läge och b-ledsformerna kan vara en etymologisk feltolkning av en 
annan namnform. Nordlinders tolkning av namnet Estersön har också den med väder
strecket öster att göra. Han menar att namnet betyder 'österstön' eller 'östligaste ön' 
(1887:21). Samma uppfattning går igen hos dem som nu äger och sommartid bebor ön. En 
Superlativ av östra skulle emellertid lyda 0sterster och således ge ett *0stersta + ö > 0s-
terstö. Man väntar sig i så fall ett ö och ett t i skrivformen och uttalet av namnet som i * Ös
terstön. 

Vi får söka andra vägar till tolkning av Ester i Estersön. En parallell till b-ledsformen finns 
i namnet Estersmark i Nysätra sn i Västerbotten. Där ingår mansnamnet Östen i b-leden. 
Östensmark har utvecklats till både ett Estersmark och ett Ersmark (se Holm 1965:150). 
När det gäller Estersön har de två näst äldsta beläggen från 1671 (se ovan samt M) samt ett 
belägg från 1714 Östens- i b-leden. Det ena av beläggen från 1671 är sannolikt en avskrift 
av det andra (se värdering av kartmaterialet under 6.2). Dessa belägg med Östens- i fa-
leden ger anledning förmoda att Esters- i Estersön i likhet med Esters- i Estersmark går 
tillbaka på ett Östens-. Utvecklingen från ö till e är inte ovanlig. En tidigare använd di
alektform av namnet Östen var Esten (Otterbjörk 1979:138). Att ns i kompositionsfogen 
uttalas § beror på att postkonsonantiskt genitiv-s ofta i nordnorrländska mål blir supra-
dentalt (jfr Holm 1965:150 not 9). ns har uttalats r\ß, Östens-, Estens-: astarjß > asta§. 
Namnet Östen har varit vanligt i Norrland (Otterbjörk 1979:138), och tillhörde de nordis
ka namn som hade bred norrländsk förekomst på 1500-talet, vilket kunde vara ett indici
um på ett äldre samband mellan Västerbotten och Norge (jfr Audén 1980:79). I jb Vb 
1543 förekommer namnet 24 gånger, varav 5 i Luleå. I Kalix och Torneå förekommer 
namnet inte (Audén 1980:231). 
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4.3.3 Germandön 

Stor ö i Luleå södra skärgård. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Germus- 1559, Giermundd-
1563, Giermundzs- 1566, Giermundz- 1566, 1567, 1621, Germundz- 1568. Germunds-
1626,1709?a, Germuds-1714, Giärmund- 1671a, 1729, Germund-1695,1721,1743,1783, 
German- 1764a, b, c, 1774, Germand- 1868, sj 102, tk, ek, sj. 
Uttal: Djarmqdoi 1887, 4%armandQi 1933, jarmandói 1982. 

Någon bebyggelse på ön finns inte dokumenterad. Namnen G ammelav an och By viken 
(diskuteras senare i samband med kolonisationen) vittnar dock om att ön kan ha haft 
bebyggelse, vilken kan ha varit stadigvarande eller temporär. 

I Germandön ingår det nordiska mansnamnen Germund^3 (se Holm 1965:149), fsv Ger-
munder, som enligt Thors (1959:34 f) är vanligt i Sverige under medeltiden upp till Härje
dalen. Enstaka namnbärare fanns i Vb på 1500-talet. En genomläsning av namnbeläggen i 
SMP ger samma utbredningsförhållanden. 

8 personer med namnet Germund förekommer i jb Vb 1543, varav 1 i Luleå (Audén 
1980:229). 

Det äldsta belägget har 5 i kompositionsfogen. Ett belägg 4 år senare, 1563, har s-lös 
kompositionsfog. Att sedan ett flertal belägg under senare delen av 1500-talet samt ett 
par 1600- och 1700-talsbelägg har 5 i kompositionsfogen kan bero på att en skrivare felak
tigt fogat in ett genitiv-s i en skrivform, som sedan år efter år skrivits av (namnformerna 
under 1500-talet excerperade ur sälskatteregistret i KA). Detta genitiv-s var ursprungli
gen främst förbehållet maskulina och neutrala ^-stammar i singularis. w-stammarna till 
vilka Germund bör ha hört hade -ar i genitiv singularis. Detta -ar har längst funnits kvar i 
mansnamn, men har så småningom trängts tillbaka av s-genitiven (Wessén 1969:142). I 
Nim har den apokoperade genitivformen levt kvar. Ö-namnet återgår alltså på ett Ger-
munda(r)+ön > Germundön. Detta framgår av namnets dialektuttal samt det övervägan
de antalet skrivformer utan s i kompositionsfogen. 

Skrivformer med s i kompositionsfogen saknar således förankring i dialekten. En skriv
form med s kan helt enkelt ha tillkommit så att man identifierat mansnamnet Germund i 
önamnet, och har så fogat till det s som namnet vid den tiden skulle ha. Ett tydligen 
identiskt namn finns på Åland, Germundö (Hellberg 1980:135, 151 f). 

Beträffande uttal och skrivningar med a istället för u säger Holm (1965:149), att utveck
lingen mund till man är väl känd just från personnamn på -mund. Han anför också just 
namnet Germandön som exempel, ett namn som inte bara skrivs utan också uttalas med 
-a- i penultima. 

4.3.4 Gussön 
Stor numer landfast ö i norra skärgården. 
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Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Gudzs- 1559, Guds- 1650?, 
1671a, 1708?b, 1709?b, 1721, Guus- 1671b, 1714, 1720?, 1743, Gus- 1736, 1801c, 1868, 
Gulls- 1790, Gull- 1826, Guss- 1709c, d, 1786, tk, ek, sj. 
Uttal: gùsói 1931, 1976. 

Bebyggelse har funnits och finns på ön. Den äldsta bebyggelsen är belägen på ca 30 me
ters nivå. Gussön är inte belagt som bynamn. Byn Sundom är utspridd på ömse sidor av 
de sund som tidigare skilde Gussön från fastlandet. Ön är således en del av byn Sundom. 

Beläggen Gullsö 1790 och Gullö 1826 härrör från Krigsarkivets hydrografiska kartor över 
Bottenhavet och Bottniska viken. Kartorna spänner över ett stort område och beläggen 
får därför inte tillmätas så stor tillförlitlighet. Namnformerna torde antingen få ses som 
förskönande bildningar eller avskrifter av 1743 års karta (Hackzells), där det senare u-et i 
Guus- kan tas för II. De flesta av de övriga namnformerna tyder på kort vokal. Güüs-1671 
(dekorativ stavning?), Guus- 1671b, 1714, 1720, 1743 och möjligen Gus- 1736, 1801c och 
1868 skulle kunna återge ett uttal med lång vokal. Skrivningarna Guds- o dyl kan återge 
ett uttal dental + s, men det kan också vara en form av korrektion av Guss- genom associ
ation till Gud. För kort vokal talar uttalsformen. Sammanfattningsvis kan sägas att b-
leden kan gå tillbaka på ett Guds-, ett Guts-tlier ett Guss-. I Guds- och Guts- kan u ha 
varit långt, men förkortats framför två konsonanter i l ikhet med Gud - Guds. 

Det förefaller föga troligt att i b-leden skulle ingå genitiv av Gud. Visserligen finns på 
1721 års karta (KRA) angivet Lais kyrka på den höglänta delen av ön, där folksägnen 
säger att den första bebyggelsen etablerats, vilket skulle kunna tyda på någon form av 
kult. Men troligare är att någon stenformation i landskapet givit upphov till namnet Lais-
kyrka. I Norge och Sverige har kyrka använts för att beteckna klyftor och avsatser i berg 
(se Modéer 1933:84, Hovda 1944:39, Huldén 1952:36, Stahre 1953-54:24, Falck-Källqu-
ist 1984:6 ff).not4 

Av befintliga bildningar till roten i gjuta kan gjuta f, gaut/göt och guta f in te utgöra b-led i 
namnet Gussön,not 5 eftersom dessa ord inte kan ge ett guts > guss. En möjlighet vore att 
ansätta ett gut m eller n, men en sådan bildning är inte belagd. Karsten (1921:67) tänker 
sig visserligen ett samband mellan gårdsnamnet Guss och Gussbäcken, som kan återgå på 
ett fsv *Guss-ä, där i b-leden skulle ingå ett Guts- gen sing av fsv gut 'utflöde'. Vi får nog 
avvisa även ett sådant försök till tolkning av Guss i Gussön, eftersom ett appellativ *gut 
inte är styrkt."016 

Möjligheten att b-leden Guss- i Gussön innehåller ett personnamn måste prövas. Gusum i 
Östergötland skrivs 1415 gudisrum och består av fsv mansnamnet Gudhir och rum 'öppen 
plats' (senast Franzén 1982:103). *Gudisön skulle i analogi härmed kunnat ge ett Gudsön 
> Gusön. Namnet Gudhir finns emellertid inte belagt från Norrland. 

Ett namn som b-leden i Gussön skulle kunna innehålla är Guze, Gudze, vilket säkerligen 
är en bildning till något namn med Gudh- i b-leden. Jfr Lundgren-Brate s 83. 

Guze, Gus(s)e, Gudze är ovanligt, men säkert styrkt i Sverige under medeltiden. Även 
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ett runsvenskt Gus(s)i nämns i S MPs.not7 Namnet är tidigast belagt från Frösåkers hd 
(Valö sn) Sthlm 1 (1312?) guzœ (SD 3 s 101 or), från Närdinghundra hd Sthlm 11316 Guzi 
(SD 3 s 269 or), från Björkekinds hd Ögl 11401 Gusse (SDns 1 s 48 or). Under 1400-talet 
finns Guse belagt från Småland med tillnamn växlande mellan Nilsson och Niclisson 
(samtl belägg i avskrift). bi0rn ocphilipus guza s0ner nämns i Jämtlands och Härjedalens 
diplomatarium från Sundsjö sn-Jämtl 1 1426 (JHD s 203). — I Finland är namnet belagt 
från Esbo sn Nyland (FMU 6 s 226) Gudze Larisson 1552 (se även Freudenthal 1877:23). 

Guze förekommer också som tillnamn. Den ovan nämnde Guze i Småland kallas omväx
lande Guze Nilsson och Nils Nilsson Guze, det senare efter morfadern Nils Guze. I Trol
les jordebok nämns Germwnd Gwtzsae (se under Germund SMP), hemmahörande i 
Stenbrohults sn Kronob 1 1498. En Benth Gudzeffsson (sic) nämns som frälseman i Vich-
tis sn Tavastland 1433 (FMU 3 s 45), skrivs även Benth Gudzesson (Sv b s 363) 1438 och 
Benth Gussesson (FMU 3 s 375) 1442. 

Något som slår en vid genomgången av beläggen av mansnamnet Guze är att namnet har 
likartad förekomst som mansnamnet Manne, vilket kan ingå i ö-namnet Mannön (se 
dito). Namnen är belagda i Sthlms och Upps 1 och även söder därom i landskapen Öster
götland, Småland och för Manne även i Skåne. Manne förekommer så långt norrut som i 
Vnr 1, me dan Guze är belagt så långt norrut som i Jämtland (se ovan). Andra områden 
där namnens förekomst är belagd är i Nyland och Tavastland i Finland. Där uppträder de 
båda namnen mestadels i patronymikon. I Nordnorrland tycks namnen kunna beläggas i 
var sitt ortnamn i NI sn. Se vidare om namnen och kolonisationen under 4.6. 

Ett namn, som Guze, Gudze skulle kunna vara en kortform av, är mansnamnet 
Gudzorm. Det förekommer i jb Vb 1543 2 gånger i Kalix, norr om NI (Audén 1980:191, 
229) not8 £n kortform, Guze, Gudze, för detta namn kan ha förekommit i Norrbotten, 
fastän namnet Guze inte finns belagt längre norrut än i Jämtland. Ett Gudze i ö-namnets 
b-led skulle resultera i namnet *Gudza+ön > Gudz+ön > Gussön. En liknande utveck
ling har med stor sannolikhet ägt rum med namnet Gudsås gasas i Marks hd Älvsborgs 1, 
där b-leden (enligt SOÄ IX: 1, s 204 f) troligen innehåller mansnamnet Guze, kortnamn 
för Gudsorm eller Gudsärk. Jfr även tre norska namn i NG band nr 1 s 247, 385, 391. 

Av de ovan framlagda tolkningsförslagen torde framgå att någon helt säker tolkning av 
namnet Gussön inte kan ges. Den enda som formellt inte möter något hinder är, att ett 
personnamn Guze, Gudze ingår i namnets b-led. Med den tolkningen ansluter sig namnet 
naturligt till den stora gruppen av ö-namn med personnamn i b-leden som här redovisas. 

4.3.5 Hertsön 

Numera landfast ö med förstadsliknande bebyggelse men även stora ytor som utnyttjas 
för rekreation och fritidshusbebyggelse. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Hers- 1539, 1553, 1568, 
1671a, Herss-, Hersz- 1543, 1546, 1547, 1556, Heerss- 1580, Härss- 1562, 1605, Härs-
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1567, 1597, Häärs- 1671b, Härts- 1729, Härtz- 1736, 1817, Hästs- 1764b, c, Herts-, Hertz-
1645?, 1709?a, b, 1721, 1790, 1868, tk, ek, sj. 
Uttal: Haifoi 1887, hà§ói 1930, hà§ói 1931, ha§ói 1933. 

Herszöönn nämns som by 1543 (jb Vb). Bykärnan låg vid nuvarande ekvidistanskurvan 
för 10 meter på SV Hertsön innanför Kalvholmen, Kattgrundet och Storgrundet. Luleå 
kommun har exproprierat den gamla byns gårdar och upplåtit marken för villor och fler
familjshus. Ett par av byns äldre mangårdsbyggnader finns kvar och har renoverats. 

Av de b-ledsformer som presenteras ovan får Hästs- från 1764 betraktas som en felskriv
ning. Samtliga namnsformer utom Heerss- 1580 och Häärs- från 1671, tyder på kort vokal. 
För ursprunglig kort vokal talar också uttalsformerna ha§, ha§. § är det vanliga uttalet av 
den äldre ljudförbindelsen rs i nordnorrländska mål. Det tz som från mitten av 1600-talet 
förekommer i vissa belägg kan möjligen bero på påverkan från tyskans Herz. 

Mansnamnet Hans uttalas på samma sätt som b-leden Herts- i Hertsön på Nim. Detta 
föranleder Hulda Rutberg att ange Hertsön, uttalat hà§òi, såsom motsvarande Hanson 
(DAUM 2537). "Skrivningen Hertsön har vunnit hävd, men Hanson är tvivelsutan det 
riktiga," säger hon. Vidare uppger E Brännström 1930 (OAU, DAUM) att en då 74-årig 
hemmansägare Karl Sandström menar, att Hans ingår i b-leden. Jfr Hansgrundet, SÖ om 
Saxskäret, som uttalas hàpgròna. Någon skrivform med Hans- i b-leden finns inte belagd, 
utan, som framgår ovan, endast Hers- alltsedan 1500-talet, varför vi får avfärda dessa 
förslag till tolkning av Hertsön. 

I b-leden ingår med stor säkerhet mansnamnet Herse. Namnet finns inte i runinskrifter 
och är enligt Thors (1959:58) svagt belagt under medeltiden: 1337 nämns Hcerserus, troli
gen från Ångermanland (SD 4:570 or), 1479 nämns htvssa (nom) i Väja Ytterlännäs sn 
Vnr 1 (enl SMPs 1479? dec u o Vaga Ångermanland Mur). 

Förutom dessa av Thors anförda belägg (vilka som framgår också finns i SMPs) finns 
följande i SMPs: Hersa (gen), son till Sigurdus de Glappastadum, som citerar H:s uppgif
ter vid undersökning av gränsen mellan Uppsala och Åbo stift; filij sui dicti Hersa 1374 
(u d Sv b s 153 u o, även i JHD s 121). (Denne är troligen identisk med den son till en 
norrlandsfogde som, enl Bygdén 1921:28, burit namnet.) Vidare Lasse Hersse 1470 i Ny
köping (RAp 19/3), samt Martin Hersason, vilken står inför Stockholms rådhusrätt 1496 
(Sthlm st tb 2:3 s 301). (Rörande de två sistnämnda se även Thors 1959:58 f.) Dessutom 
finns Härse belagt som tillnamn från Tjurbo hd Västmanland 1371 (petrus Härse 1371 
BSH 1:137). 

Även under 1500-talet är namnet belagt från Norrland. Det är vanligt i Medelpad och 
Ångermanland, men sällsynt i Västerbotten (Thors 1959:59). Herse bonde i Säbrå sn Vnr 
1 1535 (hersse i mudgerd KA 1535 Ghj), Herse Larsson betalar skatt i Skogs sn Vnr 11542 
(herse KA Norrl 1542:3 f 123), Herse Nisson bonde i Häggdångers sn Vnr 1 1543 (herse 
nilson KA Norrl 1543:3 f 9 3), Herse Larson 1544 (herse larson KA 1544:4 f 3 8), Herse 
Ingemarson bonde i Stigsjö sn Vnr 1 1544 (herse ingemarson KA 1544:4 f 39). Samtliga i 
SMPs. 
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I Västerbotten finns namnet endast belagt från Skellefteå sn, Herse bonde i Skellefte sn 
Vb 1 1543 (herse KA Norrl 1543:2 Bogsk f 11, hersse KA Norrl 1543:2 f 2 8). (Jfr Audén 
1980:230). 

Thors antyder (1959:59) förekomsten av ett appellativ, hersir: "Hersir finns kanske i ett 
jämtländskt belägg 1348 (DN 3:211), Hœsser j Nce se. Namnet (eller det likalydande ap-
pellativet) ingår i Härsbyn i Steneby sn, Dalsland (SOÄ 19:112)". Detsamma skulle enligt 
Thors gälla sockennamnet Häradshammar i Östergötland. Går man till Franzén 
(1937:44), som Thors anför som källa, kan man dock på angivet ställe inte finna något fog 
för påståendet. 

4.3.6 Hinder sön 

Stor ö öster om Herstsön. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Hinderss-, Hindersz- 1543, 
1546,1547,1605, Henders-1567,1580, Hynderss- Hyndersz- 1558,1559,1561,1562, Hin
derst 1619, Hinders- 1539,1547,1554,1556, 1563,1645?, 1671a, b, 1695, 1709a, b, 1714, 
1721, 1790, 1868, ek, tk, sj. 
Bynamnet, detsamma som önamnet, finns belagt från mitten av 1500-talet (Se M). 
Uttal: Hindefoi 1887, handapói/hindapói 1931, hindepói 1976. 

B-ledsformen Hinders- framstår som både det äldsta och det yngsta skriftliga belägget. 
Hinders-, men även Henders-, återspeglas i de dialektala uttalsformerna hinda§ och 
handa§. 

Hinders förekommer som gårdsnamn i Lappfjärds och Kvevlaks socknar i Österbotten 
(Karsten 1923:10, 108) och är genitiv av Hindrik. Se härom Granlund 1956:136. Jfr även 
Hindersgjutan, Hindersholmen i Österbotten (Karsten 1921:216, 367), Hindersholmen i 
Nyland (Westman 1935:158) samt Hinders berget i Houtskär (Zilliacus 1966:202). 

Hindriky Hindrich är vanligt i Västerbotten på 1500-talet. Förekomsten av tyska namn är 
då låg i övre Norrland. Ett undantag är just Hindrich (Henrik). I jb Vb 1543 förekommer 
65 personer med namnet Hindrich, varav 34 i Torne, 8 i Kalix och 5 i Luleå (Audén 
1980:230). Namnets höga frekvens i Norrland kan bero på att Henrik (Heikki) är Finlands 
nationalhelgon. Via Tornedalen och över Bottenviken har namnet förts till nordnorrländ
ska bygder. (Pellijeff 1965: 170 ff, Audén 1980:64.) 

Ännu vanligare är Hinder framför allt belagt i patronymikon i Västerbotten i äldre tid. 
Det tycks vara särskilt vanligt i Torneå. I jb Vb 1543 förekommer Hinder i patronymikon 
83 gånger, varav 46 i Torneå (Audén 1980:236). I namnet Hindersön ingår således i b-
leden en motsvarighet till det i nutida namnskick förekommande namnet Henrik. 

4.3.7 Junkön 

Stor ö NÖ om Sandön. 
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Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Jomk- 1671a, Jonk- 1764a, c, 
Junck- 1671b, 1721, 1729, 1736, Junk- 1709?b, 1714, 1764b, 1868, tk, ek, sj. 
Uttal: Joijkoi 1887, jòogkói 1930, jagkói/jògkòi 1931, jògkói 1982. 
Junkön nämns som by första gången i NI församlings skriftebok 1765. 

Junk-, ibland stavat med ck, är den mest frekventa av de belagda skrivformerna, därnäst 
kommer Jonk-. Jomk- är ett enstaka belägg, som får anses vara en felskrivning. 

I b-leden kan en sidoform av binamnet Junker ingå. Vid behandlingen av ortnamnet 
Junkboda i Västerbotten säger sig Holm (1965:153) uppfatta Junke som en möjlig sido
form till binamnet Junker, Junkare.not 9 Som exempel på namnets förekomst anför han 
Olaf iunckare i Torne (1539). Mycket talar å andra sidan för att Jonke, en hypokorism för 
Johan (Modéer 1964:82) eller Jon (Otterbjörk 1979:105), skulle ingå i Junkön.™1 10 jogk i 
jògkói kan således gå tillbaka på jôgk joogk 'Jonke' (DAUM 2537). Jfr Widmark 
(1958:57), Valtavuo-Pfeifer (1975:188)"och Otterbjörk (1979:105). 

Kortformerna för Johan förekommer i Norrbotten med någon variation av vokaluttalet. 
En kortform för Johan uppvisar gårdnamnet isi Jank i Småsel, Kalix (ÖNON 7A:75), en 
annan, möjligen identisk kortform för Johan, jagk, uppges från Sunderbyn, NI (1984), 
och Gyljen, Ökx sn finns gårdnamnet Jonk(e) enligt Pellijeff (1980:75) liksom i Vännäs i 
Ökx sn (ibid). 

Det förefaller således sannolikt att hypokorismen Jonke såsom en lokalt föekommande 
personnamnsform skulle kunna ingå i Junkön. Önamnet skulle då gå tillbaka på ett *Jon-
kaön > Jonkön. (Jfr Jonkgrundet i Mjöfjärden Rå sn, Jonkbäcken och Jonkmyran i Kalix 
— ÖNON 7B:83 — ). För detta talar dels uttalsformen, dels att Jonke, som framgår ovan, 
har en viss förankring i norrbottniskt personnamnsskick i apokoperad form. 

Johan förekommer inte i jb Vb 1543. Jon, en sidoform till Johan finns belagd där tillsam
mans med Jöns inte mindre än 295 ggr (Audén 1980:230). 

4.3.8 Mannön 

En ö i den södra skärgården. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Man- 1559, 1671b, 1714, 
1737, 1743, Mand- 1566, 1728, Manne-*"11 1567, Mann- 1671a, 1682, 1736, 1790, 1868, 
tk, ek, sj. 
Uttal: Mannoin 1887, mäqoi 1931, 1982. 
Som by nämns Mannön första gången i en husförhörslängd 1810 (se Nordberg 1965:78). 
Som åbo nämns Mats Thurfjell. På Mannön har bybebyggelse bestående av 4 gårdar be
stått långt in på 1900-talet.not 12 

Samtliga namnformer verkar tyda på ett uttal av b-leden med kort vokal, utom möjligen 
beläggen på Man- från 1559,1671b, 1737b, 1743. För detta uttal talar också uttalsformer
na av namnet. Det troliga är väl att även beläggen med Man- i b-leden uttalats med kort 
vokal i likhet med man 'mansperson'. 
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Öarna Manneholm och Mannegrund i Mönsterås skärgård innehåller enl Modéer 
(1933:231) appellativet man '(människa) mansperson'. Namnen kan vara föranledda av 
besök av något slag, säger han. 

Om Mannön, en ö i Dalälven, Gästrikland, säger Pellijeff (1965:119), att Mannön torde 
betyda 'den (av människor) bebodda ön' till skillnad mot de många öarna i närheten som 
var — och ännu är - obebodda. Han håller för troligt att Mannön i Lule skärgård, alltså 
vårt Mannön, har samma betydelse. Vårt Mannön skulle alltså i likhet med de ovan 
nämnda namnen i Mönsterås skärgård kunna innehålla appellativet man. Ön har varit 
besökt framför allt i samband med fiske. Det vittnar beläggen från sälskatteregister och 
fiskeregister om. I ett protokollsutdrag i NI häradsarkiv (HLA Nederluleå Nb OII:2) av 
år 1682 framgår att en tvist under lång tid pågått mellan byarna Alvik och Ersnäs om 
fisket vid Alhamn och under och kring Mannön. Tingsrätten fastslår i domen att alviks-
borna får avstå från allt fisket kring Mannön, eftersom ersnäsborna vid lagmansting 1657 
erhållit rätten till laxfisket vid sagda ö och emedan alviksborna ej kunnat bevisa sig äga 
någon rätt till "smått fiskeri efter sik" omkring denna ö. 

Nära Mannön ligger Kunoön, som kan tolkas som 'kvinnoön'. De två öarna tillhör de 
högsta öarna i denna flacka skärgård, och utgör som sådana goda seglingsmärken. Ofta är 
en sådan funktion namngivningsorsak. Mannön och Kunoön kan ha varit de två öar som 
varslat om land, liksom de två klipporna Kallur och Konan på Färöarna, vilka synts vida 
omkring och skall ha givit namn åt Kallsoi och Kunoi 'mandön' och 'kvindeön' (se Matras 
1932:165). Öarnas form kan i detta fall ha legat till grund för namngivningen (se Jakobsen 
1908-1909:66). 

Paret Mannön-Kunoön talar onekligen för det ovan framlagda tolkningsförslaget, men 
även andra vägar till tolkning av b-leden i Mannön bör prövas. 

Vi kan sannolikt utesluta den tolkningsväg som Stahre är inne på, när det gäller namnen 
på Man- i Stockholms skärgård (1953-54:29,1986:277 ff). Det rör sig nämligen i samtliga 
av hans fall om omflutna lokaler av mindre format med namn på -skäret, -kobben och 
-örn. Namnen på Man- har för Stahre en dyster klang. Han inlemmar dem i samma grupp 
som namnen med b-leden Dödman-. De skulle vittna om på platsen ilandflutna lik. Jfr 
Lindroth (1922:149) om Manskär och OGB 3 s 163 om Manneskär. 

En möjlighet till tolkning av b-leden kan sökas i personnamnet Manne. Namnet Mani 
eller Manni finns på flera runstenar i Uppland och Södermanland, men är ytterst sällsynt 
under medeltiden, säger Thors (1959:74, se även Otterbjörk 1979:11). Det kan dock en
ligt Thors ingå i ortnamn som Manstad i Lerdals sn Dalsland (SOÄ 18:76), Manbyle i 
Funbo sn Uppland, i Manntorp V Torsås sn Småland samt Mannarp Harplinge sn Halland 
(SOH 1:118). 

Efter att ha gått igenom de belägg på mansnamnet Manne som finns i SMPs är jag inte 
villig att hålla med Thors. Där finns Manne väl belagt från Skåne i söder till Dalarna i 
norr. Från Skåne finns så tidiga belägg som från 1100- och 1200-talen. Följande belägg 
från landskapen norr därom kan tänkas ha större betydelse för min undersökning: Manne 
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i Vaksala sn Upps 1 1299 (SD 2 s 304 or), Manne i Tegelsmora sn Upps 1 1312 (SD 3 s 92 
or), Manne i Jumkils sn Upps 1 1345 (michaeli mannason (dat) 1345 SD 5 s 430 or, antagli
gen bosatt i Vnr 1), Manne Jogan i Mora sn Kopp 1 Dalarna 1563 (manne jogan 1563 KA), 
Manne Jonn i Mora sn Kopp 1 Dalarna 1570 (Manne Jonn KA Dal 1570:20 ti). I Finland 
tycks namnet endast ha förekommit i sydöstra delen av landet under medeltiden. En 
Manne omtalas i Morgenpört i Pyttis 1438 (Sv b s 363). För övrigt förekommer namnet 
endast i patronymikon: Niclis Mannasson Lammi sn Tavastl 1374 (FMU 1 s 353), Nisse 
manason Hattula sn Tavastl 1423 (Sv b s 303), laurens mannasson Karis sn Nyland 1457 
(FMU 2 s 364), Olaff Mannasson i Karis sn Nyland 1457 (FMU 4 s 124 or). 

Av de svenska beläggen att döma har mansnamnet Manne inte varit spritt norr om Dalar
na under medeltiden. Detta utesluter inte förekomsten av enstaka namnbärare norr 
därom. Michael Mannason i belägget från 1345 ovan tycks t ex ha varit bosatt i Väster
norrlands län. Man kan dock notera att Manne är väl belagt från Uppland och Finland. 

I beläggen ovan rör det sig i samtliga fall om det fsv mansnamnet Manne, bildat av sub
stantivet madher 'man'. Den kortform Manne av Emanuel, Manfred och Magnus, som 
förekommer i nutida namnskick kan inte dessa namn utgöras av och den kan inte heller 
ingå i Mannön. Otterbjörk (1979:111) hänför den till modern tid. Det äldre personnam
net Manne förekommer inte i jb Vb 1543 (Audén 1980). 

Jag har tidigare, vid behandlingen av namnet Gussön och det i b-leden av detta namn med 
stor sannolikhet ingående namnet Guze, anfört hur överraskande likartad förekomst de 
två namnen Manne och Guze uppvisar (se under Gussön). Namnen i Nyland och Tavast-
land är belagda framför allt i patronymikon, medan de i NI sn tycks kunna beläggas i b-
leden i ö-namnen Gussön och Mannön. För mansnamnet Manne i Mannön talar vidare att 
Manne sannolikt ingår i ortnamn i Halland, Småland, Dalsland och Uppland (se ovan). 
Thors nämner (1959:74) att namnet sannolikt ingår i ett ortnamn Mannœbôle i Sagù, 
nämnt 1405 (FMU 2:51 or). 

Tänkbart är att Mannön småningom uppfattats som 'karlön'. Personnamnet i ö-namnet 
har tagits för appellativet man och så har Kuno-ön 'kvinnoön' bildats som pendang därtill. 
Den Manne som med sitt namn skulle ingå i b-leden i Mannön kan ha haft besittningsrät
ten till ön och fiskevattnen däromkring. 

Av ovan framlagda förslag till tolkning av b-leden i Mannön framgår att något helt oan
tastligt förslag till härledning inte är möjligt att komma fram till. Mycket talar dock för det 
senaste förslaget. 

4.3.9 Person 

Tidigare stor ö med bybebyggelse i norra skärgården, nu by vid E4. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Pedhers- 1482, 1502, Peders-
1492, 1543, 1580, 1605, Päders- 1562, 1709?a, Pedersi- 1567, Peers- 1597, Peersi- 1619, 
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Pers- 1539, 1543, 1546, 1547, 1553, 1554, 1555, 1556, 1580, 1619, 1645?, 1671b, 1801c, 
1868, tk, ek. 
Uttal: Päirsoi 1887, pé§i 1930, 1931, pa§oi 1976. 

Bybebyggelse på ön kan genom namnbelägg dokumenteras till 1400-talet. Det tidigast belag
da namnet är bebyggelsenamn. Det är nämligen bebyggelsen och inte ön som omtalas. 

Av skrivformerna framgår att det är det fsv personnamnet Pedher, Peder, Päder som 
ingår i de tidigaste beläggen från 1482 till 1709. Belägget från 1482 är för övrigt det tidi
gaste belägget överhuvudtaget på ett ö-namn med personnamn i b-leden i NI. 

Per förekommer 204 ggr i jb Vb 1543, varav 36 ggr i Luleå (Audén 1980:231). I en testa-
mentshandling av år 1339 avfattad på latin (Svenaids - Svenaldus de rutuvik - testamen
te, SD 4 s 646), nämnes bland testamentsvittnena en fabro petro in 00, vilken enl Nord
berg (1965:51) skulle kunna vara den Petrus, Peder, Per, som med sitt namn ingår i b-
leden i namnet Person. Jfr i den sammanfattande diskussionen i kap 5, där en annan åsikt 
om detta belägg framlägges. 

4.3.10 Porsön 

Den nu landfasta ön med detta namn har tidigare bestått av två öar. Den del som kallas 
Lill-Porsön är nu bebyggd med förstadsliknande bebyggelse och högskola. Stor-Porsön är 
till stora delar ett naturreservat. 

Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Portis-, Portz- 1596, Påhls-
Påls-1731, Portz-1731, Pårts- 1737,1769, Porss-1744, Ports- 1749,1752,1779-80,1801, 
1817, 1819, Port- 1797, Pors- tk, ek. 
Uttal: Påffoi 1887, Pò§ói 1931. 

Namnet Pål, som är belagt i Västerbotten under 1500-talet (8 namnbärare i jb Vb 1543, 
varav en i Luleå, Audén 1980:231) ingår i ett par skrivformer: Pålsön, Påhlsön 1731.not 13 

Men man skall säkert inte fästa avseende vid dessa skrivformer, som med stor sannolikhet 
är föranledda av uttalsformen, ^-ljud i dialekten svarar mot ett äldre rs eller kakuminalt 
l+s (jfr Rutberg 1924—31:112), Man kan jämföra med namnet Estersön, som vid en skatt
läggning 1814 skrivs Estelsön. Där har ^-ljudet felaktigt skrivits Is, då man tagit det för 
kakuminalt l+s. )jfr även Målsön, se ÖNON 7A:32). Skrivformerna med Pål- i b-leden 
får avfärdas av ytterligare en anledning. Två skrivformer av namnet, från 1596, visserli
gen i samma akt, Portisöen och Portzöen, och ett flertal senare belägg pekar i en helt 
annan riktning, som innebär att ett personnamn inte ingår i Porsön. (Porsön behandlas 
även under 3.5.2.4.4) 

4.3.11 Sigfridsön 

Stor ö NV om Brändön i N skärgården. 
Sammanställning av belagda skrivformer av namnets b-led: Siibrj- 1559, Sibbrj- 1561, 
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Sybrijs- 1562, Sijbryss- 1563, Siffer- (otydlig skrift) 1566, Sibriss- 1567, Sebreds- 1671a, 
Sebresz- 1671b, Siffris- 1783-85, 1793, 1801a, 1868 (el Norrön), Sigfrids- 1757, 1801c 
1842, sj 102, tk, ek, sj. 
Uttal: sifnsQi 1931, 1976. 

Någon bebyggelse har veterligt inte förekommit på ön. Den har använts som resurs av 
Brandö by. Ett betydande sälfiske har bedrivits vid ön. Den har ända till våra dagar varit 
känd för detta. Jfr de äldsta beläggen som härrör från sälskatteregistret. 

Vissa 1700-talskartor utan årtal (Sjökarteverket Litt No 2, 3, 9, ej med i M), ritade efter 
1721 har namnformen Strömsön och liknande på den plats, där Sigfridsön ligger. På 1721 
års karta står Skrämsön, vilket går tillbaka på ett Skränmåsören (jfr Skrämisöhn 1729), 
namn på en liten ö N om Sigfridsön, nu tillandad. Namnet Strömsön, tyder på att ovan 
nämnda kartor är avskrifter av 1721 års karta och att Strömsön är en korrigerande etymo-
logisering av Skrämsön. (För övriga belagda namnformer se M.) 

I Sigfridsön ingår gen av mansnamnet Sigfrid. I jb Vb 1543 förekommer namnet Siffrid 
(Audén 1980:70) 4 gånger, men även Siffreth (ibid:231) (se vidare strax nedan). Det är 
den förra av dessa namnformer som ingår i beläggen från slutet av 1700-talet fram till 
1900-talets början och uttalet överensstämmer också med den. Den assimilation av d 
framför s som skett i sammansättningsfogen är normal (se Noreen 1904:205, 224). 

I de tre äldsta b-ledsbeläggen Siibrj-, Sibriss-, Sebreds- är det svårt att identifiera namnet 
Sigfrid och de utgör ett problem. Det labiodentala/-et har blivit en labiolabial media b. 
Man kan jämföra med kvinnonamnet Lovisa, som i Nim blivit både Låff och Låbb (se 
Nordlinder 1887:4). Skrivformerna med b av ö-namnet kan vara avskrifter av en ur
sprunglig skrivform baserad på en dialektal uttalsform. Först 1757 uppträder den skriv-
form med personnamnet Sigfrid i ö-namnets b-led (se M) som man sannolikt alltsedan 
namntillkomsten haft klart för sig att namnet innehåller. En genomgång av SMPs mellan 
1000 och 1560 ger nämligen inga belägg med namnformerna Siibrj-, Sebred- eller liknan
de. Namnet Sigfrid förekommer emellertid i många olika skepnader. Freudenthal 
(1877:46) säger om namnet: "Intet namn fins i de gamla skatteböckerna under så många 
olika former som detta(jag har räknar över 20)." 

Som nämnts ovan förekommer namnet Siffrid i jb Vb 1543. Det har 4 namnbärare i Vb 
och inte mindre än 66 i Öb 1548 (Audén 1980:70). Sankt Sigfridnot 14 ansågs under medelti
den vara Sveriges apostel, liksom Henrik var Finlands skyddshelgon (Otterbjörk 
1979:14). De båda tyska namnens spridning har dock enl Otterbjörk inte något styrkt 
samband med detta. Namnet (fsv Sighfridh) är åtminstone delvis inkommet från tyskan 
(iSiegfried). (Hellquist under Sig-.) 

4.3.12 ö-namn med personnamn i bestämningsleden 
i Norrbotten utanför undersökningsområdet 

Även i Norrbottens skärgård utanför undersökningsområdet finner man i namn på stora 
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öar b-leder som innehåller personnamn. Här behandlas dessa mera kortfattat. 
Bondön, uttalas bòundòin, bóandòm. Bondöön jb Vb 1543. 
Den numera landfasta Bondön ligger i Piteå sn och har bybebyggelse med samma namn 
som ön. 

B-leden kunde innehålla mansnamnet Bonde. Namnet är identiskt med substantivet bon
de 'bofast man' och har använts som personnamn så sent som på 1800-talet (Otterbjörk 
1979:80). Fastän namnet var ganska vanligt under medeltiden, är det inte belagt norr om 
Jämtland. Även under 1500-talet är det sällsynt i Norrland (Thors 1959:18). Detta gör att 
man bör utgå från appellativet bonde, vilket sannolikt ingår i gårdsnamnet Bonde i Båt-
skärsnäs samt i Bondersbyn i Töre sn (ÖNON 7A:52 f). Bondön hör alltså med all sanno
likhet inte till kategorin ö-namn med personnamn i b-leden.not 15 

Håkansön, uttalat hoka§óin, hoka§óin, hoka§óin (DAUM 2539). Hakonshöö 1505, Hå-
konssöön jb Vb 1543. 

På den numera landfasta Håkansön i Norrfjärdens sn finns bybebyggelse med samma 
namn som ön. I b-leden ingår det nordiska namnet Håkan!Håkon. Namnet Hakon hade 
äldst tillbaka gen-ändelsen -ar (jfr Håkmark och Håknäs i södra Västerbottens län). — I 
jb Vb 1543 förekommer 26 personer med namnet Håkon, varav 5 i Luleå och 1 i Piteå 
(Audén 1980:230). Håkon torde enl Audén tillhöra de mera typiskt västerbottniska 
namnen under 1500-talet. 

Trundön, uttalat tràndòin, tróndòin el tròndòin. 
Trundön finns inte belagt som bynamn i jb Vb 1543. Namnet förekommer däremot i 
fiskeregistret 1567 (1567:11 3:0 fol 15 r). Trundön ligger också den i Pitebygden 
(Norrfjärdens sn). Den är tillsammans med Berkön omfluten, men förenad med fastlan
det med en bro. På ön finns bybebyggelse med samma namn som ön. 

I namnet Trundönnot 16 ingår den svaga namnformen Trunde och inte den starka formen 
Trond, som är mycket vanligare (Holm 1965:152). Den svaga formen Tronde finns belagd 
i Piteå sn på 1500-talet. Tronde Trulson betalar, enl SMPs, tionde i Piteå sn Nb 1 både år 
1555 och 1556. I jb Vb förekommer en Truls Tronson (se Audén 1980:237) i byn Rosvik, 
som ligger några kilometer från Trundön. Enl Fredriksson (1974:147) bäres namnet 
Tron(d), Trund av 14 personer varav 2 norrbottningar och namnet Tronde av 4 personer i 
Dalarna vid 1500-talets slut. Om namnet se även Thors (1959:92 f). 

Högsön, uttalat haoksi. Högszöönn jb Vb 1543. 
Högsön ligger i Råneå sn. Den är numera landfast och har bybebyggelse med samma 
namn som ön. 

B-leden i namnet torde innehålla mansnamnet Hög eller Hök.not 17 Mansnamnet Hööck 
finns belagt i jb Vb 1543, dock endast 1 gång, i Skellefteå (Audén 1980:230). Enl tradition 
i byn innehåller b-leden i Högsön namnet Hög. De första bebyggarna skall ha varit "han 
Sven i Diket, han Håkan i Riset och han Hög å Heden" (OAU, DAUM). Det är uteslutet 
att b-leden kan innehålla adj hög. Ön skulle då heta Högön. Jfr Högön i Kalix (ÖNON 
7B:80). 
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Ett testamentsvittne, Hoher i Hvita,not 18 nämns 1409 i ett pergamentsbrev (HLA Neder-
luleå 011:2). Hvita bör vara identiskt med Vitå i Råneå sn inte långt från Högsön och 
mansnamnet Hoher med Hök. (Jfr Holm 1965:152.) 

Jämtön, uttalat jàmtài, jàmtœi (äldre uttal) jamton (yngre uttal). Jemttöön jb Vb 1543, 
Jempttönn 1554, 1559 (KA Uppbörden på sälspäck i Lula sn). 

Jämtön ligger i Rå sn. Den är numera landfast och har bybebyggelse med samma namn 
som ön. 

Traditionen säger att den förste bebyggaren skall ha varit en jämte (DAUM 2543). Inbyg-
garbeteckningar var i äldre tid vanliga som personnamn (se Hellquist 1912:106, Modéer 
1967:99). Det är omöjligt att avgöra om b-leden i Jämtön innehåller personnamnet Jämte 
eller inbyggarbeteckningen jämte, om det är Jämtes ö eller jämtens (jämtarnas)ö, som 
åsyftas i namnet. (Jfr Jämteböle i ÖNOV 14A:42). Vilketdera det än är, så är namnet eller 
appellativet kolonisationsindikerande som b-led i ett ö-namn och visar här på kolonisatö
rens ursprung, Jämtland. 

Jämte förekommer inte i jb Vb 1543 vare sig som dopnamn eller i patronymikon. 

Målsön, uttalat mò§o(n). morthensöö 1505, Mortenszöön 1543 (för ytterligare belägg se 
ÖNON 7A:32). 

Målsön ligger i Nkx sn. Den har bybebyggelse med samma namn som ön och är numera 
landfast. I b-leden ingår mansnamnet Mårten. Personnamnet Morten har 28 bärare i jb 
Vb 1543, varav 1 i Kalix (Audén 1980:230). Ortnamnet Målsön behandlas av Pellijeff i 
ÖNON 7A:32. 

4.4 Sammanställning av de i ö-namnen ingående 
personnamnen samt en kommentar tifl dessa 

Nedan följer en sammanställning av ö-namnen och de personnamn som ingår eller antas 
ingå i ö-namnen. Här redovisas vidare om personnamnet är nordiskt (nord) eller inlånat 
(lån) och om namnet förekommer i jb Vb 1543, om det där är belagt som förekommande i 
Luleå, och om det förekommer i jb Öb 1548 samt namnets frekvens i dessa källor (enl 
Audén 1980). De ovan behandlade Bondön och Por sön har inte tagits med, då de antagli
gen inte hör hit. 

Luleå jb Vb jb Öb Art 
ö-namnet 1543 1543 1548 

Berendtsö Berendtzöö 1737 — Berendt (Bernardus) 1 2 — lån 
Estersön, Östensön 1671 — Östen 5 24 1 nord 
Germandön, Germusönn 1559 — Germund 1 8 — nord 
Gussön, Gudzsöö 1559 — Guze, Gudze - — — nord 
Hertsön, Hersöön 1539 - Herse - 1 — nord 
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Hindersön, Hindersön 1539 - Henrik (Hindrich) ( 5 65 184) lån 
Junkön, Jomkön, Junckön 1671 — Jonke (JonUöns) (32 295 299) lån 
Mannön, Manön 1559 - Manne? - - - nord 
Person, Pedhersö 1482 - Petrus, Per 36 204 275 lån 
Sigfridsön, Siibrjönn 1559 — Sigfrid (Siiffreth) - (4 66) lån el nord 
Håkansön, Hakonshöö 1505 - Håkon 5 26 1 nord 
Högsön, Högszöönn 1543 - Högl Hök - 1 - nord 
Jämtön, Jemttöön 1543 - Jämte? - - - nord 
Målsön, morthensöö 1505 - Morten 1 28 53 lån 
Trundön, Trondön 1567 — Trunde (Tron) - (1) - nord 

Av personnamnen i ö-namnen är 9 namn nordiska, 1 svårbedömt (Sigfrid), övriga inlåna
de. Av samtliga personnamn är alla utom Jämte, Manne och Sigfrid tämligen säkert iden-
tifierbara. Manne är, som framgår där namnet Mannön behandlas, visserligen under me
deltiden belagt i Norrland så långt upp som till Västernorrlands län, men osäkerheten om 
namnets förekomst norr därom gör, att vi bör sätta ett frågetecken efter namnet. Dessut
om ges andra möjligheter till tolkning av namnets b-led än som innehållande ett person
namn. Jämte kan vara antingen en inbyggarbeteckning eller ett personnamn. 

De i namnen ingående personnamnen tycks överlag ha en viss förankring i namnskicket 
under 1500-talet, vilket framgår av jämförelsen med jb Vb 1543. 12 av de 15 namnen 
återfinns där. 

Om vi ser till namnens ursprung, märker vi att de nordiska namnen överväger. 9 av 
namnen är, som nämnts, klart nordiska: Germund, Gudze, Herse, Manne?, Håkon, Högl 
Hök, Jämte?, Tronde och Östen. 

I vilken riktning pekar då dessa namn? En grupp personnamn som man kan jämföra med 
är personnamnen i namnen på -mark i Nordnorrland. Dessa är i huvudsak koncentrerade 
till Västerbottens kustland, men förekommer även i trakten kring Piteå i södra Norrbot
ten. Ett enstaka namn på -mark finner man i Överluleå sn, Skatamark, som kan innehålla 
binamnet Skati. Norr därom finns inga namn på -mark. 

De nordiska personnamnen i ö-namnens och mark-namnens b-leder är av stor betydelse 
för dateringen av dessa namn. Många av öarna, vilka i b-leden innehåller eller antas inne
hålla nordiska namn, är numera tillandade. Hertsön och Gussön i NI är liksom Håkansön, 
Högsön, Jämtön och Målsön i Norrbotten utanför NI namn på tillandade öar. Hertsön 
har, enl i kap 3 (3.5.2.4.11) framräknad TAQ, tillkommit före 1410-1520, då ön med 
detta namn senast var omfluten och blev landfast. Namnet bör ha tillkommit ännu längre 
tillbaka i tiden, då ön verkligen gjorde skäl för namn på -ön. Före 1400 har namnet Herts
ön under alla omständigheter tillkommit. I de ovan uppräknade namnen på tillandade öar 
ingår nordiska mansnamn i alla utom i Målsön (Mårten), som innehåller ett kristet namn. 
Detta faktum gör att man möjligen kan dra den slutsatsen, att dessa ö-namn tillhör de 
äldsta ö-namnen med personnamn i b-leden. Öarna har sannolikt tillhört dem som först 
befolkades med stadigvarande eller i vissa fall temporär bosättning. 
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Uppvisar då personnamnen i ö-namnen och personnamnen i mark-namnen några gemen
samma drag? Jag har tidigare vid behandlingen av namnet Ester sön jämfört b-leden i 
detta namn med b-leden i Estersmark i Nysätra och Ersmarh i Umeå. B-leden i alla tre 
namnen innehåller mansnamnet Östen. Detta nordiska namn tillhörde de 10 vanligaste 
nordiska namnen i jb Vb 1543 med den högsta frekvensen näst efter Sven i Vb (se Audén 
1980:78). I Högsön och i Hökmark i Lövånger ingår inte samma namn i b-leden. Namnen 
är dock besläktade. Se Holms behandling av namnet Hökmark (1965:152). En intressant 
iaktagelse kan man göra beträffande namnet Källbomark i Byske sn. Det skrevs Ger-
mundzmark 1572 (Kelman(n)emark — och liknande — 1539, 1543,1546). Jfr formen Ker-
mundö och liknande för Germundö på Åland (Hellberg 1980:151). Se Widmarks 
(1963:44) och Holms (1965:49) tolkningar av Källbomarks b-led. Germundzmark som 
sannolikt enl dessa tolkningar bör ses som en felaktig namnform, visar dock att namnet 
Germund åtminstone var känt av skrivaren, men väl också brukades i Vb under 1500-
talet, vilket också framgår av jb Vb, där namnet förekommer 8 gånger, varav 1 i Luleå, 1 i 
Lövånger, 2 i Byske och 4 gånger i Umeå (Audén 1980:229). Mansnamnet Håkon ingår i 
Håkansön och sannolikt även i Håkmark i Umeå. (Se Nordlander 1905:296, Holm 
1970:53.) Skillnaden i kompositionstyp i de båda namnen: Hakons+ö — Hakona(r) 
-\-mark, tyder på att det senare namnet tillhör en äldre kompositionstyp. 

I vissa avseenden kan man således finna beröringspunkter vid en jämförelse mellan per
sonnamnen i ö-namnens och i mark-namnens b-leder, men som tidigare nämnts är mans
namnen i raarfc-namnen nästan alltid nordiska. Två namn nämns av Holm som varande 
icke nordiska (1965:151 f). Det är namnen Blasius och Flörika, Florika, som skulle ingå i 
Blåsmark respektive Flurkmark. Att de nordiska namnen i så hög grad överväger bland 
dessa namn kan tyda på att de är något äldre än ö-namnen med personnamn i b-leden. 
(Märk även kompositonsformen i Håkmark ovan.) 

Även i ö-namnens b-leder ingår, som framgår av sammanställningen, icke-nordiska 
namn. Dessa är Berent, Henrik, Per (Petrus), Jonke(Johan), Pål?, Mårten och det härvid
lag svårbedömda Sigfrid. Av dessa är Henrik, Per och Sigfrid helgonnamn, som under 
medeltiden blev populära. Sigfrid har tidigare nämnts som exempel på namn som tyder på 
kontakter Uppland-Finland. Sigfrid i Sigfridsön kan vara indicium på kontakter mellan 
Nordnorrland och Uppland under medeltiden men även kontakter Nordnorrland-Finland 
(Sigfrid är nämligen sällsynt i Sverige utanför Gotland och Uppland under medeltiden -
Fredriksson 1974:139 — men har hög frekvens i Finland). Henrik var vanligt i norra Norr
land under medeltiden. Det kan ha ett samband med att Finlands nationalhelgon hette 
Henrik (Heikki). Som framgår av sammanställningen har namnet nästan 3 gånger så hög 
frekvens i Österbotten som i Västerbotten på 1500-talet. Namnet har spritts via kontakter 
norra Sverige - norra Finland. 

Ett samband med Norge antyds av namn som Tronde, Östen och Håkan.not 19 (Jfr Audén 
1980:79). Det norrländska namnskickets sammanhang med namnskicket i Norge är dock 
inte tillräckligt undersökt för ett definitivt ställningstagande (jfr Thors uttalande 
1959:111). 
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4.5 Namnen på -näs, en jämförbar namngrupp 
ö-namnen med personnamn i b-leden kan jämföras med en annan grupp naturnamn!be
byggelsenamn (jfr Hellbergs beteckningar äkta och falska naturnamn 1980:124). Jag 
åsyftar namnen på -näs(et). 

Man kan förutsätta att näs såsom varande en topografisk företeelse ursprungligen namn
givits efter form, färg, läge och liknande som i Långnäset, Svartnäset och Forsnäset. Hell
berg (1980:129 ff) har funnit många bebyggelser i det åländska vattenriket med namn på 
-ö, -holm(a), -udd, -näs och -vik. Speciellt talrika är namnen på -näs med personbeteck-
nande b-leder. Hellberg har påvisat inte mindre än 10 by- och gårdsnamn på -näs med 
olika slags personnamn i b-lederna. Detta anser han vara ett för kolonisationsnamn ka
raktäristiskt särdrag. Granlund har, som tidigare nämnts, i sin avhandling om bebyggelse
namn i östra Nyland uppgivit 23 namn på -näs av vilka 15 tycks ha personbetecknande b-
leder. 

En sådan anhopning av namn på -näs med personnamn i b-leden kan inte NI uppvisa. I 
namnen på de gamla byarna Ersnäs (ericsnäs 1502) och Antnäs (Antenäs 1482) ingår 
emellertid mansnamnen Erik och Ante (smeknamn för Anders, Otterbjörk 1979:75). 

Det bör i detta sammanhang påpekas att Pellijeff inte uppger några namn på -näs(et) som 
innehållande personnamn för Kalix del. I Västerbotten ger Holm ett exempel på ett namn 
på -näset som kanske innehållande ett mansnamn. Det är Tegsnäset (uttal med akut ac
cent) kanske innehållande mansnamnet Th(i)ägn (1965:152). Här kan dock även nämnas 
ett i Nordmaling, Vb 1, förekommande namn på -näs, Håknäs (by) hóknas, som sannolikt 
innehåller Håkon!Håkan+näs. Beträffande näs-namnen i NI, Ersnäs och Antnäs, namn 
på två stora byar, centralt belägna och tidigt belagda, är det alldeles klart att de bör 
jämställas med ö-namnen med personnamn i b-leden. Holm har också i ett flertal namn 
på -träsk, -vattnet och -sjö(n)not 20 i Vb funnit personnamn i b-leden (1965:153). Inte blott 
ö och näs-namn utan många andra ortnamn med naturbetecknande huvudleder och med 
personnamn i b-leden bör alltså kunna betraktas som ett slags bebyggelsenamn tillkomna 
under speciella förhållanden, s k kolonisationsindikerande namn. 

4.6 ö-namnen och kolonisationen 
Jag anknyter här till det inledande avsnittet, där det konstaterats att personnamn i ort
n a m n  i  k o l o n i s a t i o n s o m r å d e n  ä r  v a n l i g t  f ö r e k o m m a n d e .  E n  s ä r s t ä l l n i n g  i n t a r  ö -
namnen med personnamn i bestämningslederna i Norrbotten. Ingen nor
disk arkipelag visar någon motsvarighet härtill om man bortser från en liten grupp av 
namn på -ö med personbetecknande förleder på Åland (Hellberg 1980:135) .not 21 Se även i 
inledningen om de österbottniska ö-namnen med personnamn i b-leden. 

Personnamn ingår ofta i bebyggelsenamn. I norrbottniska bebyggelsenamn förekommer 
personnamn framför allt i b-leden i namn på -by, -land, mark. Som exempel så sådana 
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namn kan nämnas Bensbyn (Bensaby 1492 Sthlms st tb), där hypokorismen till Bengt, 
Bense, ingår, Björsbyn (i Björsbynom 1492 Sthlms st tb), där Björn ingår, Ängesbyn (In-
geldzby 1502 HLA Nederluleå 011:2), där Ingel, Ingil ingår, Börjeislandet (Bijrijslandh jb 
Vb 1543), där Byril (Nordlander 1905:280), Bijrie (jb Vb 1543 Audén 1980:229) torde 
ingå, Skatamark (skatamark 1409 HLA Nederluleå 011:2), där Skati kan ingå. Man kan 
jämföra med de åländska och östnyländska namnen på -by (Hellberg 1980:44 ff, Gran
lund 1956:201 ff). 

Dessa namn utgör exempel på primära bebyggelsenamn med personnamn i b-leden. Per
sonnamnen är i dessa klart kolonisationsindikerande. 

Hur skall då ö-namn med personnamn i b-leden betraktas, som bebyggelsenamn eller 
naturnamn? Personnamnen i ö- och näs-namnens b-leder ger namnen en särprägel. Man 
kan i likhet med Hellberg (1980:124) använda beteckningarna äkta och falska naturnamn, 
det senare speciellt om namnen med personnamn i b-leden (ibid: 129—134). ö- och näs
namnen får genom personnamnen i namnens b-leder mera karaktär av primära bebyggel
senamn än av primära naturnamn. 

Man kan jämföra med Orkneyöarna. De erhöll under vikingatiden nordisk befolkning. 
Detta har satt sina spår i önamnen. Namn som Egilseynot 22 (Egilsay), Gareksey (Gairsay), 
Grimsey (Graemsay), Kolbeinsey (Copinsay), Hrólfsey (Rousay), Rinansey (North Ro-
naldsay), Rqgnvaldsey (South Ronaldsay)not 23 (se Orkneyinga sagan samt Marwick 1952 
passim) vittnar om den nordiska kolonisationen (Jfr Hellbergs uppfattning — 1980:168 
—). ö-namnen med personnamn i b-leden i Norrbottens skärgård har tillkommit på sam
ma sätt, som ett slags primära bebyggelsenamn. 

Hur har då en kolonisation gått till som resulterat i dessa så specifika ö-namn? Norrbotten 
koloniserades sent ur centralsvenskt perspektiv sett, först på 1300-talet och framåt enligt 
tidigare forskning. (Se därom i t ex ÖNH 1:125; jfr även Isaksson 1967:62 ff.) Nutida käll
kritisk forskning kring det material man tidigare stött sig på hävdar emellertid att en kolo
nisation skett tidigare än så. Se bl a Sundström (1978:144-173 passim) och Egerblad 
(1982:32) samt kap 5. 

Under tidig medeltid var vattenvägar i stort sett de enda tillgängliga färdlederna i denna 
del av vårt land såväl sommar som, tillfrusna, vintertid (jfr Sundström 1978:144 f). Det 
föll sig under en landnamstid helt naturligt för en nybyggare att bosätta sig på en stor ö, 
där fiske och sälfångst utgjorde huvudnäringarna, men där även tillgång på mark för jord
bruk och boskapsskötsel var av stor vikt (jfr Egerblad 1982:32). Uppgrundningsmarker, 
liksom vid högvatten översvämmade områden, gav goda ängsmarker. 

Den förste besittningstagaren eller ledaren för en grupp kolonisatörer har valt boplats 
med omsorg. Samtliga öar med här behandlade namn var strategiskt belägna vid älv- och 
fjärdmynningar (se karta 25). Därifrån kunde de rika fiskevattnen behärskas och handel 
bedrivas. Här möttes färdvägar inifrån landet och utifrån havet. 

Alla öar med personnamn ingående i ö-namnets bestämningsled har haft bybebyggelse 

180 



utom Sigfridsön. Det är vidare tveksamt om Germandön haft bybebyggelse (se härom 
n e d a n ) .  D e  a l l r a  f l e s t a  ö - n a m n e n  k a n  s a m m a n k o p p l a s  m e d  ä l d r e  b e b y g g e l s e  p å  
öar na och ett flertal finns belagda i jb Vb 1543. Dessa är: Hertsön (Herszöönn), 
Hindersön (Hinderszöönn), Håkansön (Håkonssöön), Högsön (Högszöönn), Jämtön 
(Jemthöön), Målsön (Mortenszöön) och Person (Pederssöö). Alla dessa jordeboksöar är 
numera tillandade utom Hindersön. 

Hindersön är också den enda av längre ut till havs belägna öar med personnamn ingående 
i namnet som fortfarande har bybebyggelse av gammalt datum. Bebyggelsen är utbredd 
ovan 6-meterskurvan. Öns högsta punkt ligger 30 meter över havet.not 24 Ön är alltså rela
tivt hög i denna mycket flacka skärgård. Ön har fortfarande agrar bebyggelse. (År 1981 
fanns 10 hushåll på ön - Isaksson 1982:123 Öns hushåll hade 1986 utökats till 12, men 
någon utökning av de agrara hushållens antal torde inte ha skett. 21 personer bor för 
närvarande på ön.) 

Berendtsö, utgör, bland de här behandlade öarna med personnamn i bestämningsleden, 
ett särfall. Namnet är som tidigare nämnts belagt endast en gång, 1737. Personnamnet i b-
leden kan ha ett samband med den norrlandsfogde Berend Berendsson, som nämns i ett 
dombrev 1489 (ÖNH 1:238). Han kan ha haft besittningsrätten till ön. 

D e  ö a r  s o m  i n t e  h a f t  t i d i g  b y b e b y g g e l s e  å t e r f i n n s  a v  n a t u r l i g a  s k ä l  i n t e  i  j b  V b  
1543. De kan dock trots det ha varit bebodda, temporärt eller i vissa fall stadigvarande, av 
fiskare och / eller av jägare. Man finner nämligen många o-namn med personnamn i be
stämningsleden som saknas i jb Vb 1543 i sälskatteregistret i KA 1559—1584: Germandön 
(Germusön), Gussön (Gudzsöö), Mannön (Marcön) och Sigfridsön (Siibrjönn). Trundön 
(Trondönn) återfinns i fiskeregistret 1567. Dessa öar kan tillhöra den grupp öar som ovan 
beskrivs som temporärt använda i samband med fiske eller som säsongboplatser vid t ex 
sälfångst. Junkön kan möjligen också föras till denna grupp. Ön kan ha utnyttjats tempo
rärt för att så småningom få bofast befolkning. Junkön nämns som by första gången i NI 
församlings skriftebok 1765 (Nordberg 1965:78). Fortfarande bor familjer året runt på ön 
(12 personer 31/12 1983, uppgift från pastorsämbetet i NI församling). Jordbruken är nu
mera nedlagda och man sysslar enbart med fiske. Tidigare bofasta personer på Estersön 
och Mannön bebor numera öarna endast sommartid. Gussön har tidigare genom sund 
varit skild från byn Sundom, som den tillhör, men är numera landfast. 
Vissa öar med personnamn ingående i namnet kan ha haft bebyggelse som övergivits. Det 
kan man misstänka om Germandön. Två namn på Germandön indikerar äldre bebyggelse 
som kan ha övergivits. Det är namnen By viken och G ammelav an. På tk och ek kan man 
konstatera att dessa namn nu står för våtmarker i det inre av södra Germandön. Jfr 1783 
års karta (karta 23), där namnet By viken, men inte G ammelav an finns utsatt. Om man 
följer ekvidistanskurvan för 5 meter på tk, upptäcker man, att där dessa våtmarker nu 
ligger var för ca 500 år sedan ett sund, som delade ön i två delar. Där har så småningom 
genom landhöjning och uppgrundning bildats en vik, som kallades Byviken. Namnet sä
ger oss att här antingen funnits en boplats som har kunnat kallas by eller så har denna vik 
temporärt använts av byn, i detta fall Kallax by,not 25 sannolikt i samband med fiske. Men 
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Karta 24. Sigfridsön år 1757 av E Hackzell. På den västra udden står Fiskarehus. Dessa är 
också utmärkta. I öster ligger gusöänget. 

Karta 23. Karta över Germandön år 1783, ritad av P Novander. 
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Karta 25. ö-namn, som kan innehålla personnamn. Bondön, Högsön ochjämtön (som även 
de förekommer i texten) ligger utanför kartbilden. Öarnas konturer har inritats för att ge en 
uppfattning om att det är fråga om namn på öar. 
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man kan också ha bedrivit myrslåtter på de genom uppgrundningen uppkomna strand
ängarna. Viken, som tillhört byn, har så kallats Byviken. 

Namnet Gammelavan strax intill Byviken vittnar om att här funnits en avsnörd vik eller 
ett stillastående vatten, sannolikt förenat med havet av ett nor. Jfr namnet Gammel-
hamnen på ön Kluntarna, nu namn på en tjärn, där tidigare en hamn fanns samt namnet 
Gammelhamnen på Norr-Espen, nu namn på en tjärn, tidigare en hamn. 

Även Sigfridsön, som tidigare nämnts som den enda av öarna med personnamn ingående 
i namnets b-led som veterligt inte haft bebyggelse, kan ha haft temporär sådan. Namnet 
nämns i sälskatteregistret under 1500-talets senare hälft under 6 år. Fortfarande talar man 
bland de gamla byborna i Sundom om det själafiske 'sälfiske' som bedrivits vid Sigfridsön. 
Det som vittnar om temporär boplats på ön i samband med fiske är namnet Fiskarehus på 
en karta över Sigfridsön från 1757 (se karta 24). På kartan är också två hus utritade på en 
åt norr utskickande udde på västra sidan av ön. Trots att ön är och har varit tillhörig 
Brändö by är gusöänget, sannolikt brukat av bönder på Gussön (tillhörig Sundoms by), 
utmärkt på östra sidan av ön. Även på den västra sidan av ön är ängsmarker markerade. 
Ön har således använts temporärt för både fiske, sälfångst och strandslåtter. 

Säger oss då ö-namnen och de däri ingående personnamnen någonting om när den koloni
sation skett som återspeglas i namnen? I sammanställningen av de i ö-namnen ingående 
personnamnen (under 4.4) finns efter ö-namnet angivet det äldsta belägget för ifrågava
rande ö-namn. Där framgår att de flesta finns belagda i källor från 1500-talets mitt (jb och 
sälskattelängder). Person (Pedhersö) dock från 1482, Håkansö (Hakonshöö) och Målsön 
(Morthensöö) från 1505. Man får alltså räkna med en TAQ 1480 resp 1500 för dessa tre 
namn. Om man betänker att en etablerad bybebyggelse inte kan ha bildats på en genera
tion, bör öarna ha koloniserats och ö-namnen tillkommit under tidig medeltid, ca 
1200—1300-talet. Detta gäller kanske i ännu högre grad Hertsön och Hindersön, vilka 
TAQ-daterats i kap 3. Hertsön har där en TAQ ca 1450 (1410-1520) och Hindersön en 
TAQ ca 1460 (1360—1580). Dessa två namn är alltså tillkomna före 1450. - En faktor 
som man bör ta i beaktande när det gäller ö-namns ålder, är öarnas höjd över havet. De 
högsta öarna med personnamn ingående i namnet är Gussön (65 meter) och Hertsön (76 
meter). Om man vidare tar med i beräkningen att dessa ö-namn innehåller två gamla 
nordiska personnamn, Guze (Gudze) och Herse borde de tillhöra de allra äldsta ö-
namnen i området. 

Vi har vidare konstaterat att ö-namnen innehållande personnamn har beröringspunkter 
med mark-namnen i Västerbotten och södra Norrbotten med vilka de kan vara samtida 
eller något yngre. Det ovan sagda sammantaget gör att de i detta kapitel behandlade ö-
namnen kan dateras till medeltidens tidigare hälft. 
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5 ÖVRE NORRLANDS 
BEBYGGELSEHISTORIA 
I BELYSNING AV ÖNAMNEN 

Eftersom ordet ö i dialektområdet av allt att döma endast har haft betydelsen 'omfluten 
lokal', skulle, enligt den i kapitel 3 gjorda geologiska dateringen, vissa namn ha hög, ja 
mycket hög ålder. En del av önamnen kan liksom namnet Vattungen i Sigfridsöfjärden ha 
tillkommit under vikingatid och vittnar om mycket tidig nordisk närvaro i området. 

För att få en bakgrund till diskussionen relaterar jag kortfattat senaste arkeologiska fynd 
och utgrävningar samt annat källmaterial som framlagts rörande övre Norrlands äldre 
historia och som kan ha relevans i detta sammanhang. 

5.1 Människor i övre Norrlands kustland. 
Arkeologiska fynd och annat källmaterial 

5.1.1 Stenålder och bronsålder i övre Norrlands kustland 

De första spåren av människor i övre Norrland kan, enligt Lundholm (1980:38), vara en 
boplats vid Byske älv, daterad till 6000 f Kr. (Om utgrävningarna av boplatsen se Sund-
qvist 1978:132.) Lundholm ger (1980:37-48) en översikt över den norrländska stenål
derns kulturgrupper i övre Norrland,not 1 av vilken framgår att inga spår av människor i 
Norrbottens kustland påträffats under stenåldern. I det av mig undersökta området är det 
endast de nu landfasta Gussön, Herstön och Ön (i Måttsund) som uppnår höjder som 
legat ovan vattenytan den aktuella tiden. 

Av fornlämningar från bronsåldern ligger de flesta hittills kända i kustlandet och utgörs 
av rösen. Man har påträffat ett 80-tal gravar, ibland enstaka, ibland hela gravfält som i 
Jävre i närheten av Piteå. Om rösen i Norrbotten se Lundholm (1980:48 ff med referen
ser). Fyndplatserna ligger på berg vid 25—40 meters nivå eller kring dalgångar som tidiga
re varit sund eller vikar. 

Inga önamn i undersökningsområdet kan av naturliga skäl gå så långt tillbaka i tiden som 
till denna forntid. 

5.1.2 Järnålder i Norrbottens kustland 

Från större delen av järnåldern finns endast ett fåtal fynd. Först mot slutet av järnåldern 
eller under vikingatiden (800—1000) blir fynden talrikare. Det mest kända är det s k Bro-
tjärnsfyndet i Öl sn (gränsande till NI uppströms Lule älv). Det är ett gravfynd daterat till 
1000-1100 (Serning 1960:46 ff). 
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Den gravlagde upptäcktes vid grävningar i en sandbacke vid Slumpberget 1940 tillsam
mans med en mängd gravgåvor (se NbM 4900, Odencrants 1943:95 f, Serning 1960:160 f, 
Lundholm 1980:51, Wallerström 1982:33). Forsarna i Luleälven vid Heden har haft bety
delse för gravens läge. Den bästa vägen att bära båtar förbi forsar i Lule älv till marknads
platsen i Heden gick strax förbi Brotjärn (Odencrants 1943:98 ff). Av gravfynden framgår 
att det var köpmän österifrån som kom att färdas längs Lule älv förbi denna plats med sina 
varor (Lundholm 1980:51 f). Fjellström (1985:82) vill se detta tidigmedeltida gravfynd 
samt ett likartat i Vaikijaur i Jokkmokks sn som ett tydligt vittnesbörd om en västfinsk 
förbindelse med Lule älvdals område och anför som stöd för denna åsikt Sernings yttran
de om fynden, att de kunde vara finska och inte svenska, eftersom de i så hög grad över
ensstämmer med gravfynd från sydvästra Finland. 

Detta gravfynd visar att människor färdats i Lule älvdal under tidig medeltid. De köpmän 
som det tydligen rör sig om har besökt handelsplatser och även, får man förmoda, 
namngivit dessa men även replipunkter såsom rastplatser samt seglingsmärken. Vilka 
dessa människor kan ha varit och hur dessa namn har sett ut vet vi ingenting om. 

Här bör ett fornminnesområde på ön Stor-Rebben i Piteå skärgård nämnas. Det har sin 
motsvarighet i de forntida boplatser som man funnit på Hornlandsudde i Hälsingland, 
Storön i Ångermanland, Snöan, Stora och Lilla Fjäderägg, Holmön, Grundskataräftan 
och Jungfruhamn i Västerbotten samt Jävre i Norrbotten enligt Varenius (1964:47 ff), 
som på uppdrag av Norrbottens Museum och Riksantikvarieämbetet har karterat områ
det. På Stor-Rebben fann Varenius 27 husgrunder och 6 labyrinter. Bebyggelsen tycks ha 
varit intimt förknippad med havet och ligger relativt oskyddad för väder och vind. Avsak
naden av torv som byggmaterial gör ett täckningsmaterial av tältkaraktär sannolikt. Inga 
avfallslager vittnar om permanent bebyggelse. Det har alltså rört sig om säsongboplatser 
eller temporära boplatser. Varenius har med utgångspunkt från boplatsernas läge (höjd 
över havet) och en landhöjning av 0,9 meter/100 år konstaterat att en bebyggelse av den
na art kan ha funnits från 500 e Kr, och de facto har funnits omkring 1000 e Kr. En 
husgrund på Holmögadd utanför Umeå (2 m ö h) visar att primitiva bostäder av den här 
typen varit i bruk in på 1800-talet och kanske ännu längre fram i tiden. Boplatser av denna 
art har således använts länge och är svårdaterbara.not2 

5.1.3 Medeltid 

Bristen på skriftligt källmaterial rörande övre Norrlands kustlands medeltidshistoria gör 
att vi, även när det gäller den, får söka oss till andra typer av källmaterial för att få veta 
något om bebyggelseutvecklingen under denna tid. 

Ett svenskt-finländskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt har etablerats med avsikten att 
klarlägga bebyggelseutvecklingen i Tornedalen. Wallerström och Koivonen har vid ut
grävningar i Övertorneå kunnat visa på en agrar bostättning där under 1000-talet e Kr. 
(Om redovisningen av projektet, se Sundström-Vahtola—Koivonen 1984.) 

I Piteå sn har Kyrkbyn, en nu försvunnen bebyggelseförtätning, grävts ut under ett antal 
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år kring 1970. Resultatet av utgrävningarna väntar enligt Wallerström (1982:31) på sin 
slutliga bearbetning och publicering. Efter att ha analyserat de fynd som ditintills bearbe
tats framlägger Lundholm (1958:94 ff) sin syn på Kyrkbyns kontakter med yttervärlden, 
vilka pekar på att kommersiell verksamhet varit knuten till platsen. Förutom av husgrun
der består fynden bl a av glas och stengods, som påvisats härröra från Mellansverige, men 
också från kontinenten. Någon bosättning i Kyrkbyn under vikingatid kan, enligt Lund
holm, inte antas ha existerat med hänsyn till högsta högvattennivå och strandförskjut-
ningsdata. 
Strandbunden bosättning kan enligt honom ha existerat 1100—1200 e Kr. En pollenanalys 
ger enligt Lundholm (1978:104) indikation på tidig medeltida bebyggelse. — Vad Lund
holm frågar sig i samband med det ovan nämnda pollenanalytiska resultatet är, varför de 
historiska källorna tiger om denna tidiga kolonisation, och varför fynd i stort sett saknas 
från denna äldre epok. 

Att fynd saknas kan enligt min mening till en del bero på att arkeologiska utgrävningar i 
övre Norrlands kustland inte skett i någon större omfattning. Den påbörjade inventering
en av fasta fornlämningar har hittills gett goda resultat på många håll. Den är ett led i 
arbetet med att utarbeta en ny ekonomisk karta över Norrbotten. Inventeringen leds av 
riksantikvarieämbetet och har för Nederluleås del påbörjats under 1987. Det s k Luleälv-
dalsprojektet (en tvärvetenskaplig undersökning av Lule älvdal) vid Umeå universitet, 
som ännu inte skriftligen slutrapporterats kan också förmodas komma att bidra till vår 
kunskap om Lulebygdens bebyggelsehistoria. 

För NI sockens del har inga systematiska utgrävningar av samma slag som de i Kyrkbyn i 
Öjebyn företagits. I slutet av 1960-talet gjordes exploateringsgrävningar i Gammelstad i 
närheten av prästbostället för att ge plats åt de byggnader som fördes till platsen av Norr
bottens museum, och som nu är Friluftsmuseum. Där påträffades rester av hus och före
mål, som kan dateras till tiden kring 1300 och framöver. Några av byggnaderna som fun
nits på platsen kan vara från 1200-talet. Här, liksom i den tidigare omtalade Kyrkbyn, kan 
man med hänsyn till strandförskjutningsdata och högsta högvattennivå inte räkna med 
bebyggelse tidigare än så. Även dessa fynd visar på förbindelser med Östersjöområdet. 
(Se Wallerström 1983:26, där fynden redovisas.) 

Den medeltida kyrkan i Gammelstad antas ha grundlagts vid 1300-talets slut eller ca 1400 
(Gerda Boëtius, citerad hos Nordberg 1965:64 f). Ett kapell nämns i rutviksbon Svenalds 
testamente 1339 (SD 4 s 626). (Se härom nedan under 5.2.2.) Det är det äldsta skriftliga 
dokumentet i vilket Luleå (apud capellam predictam Lulo) och Rutvik (rutuvik) nämns. 
Fastän kyrkobyggnader nämns först detta år i NI sn, kan den romersk-katolska kyrkan 
redan tidigare ha givit anledning till bosättning vid och exploatering av områdena vid 
älvmynningarna i Norrbotten. 

Jag syftar då på det katolska fastebruket (beskrivet hos Wallerström 1983:35 f). Det på
bud som utgick efter fjärde laterankonciliet 1215 stadgade att varje församlingsmedlem 
regelbundet skulle bikta sig och motta sakramenten samt fasta, detta senare inte mindre 
än 180 av årets dagar, vilket ökade behovet av fastemat, som till stor del bestod av fisk 
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(ibid:39 ff). De rika laxälvarna fick under denna tid betydelse som leverantörer av faste
mat. Stor betydelse hade laxfiskena vid Edeforsen i Lule älv. 1327 uppläts dessa fisken åt 
ett konsortium, där ärkebiskopen Olof Björnsson var en av delägarna (ibid:38). Även 
insjöfiskar kunde fångas i stora kvantiteter och konserveras genom torkning för leverans 
söderut och till kontinenten (Wallerström 1982:40). Annat vilt som säl och sjöfågel räkna
des också som "fisk" (ibid:39) 

Kyrkans intresse för Norrbotten resulterade så småningom i byggande av kyrkor, till att 
börja med träkyrkor. De under 1400-talet tillkomna stenkyrkorna utgör i sig monument, 
som stöder vad som i övrigt framkommit om förekomsten av människor i området tidiga
re än vid 1300-talets början. 

Människor som deltagit i dessa väldiga kyrkobyggen (Nederluleå kyrka i Gammelstad är 
Sveriges största medeltida byggnadsverk norr om Uppsala domkyrka) måste ha varit väl 
etablerade i bygden inte bara sedan en, utan sedan flera mansåldrar tillbaka. 

Här kan nämnas att NI sn vid betalningen av Älvsborgs lösen enligt sölfskatteregistret 
1571 var den rikaste socknen i hela riket räknat per capita (Olofsson 1962:410). Det före
faller osannolikt att NI sn hunnit bli den rikaste socknen i hela riket, inte bara på det vi 
kallar lösöre, utan också på boskap (utom svin) (ibid:416) på ett par mansåldrar, koloni
serad, som vi får förmoda, av föga kapitalstarka människor. 

Det är först i och med jordaboken av Västerbotten 1543 som vi får ett skriftligt material 
att stödja oss på, som kan ge upplysning om de byar som då etablerats i Västerbotten, den 
kuststräcka, som nu är uppdelad på Västerbottens och Norrbottens län. 

5.2 Önamnen som indikation på tidig nordisk 
närvaro i o mrådet 

Av det ovan relaterade framgår att det föreligger en mängd indikationer på att det tidigt 
— långt före 1300-talet — funnits människor, även bofasta, i Norrbottens kustland. Men 
strängt taget vet vi inte vilket språk de har talat. Det är ortnamnen som kan upplysa oss 
om det. 

Det årtal som så ofta refereras till är 1323, året för Nöteborgsfreden, efter vilket en poli
tiskt betingad inflyttning skall ha skett till att börja med till Pite älvdal. Bilden av denna 
plötsliga kolonisation är enligt Lundholm baserad på tunt historiskt material. (Jfr Sund
ström — 1974 — som kritiskt granskat källorna man tidigare åberopat i detta samman
hang, vilka han senare — 1978 — ger alternativa tolkningar till.) Han vill i stället göra 
troligt att ett kolonisationsskede föregått det som ligger inom den äldre historieskriv
ningens ram. För att komplettera den bild som Kyrkbyn i Öjebyn kan ge borde man enligt 
Lundholm (1978:104) uppsöka den centralort som respektive älvdal bör ha haft, kanske 
Köpmanholmen vid Lule älv, Gammelgården vid Kalix älv och Oravaisensaari vid Torne 
älv, och med spadens hjälp få fram de pusselbitar som fattas. (Inte bara Köpmanholmen 
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utan även namnen Björkön, Herr Olofs holme och Skutön i Gammelstadsviken visar att 
här funnits ett handels- och kulturcentrum.) 

Mina undersökningar av vissa önamns ålder tyder på en tidig nordisk närvaro i detta 
nordnorrländska kustområde. Det gäller framför allt namnet Vattungen och de osamman
satta namnen Ön samt ytterligare något namn. Lika långt tillbaka går däremot inte de 
kolonisationsindikerande ö-namnen med personnamn i bestämningsleden. Namnen kom
menteras nedan, men här kan påpekas att de nordiska namnen kan vara givna av två 
kategorier människor, dels och tidigast av icke bofasta färdmän, som kan ha haft tillfälliga 
boplatser vid kusten men inga gårdar, dels av bofasta. 

5.2.1 vattung-namnen och färdvägens folk 

vattung-namnen i undersökningsområdet har ett klart samband med en tidig nordisk 
närvaro i den nordnorrländska kustregionen. Om en sådan närvaro vittnar framför allt 
det äldsta vattung-namnet, Vattungen, nu namnet på en ö i Sigfridsöfjärden. I denna fjärd 
har av ålder bedrivits sälfiske. Under sex år vid mitten av 1500-talet finns namnet Sigfrids-
ön i sälskatteregistret (se M). Här har således bevisligen fångats säl. Just här vid Sigfrids-
ön ligger Vattungen, nu över 10 meter hög, TPQ ca 900, TAQ, ca 1000. Namnet vittnar 
om att nordisktalande människor färdats här redan under senare delen av vikingatiden. 
Vattungen utgjorde, när den var en vattung, med sina ur vattnet uppstickande stenar en 
verklig fara för dem som hade sina vägar i de då och alltjämt rika fiskevattnen i Sigfridsö
fjärden. Vi får anta att apellativet vattung 'stenar eller klippor i vattenbrynet' förts till 
dessa trakter av människor som haft säsongartade eller temporära boplatser i skyddade 
vikar i området. 

Att den permanenta bosättningen föregåtts av en säsongartad hävdas i en landnamssägen 
från Råneå sn, just på gränsen till NI, numera inlemmad i Luleå storkommun. Landnams-
sägnen11013 har upptecknats av G Hallström (1930-31:4-98) med en kommentar. Efter
som Hallström inte avslutat bearbetningen av sägnen är det svårt att ta ställning till inne
hållets trovärdighet. Det verkar på sina ställen väl så fabulöst för att kunna tillmätas ett 
historiskt värde. Intressant nog tilldrar sig sägnens handling i områden som ligger i närhe
ten av Vattungen och Sigfridsön. (Där ligger även Laxön och Laxövattungen, väl vittnan
de om god tillgång på lax i området.) Jag hänvisar här till diskussionen under 3.5.3.7 och 
speciellt till påpekandet om hur farliga över- och undervattensgrunden vid Vattungen 
måste ha varit för dem som passerade här för att t ex fånga säl, lax eller annan fisk i de 
rika fiske vattnen där omkring. 

5.2.2 De äldsta ö-namnen 

De äldsta ö-namnen enligt TAQ-beräkningarna i kap 3 är: Norriön och Granön, TAQ 
1100—1210, samt Ön (Stadsön), TAQ 1230-1450. De två äldsta namnen har alltså till
kommit senast på 1100-talet. Namnen kan givetvis ha tillkommit tidigare än så, och andra 
namn med senare TAQ, kan också vara mycket gamla. Detta gäller särskilt höga öar och 
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av de tre ovan nämnda den över 45 meter höga Granön. Jfr Ön (Måttsund) med en TAQ 
1590—1810, som av höjden (86 meter) och öns storlek att döma, måste ha kallats Ön 
mycket längre tillbaka i tiden än TAQ visar. Man bör alltså ha i minnet att TAQ endast 
anger gränsen för namnets senaste ålder. Annorlunda förhåller det sig med låga öar för 
vilkas namn en TPQ kan bestämmas med hjälp av landhöjningens värden. För namnet 
Ön (Stadsön) har t ex en TIQ-datering kunnat göras (TIQ=termini inter quos). Den tid 
under vilken den numera tillandade ön varit omfluten sträcker sig från ca 900 (780—1000) 
till ca 1350 (1230-1450). Under denna tid har således namnet Ön denoterat ö. 

Det äldsta skriftliga belägget på ett ö-namn överhuvudtaget i NI förekommer i den tidiga
re nämnda testamentshandlingen, rutviksbon Svenalds testamente, ett dokument på latin 
från 1339, i vilket Svenaldus de rutuvik testamenterar sin kvarlåtenskap till kyrkan. Där 
står ett testamentsvittne omtalat som fabro petro in 00 (SD 4 s 646) 'snickare Petrus på 
ön.' Namnet brukar sammankopplas med Person (se Nordberg 1965:47, men även kap 4). 
Det finns emellertid två platser i socknen med det osammansatta namnet Ön: Ön (Stads
ön) och Ön (Måttsund) (se ovan), vilka "m 00" skulle kunna syfta på. Närmast till hands 
ligger Ön (Stadsön) vid Gammelstads kyrkby. Den andra lokalen med namnet Ön ligger 
på längre avstånd från Rutvik, testamenterarens hemort, men är av den orsaken inte 
mindre sannolik som hemort för testamentsvittnet Petrus. "Åsyna män" och testa-
mentsvittnen togs inte alltid ur det omedelbara grannskapet. 

Orsaken till att just Person sammankopplats med fabro petro in 00 är främst att byn 
Rutvik, varifrån testamenteraren kom, ligger nära byn Persön,not 4 men naturligtvis också 
personnamnet Petrus, som ingår i bestämningsleden i namnet Person. Rutvik och Gam
melstad, där Ön (Stadsön) ligger, gränsar emellertid också till varandra, vilket gör att 
Önnot 5 på lika goda grunder kan antas vara testamentsvittnets hemort som Person. Om så 
förhåller sig skulle man kunna knyta ett tidigt skriftbelägg in 00 till ett namn med hög 
ålder. 

Namnet Ön på den höga lokalen i Måttsund har däremot, som nämnts ovan, inte en 
TAQ, som talar för hög ålder. Men det gör lokalens höjd, 86 meter och läget vid Ersnäs-
fjärden, där Alån rinner ut, och där de gamla byarna med namnen Ersnäs, Antnäs och 
Alvik ligger. Ön, som har varit omfluten mycket länge, har säkert redan tidigt varit ett 
utmärkt seglingsmärke för dem som från havet skulle ta sig in i den tidigare stora och vida 
och säkerligen livligt trafikerade Ersnäsfjärden. 

Den tidigare omtalade Ön (Stadsön), för vilken en TIQ-datering gjorts, uppfyller även 
den kriteriet om ett gynnsamt läge, nämligen vid Lule älv. Man måste tidigt ha haft klart 
för sig att här låg en ö. Det näraliggande över 10 meter höga område som nu utgör Gam
melstads kyrkby var omflutet vid ekvidistansen 6 meter. Innan kyrkan tillkommit torde 
här ha funnits en handels- och marknadsplats. Dit tog man sig lämpligast via Gammel
stadsviken. Man kunde också komma till marknadsplatsen via älven och Gammel
stadsfjärden. Då måste Ön passeras och därefter det sund som skilde Ön från den ö, där 
marknadsplatsen låg. Vi känner inte till namnet på denna ö, men det är känt att där fanns 
ett kapell innan stenkyrkan byggdes. 
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Ön har varit namnet på ytterligare en ö i NI. Nämligen Norriön, enligt TAQ-dateringen 
det äldsta namnet på en nu tillandad lokal med ö-namn. Det är den högsta lokalen i 
Sunderbyn, i en där tidigare mycket bred mynningsvik av Lule älv, där även många hol
mar låg (se karta 4). Någon bebyggelse finns inte nu på Norriön (den ligger norrut från 
byn sett), och det är ovisst om någon funnits där. På tk står namnet Öberget, där ön legat, 
och Östugan vid den tidigare omflutna lokalen, sannolikt namnet på en slåtterstuga. Till-
landningsmarken runt "ön" har nämligen använts till åkermark, som nu tydligen inte 
brukas längre. — Namnet Norriön används inte längre. Lägg märke till en upptecknares 
uppgift, som tidigare refererats till om Norriön, nämligen "skogs- och kulturmarken SV 
och S Misundet" (G Enequist 1934). 

Min åsikt är att folk, som i långliga tider färdats efter kusten och begivit sig in i de stora 
fjärdarna och upp efter åar och älvar av skilda anledningar, men framför allt i handelssyf
te, har haft öar som replipunkter. Där har man varit relativt säker för faror, såsom över
fall av vilda djur och av människor, och väl kunnat överblicka vad som försiggick i omgiv
ningen. Trots att Ön (Stadsön) och Norriön (se ovan) i Sunderbyn endast uppnår ca 10 
respektive ca 20 meters höjd, kan man, speciellt från toppen av den senare, blicka vida ut 
över älven och landskapet omkring. Öar har givetvis även varit utmärkta som handelsde
påer. 

Naturligtvis har människor som färdats i dessa områden namngivit öarna. Det finns 
ingenting som utesluter att lokalerna, nu med namnet Ön eller namn med -ön i huvudle
den (av typen Granön), tidigare haft kanske samiska eller finska namn. Men de färdmän 
av nordiskt ursprung som tog sig fram i fjärdar och längs älvar och åar har använt sig av 
terrängbetecknande appellativ för att namnge landskapets topografi och därvid brukat 
det i sitt språk mest produktiva appellative t. 

Förutom strukturen i dessa tre osammansatta namn och för två av namnen även deras 
TAQ, som vittnar om hög ålder, talar även öarnas lägen för att de tillhör de allra äldsta ö-
namnen i NI. Det är inte bara läget vid "färdvägen", som jag åsyftar. Lokalerna ligger på 
ett sådant avstånd från den nuvarande kustlinjen (se karta 26 över NI omkring 950) i den 
inre skärgården, att man kan förutsätta att de tillhör de tidigast namngivna öarna i NI. 

Även Granön (enligt TAQ beräkningarna ett av de tre äldsta namnen, se ovan) är namnet 
på en tidigare ö vid en färdväg. Granön ligger nämligen vid Strapösundet, en vattenled 
som för vidare in i Brändöfjärden och Granöfjärden till den gamla byn Bensbyn, men 
även i den andra riktningen till Furufjärden och Persöfjärden, där byarna Person, Änges-
byn, Nickbyn, Smedsbyn och Börjelslandet ligger. En tidigare utsträckning av den nu 
uppgrundade Persöfjärden och ett åsystem därinnanför gjorde det möjligt att nå byar 
såsom Brobyn, Ubbyn, Skogså och Skatamark, som nu ligger långt in i landet. 

Till Persöfjärden ledde även en vattenväg förbi Gussön (som utifrån havet känns igen på 
de två bergen Södra och Norra Middagsberget) genom nuvarande Halsskärssundet, Stor
avan och Furufjärden. (Namnet Gussön behandlas bland de kolonisationsindikerande ö-
namnen med personnamn i b-leden.) 
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Även efter den färdväg som ledde till kyrkbyn genom Gammelstadsviken finns ett par 
lokaler med namn, som torde vara intressanta inte bara för namnforskare, utan även för 
sådana som t ex bedriver forskning inom ämnet maritim arkeologi (se karta 20). Där 
förekommer bl a ett Köpmanholmen, ett Björkön, ett Herr Olofs holme och ett Skutön 
(se under 3.5.2.4.9). (Jfr Westerdahl 1982:54.) 

5.3 Önamnen som indikation på tidig nordisk 
bosättning i o mrådet 

Om en tidig medeltida kolonisation berättar ö-namnen med personnamn i bestämningsle
den. De behandlas i kap 4. I kap 3 har TAQ beräknats för dem av dessa namn som nu 
betecknar tillandade lokaler. Namnen är klart kolonisationsindikerande. Ingenstans i nå
gon nordisk övärld finns en sådan anhopning av ö-namn med personnamn i bestämnings
leden som just vid Norrbottens kust. Personnamnen utgör i sig ett kännemärke på koloni-
satoriskt ortnamnsskick (jfr Hellberg 1980:166). Personnamnet i namnens bestämningsle
der torde ange namnet på ledaren för en mindre grupp kolonisatörer. Att just öar har 
valts som boplatser kan man lätt förstå. De var naturligt omgärdade. De erbjöd goda 
förutsättningar för jakt och fiske samt för agrart utnyttjande av strandängar. 

Som framgår i kap 4 är personnamnen i de flesta ö-namnen nordiska. De allra flesta 
förekommer också i jb Vb 1543 (Audén 1980) dock inte Gudze, Manne och Tronde. Jag 
har i det föregående granskat och kommenterat dessa namn. Jag vill här blott ytterligare 
understryka att huvudleden ö i dessa namn bör betraktas som i viss mån primärt bebyggel-
sebetecknande. Bebyggelse har funnits på alla dessa öar utom på Germandön och Sig-
fridsön. Hertsön, Hinder sön, Person, Målsön, Håkansön, Högsön och Jämtön finner man 
i jordeboken av Västerbotten 1543. Germandön, Gussön, Hindersön, Högsön, Jämtön, 
Mannön och Sigfridsön ingår i sälskattelängderna från mitten av 1500-talet. 

De äldsta ö-namnen med personnamn i bestämningsleden torde Gussön (innehållande 
personnamnet Guze, Gudze) och Hertsön (innehållande personnamnet H erse) vara, tidi
gare stora kustnära öar, nu tillandade. Namnet Hertsön har tillkommit före ca 1450 (TAQ 
1410—1520) och har alltså en relativt hög påvisbar ålder. — Gussön har, enligt äldre kart
material, varit omfluten till i slutet av 1600-talet. 1721 (Kruses karta) har tillandningen 
börjat. Namnets TAQ borgar alltså inte för hög ålder. Men vid Gussön ligger Vattungen i 
Sigfridsöfjärden (se 5.2.1). Det är således en ö med ett bevisligen mycket gammalt namn i 
farvattnen utanför ön samt ett gammalt nordiskt namn ingående i namnets bestämnings
led. 

5.4 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kan sägas att det önamn som talar för nordisk närvaro i Luleå skär
gård under sen vikingatid först och främst är namnet Vattungen i Sigfridsöfjärden. Men 
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även de osammansatta namnen Ön kan gå tillbaka till denna tid. Ett yngre skikt som 
vittnar om kolonisation, kan ö-namnen med personnamn i bestämninsleden tillhöra, kan
ske något yngre än mark-namnen i Västerbotten och i södra Norrbotten (påståendet 
grundat främst på formkriteriet vad beträffar de i namnen ingående personnamnen, se 
närmare under 4.4), med vilka de har vissa beröringspunkter. De kan vara tillkomna 
under 1200- och 1300-talen. 

Det enda namn i Luleå skärgård som har finskt ursprung är bynamnet Kallax, ursprungli
gen ett v/Zc-namn, 'fiskviken'. Skulle detta tyda på att de folkförflyttningar som under 
äldre medeltid och tidigare sker från södra Finland och Karelen till Tornedalen (ca 
500/600-1200 enligt Baudou 1986:34) inte nådde till NI sn? Eller förhåller det sig så att en 
tidigare finskspråkig folkgrupp trängts undan eller assimilerats av invandrare söderifrån? 

Namn som Vittjärv och Niemisel i det inre av den tidigare stora Lula sokn, som omfattade 
även övre älvdalen, kunde tyda på en tidigare finskspråkig folkgrupps närvaro liksom 
vissa sjönamn i det inre av Pite älvdal samt en del bynamn av ovisst ursprung i kusttrakten 
kring Piteå som Kinnbäck, Rosvik och Jävrenoi 6 (det sistnämnda behandlat av Evert Me-
lefors 1985:37-61), men också det säkert finska namnet Hortlax. Härtill kommer det 
omstridda namnet Pite, vilket tillhör de allra äldsta namnen i övre Norrland.not 7 En fin
ländsk forskare, Kyösti Julku, företräder den senare åsikten. Han gör gällande (1986:185 
f)not 8 att en folkgrupp, kanhända de i fråga om hemvist så omstridda kvänerna, befolkat 
det inre av Bottenviken. Därifrån skulle de ha trängts bort av de inflyttningar som gjorts 
till övre Norrlands och till västra Finlands kustområden, vilka Julku anser vara samtida. 

Kvänerna var enligt Julku ingen enhetlig folkgrupp, bland dem skulle mycket väl ha kun
nat finnas skandinaver, menar han. Den nordiska centralstyrda invandringen anser han 
dock inte ha startat förrän de ecklesiastiska och politiska intressena gjorde sig gällande 
efter Nöteborgsfreden på 1300-talet. 

Jag håller för troligt att i områdena kring Pite, Lule, Råne och Kalix älvars mynningar i 
ett initialskede av kolonisationen funnits säsongartade eller i vissa fall stadigvarande bo
platser. På säsongartade sådana tyder t ex de primitiva bostäder som funnits på Stor-
Rebben i Piteå skärgård. De rester av hustomtningar som undersökts av Varenius, har av 
denne daterats såsom existerande på 1000-talet. Fiskare men även sälj ägare har tagit sig 
ut till öar ute i havsbandet antingen från näraliggande stadigvarande boplatser eller från 
utposter av längre bort liggande bosättningar, kanske längre söderut eller från andra si
dan Bottenviken. Dessa fiskare och jägare som på sina färder över de stora öppna fjärdar
na var tvungna att veta var de farliga reven fanns, förde sannolikt med sig appellativet 
vattung. Utbredningskartan över vattung-namnen ger en klar bild över de färdvägar man 
använde. Vi har konstaterat att de äldsta vattung-namnen återfinns i Mellansverige. Där
ifrån har namnen spritts genom att de som färdades upp till nuvarande Västerbotten och 
Norrbotten samt till Åland, Åboland och det svenskspråkiga Österbotten förde med sig 
appellativet vattung. Till att just detta apellativ fått en sådan spridning kan ordets betydel
se 'stenar eller klippor i vattenbrynet' ha bidragit. En vattung ute i en fjärd bör ha varit 
ytterst olycksbådande, särskilt i mörker och i storm i de, som man får förmoda, föga 
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Nederlulea \j\d iOm tcuroan. 
ca àr 95Û 

Furuoo \^v 

Persóna 

r—) N' 
Hamnon 

i Risón. 

Hertsóo. 

QQ Smal sòr; 

Stor bra odor. 

.Mannan 

Karta 26. Övärlden i Nederluleå ca 950, ritad med ekvidistanskurvan för 10 meter som 
underlag. 

stabila farkoster, som man var utrustad med. — Ett appellativ som jag i det föregående (se 
3.5.3.6), vad beträffar utbredning, har jämfört med är träsk. Både vattung- och träsk-
namnen saknas helt i Medelpad och i nästan hela Ångermanland,not 9 kanske därför att 
där redan fanns etablerad bosättning. 

Det vikingatida Brotjärnsfyndet visar på en annan sorts färdvägens folk. Där rör det sig 
sannolikt om handelsfolk. Fynden tyder på att de kommit österifrån. De färdades efter 
Lule älv, kanske för skinnuppköp hos erämarkernas folk. Handelsförbindelserna under 
denna tid har säkerligen gått i många olika riktningar i denna nordliga del av Skandinavien. 
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Men många av dem som talade ett nordiskt språk kom sannolikt från samma mellansvens
ka områden som de jägare och fiskare som förde med sig vattung-namnen. I enlighet 
därmed bör handelsmännens verksamhetfält ha sträckt sig förbi de redan sedan länge 
befolkade trakterna vid Medelpads och Ångermanlands kust direkt till de fisk- och viltri
ka nordnorrländska kustområdena. Men även närmare liggande kusttrakter, Österbotten 
och Västerbotten och även Ångermanland och Medelpad kan ha utgjort deras bas. 

Öar i Lule älvs mynningsvik kan, förutom som replipunkter, även ha nyttjats som han
delsdepåer för t ex pälsuppköpare. (En av Lundholms — 1978:101 f — framlagda teorier 
om Kyrkbyns funktion, baserad på de arkeologiska fynden, är just som handelsstation/ 
handelsplats, och där pekar fynden bl a på mellansvenska förbindelser.) De av dessa "bir-
karlar" som talat ett nordiskt språk har brukat appellativet ön om dessa omflutna lokaler, 
vilket senare resulterat i de osammansatta namnen Ön och i en del namn på -ön. På karta 
26 över Nederluleå ca 950 e Kr kan man i Lule älvs mynningsvik finna Ön och Norriön. I 
Ersnäsfjärden ligger den stora och höga Ön. Vid Strapösundet, Brändöfjärden och 
Granöfjärden ligger Granön. 

Flera av de kolonisationsindikerande ö-namnen med personnamn i bestämningsleden 
bör, som nämnts, gå tillbaka till 1200- och 1300-talen i något fall kanske till 1100-talet. 
Den kolonisation som resulterat i dessa ö-namn kan därför inte förknippas med den för
modade politiska och ekonomiska invasionen i övre Norrlands kustland vid 1300-talets 
mitt (jag åsyftar den inflyttning som skedde till Pite älvdal i samband med att Nils 
Abjörnsson fick fisket i älvdalen i förläning av förmyndarregeringen 1327). Många av 
dem fanns nog redan då. Den som inmutat en ö eller ett näs för att behärska de rika 
fiskevattnen utanför älvmynningarna samt för att göra det möjligt att bruka den bördiga 
tillandnings jorden måste ha varit väl förtrogen med omgivningarna (se karta 25 som visar 
utbedningen av ö-namnen). Han kanske tillhörde en senare generation av färdvägens 
folk, som tidigare besökt området och funnit det attraktivt. Varifrån har då dessa koloni
satörer kommit? Personnamnen i ö-namnen utgör ett alldeles för litet material för att 
kunna ge något svar på den frågan. De pekar i själva verket inte bara mot sydligare delar 
av Sverige utan möjligen även mot västra Finland och mot Norge. 

Den bild som framtonar av övre Norrlands bebyggelsehistoria i belysning av önamnen 
visar på kontakter under tidig medeltid, kanske rentav vikingatid, mellan övre Norrlands 
kustland, Mellansverige och Österbotten genom färdvägens folk, som måste ha talat ett 
nordiskt språk. Detta vittnar vattung-namnen om och de osammansatta namnen Ön. De 
senare är, liksom några namn med -ön i huvudleden, namn på tidigt landfasta lokaler. 

De attraktiva utposter som öarna i Norrbottens kustland utgjorde kan sedan under 1200-
och 1300-talen, kanske till och med under 1100-talet - med hänsyn till vad som sagts i det 
föregående — antas ha befolkats av kolonisatörer av nordiskt ursprung. Kolonisatörerna 
har med sina namn lämnat sin tribut till belysning av övre Norrlands bebyggelsehistoria. 
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6 MATERIALSAMLING 
6.1 Inledning 
Nederluleå skärgård är en skärgård i förvandling. Många tidigare omflutna lokaler har på 
grund av landhöjningen blivit sammanhängande med fastlandet eller med en annan om
fluten lokal och nya omflutna lokaler uppstår. De landfasta lokaler som tidigare varit 
omflutna behåller i a llmänhet de namn de hade som sådana. Tvekan kan ibland uppstå 
huruvida ett namn skall få ingå i materialsamlingen eller ej. Man måste utgå från vissa 
kriterier, när det gäller att avgöra om ett namn är att betrakta som ett önamn. De princi
per som följts redovisas nedan. 

I materialsamlingen (som i fortsättningen kallas M) medtas: 

1. Namn på omfluten lokal. 

2. Namn som innehåller en sådan namnled, som betygar att lokalen tidigare varit omflu
ten. Hit räknas: -ön, -holmen, -gründet, -grynnan (-grönnan), -ören, -hällan, -bådan, -ha-
run, -klacken, -kallen, -kallarna, -klubben, -skäret, reveln, -vattungen. 

3. Namn som inte innehåller en sådan namnled, men på annat sätt, genom meddelares 
vittnesbörd eller genom kartmaterial, omvittnar att de tidigare avsett omflutna lokaler. 

Framför de namn som numera betecknar landfasta lokaler, men som enligt ovan anförda 
kriterier tidigare varit namn på omflutna sådana, placeras i M ett +. 

Uppgifter om namnen redovisas i följande ordning: 

1. Namnets uppslagsform(er). 

2. Uttalsuppgifter. Efter uppslagsformen kommer förefintliga uttalsbelägg skrivna med 
landsmålsalfabetet (utom vad beträffar EON i NI, vilken blandar landsmålsalfabetets 
bokstäver med vanliga), upptecknarsignatur och årtal. 

3. Namnformer. Efter namnets uttalsform(er) sättes streck (—), därefter följer beläggen 
i kronologisk ordning med ekonomisk karta (ek) från 1868, sj 102 (äldre sjökort), nutida 
topografisk och ekonomisk karta (tk resp ek) och sjökort (sj) sist. 

4. Kartor. De äldre kartorna anges endast med årtal. Årtalen återfinns efter respektive 
karta i förteckningen under de olika arkiv, där dessa excerperats: Lantmäteriverket 
(LMV), Krigsarkivet (KRA), Kungliga Biblioteket (KB), Överlantmätarmyndighetens i 
Luleå arkiv (ÖLM), Luleå Lantmäteridistrikt (BD 3). 

Vid angivandet av nutida topografisk och ekonomisk karta används inga bokstäver, en
dast siffror i enlighet med det siffersystem som används av Lantmäteriverket i de senaste 
kartutgåvorna. Detta gör att det blir lättare att finna lokalen i fråga på lantmäteriets över
siktskartor med rutsystem. 
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De tre första siffrorna är alltid lika för ek och tk. Därefter kommer för tk en väderstrecks
angivelse. Om det tidigare använda systemet med en kombination av siffror och bokstä
ver omvandlas till systemet med enbart siffror blir det som i exemplet nedan: 

TK 25M Kalix SV - 252 1 

EK 25M Kalix 4j = 252 49 

"Storruta" 25M motsvaras av sifferbeteckningen 252, bokstavsbeteckningarna a, b, c osv 
motsvaras av sifferbeteckningarna 0, 1, 2 osv. Väderstrecksangivelserna har följande sif-
ferbeteckningar: SV = 1, SO = 2, NV = 3, NO = 4. 

5. Övriga akter. Namn excerperade från andra akter än kartor anges även de endast med 
årtal. Dessa återfinns i förteckningen över källmaterial hämtat bl a i Riksarkivet (RA), 
Kammararkivet (KA) i Riksarkivet , i Norrbottens museum (NbM) samt i Landsarkivet i 
Härnösand (HLA). 

Årtalen vid namn excerperade i K A som gäller Lule Kungsgårds fisken är angivna med 
årtal, kolon och aktens nummer (ex 1561:10), medan namn excerperade från Sälskattere-
gistret under samma tid endast är angivna med årtal. Detta för att kunna skilja excerpter-
na åt, eftersom det rör samma århundrade och ibland samma årtal. 

Namn excerperade ur förteckningen över böndernas laxfisken är alltid angivna med: 1566 
(böndernas laxfisken). 

I ett par fall har namn excerperats ur fiskeriregistret (Fr). Då har akten angivits med årtal, 
Fr och sidhänvisning. 

6. Kort beskrivning av lokalens läge samt uppgift på om lokalen är omfluten, har varit 
omfluten eller kan antas ha varit omfluten. 
7. Andra namn. Om lokalen har flera namn anges de som särskilt avviker från uppslags
formen med Andra!Annat namn eller Tidigare namn: namnet, uttalsbeteckning om sådan 
finnes upptecknad. 

Om önamnet är både naturnamn och bebyggelsenamn anges förefintliga jordeboksbelägg 
med årtal och nummer i DAUM:s samlingar. 

6.2 Beskrivning av kartmaterialet 
Nutida kartor 
Av källförteckningen framgår att kartor av skilda slag har utgjort det viktigaste underla
get för M. Av nutida kartmaterial har ekonomisk karta över Sverige i skala 1:10000 excer
perats vad gäller namn på lokaler i Nederluleå som är, har varit och i vissa fall kan ha varit 
(se ovan) omflutna. 

På samma sätt har topografisk karta i skala 1:50000 excerperats. Genom att följa kartans 
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ekvidistanskurvor på 5 och 10 meters nivå har bilder av skärgårdslandskapet, som det 
tedde sig för ca 500 och 1 000 år sedan erhållits. 

Även sjökort, nutida liksom äldre, har excerperats på önamn. 

Vissa kartor över delar av Luleå kommun hos Luleå Lantmäteridistrikt har använts i ett 
annat syfte. De har ekvidistanskurvor utritade på tätare avstånd än de vanliga topografi
ska kartorna, nämligen för var och i vissa fall för varannan meter och är framställda i skala 
1:2000 och 1:4000. De har varit till ovärderlig hjälp vid beräkningen av åldern hos vissa 
ö-namn i kapitlet Landhöjningen och namnen. 

Äldre kartmaterial 
Överlantmätarmyndigheten (ÖLM) i Luleå har ett på kartor och lantmäteriakter rikt ar
kiv. Där har kartor med tillhörande beskrivningar från tidigt 1700-tal till sent 1800-tal 
undersökts. En del av dessa kartor, deras tillförlitlighet och deras karterare kommenteras 
längre fram i detta avsnitt. 

Krigsarkivet (KRA) i Stockholm förvarar äldre exemplar av såväl hydrografiska som to
pografiska kartor. Där finns också Sjökarteverkets kartor. De förstnämnda spänner över 
för stora områden för att vara tillförlitliga. Vissa av Sjökarteverkets kartor är däremot av 
intresse. Särskilt två kartor från 1721 och 1764. 1721 års karta är utförd av Hans Kruse. 
Denne var norrlänning, född i Härnösand och bodde som lantmätare i Umeå. Kartan 
kallas Geografisk Maculatur uppå Torneå, Kalix, Råneå ock Luleå Socknars Contrackt. 
Denna karta samt Fredrik Bodins karta från 1764 över Segelleden och inloppet till Luleå 
stad är beträffande namn de tillförlitligaste av KRA:s kartor över övärlden i Nederluleå. 
Bodin (1730—1768) har enligt Ekstrand (1903:50) vikarierat för Esaias Hackzell, som var 
lantmätare i Norrbotten från 1735. Denne var född i Luleå och har, som framgår av käll
förteckningen, utfört många lantmäteriförrättningar i Luleå socken under 1730-, 40-, 50-
och 60-talen. Han har dessutom framställt utmärkta kartor över Luleå stad. 

Den topografiska kartan från 1743 hos KRA av hans hand, Charta öfwer Wästerbottens 
Höfdingedöme och dertill hörande Lappmarker, omfattar dock, liksom de tidigare nämn
da hydrografiska kartorna en alltför stor yta för att ha några namn av intresse i skärgår
den. Endast namnen på några av de större öarna återfinns där. Hans övriga kartakter hos 
ÖLM och BD 3 vittnar dock om god förtrogenhet med Lulebygden och är mycket värde
fulla. 

Lantmäteriverket (LMV) i Gävle har det för mitt vidkommande värdefullaste kartmateri
alet. Kartor från mitten av 1600-talet till slutet av 1800-talet har där excerperats på namn. 

Det äldsta kartmaterialet med önamn, dock få, finns i faksimil hos LMV (Ila). Det är en 
karta över Sverige och angränsande länder. Originalets titel är Orbis arctoi nova et accura
ta delineatio av 1626. Det är kartografen V Trautman som efter en förlaga av Anders 
Bureus (1571 — 1646) framställt en karta där kustlinjen är mer igenkännlig än på den tidi
gaste kartan över området, Olaus Magni karta från 1539. Vid kusten utanför Luleå går 
det att läsa Öharen, Österön, Små Skären, Skiffel Skär, Longön samt Germunds med en 
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efterföljande släng av pennan, som eventuellt kan betyda ön, i enlighet med vad det gör i 
det ovanstående Longön. 

Ett par av dessa skriftbelägg har inte medtagits i M, då jag finner dem alltför osäkra. 
Öharen kan ju vara antingen Båtöharun eller Hindersöharun, vilketdera är svårt att avgö
ra. Österön bör vara det nuvarande Estersön, belagt som Ostensori på två kartor från 1671 
och en från 1714. (Namnet behandlas i kap 4 under 4.3.2.) Skiffelskären går däremot inte 
att identifiera. 

På Erik Eriksson Widmans karta Geografisk Taffla och Landbock öfver Luleå Sochn i 
Norre Prosteri och Wästerbottn (LMV Å23-1:1) från omkring 1645 är endast namnen på 
de allra största öarna angivna såsom Hindersön, Sandön, Hertsön, Brändön samt Holma, 
vilket kan vara nuvarande Gussön. Detta sluter jag mig till av öns kontur och läge. Beläg
get är alltför osäkert för att få plats i M. Kartan har en hel del andra intressanta namn, 
som inte gäller övärlden, och har för varje by symboler för antalet gårdar. 

Två kartor från 1671 är till skillnad från de ovan beskrivna mycket intressanta. Namnfor
merna är över lag väldigt lika på de båda kartorna, men karteringen är utförd med mycket 
olika maner. Kartan med signum Å23-l:3 (1671a) beskriver hela övärlden från Luleå 
socken till en bit innanför den nuvarande finska gränsen. Kartan är konstruerad så att 
man får hålla den upp och ner för att kunna läsa namnen. För bägge kartorna uppges hos 
LMV "okänd förrättningsman". Den ena av kartorna bör vara den andras förlaga. En 
lantmätare som skulle kunna komma i fråga som upphovsman till en av kartorna är Jonas 
Persson Gedda (nr 573 i bokverket Svenska Landtmätare 1626—1909). Han fick fullmakt 
att vara lantmätare i V äster- och Österbotten 1667 och dog 1697 i Vasa. Den av de två 
kartorna som han kan ha ritat är LMV Å23-1:3. Denne Jonas Persson Gedda har nämli
gen 1686 upprättat en karta över Luleå Prästbords ägor (Å23-l:29). Vid en jämförelse 
mellan de två kartorna märker man, att på båda är likadana kompassrosor utritade, samt 
att en viss förkärlek för sirliga slängar i sk riften är märkbar på de båda kartorna. 

En karta som man inte får tillmäta alltför stor tillförlitlighet, när det gäller namnens skriv-
former är 1714 års karta, som visar det dåvarande kustlandskapet "Wästerbottn \ Till 
grund för kartan ligger, enligt Alfred Örback, som gjort en historisk beskrivning av kar
tan 1985 (LM kartor Lantmäteriet Norrbottens län), en geqeralkarta över Västerbotten, 
vilken som nr 30 ingår i en samlingspärm hos LMV innehållande "handritade äldre läns-
och landskapskartor, utgivna av Generalmäterikontoret". Den bygger i mycket på mät
ningar gjorda av Johan Pehrsson Gedda (1661-1666), vilken var företrädare till den Jo
nas Pehrsson Gedda som ovan nämns som tänkbar upphovsman till den ena av kartorna 
från 1671. 

Avsikten med 1714 års avkopiering av generalkartan tycks, enligt Örback, ha varit att 
lägga in detaljer som inte funnits på originalet, men detta har visat sig för undermåligt, 
eftersom det grundades på mätningar gjorda för omkr 50 år sedan. Avsikten med avkopi-
eringen har alltså inte fullföljts. 

En lantmätare som upprättat ett flertal lantmäteriakter över byar i Nederluleå socken, 
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varav en finns hos LMV (Å23-l:17), de övriga hos ÖLM i Luleå, är P Häggström. Denne 
härstammade enl Ekstrand (1903 nr 2941) från Häggisböle?, by i Umeå (något Häggisbö-
le går dock inte att identifiera i Umeå). Han tog examen 1701 och blev eo i Västerbotten 
1703. Men dessförinnan tycks han ha tjänstgjort i Nederluleå. 1701 har han nämligen 
gjort avmätning av en del inägor i Persö by. (Det är denne P Häggström som beskriver 
hur vid ryssens infall i Ume stad, alla kartor hos lantmäteriet, både koncepter och renova
tioner blivit uppbrända.) Vissa akter hos ÖLM, som man kan misstänka är utförda av 
Häggström, är angivna som saknande årtal, bl a akterna 16,18 och 19. Dessa är skissartat 
ritade och företer vissa likheter sinsemellan och kan ha samma upphovsman, åtminstone 
vad gäller akterna 16 och 19. Akt 18 tycks vara en kopia eller ett försök till renritning av 
akt 16. I ÖLM:s register finns för akt 19 angivet "okänt årtal". Vid närmare granskning 
av akten finner man på baksidan av den "A o 1708 af P Häggström". - Häggström tycks i 
huvudsak ha haft sin tjänstgöring förlagd till den västra delen av socknen. Som framgår av 
källförteckningen har han ritat kartor över Person, Brändön, Bensbyn och Sundom. Den 
tidigare nämnda Å23-l:17 hos LMV är en renritad version i flera delar av akterna 12 och 
15 hos ÖLM, vilka han kallar makulatur. Som tidigare nämnts är Häggströms kartor 
skissartade, men i gengäld namnrika. 

Även Kungliga Biblioteket har arkiverat kartmaterial, varifrån en del namnformer excer-
perats. Kartorna täcker emellertid, liksom KRA:s hydrografiska kartor, så stora ytor att 
endast de största öarnas namn finns med. 

Jag knyter här an till kartorna och de därtill hörande beskrivningarna hos ÖLM i Luleå. 
Av dessa har så gott som samtliga akter som rör Nederluleå skärgård gåtts igenom. Flera 
av kartorna är illa medfarna och i stort behov av renovering. Akterna gäller lantmäteri-
förrättningar som avmätning, skattläggning, rågångsförrättning, avvittring, storskifte och 
laga skifte. Vid avvittring avskildes en viss tilldelning för varje hemmans mantal, vid stor
skifte delades endast odlad jord och vid laga skifte skiftades (delades) allt. — Det är i 
dessa akter man finner namnen på små ofta strandnära lokaler som numera tillandats. 
Många av dessa namn återfinns i avsnittet om grund-namnen i kap 3. 

Här vill jag påpeka att fastän kartornas alla önamn excerperats, har det dock varit 
nödvändigt att göra ett urval av namnbelägg. Det gäller främst sådana namnformer som 
återkommer med samma stavning i akt efter akt. Från de äldsta kartorna, från 1600-talet 
och början av 1700-talet, har emellertid samtliga namnformer medtagits. 

Flera akter har samma årtal. För att skilja dem åt och göra det möjligt att finna dem i M 
har a, b, c osv tillagts efter respektive årtal. 

Till sist ett påpekande rörande ljudbeteckningen i uppteckningarna, ö-ljudet har åter-
givits med 4 o lika tecken », 0, o, o. Då det mellan de två sistnämnda är mycket ringa 
skillnad i uttalet, har i regel det mest vanliga av de två valts, nämligen 0. - Bitryck i 
uppteckningarna har återgivits både med tecknet för svagt bitryck och med tecknet för 
vanligt bitryck. Framför allt för att underlätta vid tryckningen har det senare här använts 
även för att beteckna svagt bitryck. 
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6.3 Uppteckningar 
Upptecknade namnformer har, som tidigare nämnts, excerperats i OAU:s och DAUM:s 
ortnamnssamlingar. I DAUM finns för övre Norrland vid sidan av originaluppteckningar 
ortnamnskopior av O AU: s material. 

Ortnamnsinsamlingar har i Nederluleå gjorts av följande personer: 

EO Nordlinder (EON), Lulesocknarnas person- och ortnamn. 1887. 
Edvin Brännström (EB), insamlat material från åren 1927-1937. OAU. 
August Nordström (AN) insamlat material från 1920- och 30-talen. OAU. 
Hulda Rutberg (HR), insamlat material från åren 1927—30. OAU. 
Abel Lundberg (AL), insamlat material från 1930-talet. ULM A 3227. 
Gerd Enequist (GE), insamlat material från 1934. OAU. 
Elisabeth Landström (EL) insamlat material från 1960. OAU. 

Uppteckningar av önamn gjorda av Gunnar Pellijeff (GP), Anna Rönnquist (AR), Karin 
Rönnquist (KAR) och Kerstin Rönnquist (KR), främst i Nederkalix socken, finns med i 
kapitel 2. - Av ovan presenterade upptecknare har Edvin Brännström utfört ett i det 
närmaste ovärderligt insamlingsarbete. Bakom upptecknandet av uttalsformerna med 
landsmålsalfabetet ligger stor kunnighet och noggrannhet.Han var född och uppväxt på 
Hertsön och visar stor förtrogenhet med skärgården och med dialekten. Hans skrivsätt 
gör dock att man ibland har svårt att bedöma vilken accent han avser att ange i namnfor
merna. — Mitt eget insamlingsarbete (EBL, DAUM 4086) har gjorts vid olika tillfällen 
under åren 1976—1986. Uppteckningarna visar sig i många fall överensstämma med redan 
gjorda uppteckningar. Meddelare har varit män och kvinnor i 70—90-årsåldern. De flesta 
har både idkat fiske och varit hemmansägare i kustbyarna. Jag nämner här (utöver tidiga
re i inledningen till avhandlingen uppgivna huvudmeddelare, som jag kontinuerligt hållit 
kontakt med under avhandlingsarbetet) följande personer, som var och en inom sin by 
givit värdefulla uppgifter om lokalers namn och om deras utnyttjande: Helmer Backman, 
Hindersön, Börje Blomquist, Bensbyn, Artur Enström, Rutvik, Lars Hedström, 
Gäddvik, Herbert Johansson, Sundom, Axel Nilsson, Sunderbyn, Helmer Nilsson, 
Börjeislandet, Hadar Westin, tidigare lots på Rödkallen. 

6.4 Önamnen 
+Abborrstenen opaptéui EB 1931, abaptain AN 1933. Sten i Illviken, Björkskatafjärden. 
Namnet ej känt för mina meddelare. 

+Aldergrundet 1 o^argróna EB 1931, aclargróna EBL 1982. - Aldergrundet 1845 
(omfl), tk 241 4, ek 241 67. S delen av Halsön, en ö S om byn Måttsund. 

+Aldergrundet 2 oc[argrónei EB 1931, afargróna EBL 1983. - Alder-Grunde 1773-76. 
Udde i Börjelslandet SV om Brännsvedjen, tidigare sannolikt omfluten. (Badplats.) 
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+Aldergrundet 3 oclargróna/orf&gróna EB 1931. Storgrundet EB 1931. Tidigare namn på 
Båkudden i Notviken, Junkön, när den var omfluten. 

Algrundet, se Furuholmen. 

+Altappen Äktäppen EON 1887, àlàpan EB 1931. — Ahltappen 1764c, Altappen ek 
1868, tk 242 3, ek 242 70. Udde på Finnklipporna, sammanhängande med Likskäret vid 
infarten till Luleå hamn, tidigare omfluten. 

Alvikskäret, se Skäret 6. 

Anita Ekberg el Anita, namn på ett par över vattenytan uppstickande stenar Ö om Örnab-
ben i Bergnäsfjärden, Brändön. Namnet givet av sommargäster. 

Antnäs-Börstskäret àntnas bogara ~ botara EB 1931, bè^àra EL 1960. - biörgh-
skärrenn 1559, Biörgskärew 1561, Biörckeskeren 1562, Biörckeskärän 1563, Biörcke-
schiärs(grund) 1566, Biörckeskär 1567, Biörckeskärs(grund) 1568, Biorkskiär 1671b, 
Börskskiär 1671a, Biörckskiäret 1697, Börskäre 1720, Börkskäre 1721, Börskiäre 1736, 
Börskäret 1764b, Börskjäre 1764c, Börskära 1789, Birkskär 1790, Börrskär 1842, Börst-
skäret ek 1868, Börstskär sj 102, Antnäs-Börstskäret tk 241 2, ek 241 48, sj 415. En stor ö 
SV om Germandön bestående av Sörskäret, Reften och Norrskäret. 

+Antnässkäret àntnasf§érœ AN 1933, àntnas/$ara EBL 1982. - Ant nässkäre t tk 241 2, 
ek 241 65. Annat namn: Skäret - Skiäre 1797, Skäret ek 1868 Stjäire EON 1887. Nu 
landfast i Ersnäsfjärden, tidigare omflutet. 

Arken, se Gussögrönnan. 

Aspskär(en), se Espen. 

+*Aspören — Aspörn 1785. Nu tillandad del av Björnholmen, Sundom, tidigare sanno
likt omfluten. 

+Avagrundet ovagróna EB 1931, EBL 1976. Nu tillandat genom vägbank, tidigare över-
vattensgrund i Avan, vik på sydsidan av Gussön. 

+Avagrundspolen, se Avarevet. 

+Avarevet ovarava EB 1931, avarave» EBL 1982. — Avarevet tk 241 4, ek 241 69. Annat 
namn: Avagrundspolen ovagronspóor[ även òvagronspàfl EB 1937. Rev på V sidan av 
Sandön, nu tillandat. 

Avavikgrundet òvavokgróna EB 1931, ovavoykgróna EBL 1976. — Avavikgrundet ek 
242 82. Litet övervattensgrund S om Grännäsören, Hindersön. 

Avläggaren, se Östigrundet. 

Badstuskär(et), se Bastaholmen 1 och Bastaskäret. 

+Barbraören babraéor[ EB 1931. — Barbruörn 1780, Barbroören 1931 EB, Barbraören 
ek 251 27. Nu udde i Persöfjärden, troligen tidigare omfluten. 
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Bastahamngrundet, se Bastaholmgrundet 1. 

+Bastaholmen 1 bostahólman EB 1931, bostahólman EBL 1982. — Badstuholmen 1671a, 
Bastuholmen 1671b, Bastuholm 1764a, Bastaholm 1764c, BastuHollmen 1774, Badstu
holmen ek 1868 Bastaholmen sj 102, tk 241 4, ek 241 58, 241 59. Annat namn: *Bastuskä
ret — Badstugskäret 1709?a, b, Bastusskäret 1721, Bastuskäret 1729, Badstuskär 1842. 
Samtliga 1600- och 1700-talslokaler omflutna. Bastaholmen utgör Germandöns N del, 
tidigare omfluten. 

+Bastaholmen 2 bàstahòlman HR 1930, bostahólman EBL 1982. — Badstuholmen 1845, 
Bastaholmen tk 241 4, ek 241 67. Nu del av Halsön i Ersnäsfjärden. Andra namn: Bock
holmen 1671b, 1842, ek 1868. 

+Bastaholmgrundet 1 bòstahamgróna EL 1960. Uttalet tyder på namnet Bastahamn
grundet. Nu udde på N sidan av Brändstrandviken, Germandön. På ek 241 58 står där 
Fiskestuga. 

Bastaholmgrundet 2 bòstaholmgróna EL 1960. Övervattensgrund utanför Bastaholmud-
den, Germandön. 

+Bastahällan bòstahdla EB 1937. Stenhäll på N stranden av Mannön, sannolikt tidigare 
omfluten. 

Bastaskatagrundet, se Biskopsgrönnan. 

Bastaskäret bòstasfòàra EB 1931, bastasfåara EBL 1976. - Badstuskär 1842, Badstuskä-
ret ek 1868, Bastaskäret tk 242 3, ek 242 53, 242 63. Höglänt hällrik holme SÖ om 
Storbrändön. (Fiskeläge för fiskare från Storbrändön.) 

Bastuholmen, se Bastaholmen 1. 

-I-Basturevet bostarava EB 1931. En fortsättning av ett landrev ut i vattnet i SV delen av 
Rödkallen, nu tillandat. Nära stranden ligger en öppen plats, som kallas Bastuträdet, 
bòstatrada EBL 1982. 

H-Bergnabben barinâban GE 1934. Den yttersta av de små holmarna, som tidigare fanns 
vid Sunderbybäckens utlopp, nu tillandade. 

Bergströmsholmen, se Fårön. 

Bergögrundet, se Stor- och Lill-Bergögrundet. 

Bergön bariói EB 1931, bceriói EBL 1982. — Bergön 1671b, 1721,1764a, c, Bärgön 1729, 
Bergö 1764b, Kallaxbergön 1842, Bergön ek 1868, sj 102, tk 241 4, ek 241 57, 241 58, 241 
68, sj 415. Höglänt ö S om Kallaxön i Ersnäsfjärden. 

Bersholmen, se Bärstholmen. 

Biskopen, se Biskopsholmen. 

Biskopsgrunden - Biskopsgrunden tk 242 4, ek 242 90. Liten holme vid utfarten från 
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Strapösundet mot havet. Annat namn: Själahällorna polahdlan EB 1931, §œlahal_an EBL 
1983. 

Biskopsgrönnan — Bis kopsgrönnan ek 241 67. Övervattensgrund mellan Näset och 
Kallaxön, där kraftledningsstolpar står. Annat namn: Bastaskatagrundet bostaskòta-
gróna. Folklig benämning på grund av närheten till udden Bastaskatan. 

Biskopsholmen biskopshólman EB 1931. - Biskogzholmen 1671a, Biskopsholmen 
1709?b, 1671b, 1801c, 1842, ek 1868,1873, sj 102, tk 242 3, ek 242 90, sj 413. Stor höglänt 
holme i Björköfjärden SÖ om Brändön med kala hällar på toppen och buskvegetation vid 
stränderna. Annat namn: Biskopen biskopan EBL 1976. 

+Biskopshällan — Biskopshälla 1801. Nu tillandad hälla i Bensbyn. 

Bjässan, se Bjässhällan. 

Bjässgrynnan, se Bjässhällan. 

Bjässhällan - Bjärshällan ek 1868, sj 102, Bjässhällan 1790, tk 242 1, ek 242 64, sj 414. 
Andra namn: Bjässgrynnan bjàsgròna, även Bjässan bjàsa EB 1931. Stor hälla Ö om 
Småskären. 

+Björkgrundet bjàrkgròna EBL 1983. Nu udde i Sundoms hamn, tidigare omflutet. 

Björkholm, se Bärstholmen, men även Kälkholmen. 

+Björkholmen 1 — Björkholmen ek 251 17. Nu sammanhängande med Orrholmen i Per-
söfjärden, tidigare omfluten. 

+Björkholmen 2 bjàrkhòlman EB 1931. En av flera tidigare omflutna holmar mellan 
Lakabäcken och Furufjärden, Sundom. 

Björkmansgrundet — Björkmansgrundet ek 251 17. Liten holme i Persöfjärden N om 
Orrholmen. 

+Björkskatagrundet bjàpkotagróna EB 1930, bjcèjskotagròna/bjàrkskotagròna HR 1936. 
— Biörkskatagrundet 1753. Nu på grund av en ny trafikled över fjärden en landfast hol
me. Annat namn: Envisgrundet œnv0sgrona EB 1930. 

Björkskäret, se Stor-Kallgröten. 

Björkskäret 1 bjàrks/$àra EB 1931. - Biörckskär 1567, Björkskäret ek 1868, tk 242 3, ek 
242 53, Björksk sj 414. Höglänt skär V om Bastaskäret i y ttersta skärgården. 

+Björkskäret 2 bjàrks/$àra EB 1931. — Björkskäret 1801b, Björkskär ek 1868, Björk
skäret tk 252 1, ek 252 01. Höglänt del av Nagelskäret, tidigare omfluten. 

+Björköhällan bjàrkihdla EBL 1984. — Biörcköh Hälla 1778. Nu landfast hälla Ö om 
Björkön 1, tidigare sannolikt omfluten. 

+Björköhällgrundet bjarkihalgrona EBL 1984. Nu tillandat grund S om Björköhällan på 
Björkön. 
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+Björkön 1 bjàrkòi EB 1931. — St Biörkön 1695, biörkön 1708c, Biörköhn 1709?a, b, 
Biörckön 1720?, Björkön 1721, Björcköhn 1729, 1736, Björkön ek 1868, tk 242 3, 241 4, 
ek 241 99, 242 90, sj 413. Andra namn: Backöhn 1671a, Bockön 1671b, 1714. Tidigare 
omfluten, nu sammanhängande med Granön och Mulön i B jörköfjärden, 

+Björkön 2 bjàrkòi EB 1931, bjàrkóiEBL 1976. — Björckön 1671b, Björkön tk 242 3, ek 
242 83, sj 414. Nu N delen av Hindersön, tidigare omfluten. 

+Björkön 3 — biörchönn 1561:5, Biörkönn 1562:7. Nämnd som plats, där fiske fick ut
övas av Luleå kungsgård, sannolikt belägen i G ammelstadsviken. 

Björkören bjcerk&ori HR 1927. Holme mellan Halsön och Näset, Kallax. 

Björköörarna bjàrkidoran EBL 1982. — Bj örcköyerna 1671b, Björckörerna 1671a, 
Björkiöarne 1841,1842, Björkörarne ek 1868, Björkörar sj 102, Björköörarna ek 242 92, 
242 93. NÖ om Hindersön. Består av Trutören, Grisselklippan och Trutörgrönnan. 

+Björnholmen bjàrihòlman EB 1931. — Biörnholmen 1709c, Björnholmen 1785, tk 251 
2, ek 251 28. Nu landfast mellan Lakaviken och Furufjärden, tidigare sannolikt omfluten. 

H-Björnhällan bjàr[hàla EB 1931, bjar[hœla AN 1933. — Björnhällan tk 241 2, ek 241 67. 
Hälla längst ut på Näset i Kallax. Tidigare möjligen omfluten. 

H-Björnöhällan b]ar\ihåla EB 1931. — Björnöhällan 1783-85, tk 242 3, ek 242 60, Björn
hällan sj 102. Höglänt udde på Sandön, tidigare sannolikt omfluten. Annat namn: Björn-
öklubben - Bionöklubben 1709?b, Björnöklubben 1764c. 

+Blindsundsreften blòndsotrafta EB 1937. Sand- eller stenås vid Blindsundet i Alhamn, 
möjligen tidigare omfluten. 

Blockören - Blockören sj 102, tk 242 3, ek 242 61, sj 414. Ingår i Norreven V om Stor-
brändön. 

Blårevet blârkva EB 1931. Tidigare stenrev NO om Storgrundet på Rödkallen, nu en 
samling stenbumlingar ovan vattenytan. 

Blåstenrevet blàstœnrava EB 1937. Stenrev på SV sidan av Mannön, S om Rengjutudden. 

*Blötön — blöthönn 1561:5, Blöttöönn 1562:7. Nämnd som plats, där Luleå kungsgård 
hade fiskerätt i Gammelstadsviken. 

Bockgrundet, se Bockhällgrundet. 

Bockholmen 1, se Bastaholmen 2. 

+Bockholmen 2 bòkhòlman EB 1931. — Bockholmen tk 242 3, ek 242 72. Tillandad hol
me S Hindersön. 

+Bockholmen 3 bòkhòlman EB 1931. - Bockholmen 1709e, ek 241 69, sj 4101. Nu udde 
Ö om byn på Sandön, tidigare omfluten. 
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+Bockholmhällan - Bockholmhällan 1709e. Yttersta udden på Bockholmen 3. Tidigare 
möjligen omfluten. 

Bockhällan bòkhàla EBL 1982. - Bockhällan tk 241 4, ek 241 67. Höglänt holme Ö om 
Halsön. 

+Bockhällgrundet bòkhalgróna EBL 1982. — Bockhällgrundet tk 241 4, ek 241 67. Tidi
gare omflutet, nu udde på Halsön. Annat namn: Bockgrundet ek 1868. 

Bockön, se Björkön 1. 

+Bodholmen bòqdhólman EB 1931, bòdhòlman EBL 1976. — Bodholmen tk 242 3. ek 
242 72. Tillandad holme vid Sörifjärden, Hindersön. 

+Bodön 1 - Boodöön 1596, bodaöö 1598, Bodön 1652, Bodöö 1737c. Tidigare namn på 
den halvö, där Luleå stadskärna ligger. Andra namn: *Bräridö — braendö 1409, brendö 
1492, Brändöö 1737c, *Berendtsö — Berendtzöö 1737c. 

+Bodön 2 bòodói EB 1931, bòdói EBL 1976. - Bodön 1801a,c, Bodö sj 102, Bodön 
1801a,c, tk 251 2, ek 251 18, 251 19. Nu tillandad ö mellan Altersundet och Furufjärden. 

Bodön, Lill-, se Lill-Bodön. 

Borgen bórja EB 1931, bórjan EBL 1976. - Halun borgh 1671b, Hallundborg 1671a (två 
holmar), borgen 1709?b, Bårgen 1801a, Borgen 2:e holmar 1801b, 1842, Stor-Borgen och 
Lill-Borgen 1937 EB, Borgen 1842, ek 1868, sj 102, tk 252 1, ek 252 10, sj 413. Tidigare 
två holmar, nu en, i Tistersöfjärden i N skärgården. 

Braxenskäret, se Musselgrundet. 

Bredhällan, se Långöhällorna. 

+Bredön bràtdòt EB 1937. - Bredö sj 102, Bredön tk 242 3, ek 242 82. S delen av Lapp-
ön, tidigare sannolikt omfluten. 

+Bredören - Bredören tk 242 3, ek 242 82, sj 413. Sydligaste delen av Lappön, tidigare 
omfluten. 

+Broängesholmen broâyçf%ashôlman EB 1937. = nuv Holmen S om Backen i Sunder-
byn. Nu landfast, tidigare sannolikt omfluten. 

Brusan - Brusan sj 102. Övervattensgrund V om Storbrändön. 

*Brändö, se Bodön 1. 

Brändöhamnsreven brktihamnsrava EB 1937. — Brändöhamnsreven tk 242 3, Brändö-
hamnsrevet ek 242 62, sj 414. Rev utanför Brändöhamnen SÖ om Storbrändön. Andra 
namn: Brändörevet bratirava EB 1937, Örlöga sj 102. 

Brändön Braedoi EON 1887, bratói/bràndói AL 1931, bràtói EBL 1976. — Brendön 1539, 
1546, 1547, 1556, 1569, 1597, Brendönn 1543, 1547,1553, 1562, Brendöönn 1543, Brän-
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dön 1567, Bränndöönn 1580, Brendönd 1580, Brendhöön 1619 (samtl jb-belägg ovan 
DAUM 3142). Brendönn 1554, 1555, Brendön 1556, Brendöönn 1559, Brendtöönn 1561, 
BrendÖnn 1562,1563, brändeönn öön (sie) 1566, Brändönn 1567, brendönn 1568, Brend
ön 1645?, Brendöhn 1671a, b, Brenöhn 1709?a, Bränön 1709?b, Bränöhn 1729, Brändö 
1790, sj 102, Brändön 1714,1743, tk 251 2, 252 1, ek 251 09, 251 18, 252 00. sj 413. En stor 
ö i N skärgården, förenad med fastlandet med en bro. Andra namn: Norr-Brändön (för 
att skilja den från Storbrändön, som också ibland kallas Brändön), Byssön 1767. 

Brändörevet, se Brändöhamnsreven. 

+Brändöskäret 1 Brcpdistjäire EON 1887, bràtis/§àra EB 1937, EBL 1976. - Brändöskär 
1721, 1790, 1842, ek 1868, 1873, sj 102, Brändöskäret tk 242 3. ek 242 74, sj 414. Nu 
sammanhängande med Saxskäret-Uddskäret, tidigare omflutet. Tidigare namn: Vitfågel-
skäret - Hwytfogelskiär 1671a,b, Vithfågelschiäret 1709?a, Vitfågelskäret 1709?b, Wit-
fugelskiäre 1720?. Udden fora isi ódn 'fara ut till Brändöskäret', enl EB 1937 (fiskeläge 
för fiskare från byn Brändön = Norr-Brändön), Framå Skäret fràtrìa skåran EB 1937. 

Brändöskäret 2, se Hällklubben. 

Brändöörarna, se örarna 1. 

Bränningsbråten — Bränningsbråten sj 102, tk 241 2, sj 415. Vidsträckt övervattensrev S 
om Mannön. Annat namn: Janssonsgrönnan jânsonsgrôna EB 1937. 

Buketten - Buketten tk 242 3, ek 242 60. Liten holme V om Likskäret vid hamninloppet 
till Luleå. 

Bullerskären — Bullerskären sj 102. Sammanfattande benämning på grund V om Esters-
ön, kallas även Bullerskiär 1714, Bullerskärsgrunden bula§^a§gróna EBL 1982, ek 1868, 
Bullerskärsgrunden 1931, 1982. Se även under Bullerskäret, Stora och Lilla. 

Bullerskäret, se Sikören. 

Bullerskäret, Lilla - Lilla Bullerskäret 1842, tk 242 3, ek 242 83, Bullerskäret L sj 413. 
Skär NV om Estersön. Andra namn: Lilla Bullers kärs gründet — Lilla Bullerskjärsgrundet 
1814. Den norra, tidigare omflutna delen, kallas Målgrundet molgróna EB 1931. 

Bullerskäret, Stora bùles/^àra EB 1931. - Bullerskiär 1671a, b, Stora Bullerskäret tk 242 
3, ek 242 84, Bullerskäret St sj 414. Ett långsträckt skär med en hög kal stenkulle i NV. 
Sammanhänger nu med Långrevet. Annat namn: Stora Bullerskärsgrundet — Stora Bul
lerskjärsgrundet 1814, Stora Bullerskärsgrundet 1842. 

Bullerskärsgrundet, Lilla och Stora, se Bullerskäret, Lilla och Stora. 

Bullerskärsgrynnan, se Fingergrundet. 

Bullran - Bullran sj 102, tk 242 1, sj 414. Stenigt övervattensgrund mellan Sör-Espen och 
Klasgrönnan. 

+Buskgrundet bùskgróna EB 1931. - Buskgr ek 1868. Holme i Persöfjärden, nu 
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sammanhängande med Hampusgrundet och Kvarngrundet, tidigare var för sig omflutna. 
Andra namn: Buskön bòskòi HR 1926, Jan Larsagrundet janlàpagròna EB 1931. 

Buskön, se Buskgrundet. 

Byssön, se Brändön. 

+Byvikgrundet buvoykgröna EL 1960. Nu tillandat övervattensgrund vid Byvikbäckens 
mynning, Germandön. 

+Bådahällan 1 - Bådahällan 1873, ek 242 74. Brändöskärets S del, tidigare omfluten. 
Tidigare namn: Hällan 1671a, b. 

+Bådahällan 2 bodahéla EL 1960. Nu tillandad Bådahälludden i Bastaholmviken på 
Germandön, tidigare omfluten. 

Bådahällgrundet bodahœlgrôna EL 1960. Liten holme i Byviken, Germandön. Annat 
namn: Älvasten sj 4101. 

Bådan 1 bòdan EB 1930, bòda EBL 1982. Bådan tk 242 1. En ö SÖ om Germandön. S 
delen kallas Stor-Bådan stòor-bòdan, N udden kallas Lill-Bådan lilbòdan. Andra namn: 
Junköbådan jòogktbòdan EB 1930, jògkibòdan EB 1931, på grund av närheten till Junk-
ön, Germandöbådan Djarmqdiboda EON 1887, d^àrmandibòdan EB 1930, på grund av 
närheten till Germandön, Gråsjälgrundet grapolgróna EB 1931, gràpolgróna EBL 1982. 
- Gråskälsgrundet 1842, ek 1868, Gråschjälgrundet 1873, Gråskälsgr sj 102, Gråsjäl
grundet ek 242 40, sj 414. 

Bådan 2, se Hällgrundet. 

Bådan 3, se Börstskärsbådan. 

Bådan 4, se Sanböbådan. 

+Båkgrönnan — Båkgrunnan 1873, Båkgrönnan tk 242 3, ek 242 31. Nu SV delen av 
Sandgrönnan, tidigare omfluten. Annat namn: Båksandgrönnan bòksangròna EB 1931. 

Båksandgrönnan, se Båkgrönnan. 

Bäddören, se Kalixgrundet. 

+Bärstholmen bà§hò\m&n ~ bœ§ô{man ~ bœ^ôlman EB omkr 1926. Kallas ibland 
Bersholmen, på rspr Björkholmen(\b\å). — Björkholm 1779—81, Bärstholmen ek 242 74. 
Nu landfast vid Alån i Alvik, tidigare sannolikt omfluten. 

+Bässgrundet 1 bàsgròna EB 1931, bàsgróna EBL 1976. — Bässgrundet ek 241 69. Udde 
i Söriviken, Sandön. Andra namn: Truten 1873 (omfl). Kallas även av ortsbor Sundvalls-
holmen. Se även Trutörrevet. 

Bässgrundet 2, se Örgrundet. 

Börstskäret 1, se Antnäs-Börstskäret. 
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Börstskäret 2, se Degerö-Börstskäret. 

+Börstskäret 3 Böffstjäire EON 1887, bogara EB 1930, EBL 1982. - Borskäret 1645?, 
Biörskiäret 1709?b, Björkskäret 1721, 1800 omkr, Börskäret 1764a, Börskär 1764b, 
Börstskjäret 1764c, Björsskäret 1801c, Börrskär 1842 (omfl), Börstskäret ek 1868, Börs-
el Borstskäret 1887 EON, Börstskäret tk 241 4, ek 241 79, sj 4101. Nu del av Svartön i 
Luleå hamn, tidigare omflutet. 

Börstskärsbådan bòpsfòapbódan EBL 1982. — Börrskärsbådan 1842, 1869, Börskärsbå-
dan 1873, Börstskärsbådan ek 1868, sj 102, tk 241 2, ek 241 48, sj 414. Liten kal holme S 
om Germandön. Även kallad Bådan enl EL 1960. 

Börstskärsklubben båpfåapklöban EB 1931, EBL 1976. — Börsskjärklubben 1821, Börst-
skärsklubb sj 102, Börstskärsklubben tk 252 1, ek 252 03, sj 413. Höglänt holme NV om 
Degerö-Börstskäret. 

Dad(d)agrundet, se Norrskatagrundet och Nördskatagrundet. 

Degerö-Börstskäret (dagari) botara EB 1931, digaribó^ara EBL 1978. — ffoxe biörc-
keskärenn 1559, Biörckeskeren 1563, Biörckeschiärs(grund) 1566, Biörckskärenn 1567, 
Biörskärs(grund) 1568, Kiärnöhn 1671a, Börsköskiär 1671b, Börskiäre 1709?a, Borsk-
skäre 1721, Biörgrunne 1743, Börsskäret 1821, Börstskäret ek 1868, Börstskär sj 102, 
Degerö-Börstskäret tk 252 1, ek 252 03, sj 413. Relativt stor, bergig ö i Båtöfjärden i N 
skärgården. 

+Degeröholmen dagarihólman EB 1931, digarihólman EBL 1976. — Dege röholmen 
1709?a, Degerholmen 1709?b, Degerholm sj 102, Degeröholmen tk 242 3, ek 242 73, sj 
414. Nu SV delan av Degerön, tidigare omfluten. Även kallad Holmen EB 1937. 

Degerön Degeroi EON 1887, dagarói EB 1931, digarói EBL 1976. — Dagerön 1671a, b, 
Degeröhn 1709?a, b, 1729,1736, Degerön 1714,1721,1743, Degerö 1790, sj 102, Deger
ön 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 73, 242 83, sj 414. Stor ö Ö om Hindersön. 

+Djupören — Djupörn 1780. Tidigare sannolikt omfluten ör, nu landfast i Smedsbyn vid 
Persöfjärden. 

Dödmangrundet 1, se Dödmanören 1. 

Dödmangrundet 2 — Dödmangrundet tk 241 4, ek 241 78, Dödmangr sj 4101. Liten holme 
i Gråsjälfjärden utanför Luleå hamn. Tidigare namn: Koppargrundet - Koppargr ek 
1868, Kåppargrånne EON 1887. 

Dödmansgrundet, se Dödmanören 2. 

+Dödmanören 1 domandaoq EB 1937, domanaori EBL 1982. — Dödmanören tk 242 3, 
ek 242 74. Nu näs, som förenar Saxskäret och Uddskäret. Tidigare namn: Dödmanör-
grundet Dömanörgrundet 1814, Dödmangrundet domangróna EB 1931 — Dödmangrun
det 1840, Dömangrundet 1842, ek 1868. 
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Dödmanören 2 domandoti EBL 1982. - Dödmanöhren 1873, Dödmanören tk 241 4, ek 
241 78, sj 4101. Liten ö i Gråsjälfjärden utanför Luleå hamn. Tidigare namn: Dödmans-
grundet — Dömansgrundet 1797, Dödmansgrundet 1842. 

Dödmanörgrundet, se Dödmanören 1. 

Edgrundet àdgròna EBL 1980. - Edgrundet ek 241 67. Liten holme mellan Halsön och 
Näset i Ersnäsfjärden. 

Enagrundet Enagrånne EON 1887, anagróna EB 1931, EBL 1976. - Enagrundet 1801b, 
1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 91, sj413. Holme Ö om Hamnöörarna och Hamnön. 

Enholmen, se Hästholmen. 

Enskärsön, se Estersön. 

Envisgrundet, se Björkskatagrundet. 

Esparna, se Espen. 

Espen, Norr-Espen och Sör-Espen: 
Norr-Espen nordspan EB 1931, nòràspan EB 1931, EBL 1982. - Espen 1721,1729,1736, 
Norr-Espen 1764a, b , 1842, Norr Espen 1764c, 1790, Norra Espen ek 1868, 1789, Norr-
Äspen tk 242 1, sj 314, Norr-Espen ek 242 42. En ö i yttre skärgården SÖ om Junkön. 
Sör-Espen sordspan EB 1931, EBL 1982. - Sör-Espen 1764a, b, 1842, Söder Espen 
1764c, 1790, Södra Espen 1811, ek 1868, 1789, Sör-Äspen tk 242 1, sj 314, Sör-Espen ek 
242 42, 242 36. En ö i yttre skärgården SÖ om Junkön. Tidigare namn: *Espgrundet — 
Espgrunde 1721, Espgrunne 1729, Espgrunne 1736. Andra sammanfattande namn på de 
bådaöarna: Espisskären 1559, Espeskären 1562:7,1567, *Aspskär(en) — Aspskiär 1671a, 
Aspskiären 1671b. Esparna uttal: Äspan EON 1887, dspan EB 1931. 

*Espgrundet, se Sör-Espen. 

Espklippan, se Grillklippan. 

Estelsön, se Estersön. 

Estersön Äistersoin, Äisteroin EON 1887, astapói EB 1931, astapói EBL 1976, asf$a$ói 
EBL 1982. - Österön 1626, Östensöhn 1671a, Östensön 1671b, Östensö 1714, Eskiers-
öhn 1709?a, 1720?, 1736, Eskiärsön 1709?b, 1729, Eskiarsön 1721, Östersön 1743, En
skärsön 1801, Estelsön 1814, Estersö 1790, sj 102, Estersön 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 
84, sj 414. Stor ö NÖ om Saxskäret — Uddskäret i yttersta skärgården. 

+Fannäsholmen famshólman EB 1931. - Faunäset 1931 EB, Fannäsholmen ek 242 83. 
Nu tillandad Björkön, del av Hindersön, tidigare omfluten. 

Fingergrundet — Fingergrundet tk 242 3, sj 413. Övervattensgrund mellan Estersön och 
Hindersön. Annat namn: Bullerskärsgrynnan bùla^a^gróna EB 1931. 

Finhamna, se Finnskäret. 
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Finhamnakallen, se Finnskäret. 

Finnklippan, se Finnskäret. 

+FinnkIipporna FinnkJippen EON 1887.fìnkUpan EB 1937, EBL 1982. - Finklipporna 
1720?, 1721,1729, 1764c, Finnklipporne 1764b,~Finnklipporna 1709?b, 1842, ek 1868, tk 
242 3, ek 242 70, sj 410. Nu sammanhängande med Likskäret och Altappen vid hamnin
loppet till Luleå. 

Finnskäretfìns/^dra EB 1931 ,finsf$årce AN 1933, EBL 1976. - Finnskäret 1841, ek 1868, 
tk 242 3, ek 242 64, sj 414. Relativt hög ö Ö om Småskären. Tidigare namn: Finhamna — 
fin-hambna 1720?, Finhamna 1721, 1729, Finnklippan — Finn klippan eller Finnskäret 
1842, Finnklippan 1857, ek 1868, sj 102. 

Finnskärsklippan, se Klippan. 

Fjuksögrunden, se Fjuksökallarna. 

Fjuksögrynnorna, se Fjuksökallarna. 

Fjuksökallarna - Fjuksökallar sj 102, Fjuksökallarna tk 252 1, ek 252 01, sj 413. Övervat-
tensgrund v om Fjuksön. Andra namn: Fjuksögrynnorna fioksigrónan EB 1937 (Skval-
sten och Fjuksökallar), kan även avse Fjuksögr n sj 102. 

+¥}uksök\ubbenfìoksiklóban EB 1931, EBL 1976. — Fjuksöklubben tk 252 1. NV udden 
på Fjuksön, sannolikt tidigare omfluten. 

Fjuksön fióksòi EB 1931, EBL 1976. - ffoxe (biörckeskärenn) "Wedt ffoxe biörckeskä-
renn Bruka 11 bönder med 6 nätth i Rånöö" 1559 (nuv Degerö-Börstskäret), Fiungzöön 
1671a, Fiuugzön 1671b, Fiugöhn 1709?a, Fioxön 1709?b, Fiugsöhn 1720?, 1729, Fiugsön 
1736, Fiugsön 1714,1721,1743,1790, Fjuxöhn 1795-97, Fjuksö sj 20,102, Fjuksön 1842, 
ek 1868, tk 252 1, ek 252 02, sj 413. Stor ö i Fjuksöfjärden i N skärgården. 

Fjärdgrundet, se Fjärdgrundrevet. 

Fjärdgrundet 1 fjòlgróna/fjò^gróna EB 1931 ,filgrona EBL 1982. - Fiälgrundet 1709?a, 
b, 1720?, Fiälgrunde 1721, Fiällgrunde 1729, Fjälsgrundet 1764a, Fjällgrund 1764b, Fjäls-
Grunne 1764c, Fjärdgr sj 102, Fjärdsgrundet ek 1868, Fjärdgrundet 1814, tk 241 4, ek 241 
58, sj 414. Liten holme i Germandöfjärden i S skärgården. Tidigare namn: *Lillgrundet — 
Lillgrunne 1671a, Lillgrune 1671a, b. 

Fjärdgrundet 2 Fiœ(rs)gronne EON 1887, filgróna, filgróna (uppg från byarna Sundom 
och Norr-Brändön) EB 1931, EBL 1982. — Fjärdsgrundet 1842, ek 1868, Fjärdsgrund sj 
102, Fjärdgrundet tk 252 1, ek 252 10, Fjärdgr sj 413. Stor holme i Gussöfjärden i N 
skärgården. 

Fjärdgrundhällan fwlgronhœla EL 1960. SV om Fjärdgrundet 1, Germandön. Annat 
namn: Storhällan stàorhœla EL 1960. 
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¥}ärdgrundre\et fiélgronrdiva EL 1960. — Låg gräsbevuxen holme mellan Fjärdgrundet 
1 och Germandön. Kallas på tk Fjärdgrundet. 

Fjärdsgrundet — Fjärdsgr sj 102, Fjärdsgrundet tk 242 3, sj 414. Övervattensgrund i Hin-
dersöfjärden. 

Fladahällorna flòdahdlan EB 1937. - Sandflöten sj 102 avser Fladahällorna och Tjock-
Sikhällan enl EB 1937. Övervattensgrund NV om Kluntarna. 

+¥\2issh0ìmenflàshòlman HR \921, flasholman EB 1931. Nu höjd i Norramark, Sunder-
byn, tidigare sannolikt omfluten. 

Flokgrundet flòokgròna EBL 1982. Litet grund utanför Kalkhällan, Hindersön. 

+*Flottgrundet — FlåtGrundet 1784 (omfl). NV delen av Bastaholmen, vid nuvarande 
Flottgrundudden flotgronódn EL 1960. 

Flottiljen, se Hindersöfröskan. 

+Flottören flotéori EB 1931, EBL 1982. - Flottören ek 251 18.Nu udde i Börjelslandet 
vid Persöfjärden, tidigare sannolikt omfluten. Lill-Flottören kallas en omfluten holme 
där intill. 

Flugan flùgo EL 1960. Omfluten sten utanför Sör-Lilliudden på Germandön enl EL 1960. 
Okänd för min meddelare från Kallax. 

+Fläskhällan flàskhàla EB 1931. Hälla vid Holmberget på Hindersön, tidigare troligen 
omfluten. 

Forsbergs käring fò§ba§fèali% EBL 1983. Förr i hamnen på Rödkallen uppsatt sjömärke, 
några störar placerade i konform med en sten hängande från toppen. 

+Frammisten frâmistàin EL 1960. Landfast sten vid Rödstenudden N om Germandön 
enl EL 1960, tidigare sannolikt omfluten. Ej känd för mina meddelare. 

Framå Skäret, se Brändöskäret. 

Fröskan, se Hindersöfröskan. 

Furuholmen — Furuholmen tk 241 4, ek 241 69, sj 4101. Holme i Söriviken, Sandön. 
Andra namn: Algrundet 1873, Furunäsgrundet fùronasgróna EB 1931. Ligger utanför 
Furunäset. 

Furunäsgrundet, se Furuholmen. 

+Furuön furoói EB 1931, EBL 1976. - Furuöö 1566, Foruönn 1567, ForuÖÖ(grund) 
1568, Furuön tk 251 2, ek 251 18, 251 28. Nu tillandad ö i det inre av Furufjärden mellan 
Börjeislandet och Sundom. 

Fågeln, se Gussöreven. 

Fårön - Fårön tk 241 4, ek 241 69. Holme i Söriviken, Sandön. Kallas av ortsborna 
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Bergströmsholmen, båristromsholman EBL 1984, jordregisternamn Trutörgründet. 

+Fårören - Fårörn 1783-85,1801c. Tidigare omfluten, nu tillandad mellan Träsket och 
Söriviken, Sandön. 

+Faktgrundet/d/rt#ró#& EBL 1980. — Fäktgrundet tk 251 2, ek 25118. Nu tillandat i det 
inre av Furufjärden. Andra namn: Ryssjegrundet 1786, ek 1868, EB 1931. Månsgrundet 
mópgròna EB 1931, EBL 1982, Persögrundet pà§igróna EBL 1983. 

Fästingsgrundet, se Krångetören. 

Fästningsgrundet, se Krångetören. 

Gammelstadsön, se Stadsön. 

+Gemgrundet 4^éimgròna EB 1931, EBL 1985. - Gemgrundet ek 1868, tk 242 3, ek 242 
82. N delen av Björkön, tillandad del av Hindersön. 

Germandöbådan, se Bådan 1. 

Germandögrund — Germandögrund tk 241 2, sj 415. Övervattensgrund S om Hindersön. 

+Germandögrundet foarmandigróna EB 1931, jàrmandigróna EBL 1982. Nu tillandat 
grund vid inloppet till Germandösundet, en nu nästan helt igenslammad vik. 

Germandöhällan 4%armandihala EB 1931, jarmandihala EBL 1982. — Giermunzhälla 
1671b, Giärmundhella 1671a, Germanöhell 1790, Germungshällan 1842, Germandö
hällan ek 1868, 1873, sj 102, tk 241 2, ek 241 39. Tidigare namn: *Germandöskäret -
Germanöskäre 1764c. En häll-ö med fyr S om Germandön. 

Germandön Djarmqdoi EON 1887, 4%armandól EB 1931, d^àrmandói AN 1933, 
jarmandói EBL 1982. - GermusÖnn 1559, GiermunddÖnn 1563, Giermundzsöönn 
1566, Giermundzönn 1567,1621, giermundzönn 1566 (böndernas laxfisken), germundzöö 
1568, Giermundzön 1621, Germundsön 1626, Giärmundöhn 1671a, Germundöön 1695, 
Germundsöhn 1709?a, Germudsön 1714, Germundöhn 1721, Giärmundön 1729, Ger-
mundön 1743, Germano 1764a,b, Germanöhn 1764c, German-Öhn 1774, Germund-Ön 
1783, Germandön ek 1868, Germandö 1790, sj 102, Germandön tk 241 4, 241 2, ek 241 
48, 241 49, 241 58, 241 59. sj 414. Stor ö i S skärgården. 

Germandösten — Germandösten sj 102, tk 241 2, ek 241 39, sj 414. Övervattensgrund i 
Kallfjärden. 

+Getgrundet 1 4%<zitgr®na EB 1931. — Getgrundet ek 1868, tk 242 3, ek 242 82. SV 
udden på Bredören, del av Lappön. 

+Getgrundet 2 d%œitgrôna EBL 1982. Tidigare omflutet, nu udde på Mannön, V om 
Dalviken. Se även Gründet 3. 

+Getholmen Djäithålmen EON 1887. Nu tillandad holme på Hertsön. Jfr Getholmsska-
tagrundet. 
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+*Getholmsskatagrundet EB 1930. - Gätholmsskotagrundet 
1830—34. T idigare liten holme utanför Getholmsskatan, Hertsön, nu landfast. 

+Gethällan foœithkla EB 1931. Nu tillandad, tidigare stenhäll vid stranden VNV Bock
holmen på Sandön enl EB 1931. 

4-Getören 4%élJkori EB 1931. - Getöhrn 1764c, Gjetörn 1797, Getörn 1764b, ek 1868, tk 
241 4. Tidigare omfluten, nu tillandad Granudden i byn Gäddvik. 

+Gloholmarna glooholman EB 1930. - Glooholmen 1671a, Glon 1709?a,b, Gloholman 
1778 (omfl), Gloholmen 1801c, 1842, Gloholmarne ek 1868, Gloholmarna tk 242 3, ek 
242 90. Andra namn: *Gloskär - Glooskiär 1671b, Gloön gléooi EB 1930. Nu tillandade 
holmar på Björkön vid Glon. 

*Gloskär, se Gloholmarna. 

+Glospålen 1 glóospàri EB 1930. Yttersta udden åt SÖ på Björkön, Bensbyn, tidigare 
möjl omfluten. 

+*Glospålen 2 - Glospan 1708b. Yttersta udden åt SV på Halsskäret, Sundom, tidigare 
möjl omfluten. 

Gloön, se Gloholmarna. 

-f *Gloören - Gloörn ek 1868. Nu tillandad Gräsön, del av Hindersön. Sannolikt nuv 
Orudden. 

Glödhällorna Låga grund SV om Brändön. Annat namn: Sjöfåglarna sj 102. 

+Granden 1 — Granden 1759. Nu uppgrundning vid Altersundet, som rinner från Per-
söfjärden till Brändöfjärden. 

+Granden 2 gràtn EB 1930. I Björsbyn strax ovan Hundören vid Kvarnbäckens utlopp 
enl EB 1930, nu tillandad. 

+Granden 3 gràtn GE 1934. - Storgranden 1758. Sank ängsmark mellan Åkerbäcken 
och Sunderbybäcken i Sunderbyn, sedermera omflutna uppgrundningsmarker, nu delvis 
tillandade. 

Granden 4 — Granden 1797, ek 1868, tk 241 4, ek 241 87. Andra namn: i dagligt tal: 
hòlman nàdi stróman = Holmen nedi 'Strömmen' el: nåda hólman = Ned å holmen, enl 
EB 1931, Gründet - Gründet 1774, Gründet grana EBL 1982. Holme i Luleälven vid 
Gäddvik, Gäddviksgranden Diäddvöykgrcgden EON 1887. 

+Granden 5 - Granden 1779-81. Nu område V om Alån i Alvik,tidigare sannolikt om
flutet. 

+Granholmen granhólman Al 1931, granhó{man EB 1931, EBL 1982. — Granh 1671b, 
Granholmen 1842, ek 1868, tk 241 4, ek 241 68. Nu tillandad Kallaxön. 

Granskäret gransf§dra EB 1931, EBL 1982. - Gransk sj 102, sj 414, Granskäret ek 1868, 
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1873, tk 242 3, 242 62, 242 63. Ett bland flera höglänta skär i yttersta skärgården. 

Granön 1 granói EB 1931, EBL 1982. - Granöhn 1671a,b, 1721, Granöhn 1729, Granö sj 
102, Granön 1736. ek 1868, tk 241 4, ek 241 66, sj 415. Relativt stor ö i Måttsundsfjärden. 

4-Granön 2 Grenoi EON 1887, granói EB 1930, EBL 1976. - Granön 1709?b, 1720, 
1721, Granöhn 1708c, 1709?a, 1729,1736, Granö sj 102, Granön ek 1868, tk 251 2, 241 4, 
ek 251 09, 241 99, sj 413. Nu sammanhängande med Björkön och Mulön, tidigare omflu
ten. Tidigare namn för Granön-Mulön: Långbjörkön - Långbiörckön 1671. 

Grillklippan grilklipa EB 1931, EBL 1982. - Grisselklippan 1764a, 1790, Grisselklippa 
1764b, Grillklippa 1764c, Grillklippan ek 1868, sj 102 tk 242 1, ek 242 32, sj 414. Annat 
namn: Espklippan 1842, 1873, Äspklippan EB 1931. Höglänt stenholme strax Ö om Sör-
Espen. 

Grisselklippan grUklipa EB 1931. — Grilsholmen 1709?a, b, 1764a, b, Grisselklippan 
1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 93. Stenholme NO om Hindersön, en av Björköörarna. 

Gründet 1, se Granden 4. 

+Grundet 2 gróna EBL 1982. — Gründet 1847, ek 242 51. Strandparti på Junkön, tidiga
re omflutet. 

+Grundet 3 gróna EB 1937. Enl EB 1937 udde i Dalviken, Mannön. Ej känt för mina 
meddelare. Möjl identiskt med Getgrundet. 

+Grundet 4 (nadi) gróna (nedi) Gründet. Nu tillandat vid Altersundet i Person. Annat 
namn: Grönnan ek 251 09. 

Gründet 5 gróna HR 1927, EB 1931, GE 1934. — Gründet tk 241 4, ek 241 96. Liten 
holme i Luleälven vid Sunderbyn. En bro förenar den med fastlandet. 

Gründet 6 gróna EBL 1982. Litet övervattensgrund på NÖ sidan av Lappön. Upps 
DAUM 1224:11. 

Grundgärdsgrundet grànfoaggróna EBL 1982. — Grundgärdsgrundet ek 251 27. Liten 
holme i Persöfjärden. Annat namn: Metgrundet mœitgrona EB 1931. 

Grundgärdsspålen, se Spålen 5. 

Grannan, se Grönnan 4. 

+Grynnan grèna EL 1960, grund vid Germandön. Nu tillandat område N om Skärsgrun-
det och ordet Slåtterstuga på ek. 

+Grytgrunden Gröytgrånna EON 1887, gròytgròna EB 1931. — Grytgrunden 1842, ek 
1868. Nu sammanhängande med NÖ delen av Mörön, tidigare omflutna. Andra namn: 
Smågrunden smagróna EB 1931, Hästgrundet-Grytgrundet ek 241 66. Grytgrunden be
stod tidigare av två omflutna grund: Hästgrundet och Grytgrundet. Hästgrundet — 
hàstgrànda HR 1927, hàstgròna EB 1931. — Hässgrundet 1797, Hästgrundet tk 2414. 
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Annat namn: * Hästskäret — Hesteskäre 1721, Hästskiäre 1729. Grytgrundet gròytgròna 
EB 1931. - Grytgrundet tk 241 4. 

Grytgrundet 1, se Grytgrunden. 

H-Grytgrundet 2 - Grytgrundet(möjl Gret-) 1709e. Nu tillandat, tidigare omflutet vid 
Sandöns by. 

+Gråbondgrundet gràbondgróna EB 1931. - Gråbond Gründet 1821, Gråbondgrundet 
ek 1868, tk 252 1, ek 252 03. Nu udde på Degerö-Börstskäret, tidigare omflutet. 

Gråsjälgrundet, se Bådan 1. 

Gråsjälhällorna grä§alhalan EB 1931. - Gråskälahälla 1801b, Gråsjälhällorna ek 252 01. 
Två små holmar SO om Nagelskäret i N skärgården. Andra namn: * Gråsjälsgrunden grà-
polgróna EBL 1982. — Gråskälsgrunden ek 1868, Gråsjälreven gra§olrava EBL 1976. — 
Gråsjälreven tk 252 1. 

Gråsjälreven, se Gråsjälhällorna. 

+*Gråsjälrevet — Gråschjälrefvet 1873. Nu tillandat, tidigare rev Ö om Gräsjälören. 

*Gråsjälsgrunden, se Gråsjälhällorna. 

Gråsjälsgr, se Nygrönnrevet. 

Gråsjälören GrasUeurn EON 1887, gràpolaoti EBL 1982. - Graskiälöhrn 1709?a, Grå-
siälörn 1709?b, Gråskiälörn 1721, Gråskiählörn 1729, Gråskjälöhren 1873, Gråskälsörn 
ek 1868, Gråsjälören tk 241 4, ek 241 78. Liten ö i Gråsjälfjärden utanför Luleå hamn. 

+Grännäsören gramsdori EB 1931. - Grännäsören tk 242 3, ek 242 82. SÖ delen av 
Hindersön vid Avaviken. 

Gräsögrunden, se Gräsögrundet. 

Gräsögrundet 1 grasigróna EB 1930. — Gräsögrundet tk 242 3, ek 242 72. Vidsträckta 
övervattensgrund SV om Gräsön, tillandad del av Hindersön. Andra namn: Trollörarna 
— Trollörarna 1671a, Trollörerna 1671b. NV udden av Långön är på 1671 års kartor om
fluten och utgör en av Trollörarna. Tupparna sj 102, Gräsögrunden grasigróna EB 1931. 
Några små öar SV om Gräsön, Hindersön. 

+Gräsögrundet 2 — Gräsögrundet tk 241 4, ek 241 79. Udde på Gräsören i Hertsöfjär-
den, tidigare omfluten. Nu införlivat med SSAB:s industriområde. 

+Gräsön 1 grasói EB 1931, EBL 1976. - Gräsön tk 242 3, ek 242 82. Tidigare omfluten, 
nu sammanhängande med Hindersön. 

Gräsön 2, se Gräsören. 

+Gräsören Gräiseurn EON 1887, grasaori EB 1930, grasaoq AN 1933. — Grasörn 1729, 
Gräsörn ek 1868, sj 102, Gräsören 1842, tk 241 4, ek 241 79, sj 4101. Tidigare namn: 
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Gräsön. — Gräsöhn 1709?a, Gräsön 1721. Tidigare en stor holme i Hertsöfjärden, nu 
införlivad med SSAB:s industriområde. 

Grönnan 1, se Gründet 4. 

+Grönnan 2 (isa) gråna EB 1937. Annat namn: Lakagrundet enl EB 1937. Uppgrundat 
område mellan Hamnen och inre Hamnen i byn Alhamn. 

Grönnan 3 — Grönnan tk 241 4. Holme i Luleå älv utanför Sunderbyn. Annat namn: 
Sunderbygrönnan sàndarbigrona AL 1931. 

Grönnan 4 gröna EB 1937. — Grunnan 1873, Grönnan tk 242 3, ek 242 62, sj 414. Egentli
gen två små holmar N om Storbrändön. Annat namn: Torrören sj 102. 

Grönnan 5 gråna el stasgrona EB 1930. Möjligen tidigare omfluten ängsmark vid Gam
melstadsviken. 

+Grönnan 6 — Grönnan 1779-81. Möjligen tidigare omfluten ängsmark i byn Skäret. 

Gubben gòban EBL 1982. - Gubben 1814, 1842, tk 242 3, ek 242 84. Liten holme V om 
Estersön beväxt med en stor björk och buskar. 

Gudsön, se Gussön. 

H-Gullskäret — Gullsk äret 1779-81, ek 1868. Tidigare omfluten ängsmark vid Alån. 

GuJlsön, se Gussön. 

Gullö, se Gussön. 

Gunnarskäret, se Långören-Gunnarskäret. 

Gussögrönnan gusigrona EBL 1976. — Gussögrönnan tk 251 1, ek 251 19, 251 29, sj 413. 
Annat namn: Arken sj 102. Buskbeväxt övervattensgrund Ö om Gussön. 

H-Gussömärren gusimâra EB 1931, gusimära EBL 1976. En stor nu strandnära sten, tidi
gare omfluten Ö om Gussön i närheten av Gussöreven. 

+Gussön gùsói EB 1931, EBL 1976. - Gudzsöö 1559, Gudsön 1650?, 1709?b, 1721, 
Gudsöön 1671a, Guusöhn 1671b, Gudsöhn 1709?a, b, Gussöhn 1709c, d, Guusöhn 1720?, 
Gusöhn 1736, Guusön 1714, 1743, Gussön 1786b, Gullsön 1790, Gullö 1826, Gusön 
1801c, ek 1868, Gusö sj 102, Gussön tk 251 2, ek 251 18, 251 19, 251 29, sj 413. Tidigare 
stor ö i N skärgården, nu tillandad. 

Gussöreven gusirava EB 1931 EBL 1976. — Gussöreven tk 252 1, ek 252 10, sj 413. Andra 
namn: Kullrorna och Fågeln sj 102. Rev i Gussöskatans förlängning över och under vat
tenytan. 

Gussösvarten gusi§wopi EB 1931, EBL 1976. - Gussösvarten ek 252 10. Stor omfluten 
svart sten vid Gussöreven, Gussön. 

+Gustav Larsagrundet gustalàpagróne, EBL 1982. Tidigare omflutet i Byviken, Ger-
mandön, nu udde. 
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+Gåsören 1 gàsàori EB 1931, gàsaori EBL 1976. - Gåsörn 1795-97 (omfl), Gåsören 
eller Hindersöhrarne 1843, Gåsören ek 1868, tk 242 3, ek 242 72, sj 414. Sydligaste udden 
av halvön Gräsön på Hindersön, tidigare omfluten. 

Gåsören 2 gàsàori EB 1931. - Gåsörn 1780, Gåsören ek 1868, tk 251 2, ek 251 27. Holme 
i Persöfjärden. 

Gäddviksgranden, se Granden 4. 

Gässlingen - Gässlingen sj 102, sj 413. Delvis övervattensgrund V om Lappön. 

+Hagagrundet — Haga grundet tk 242 3, ek 242 72. Tidigare grund på NÖ sidan av 
Långön, nu udde. 

+Halsgrundet hòggróna EBL 1982. - Halsgrundet tk 2414, ek 241 67. Långsmal udde på 
Halsön i Ersnäsfjärden. Annat namn: Halsögrundet hàpgróna HR 1930. - Halsögrundet 
1845. 

Halsholmen, se Halsskäret och Halsön. 

+Halsskäret hòpfòàra EB 1931, EBL 1976. - Halsskiär 1671b, Halsskiära(e) 1708a,b, 
Halsskiära 1709?a, Hallskiäre 1709?b, Halsskäret 1709d, 1785, ek 1868, tk 251 2, ek 251 
19. Andra namn: Halsholmen 1671a, *Skäret - Skiäre 1720,1729, Skäret 1721. Nu tillan-
dat Brändön, tidigare omflutet. Tillhör byn Sundom. 

Halsögrundet, se Halsgrundet. 

Halsön hò§ói HR 1927, hògól EB 1931, EBL 1982. - Halsön 1721, Halsöhn 1729, 1736, 
Halsö sj 102, Halsön ek 1868, tk 2414, ek 241 67, sj 415. Ö i Ersnäsfjärden i S skärgården. 
Annat namn: Halsholm(en). - Halsholm 1671a, halsholmen 1671b. 

Hamngrundet hamngróna EB 1937. - Hamngrundet tk 2421. Stora omflutna hällar vid 
infarten till Börstskärshamnen, Degerö-Börstskäret. 

+Hamnholmen hàmnhòlman el hànhòlman EB 1937. — Hampnholmen 1671b, Hambn-
holmen 1729, Hamnholmen 1764c, sj 102, tk 241 4, ek 241 78, sj 4101. Nu tillandad vid 
Tjuvholmssundet, den ena farleden in till Luleå. Annat namn: Handholmen. - Handhol
men 1783-85, 1798, ek 1868, Hännhålmen EON 1887, hanhólman AN 1933. 

+Hamnhällan hamnhåla EB 1937. NÖ udden på Uddskäret(Vikarlandet), enl EB 1937. 
Tidigare sannolikt omfluten. 

Hamnskäret, Lill-, se Lill-Hamnskäret. 

Hamnskäret, Stor-, se Stor-Hamnskäret. 

Hamnögrundet hàmnigróna EBL 1976. — Hamnögrundet 1801b (gründet beskrivet som 
alldeles kalt), 1842, ek 1868, Hamnögrund sj 102, Hamnögrundet tk 242 3, ek 242 91, sj 
413. En liten holme NÖ om Hamnön med enstaka lövträd. 

Hamnön hàmnói EB 1931, EBL 1976. - Hampnöhn 1671a, 1709?a, Hambnön 1671b, 
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1709?b, Hampön 1714, 1743, Indre Hamnön och Yttre Hamnön 1801b, 1842, Hamnö sj 
102, Hamnön ek 1868, tk 242 3, ek 242 91, sj 413. Stor ö i Hamnöfjärden. 

Hamnöörarna hamniaoran EB 1931, EBL 1976. — Ham bnöhra 1709?a, b, Indre och 
Yttre hamnörn 1801a, Inre och Yttre Hamnöhren 1842, Hamnörar sj 102, Hamnöörarna 
ek 1868, tk 242 3, ek 242 91, sj 413. Två holmar Ö om Hamnön, lätt igenkännbara på 
grund av sina rundade granskogssilhuetter. 

+Hampusgrundet hàmposgróna EB 1931. — Hampusgr ek 1868, Hampusgrundet ek 251 
26. Nu sammanhängande med Kvarngrundet och Buskgrundet i Persöfjärden, tidigare 
omflutet. Andra namn: Hampusgrynnan hàmpusgróna HR 1926, Jan Larsagrundet jan 
làpagróna EB 1931. 

Hampusgrynnan, se Hampusgrundet. 

Hampön, se Hamnön. 

Handholmen, se Hamnholmen. 

Hansgrundet ha§gròna EB 1931. - Hansgrundet 1840,1842, tk 242 3, ek 242 74. Holme i 
Svanfjärden mellan Saxskäret och Uddskäret. 

+Haragrundet 1 — Haragrundet 1840,1842. Tillandat övervattensgrund mellan Uddskä
ret och Klubben (Haraskäret) i yttersta havsbandet. 

+Haragrundet 2 haragróna EL 1960, EBL 1983. Nu udde strax Ö om Nötskatagrundet, 
Germandön, tidigare omflutet. 

Haraholmen, se Klubben 1. 

Haraskäret, se Klubben 1. 

Harun, se Hindersöharun, men även Borgen. 

Hedströmsgrundet, se Hästholmen. 

Henriksgrundet, Lill-, se Lill-Henriksgrundet. 

+Herr Olofsholmen - H Olofzholmen 1656, Herr Olofsholmen 1686, Hr Olofsholmen 
1737a. Tidigare holme N om Gammelstadsviken, nu tillandad. 

+Hertsön Haifoi EON 1887, hàgói HR 1926, hà§ói EB 1930, hà§ói AL 1931, ha§ói AN 
1933. — Hersöön 1539, Herszöönn 1543, Herssön 1546, Hersöö 1546, Herssöön 1547, 
1580, Hersönn 1553, Herssön 1556, Härssönn 1562, Härsön 1567, Herrssöönn 1580, 
Härsönn 1597, Härssön 1605 (samtl belägg ovan DAUM 3142). Heerssöön 1559, Hers
önn 1568, Hertzön 1645?, HäärsÖn 1671b, Hersöhn 1671a, Hertsöhn 1709?a, Hertsön 
1709?b, 1721, Härtsön 1729, Härtzön 1736, 1817, Hästsön 1764b, c, Hertzö 1790, Hertsö 
sj 102, Hertsön ek 1868, tk 241 4, 242 3, ek 241 79, 241 89, 242 70, 242 80. Nu halvö 
(stadsdel) i Luleå, tidigare stor omfluten ö. 

Hindersöfröskan håndapifrdoska EB 1937. - Hindersö-Fröskan tk 242 3, sj 413, Hin-
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dersöfröskan ek 242 93,242 94. Kallas även Fröskan och Fruskan fràos ka EB 1937. Annat 
namn Flottiljen sj 102. Övervattensgrund NÖ om Hindersön. 

Hindersöharun, Stora och Lilla hàndapihòru EB 1931, EBL 1976, hindapihoru EBL 1982. 
- Harun 1671a, b, 1709?a, b, 1790,1737b, Hindersöö harun 1752, Lill-Harun, Stor-harun 
1873, Hindersöharen ek 1868, Hindersöharun St tk 242 3, Stora och Lilla Hindersöharun 
ek 242 93, 24294, sj 413, Hindersöharorna jordregisternamn. Relativt höga skär i yttersta 
havsbandet. 

Hindersön Hindefoi EON 1887, handapói, hinda§ói EB 1931, hindapói EBL 1976. - Hin
dersön 1539, 1547, Hinderszön 1543, Hinderssönn 1543, 1547, Hinderssöön 1546, Hin-
derssön 1546,1605, Henderson 1567, Hendersöönn 1580, Hendersönn 1580, Hindersiönn 
1619 (samtl belägg ovan DAUM 3142). Hindersönn 1554, 1555, 1556, Hynderszöö 1558, 
1559, Hynderssöö(wdden) 1561, 1562, Hindersönn 1563, Hinderssöö 1566, 1568, Hen-
derssö 1567, Hindersön 1645?, Hindersöhn 1671a, b, 1709?a, 1736, Hindersöön 1695, 
Hindersö 1790, sj 102, Hindersön 1709?b, 1714,1721, 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 82, 
sj 414. Stor ö, bebodd året runt, Ö om Hertsön. 

Hindersörarna, se Gåsören 1. 

Holmen 1, se Storholmen 3. 

+Holmen 2 hólman EB 1931. - Holmen tk 251 2, ek 251 28. Nu landfast i Börjelslandet 
SÖ om Rådmansviken, tidigare omfluten. 

+Holmen 3 - Holmen tk 251 2, ek 25118. Nu landfast SÖ om Flottören vid Persöfjärden, 
tidigare sannolikt omfluten. 

+Holmen 4 hólman EB 1931. - Holmen ek 242 82. Höglänt näs mellan Norrisundet och 
Västisundet på Hindersön, tidigare omflutet. Annat namn: Isakholmen ósakhòlman EBL 
1983. Har tillhört gården Isi Isak. (Se upps DAUM 1224.) 

+(Isa)Holmen 5 (isa)hólman EB 1931. Enl EB 1931 liktydigt med Köpmanholmen. 

Holmen 6, se Degeröholmen. 

*Holmen 7, se Hällbergsholmen. 

+Holmgranden långsmal ö Ö och intill Granden i Sunderbyn enl GE 1934, nu tillandad. 

+Holmgrensgrundet hólmgran^gróna EL 1960, EBL 1983. Nu udde i Brändstrandviken 
utanför äga 7,1 (ek) på Germandön, tidigare omfluten. 

Holmgrundet hòlmgròna EBL 1983. Övervattensgrund N om Bastaholmen, Germandön. 

Holstergrundet hotfargrona HR 1926, hotfargrona EB 1931. — Holstergrundet ek 251 
27. Liten holme i Persöfjärden. 

Hovlösgrönnan hàolosgrûna EL 1960, hoolosgróna EBL 1982. — Hovlösgrönnan tk 241 
4, Hovlösgrund sj 415. Stengrund med ringa växtlighet utanför Brändstrandviken, Ger
mandön. 
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+*Hudskatagrundet - Hudskata Grunde, Hudskatagrunden 1777—79. Nu tillandat 
grund i Hudskataviken, Mulön. 

Hundskäret, se Lill-Hundskäret och Stor-Hundskäret. 

Hundskärsgrundet, se Lill-Hundskäret. 

+Hundören hàondaori EB 1930. - Hundöhrn 1777-80,1801b (omfl), ek 1868. Nu land-
fast vid Sandbergsviken i Björsbyfjärden, tidigare omfluten. 

Hårdbjörkstenen hàlbjarkstœin EB 1931. Sten i Östisundet, Hindersön, strax S om Båt-
länningen. 

*Hällan 1, se Hällgrundet. 

+Hällan 2 håla EB 1930. Litet hällgrund i Gäddvik, nu tillandat på S sidan av älven vid 
E4-bron. Annat namn: Skäret 1817. 

+Hällan 3 - Hällan 1784. Hög hälla på Skärsgrundet, Germandön, nu landfast, tidigare 
troligen omfluten. 

+Hällan 4 hala EB 1931. - Lillhällan 1709d, Hälla 1786, Hällan tk 251 2, ek 251 19. Nu 
tillandad hälla N om Storviken S om Gussön. 

+(Isi)Hällan 5 (isi) håla EB 1931. Ö delen av Hindersöharun, tidigare sannolikt omflu
ten. 

+Hällan 6 - Hällan 1814 (omfl), 1842. Nu sammanhängande med Lilla Bullerskäret, V 
om Estersön, tidigare omfluten. 

+Hällbergsholmen — Hällbe rgsholmen 1737 (i beskr till kartan). Annat namn: *Kal-
bergsholmen, Kalbersholmen 1596, *Holmen - Hollmen, "utsedd av grannarne till sam-
fäld Häst Hägn" 1769. Tidigare holme N om Gammelstadsviken. 

Hällgrundet hàlgròna EB 1937. — Hälla 1671a, b, Hällgrundet 1873, tk 242 1, ek 242 74, 
sj 414. Stenholme strax öster om Brändöskäret i yttersta havsbandet. En stor staty före
ställande Kristus har rests på holmen av konstnären Marklund. Annat namn: Bådan Boda 
EON 1887, bada EBL 1976. Bådan sj 102, * Hällan - Hälla 1671a, b. 

Hällklacken halklakan EB 1937. Övervattensgrynna S om Hällgrundet. Se ovan. 

+Hällklubben hàlklóban EB 1931. - Storhälla 1709d, Hällklubben ek 251 19. Nu land-
fast S om Storviken, S om Gussön, tidigare sannolikt omfluten. Annat namn: Brändöskä
ret 1786b (på grund av närheten till byn Brändön?), Brändöskär 1842. 

Hällörvikgrundet hàlaorvoykgróna EBL 1982. Litet övervattensgrund SV om Lappön 
och NV om Kortspelargrundet (se även upps DAUM 1224). 

Härtsön, se Hertsön. 

Härtzön, se Hertsön. 
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Hästgrundet, se Grytgrunden. 

+Hästholmen 1 - Hästholmen tk 241 4, ek 241 69. Nu udde i Söriviken, Sandön, tidigare 
omfluten. Andra namn: Enholmen, Enh sj 102, Hedströmsgrundet hàstromsgróna EB 
1931. 

Hästholmen 2, se Ökholmen. 

*Hästskäret, se Grytgrunden. 

Höghällan, se Långöhällorna. 

+Högstengrundet hogstœngrôna EB 1931, hogstœngrôna EL 1960. Nu udde NV Ger-
mandön, tidigare omflutet. 

+Innanrevet inarava EB 1931. — Innanrevet ek 242 21. NV udden på Rödkallen. sanno
likt tidigare omfluten. Möjl = Käringrevet. Se dito. 

Innersthällan, se Långöhällorna. 

+Inre revet — Inre revet tk 242 1, ek 242 40. Långsmal udde på V Storskorvgrundet, 
Junkön, tidigare omfluten. 

Inre Sandskäret, se Sandskäret, Inre och Yttre. 

Isacsklack — Isacsklack sj 102, sj 412. Övervattensgrund Ö om Estersön i y ttersta havs
bandet. 

Isakholmen, se Holmen 4. 

+Isakören òsakaori EB 1931, efter (isi) Isak, gård på Hindersön. - Isakören ek 242 82. 
Udde på V Gräsön, Hindersön, tidigare troligen omfluten. 

+Jaktvikholmen jaktvikholman EB 1937. — Jaktvikholmen tk 241 4, ek 241 67. Nu land-
fast på Näset, Kallax, tidigare omfluten. Annat namn: Jäckvikholmen jœkvikhôlman HR 
1930, EBL 1982. 

Jan Larsagrundet, se Buskgrundet och Hampusgrundet. 

+Jan Månsavikgrundet jämo^voykgrona EBL 1984. Nu tillandat grund V om Björkö-
hällan på Ö sidan av Björkön. 

Jan-Olsa-grundet janòpagróna EBL 1984. Övervattensgrund i Brändöskärets hamn, som 
liknar en orm i vattenbrynet vid högt vattenstånd. Även kallat Jan-Olsa-grynnanjanòopa-
gróna EB 1931. 

Jan-Olsa-grynnan, se Jan-Olsa-grundet. 

Jan-Persa-grundet ]anpà§agróna EB 1931. — Jan-Persa-grundet tk 241 2, ek 241 36. 
Övervattensgrund på NÖ sidan av Alskatan i S skärgården. 

Jonköklippan, se Junköklippan. 
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Jonkön, se Junkön. 

+Jopikholmen jòpikhólman EB 1931, jópikhòlman EBL 1976. — Jopikholmen tk 242 3, 
ek 242 82. Nu tillandad holme vid Östisundet, Hindersön. 

•fjunkerhamnstenen jôgkarhàmnstœin EB 1931, jugkarhàmnptœin EBL 1982. — Junker-
hamnsten 1709d, JunckerhamnSten 1786b, Junkerhamnstenen ek 251 29. Stor tillandad 
sten i Sundomsfjärden. 

Junköbådan, se Bådan 1. 

Junköklippan jogkikUpa EB 1931, EBL 1976. - Jonklippan 1709?a, Junklippan 1709?b, 
Junckklippan 1721,1729, Jonköklippan 1764a, JunköKlippa 1764b, Junköklippan 1764c, 
1842, ek 1868, sj 102, tk 242 2, ek 242 40, sj 414. Holme till stor del bestående av hällar SV 
om Junkön. 

+*Junköklubben — Jomköklubben 1671a, Joncköklubben 1671b (omfluten). Tillandad 
höglänt del av N Junkön. 

Junkön Jogkoi EON 1887, jòogkói EB 1930, jàgkói AN 1931, EB 1931, jògkói EBL 1982. 
- Jomköhn 1671a, Junkön 1709?b, 1714, Junckön 1671b, 1721, 1729, Juncköhn 1736, 
Jonkö 1764a, Junkö 1764b, Jonkön 1764c, Junkö sj 102, Junkön ek 1868, tk 242 3, 242 1, 
ek 242 40, 242 50, 242 51, sj 414. Stor ö SÖ om Sandön. 

*Jäckvikholmen, se Jaktvikholmen. 

Kaggen, se Lill-Bergögrundet. 

*Kalbergsholmen, se Hällbergsholmen. 

Kalixgrundet kolisgróna EBL 1980. - Kalixgrundet tk 252 1, ek 252 10, Kalixgr sj 413. 
Liten holme Ö om Brändön i N Brändöfjärden. Annat namn: Bäddören sj 102. 

Kalkh(olmen), se Lill-Risöholmen. 

+Kalkhällan kòlkhàla EB 1931. Nu tillandad stor sten i Hörnäsviken, Hindersön. 

Kallaxbergön, se Bergön. 

Kallaxsten, se Svarten. 

Kallaxön kolaksói EB 1930, kàlaksói EBL 1982. - Kallaxönn 1559, Kallaxöönn 1566, 
Kallaxöö 1568, Kaalaxön 1671b, Kalaxöhn 1671a, 1729, Callaxöhn 1736, Kallaxö sj 102, 
Kallaxön 1721,1764b, 1764c, ek 1868, tk 2414, ek 241 68, sj 415. Stor ö nära fastlandet, Ö 
om byn Kallax. 

Kallen 1, se Rödkallen. 

Kallen 2 - Kallen 1842, ek 1868,1873, tk 242 3, ek 242 64, sj 414. Ett litet klippskär S om 
Småskären i yttersta havsbandet. Även kallad Småskärskallen. 

*Kallgröten, se Stor-Kallgröten. 
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+Kallvikgrundet kolvikgróna EB 1937. Nu tillandat grund i SÖ delen av Brändön. 

+Kall vikholmen kålvoykhölman HR 1927, kolvikhólman EB 1931. - Råkalla 1708d, 
Kallvikholmen ek 1868. tk 241 4, ek 241 67. Nu tillandad holme i Måttsund. 

+*Kallören - Kallörn 1779-81. Nu landfast vid Alån i byn Skäret, tidigare sannolikt 
omfluten. 

Kalven, se örgrundet. 

+Kalvholmen 1 kolvholman EB 1931. — Kallzsholmen 1543 jb, Kallffzholmen 1559:10, 
Lille Kallffsholmen el Kalffueholm el Store Kallffue och Lille Kallfueholmen 1562 jb, 
Kalfholmen 1686, 1737a, ek 1868, Kalvholmen ek 241 97. Nu tillandad S om den s k 
Hamnviken i Gammelstadsviken. 

+Kalvholmen 2 Kjålvhålmen EON 1887, kòlvhòlman EB 1930. — Kalfhollmen 1842, 
Kalfholmenn 1854, (omfl) ek 1868, Kalvholmen tk 241 4, ek 241 79. Nu tillandad Hertsön 
i Hertsöfjärden. Tidigare namn: Killingsöhn 1709?b, Killingholmen, Kilingholmen 1721, 
1729. 

+*Kalvholmrevet kolvholmrava EB 1930. Nu S udden på Kalvholmen, Hertsön, tidigare 
omfluten. 

+*Kalvholmsgrundet — Kalfholmsgrundet 1830—34 (omfl). Tidigare övervattensgrund 
SÖ om Kalvholmen 2, Hertsön, nu tillandat. 

+*Kalvholmsrevet — KalfholmsRefvet 1830-34. Tidigare ett rev mellan Kattgrundet och 
Kalvholmen, Hertsön, nu tillandat. 

+*Kalvmargrundet - Kalfmarörgrundet 1708b, Kalfmargrundet 1708d. Nu tillandat 
grund N om Husviken, V om Brändön. 

+Kalvmarörgrundet, se *Kalvmargrundet. 

+Kast hällan 1 kàsthàla EB 1931. - Kasthällan ek 1868, tk 242 1, ek 242 42. Hög, stor 
hälla S om Gammelhamnen på Norr-Espen. 

Kasthällan 2 - Kasthällan tk 242 3, ek 242 62. Liten holme SÖ om Storbrändön. 

Katten, se Sörbrottet. 

+Kattgrundet kàtgróna EB1930. — Katt Gründet 1783, Kattgrundet 1854, ek 1868, ek 
241 89. Även kallad (på) Katten (isa) kåta EB 1930. Nu höglänt strandområde vid Bredvi
ken, Hertsön, tidigare omflutet. 

Kattnaglarna katnâglan EB 1931. — Kattnaglarna tk 241 4, ek 241 66. Övervattensgrund 
utanför Måttsunds hamn i Måttsundsfjärden. 

Kicken — Kicken tk 241 4, ek 241 79. Liten holme N om Gräsören i Hertsöfjärden. 

Killinggrunden fòUiggròndn EL 1960. - Killinggrunden ek 241 58. Övervattensgrund 
utanför Nördgrundet, Germandön. 
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+Killingholmen 1 fsilighólman EB 1931. — Killingholm 1764a,b, (omfl), Killingholmen 
1764c, 1783-85 (omfl), 1801c, 1842 (omfl), ek 1868 (omfl), tk 241 4, ek 241 69, sj 4101. 
Udde i Söriviken, Sandön, tidigare omfluten. 

Killingholmen 2, se Kalvholmen 2. 

Kindskatarevet f$ìnskotarava EBL 1980. - Kindskatarevet tk 251 2, ek 251 29, sj 413. 
Stenrev i Sundomsfjärden i N skärgården. Annat namn: Svärmen — Svärm en sj 102. 

Kippornafàìp&n EB 1937. Annat namn: Klipporna tk 252 1, ek 252 03. Samling hällar och 
stenar mellan Degerö-Börstskäret och Börstskärsklubben. 

Klacken 1 klâkan ~ lUrœnholmklâkan = Lill-Renholm-klacken EB 1931. Övervattens-
grund vid Lillrenholmsgrundet, Mörön. 

Klacken 2 klâkan ~ stôorœnholmklàkan = Stor-Renholm-klacken EB 1931. Övervat-
tensgrund vid Storrenholmsgrundet, Mörön. 

Klasgrundet, se Klasgrönnan. 

Klasgrönnan klésgròna EB 1930. — Klasgrynnan 1764a, Klasgrönnan tk 242 3, ek 242 41 
sj 414. Låg ö mellan Junkön och Norr-Espen. Annat namn: Klasgrundet — Clasgrunnet 
1755, Claesgrund 1764b, Klasgrunne 1764c, Klasgrundet 1842, ek 1868, sj 102. 

Kla vagrundet klòvagróna EB 1937. Litet grund Ö om Storbrändön. 

Klemensskäret klàmis^àra EB 1931. — Clämiskäret 1559, Klemetschiäre 1709?a, Klä-
metskär 1709?b, Clemensskäret 1840, 1842, Klemensskäret tk 242 3, ek 242 72, sj 414. 
Annat namn: Klementsgrundet Klemäffgrånne EON 1887. — Klementsgrundet ek 1868, 
sj 102. Stor holme SÖ om Hindersön. 

Klementsgrundet, se Klemensskäret. 

Klingergrundet klogargrónei EB 1931. - Klingergrundet 1801b, c, tk 251 2, ek 251 19. 
Liten rund holme V om Brändön i N Sigfridsöfjärden. 

Klintön, se Kluntarna. 

Klippan 1 klìpa EB 1931, EBL 1976. - Klippa 1671a, b, Klippan 1842, ek 1868, 1873, sj 
102, tk 242 3, ek 242 64, sj 414. Höglänt klippa ö om Småskären. Andra namn: Små-
skärsklippan sma§œ§kUpa EB 1937, Finnskärs klippan 1937 EB (ej uttal). 

*Klippan 2, se Sandskärshällan. 

Klippgrundet, se Östigrundet. 

Klipphällan - Klipphällan 1873, tk 242 3, ek 242 64. Övervattensgrund Ö om Klippan, Ö 
om Småskären. Annat namn: *Klipprevet — Klipp refvet ek 1868. 

Klipporna, se Kipporna. 

4-Klipprevet 1 — Klipprevet tk 242 1, ek 242 40. SÖ udden på Stor-Skorvgrundet, Junk-

228 



ön, tidigare omfluten. Andra namn: Klippskvalken klìpskwòlkan EB 1937, *Stenrevet — 
Stenrefvet sj 102. 

*Klipprevet 2, se Klipphällan. 

Klippskvalken, se Klipprevet 1. 

-I-Klockargrönnan klokargrona EBL 1983. — KlåckarGrunnan 1820. Nu tillandad i Gam
melstadsviken vid E4. Endast den del av grönnan som tillhörde kyrkan kallades Klockar-
grönnan. Holmen kallades i sin helhet Lillholmen, medan Notvikgrönnan kallades Stor
holmen. 

Klockarsgrynnan — Klockarsgrönnan klòkasgròna EB 1931. Övervattensgrund i Lule
älven Ö om Tomholmen utanför Stadsön Gammelstad. 

+*Klockarören - KlockarÖhrn 1686, Klockare Öhrn 1737a. Nu tillandad vid Gammel
stadsfjärden mellan Stadsön och Sunderbyn. 

+Klubben 1 klóban EB 1937. — Klubben tk 242 3, ek 242 74, sj 412. Nu med Brändöskä-
ret, Persögrundet och Saxskäret-Uddskäret sammanhängande höglänt land, tidigare om
flutet. Tidigare namn: Haraholmen Haraholmen 1671b, Hareholmen 1671a, 1714, Hara-
skäret Harchiäret 1709?a, Harrskeret 1720?, Haraskäret 1840, Haraskär 1842, ek 1868, 
1873, sj 102, 1881 i jordregistret beskrivet som Haraskär No 1 med Persögrundet och 4 
stenar. 

+Klubben 2 klóban EB 1931. — Klubben tk 251 2. NV udden på Granön, Bensbyn, 
tidigare förmodligen omfluten. 

+Klubben 3 klóban EB 1931. - Klubben tk 241 4, ek 241 67. N udden på Kallaxön, 
tidigare sannolikt omfluten. 

+Klubben 4 klåban EB 1937. N delen av Småskären, tidigare sannolikt omfluten. Kallas 
Klubbudden på tk 242 3, sj 414. Annat namn: Småskärsklubben smàsfòa§k\óban EB 1931. 

+Klubben 5 — Klubben ek 241 75. Ett markområde något högre än omgivningen på V 
sidan av Alån, tidigare sannolikt omflutet. 

Klubben 6, se Sandöklubben. 

Klubben, se även Klyvan. 

Klubbgrundet, se Sandöbådan. 

Klubbgrännan (sic) klòbgróna EB 1930. Mindre grund i Strapöfjärden, enl EB 1930. 
Möjligen avses Musgrundet. 

Klubbudden, se Klubben 4. 

Kluntarna Klontan EON 1887, klòntan EB 1937, klòntan AN 1933, EBL 1976. — 
Glömdönn 1559, GlömdhÖnn? 1561, KlonthÖn 1562, KlonttÖnn 1563, Klontöönn 1566, 
Klontönn 1567, Klömtönn 1568, Kluuntöönn 1559:10, Kluntön 1561:5, Kluntöönn, 
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Klontharne 1562:7, Klånsönn 1567:11 3:0 Fr fol 27 r, Klunterna 1671a, Klintarna 1671b, 
Klonten 1709?a, b, 1721, 1729, 1764a, b, c, Klonter 1737, Kluntarna 1714, 1743, 1789, 
1790, Kluntarne ek 1868, sj 102, Kluntarna tk 242 3, ek 242 52, 242 53, sj 414. Nu en ö 
bestående av flera tidigare omflutna "kluntar", kala klippformationer. 

Klyvan klàoa EB 1937. - Klyfvan 1873, Klyvan tk 242 3, ek 242 64. Annat namn: Klyva
ren — Klufvarn 1 842, Klyfvaren el Klubben ek 1868, Klyvaren klàoan AN 1933. Klipprik 
ö Ö om Småskären. 

Klyvgrunden, se Klövgrunden. 

Klyvskvalpen — Klyvskvalpen ek 242 64. Litet övervattensgrund S om Klyvan. Liten ö Ö 
om Småskären. 

-I-Klövgrunden klàogròna EB 1931. - Klöfgrune 1720?, Klövgrunden tk 241 4, ek 241 68. 
Kallas även Klyvgrunden EB 1931. Tidigare omflutna, nu yttersta udden på Lulnäset i 
Germandöfj ärden. 

Knivören knòyvàori EB 1931, knòivéori EBL 1976. — Knifören 1671a, Kniförn 1671b, 
Kniföhrn 1709?a, Kniförn 1709?b, 1720, 1729, Knivsörn 1721, Knifören 1821, Kniföhren 
1841, 1842, Kniförn ek 1868, Knivören tk 242 3. ek 242 81, sj 414. Långsträckt holme V 
om Hindersön. 

+Kolaholmen kolahólman EB 1931. GE 1934, EBL 1984. — Kolaholmen 1846, ek 251 
06. En av många tidigare sannolikt omflutna holmar i Sunderbyn, belägen hitom Tjärn
holmen mellan väg 97 och järnvägen. Möjl = Kåtaholmen 1. Se dito. 

Konuön, se Kunoön. 

Koppar gründe t, se Dödmangrundet 2. 

Kortspelargrundet kòo(spalagrónei EBL 1976. — Kortspelargrundet tk 242 3, ek 242 82. 
Liten holme SV om Lappön. 

Krokabuskgrundet krookabosgróna EB 1930, kròkabosgróna EB 1931. — Krokabuskgr 
ek 1868, Krokabuskgrundet 1842, tk 242 3, ek 242 70, sj 4101. Holme i Sandöfjärden nära 
Sandön. Andra namn: *Stenören - Steenören 1709e, Kråkbärsh sj 102, Kråkbärsgrundet 
EB 1930, Smultronholmen EB 1931, Kråkan krokan EBL 1983. 

Kråkan, se Krokabuskgrundet, men även Kråkgrundet 2. 

Kråkbärsgrundet, se Krokabuskgrundet. 

Kråkbärsholmen, se Krokabuskgrundet. 

Kråkgrundet 1 kràkgròna EBL 1982. - Kråkgrundet ek 251 19. Liten holme utanför 
Brändöns hamn i Sigfridsöfjärden. 

Kråkgrundet 2 kràkgròna EB 1931. — Kråkgrundet ek 1868, sj 102, tk 242 1, sj 414. Hälla 
ovan vattenytan SÖ om Kluntarna i yttersta havsbandet. Andra namn: Kråkgrynnan 
kràkgròna EB 1931 eller Kråkan kråka EB 1937. 
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Kråkgrynnan, se Kråkgrundet 2. 

+Kråkholmen - Kråkholmen 1779-81. Holme omgiven av åarmar vid Alån, nu tillan-
dad. 

+Kråknäsgrönnan - Kråknäsgrönnan ek 251 19. Nu tillandad S om bron från Örarna 
över till Brändön mellan Furufjärden och Brändöfjärden. 

Kråkrevet 1 kràkrava EB 1937. — Kråkrefvet 1873, tk 242 3, ek 242 63, sj 414. Liten 
stenholme i yttersta havsbandet S om Småskären. 

Kråkrevet 2 - Kråkrevet tk 242 3, ek 242 84. Holme V om Estersön, nästan samman
hängande med Långrevet. Tidigare namn: Salagrundet 1814, 1842, ek 1868. 

Kråkskär, se Kråkskäret. 

+Kråkskäret kràks/^àra EB 1937. — Kråkskär tk 242 3, ek 242 52, 242 53, sj 414. Nu N 
delen av Kluntarna, tidigare omflutet. 

+Kråkören krakéor[ EB 1930. - Kråkören 1854, ek 241 89. Nu landfast område mellan 
Kalvholmen och Hertsön, tidigare omflutet i dåvarande Notöskataviken. 

Krångetören — Krångetören tk 242 3, ek 242 60, sj 4101. Liten holme i Söriviken, Sand
ön. Namnet ej i bruk enl mina meddelare. Annat namn: Fästingsgrundet fastigsgróna EB 
1931 eller Fästnings gründet fastnigs gróna EBL 1982. 

Kullrorna, se Gussöreven. 

Kunnuskär, se Kunoöskäret. 

Kunnuön, se Kunoön. 

Kunoögrunden kùnoigróna EB 1937. — Kunoögrundet 1842, Kunoögrunden ek 1868. 
Stor-Kunoögrundet stòorkunoigròna EB 1937. — Stor-Kunoögrundet tk 241 2, ek 241 47, 
Stor-Kunoögr sj 415. Lill-Kunoögrundet lìlkunoigròna EB 1931. — Kunoögr sj 102, Lill-
Kunoögr tk 241 2, Lill-Kunoögrundet ek 241 47. Två holmar mellan Kunoön och fastlan
det. 

Kunoöhällan kunòihala EB 1931, kiinohala EL 1960. — Kunnuöhälla 1721,1729, Kynnö-
hälla 1764a, Kunuöhälla 1764c, Kunoöhällan ek 1868, tk 241 2, ek 241 38, sj 415. Lång
smal stenholme SÖ om Kunoön i S skärgården. 

Kunoön Kunooin EON 1887, kunoói EB 1931, EBL 1976. — Konuönn 1567, Konuöhn 
1671a, Konuön 1671b, Kunnuön 1721, Kunnuöhn 1729, Kunuön 1720?, 1736, 1755, 
Kynnö 1764a, Kunnö 1764b, 1790, Kunuöhn 1764c, Kunuön 1842, Kunoö sj 102, Kunoön 
1842, ek 1868, tk 2412, ek 241 37, 241 38, 241 47, 241 48, sj 415. Höglänt konformad, lätt 
igenkännlig ö Ö om Alhamn i S skärgården. 

+Kunoöskäret kiinoisfåara EB 1937, kûnos/$ara EL 1960. — Kunnuskär 1801, Kunoö
skäret ek 1868, tk 241 2, 241 48. SÖ delen av Kunoön, tidigare omfluten. 
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+Kvarngrundet - Quarngr ek 1868, Kvarngrundet tk 251 2, ek 251 26. Nu samman
hängande med Buskgrundet och Hampusgrundet i Persöfjärden, tidigare omflutet. Även 
kallat Kvarngrynnan kwàqgròna HR 1926 (vilket namn även kan döljas i Quarngr ek 
1868 ovan). 

Kvarngrynnan, se Kvarngrundet. 

Kvarnhällorna kwàqhàlan EB 1937, EBL 1976. - Kvarnhällorna tk 252 1, ek 252 00. 
Övervattensgrund med ringa växtlighet Ö om Brändön. Annat namn: Lögaren sj 102. 

Kyfholmen, se Tjuvholmen. 

+Kyrkfolksten fåorkfolkstcein EB 1931. Nu landfast sten innanför Klövgrundet, S om 
Lulnäset, där det tidigare varit ett sund, tidigare troligen omfluten. 

Kyrkoön, se Stadsön. 

Kåtaholmen 1 i Sunderbyn enl Nordberg (1965:28), troligen identisk med Kolaholmen. Se 
dito. 

Kåtaholmen 2 kotahö{man EB 1930, EBL 1976. — Kotaholmen 1709a, Kotaholm 1709?b, 
Kåtaholmen ek 1868, tk 242 3, ek 242 90, 242 80, sj 413. SÖ om Björkön och S om 
Gloholmarna. 

Kåtaholmgrundet kotaholmgröna EB 1930. — Kåtah olmgrundet tk 242 3, ek 242 80. 
Övervattensgrund SÖ om Kåtaholmen, se ovan. 

Kälkholmen/^àlkólman EB 1930, fåalkhölman AN 1933. - Kälckholmen 1671a, Kiälck-
holmen 1671b, Kjalkholmen 1764c, Kiälkholm 1764b, Kjälkholmen 1764a, Stjelkholmen 
el Kjälkhollmen 1842, Kälkh sj 102, Kälkholmen tk 242 3, ek 242 70, 242 71, sj 414. 
Holme Ö om Hertsöskatan, Hertsön. Andra namn: *Kyrkholmen — Kiörkholmen 
1709?a, Kiörckholmen 1709?b, 1729; Björkholm 1721. Holme Ö om Hertsöskatan, 
Hertsön. 

+*Käringrevet — Käringrefvet 1873. Utmärkt som ett landrev utgående från NV udden 
på Rödkallen. Ej känt för mina meddelare. Möjl = Innanrevet, se dito. 

+Köpmanholmen fåopmanhölman EB 1930. - Köpmanholmen 1737a, tk 241 4, ek 241 
97. Nu den höglänta del av Porsön, som ligger vid Holmsundet och Gammelstadsviken, 
tidigare omfluten. Även kallad (isa) Holmen (isa) hölman EB 1931. 

+Köpmanhällan, Stora och Lilla f$opmanhdla EBL 1982. — Kiöpmanhällan 1731, Kiöp-
manhällan och Lilla Kiöpmanhällan 1737, Köpmanshällan 1797, Norra och Södra Köp
manhällan 1820, Köpmanhällan, St och L ek 241 97. Höglänta strandområden på Köp
manholmen, Porsön, sannolikt tidigare omflutna. 

Lakagrundet 1 lokagröna HR 1926, lökagröna EB 1937. - Lakagrundet tk 251 2, ek 251 
26. Liten holme i Persöfjärden. 

Lakagrundet 2 lokagröna EB 1937. - Lakagrundet tk 241 4, ek 241 56. Liten holme i 
Möröfjärden i S skärgården. 
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+Lakagrundet 3 - Lakagrundet 1737a, 1752. Nu tillandat grund V om Köpmanholmen. 

Lakagrundet 4, se (iså) Grönnan 2. 

+Landfastholmen lànfasthólman EBL 1982. — Landfastholmen ek 241 67. Nu udde på V 
sidan av Näset, Kallax, tidigare omfluten. 

Lappön làpòi EB 1931, EBL 1976. - Lappöhn 1671b, 1709?a, 1720?, 1729,1736, Lappön 
1671a, 1709?b, 1714, 1721, 1743, 1790, 1842, ek 1868, Lappò sj 102, Lappön tk 242 3, ek 
242 82, 242 92, sj 413. Stor ö NV om Hindersön. 

Lappövikgrundet, se Svartstensgrundet. 

+Lars Ersahällan EB 1931, möjl = Vattuhällan. Se dito. Nu landfast hälla på S sidan av 
Norr-Espen. Sannolikt tidigare omfluten. 

Larsgrundet làpgròna EB 1937. - Larsgrundet sj 102, tk 242 3, sj 414. Grund med fyr Ö 
om Junkön. 

+Lassgrundet làsgròna EB 1931. — Lassgrundet 1826. Nu udde på Skäret, Antnäs, tidi
gare sannolikt omflutet = udden på Skäret EB 1931. 

Lekaren - Lekaren sj 102, tk 252 1, sj 413. Övervattensgrund i Gussöfjärden i N skärgår
den. 

+Lekattrevet lakatrava EB 1930. Tidigare farligt rev i hamnen på Rödkallen. Nu för
svunnet p g a ny hamnanläggning. 

Lekrevet laikrdva EBL 1982. - Lekrevet sj 102, tk 242 1, ek 242 40, sj 414. Sandrev delvis 
ovan vattenytan N om Sandgrönnorna, en fortsättning på Sandgrönnspålen. Annat 
namn: Spålgrundet spalgróna EB 1937, EBL 1982. 

Lidströmsgrundet listromsgrona = Ol Larsagrundet EB 1931. Grund i Persöfjärden, 
Ängesbyn. Ej identifierbart. 

+Ligg-grundet lìgròna EB 1937. Ett nu tillandat övervattensgrund på NV spetsen av 
Rövaren. Namnet givet av kalixbor, som brukar vara där och jaga säl, därför att säl 
brukar ligga där, enl EB 1937. 

Liggskär, se Likskäret 2. 

*Liguholmen, se Lulholmhuvudet. 

+Likskäret 1 loyksfåara, kallas ofta aota sjåare, 1930. — Likskäret lykskiäret 1708c, 1777, 
tk 241 4, ek 241 99. Nu tillandat Mulön, tidigare omflutet. 

+Likskäret 2 Likstjäire EON 1887, lòyksj$àre, EB 1931. - Lykskiär 1671a, Lyksk 1671b, 
Lijkskiäre 1709?a, Lyckskiäre 1709?b, lykskäre 1721, Lykskäre 1729, Likskär 1764a, b, 
Likskäret 1764c, Liggskär rätteligen Likskär 1842, Liggskär ek 1868, Liggsk sj 102, Lik
skäret tk 242 3, ek 242 60, 242 70, sj 4101. Nu sammanhängande med Finnskäret och 
utgör tillsammans med detta och Altappen en stor ö vid det östra hamninloppet till Luleå. 
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Lilla Björnen, se Lillbjörnen. 

Lilla Bullerskäret, se Bullerskäret. 

Lilla Hindersöharun, se Hindersöharun. 

Lill-Bergögrundet — Lill-Bergögrundet tk 241 4, ek 241 57, Lill-Bergögr sj 415. Liten 
hoime V om Bergön i Ersnäsfjärden. Annat namn: Kaggen sj 102. 

Lillbjörnen lilbjåq EB 1931. - Lilla Björnen ek 1868, Lilla Björn 1873, L Björn sj 102, 
Lillbjörnen tk 242 3, sj 414, Lill-Björnen ek 242 52. Stenig holme vid inloppet till hamnen 
på Kluntarna. 

+Lill-Bodön lìlbòodói EB 1931. - Bodöhen 1708b, Lilla Bodön 1801c, La Bodön ek 
1868, L Bodö sj 102, Lill-Bodön tk 251 2, 252 1, 241 4, 242 3, ek 252 00, 251 08, 241 99, 
Lill-Bodö sj 413. Nu södra delen av Brändön. tidigare omfluten. 

Lill-Flottören lìlflotàori EB 1931, EBL 1982. — Lill-Flottören tk 251 2, ek 25118. Holme i 
Persöfjärden, Börjelslandet. 

Lill-Furuholmen lìlfùruhòlman HR 1927, lìlfurohólman EB 1931, lìlfuruhòlman EBL 
1982. - Lill-Furuholmen tk 241 4, ek 241 67. Holme i Jaktviken V om Näset, Kallax. 

Lillgrundet 1 — Lillgrundet 1873, ek 242 62. Övervattensgrund N om Storbrändön. 

+Lillgrundet 2 lìlgróna EBL 1982. Lillgrundet tk 241 4, ek 241 79. Tidigare omflutet, nu 
udde N om Sandön. 

Lillgrundet 3, se Lillören 1. 

Lillgrundet 4, se Fjärdgrundet 1. 

Lillgrönnan — Lillgrönnan tk 251 2, ek 251 05. Holme i Luleälven vid Sunderbyn. 

Lill-Hamnskäret l ilhämsfåara EB 1931. - La Hamnskäret ek 1868, Hamnskär sj 102, 
Lill-Hamnskäret tk 241 2, ek 241 47, Lill-Hamnsk sj 415. Stor holme V om Alhamn i 
Holfjärden. 

Lill-Harun, se Hindersöharun. 

Lill-Henriksgrundet - Lill-Henriksgrund tk 242 1, ek 242 21. Övervattensgrund N om 
Rödkallen. 

+Lillholmen 1 - Lillholmen 1758, 1777-84. Namnet ur bruk enl GE 1934. Nu tillandad 
holme vid Sunderbybäckens utflöde. 

Lillholmen 2, se Klockargrönnan. 

Lillhudskärsgrundet, se Lillvikgrundet 2. 

Lill-Hundskäret lìlhaondsfèàra EBL 1982. — Hundskärsgr sj 102, L Hundskäret tk 241 4, 
Lill-Hundskäret ek 241 57, Lill-Hundsk sj 415. Holme i Ersnäsfjärden. 

234 



Lillhällan 1 - Lillhällan 1873, tk 242 3, ek 242 52. Omfluten hälla NV om Kluntarna. 
Ingår troligen i Sandflöten sj 102. 

Lillhällan 2 — Lillhällan ek 242 62. Hälla i Brändöhamnen, Storbrändön. 

Lillhällan 3, se Hällan 4. 

Lill-Kallgröten lìlkolgròtn EB 1931. — Lilla Kallgröten 1842, ek 1868, Lill-Kallgröten tk 
242 3, 242 63. Omfluten stor stenformation i Bastaskärsfjärden N om Bastaskäret i ytters
ta havsbandet. 

Lillkasörn, se *Lill-Skagsören. 

Lillklippan 1 — Lillklippan ek 242 40. Sandrev S om Klipprevet på Junkön. 

H-Lillklippan 2 lilkUpa EB 1930. Del av Likskäret, Bensbyn enl EB 1930. Tidigare möj
ligen omfluten. 

Lill-Kunoögrundet, se Kunoögrunden. 

Lill-Mannöhällan lilmanihala EB 1931. — Lilla Mannöhällan 1842, La Mannöhällan ek 
1868, L Mannöhällan sj 102, Lill-Mannöhällan tk 241 2, ek 241 27, sj 415. Klippholme S 
om Mannön. 

Lill-Porsön, se Porsön. 

Lill-Renholmklacken, se Klacken 1. 

Lill-Renholmsgrundet lìlrcenholmsgròna EB 1931. — L Renholmsgr sj 102, Lill-Ren-
holmsgrundet tk 241 4, ek 241 57, Lill-Renholmsgr sj 415. Liten ö i Börstskärsfjärden i S 
skärgården. 

Lillrevet, se Sörbrottet. 

Lill-Risöholmen lìlrisihòlman EB 1930, EBL 1976. - La Risholmen ek 1868, Lill-Risöh 
tk 242 3, Lill-Risöholmen ek 242 80. Liten holme mellan Risöholmen och Risön. Annat 
namn: Kalkh sj 102. 

Lillrövarn, se Rövarklubben. 

Lill-Sikhällan lUsoykhala EB 1937. — Troligen identisk med Lillhällan på tk och ek. Se 
dito. Jfr Stor-Sikhällan och Tjock-Sikhällan S därom. 

+*Lill-Skagsören — Lillkasörn 1783—85, 1798, Lilskarsörn 1801c. Nuvarande Finsandlå-
udden N om Skagsören på Sandön. Tidigare sannolikt omfluten. 

Lillskorven, se Lillskorvgrundet. 

Lillskorvgrundet lilskorv gröna EBL 1982. — Lilla Skarfgrundet 1842, La Skorfgrundet ek 
1868, Skorfgr sj 102, Lillskorvgrundet tk 242 3, ek 242 50, sj 4104. Kallas vanligtvis Lill
skorven lUskörvan EB 1937, EBL 1982. Långsträckt, låg holme mellan Junkön och San-
döörarna. Tidigare namn: *Långgrundet — Lån ggrunne 1671a, Långgrune 1671b. 
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Lill-Skränmåsören lìlskramapàori EBL 1982. - Lilla Skrämasöhren 1842, La Skränmås-
örn ek 1868, Skränmåsörar sj 102, Lill-Skränmåsören tk 242 3, ek 242 71, sj 414. Lill-
Skränmåsören och Stor-Skränmåsören ligger Ö om Hertsöskatan. 

Lill-S tångholmen, se Stångholmsgrundet. 

Lillsvartgrundet, se Svartgrundet 2. 

Lill-Tomholmen, se Storstensgrundet. 

Lillvarpgrundet lilvarpgróna EB 1937. - Lillvarpgrundet tk 252 1, ek 252 00. Troligen = 
Sjöfåglarna sj 102. Övervattensgrund Ö om Brändön utanför Lillvarpudden. 

•fLillvikgrundet 1 — Lillvikgrundet 1847. Nu tillandat grund på N Junkön. 

Lillvikgrundet 2 lilvikgróna EBL 1982. Liten holme vid Lillviken S om Mulön. Annat 
namn: *Lillhudskärsgründet — Lillh udskiärsgrunde 1777. Jfr Hudskärsviken hàodsfòap-
vóyka. 

Lillvikgrundet 3 hvikgróna EB 1931, EBL 1982. — Lillvikgrundet tk 241 4, ek 241 67. 
Kallas även Lillvikholmgrundet lìvikholmgróna EB 1931. Övervattensgrund utanför 
Lillvikholmen, Måttsund. 

+Lillvikholmen lilvoykhölman el hlvóykhòlman HR 1927, EB 1931. — Lillvikh tk 241 4, 
Lillvikholmen ek 241 67. Nu tillandad holme vid Lillviken, Måttsund. 

Lillvikholmgrundet, se Lillvikgrundet 3. 

+Lillören 1 lildori EB 1931. - Lillörn ek 1868. Kallas vanligen Lillgrundet lìlgróna EB 
1931. Tillandat grund i Persöfjärden, som verkar vara identiskt med nutida ek:s Närmast-
ören. Se dito. 

+Lillören 2 — Lillörn 1779—81. Verkar på denna storskifteskarta vara omfluten vid Alån, 
nu tillandad. 

Limpholmen, se Stensborg. 

*Limpören, se Stensborg. 

Linneagrundet lindagròna EL 1960. - Linneagrundet tk 241 2, ek 241 49. Litet övervat
tensgrund i Kallfjärden SÖ om Germandön. 

Lisbetgrundet lìsbatgróna EB 1931. - Lisbetgr ek 1868, Lisbetgrundet tk 251 2, 251 27. 
Liten holme i Persöfjärden. Annat namn: Lisbetgrönnan lisbetgrona HR 1926. gr i Lis
betgr ovan kan också betyda grönnan, men troligare och vanligare är att grund eller grün
det avkortas gr. 

Lisbetgrönnan, se Lisbetgrundet. 

Lulholmen, se Ytterstholmen. 

+Lulholmhuvudet liolmhaoda (uppg från Norr-Brändön) làolmhdoda fuppg från Sun-
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dom). - Lulholmhuvudet tk 252 1, ek 252 10. Tidigare namn *Liguholmen. Viken innan
för den nuvarande udden kallas 1793 Liguholmsviken. Tidigare omfluten lokal Ö om 
Sigfridsön, nu udde. 

Lulhällan Leuihäilla EON 1887, làolhala EB 1931, làolhàla AN 1933. — Luhlhella 1721, 
Luhlhälla 1729, Lillhällan 1764b, Lulhälla 1764c, 1783-85, Lulehällan ek 1868, Lulhällan 
1842, tk 241 4, ek 241 68, sj 4101. Holme Ö om Lulnäset i N Germandöfjärden. Lulråhäl-
la 1709?b verkar vara = Lulhällan. 

Lulråhälla, se Lulhällan. 

Lundgrensstenen lùggrar^tém EB 1937. - Lundgrensstenen ek 242 72. Stor sten N om 
Långön. 

Lustigknopp, se Mulisängesgrundet. 

Lågörarna làgaoran EB 1930. — Lågöhrarne 1842, Lågörarna ek 242 83. Lågörarna om
fattar Lågören och Strömmingsören. Se under dessa namn. 

Lågören lagaor\ EB 1931. - Lågöhrn 1709?a, 1729, Lågören 1709?b, Lågören tk 242 3, 
ek 242 83. Holme NO om Hindersön. Annat namn: Långören — Långörn 1720?, 1721, ek 
1868, Långören sj 414. 

+*Långbjörkön — Långbiörckön 1671. Sammanfattande namn för nuvarande Granön-
Mulön. 

+*Långgrundet 1 — LångGrunde 1777. Nu landfast del av Likskäret, Bensbyn, tidigare 
sannolikt omflutet. 

Långgrundet 2, se Stensborg. 

*Långgrundet 3 , se Lill-skorvgrundet. 

H-Långgrönnan làkgróna EBL 1976. - Långgrunnan 1873, Långgrönnan ek 242 31. 
Skvalpens N udde (se Sandgrönnorna), tidigare omfluten. 

+Långholmen làkhòlman EBL 1976. — Långholmen 1709c, tk 251 2, ek 251 28. Nu tillan-
dad mellan Lakaviken och Björnholmsbäcken i Sundom. 

+Långrevet 1 làkràva EB 1937. — Långrefvet sj 102, Långrevet tk 242 3, 242 81. Nu udde 
på V sidan av Hindersön, tidigare sannolikt omflutet. 

-I-Långrevet 2 lògràva EB 1931, làkràva EB 1937. - Långrevet tk 242 3, ek 242 51. Nu 
udde på NÖ sidan av Junkön, tidigare troligen omflutet. 

-I-Långrevet 3 làkràva EBL 1982. — Långrevet tk 242 3, ek 242 50, sj 4101. Nu samman
hängande med Yxören i Söriviken, Sandön. 

+Långrevet 4 — Långrevet tk 242 3, ek 242 84. Tidigare omflutet, nu sammanhängande 
med Stora Bullerskäret SV om Estersön. Tidigare namn: Sladagrundet 1814, 1842, ek 
1868. 
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+Långrevet 5 làkràva EB 1937. - Långrefvet sj 102, Långrevet tk 242 3, ek 242 73. Udde 
på SÖ sidan av Degerön, tidigare sannolikt omflutet. 

Långrevgrundet 1 làkravgróna EBL 1982. — Långrefgrundet 1783—85, 18 01c, Lång-
refsgrundet 1842, Långrefgrundet 1873, Långrefgr sj 102, Långrevgrundet ek 242 50, sj 
4101. Holme Ö om Sandöörarna, Sandön. Annat namn: Utlöktesgründet åotloktasgrona 
EB 1931. - Utlöktesgrundet tk 242 3, ek 242 50, kallas även Utlyktesgrundet EB 1931. 

Långrevgrundet 2 lakreivgróna EL 1960. Rev N om Germandön. 

+*Långskatagrundet - Långskatagrunde 1778. Nu tillandat Långskatan på Granön. 

H-Långvattungsgrundet lakvàtosgróna EB 1931, làkvatogsgròna EBL 1976. - Långva-
ting 1709d, Långvattungsgrundet tk 251 2, ek 251 19. Nu landfast del av SÖ Gussön, 
tidigare omfluten. 

Långöhällorna làkihdlan EB 1931. — Långöhällor sj 102, Långöhällorna ek 1868,1873, tk 
242 3, ek 242 63, sj 414. Långöhällorna omfattar: Bredhällan, Höghällan, Innersthällan, 
Yttersthällan, fyra hällor med begynnande buskvegetation SÖ om Långön. 

Långön Lägköi EON 1887, làkòi EB 1931, EBL 1976. — Longön 1626, Långöhn 1671a, 
1671b, 1729,1736, Longön 1721, Långön 1709?b, 1714, 1740,1743,1842, tk 242 3, ek 242 
62, 242 72, sj 414. Långö sj 102. Stor ö S om Hindersön. 

Långören 1, se Stensborg. 

+Långören 2 làkàori EB 1931. Nu tillandad i Rådmansviken i Börjelslandet. 

Långören 3, se Lågören. 

H-Långören-Gunnerskäret — Langöhrn-Gunnerschiäre 1709?a, Långören-Gunnerskiäre 
1709?b, Gunnerskäret 1708a, Longörn 1721, Långörn 1729, 1783-85, Gunnarskäret 
1786—87, 1842, Gunnarsk sj 102. Nu tillandat vid Stenrevet på Brändön. 

Långörgrundet 1 lagkàorgróna EBL 1982. Långörgrundet tk 251 2, ek 25119. Holme i N 
Sigfridsöfjärden utanför Långören-Gunnerskäret (se ovan), Brändön. 

•Långörgrundet 2, se Stensborg. 

Lögaren, se Kvarnhällorna. 

+Lönngrundet lòngròna EBL 1982. Nu tillandat grund S om Kallaxön. 

+Löparören Ikoparéori EB 1931. Nu NV udden på Kallaxön, Kallaxöudden, tidigare 
sannolikt omfluten. 

*Lövgrundet 1, se Smultronören. 

*Lövgrundet 2, se Stensborg. 

Lövgrundet 3 — Lövgrundet ek 242 64. Liten holme Ö om Småskären. 
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Lövgrundet 4 - Löf gründet 1842, Lövgrund ek 1868, Lövgrundet tk 242 3, ek 242 60, sj 
4101. Liten holme V om Likskäret 2. Annat namn: Smultronskäret 1842 (även Löfgrun-
det). 

+Lövskatagrundet loskòtagróna EB 1930. — Löfskatagrundet 1830—34, Lövskatagrun-
det tk 241 4, ek 241 79. Nu udde på Hertsön i Hertsöfjärden, tidigare omfluten. 

Lövören 1 lovdori EBL 1976. - Löföhren 1842, Löförn ek 1868, Löfh sj 102, Lövören tk 
242 3, ek 242 80, sj 413. Holme N om Ytterstön. 

+Lövören 2 lovdoti EB 1930. — Löföhren 1842(2 övervattensgr), Löförn ek 1868, Löv
ören tk 241 4, ek, 241 79, sj 4101. Nu genom utfyllning införlivad ned SSAB:s industriom
råde på Svartön i Luleå hamn. 

+Malen ~ Malreften mari ~ malrdfta EB 1931. - Malreften tk 242 3, 242 94. Nu Ö delen 
av St Hindersöharun, tidigare omfluten. Annat namn: Spålen spQi\ EB 1931. Beskriven 
som en stenudde. 

+Malgrundet malgróna EB 1931. - Mahlgrundet 1873, Malgrundet tk 242 1, ek 242 21. 
Tidigare omflutet, nu udde på Rödkallen. 

Mannöhällan, St och L, se Stor-Mannöhällan och Lill-Mannöhällan. 

Mannökallen - Mannökallen sj 102, tk 241 2, sj 415. Övervattensgrund Ö om Mannön. 

Mannöklack - Mannöklack sj 102, tk 241 2, sj 415. Övervattensgrund ö om Mannön. 

Mannön Mannoin EON 1887, mànoi EL 1960, EB 1931, mànói EBL 1982. — Manön 1559, 
Mandöönn 1566 (böndernas laxfisken), Manneholman 1567:11 3:0 Fr Fol 27 r, Manön 
1671b, Mannöhn 1671a, Mannöön 1682, Manön 1714, Mandö 1728, Mannöhn 1736, 
Manö 1737b, Manön 1743, Mannön ek 1868, tk 241 2, ek 241 37, sj 415, Mannö 1790, sj 
102. En av de högsta omflutna lokalerna i NI, belägen i S skärgården intill Kunoön. 

Mannöskäret manisfådra EB 1931, manisfòdre» EL 1960. — Manöskär 1671b, 1743, Man-
nöskäret 1842, ek 1868. Mannöskär sj 102. Mannöskäret tk 241 2, ek 241 37, Mannösk sj 
415. Liten ö S om Mannön. 

Mannövattungen manivotiqan EB 1937. — Mannövattungen tk 241 2, ek 241 37. Sandrev 
som utgår från NV udden av Mannön till prick i farleden mot Luleå. Även kallad Våtäng
en vòtiqan EB 1937. 

+Maragrundet moragróna EBL 1982. - Maragrundet tk 241 4, ek 241 79. Tidigare udde 
på Yttre Sandskäret i Sandöfjärden, tidigare än så sannolikt omflutet, nu införlivat med 
SSAB:s industriområde. 

+Maritholm - Maretholmen 1868, Maritholmen tk 251 2, ek 251 27. Landområde i 
Ängesbyn vid Persöfjärden, sannolikt tidigare omflutet. 

+Mastskäret màsj$dra EB 1931. — Mastskäret tk 251 2, ek 251 09. Höglänt tillandad 
holme tidigare omfluten i Bergnäsfjärden i innerskärgården V om Brändön. Annat namn: 
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Matskäret — Ma tskäret 1759, 1786-87, 1801a, ek 1868. 

Matskäret, se Mastskäret. 

Megrönnan migrona EB 1937. — Megrunnan 1873, Megrönnan tk 242 3, ek 242 64. Liten 
holme SV om Klyvan, Småskären. Även kallad Midgrynnan màgrynan EB 1937. 

Mellerstören, se Mårtisören. 

Metgrundet, se Grundgärdsgrundet. 

+Metholmen mœithôlman EB 1931. - Metholmen 1773-76. Tillandad holme i Börjels-
landet vid Persöfjärden. 

+MickeIholmen mifåalholman EB 1931, GE 1934, EBL 1984. En av de många landfasta 
holmarna i Sunderbyn, belägen NÖ om Nordanträsket vid Småängesbäcken. 

+Mickelsgrundet — Mickilsgrundet (del av Ökholmen) 1708a, 1708d, Myckelsgrundet 
1759 (i texten), Mickelsgrundet 1783-85, 1793. En tillandad del av Ökholmen, som vid 
storskifte tillföll en persöbo. Övrig tillandningsmark på Ökholmen skiftades mellan 
Brändöns bönder. 

Midgrynnan, se Megrönnan. 

+Midhällan (eller hellre Mjöhällan?) mihdla EB 1937. Nu udde på Ö sidan av Norr-Es-
pen, sannolikt tidigare omfluten. 

+Midhällrevet mihalrdva EB 1937. Nu tillandat stenrev som utgår från Midhällan. Se 
dito. 

Mindre Svartgrundet — Mindre Svartgrundet 1873, tk 242 3, 242 63. Stenigt övervattens-
grund Ö om Sladagrunden, S om Mjoön. 

+Mittigrundet mitigróna EB 1931. - Mittigrundet 1873. Nu mittersta delen av Storgrun-
det 5 vid Rödkallen, tidigare omflutet. 

+Mittisandgrönnan mitisàngróna EB 1931. — Mellangrunnan 1873, Mitti-Sandgrönnan 
tk 242 1, ek 242 31. Mellersta delen av Sandgrönnorna, tidigare omfluten. De övriga nu 
tillandade delarna är Båksandgrönnan i N och Storsandgrönnan i S. 

Mittiören, se Mårtisören. 

Mjoön Miooin EON 1887,mloogòi även mìooói EB 1931, EBL 1976. — miödönn 1561, 
miödöönn 1566, miödönn 1567, Miödönn 1568, Mjööhn 1671a, Mjodön 1768, Mjuön 
1790—91, 1873, Mjoön ek 1868, Mjoö sj 102, Mjoön tk 242 3, ek 242 63, sj 414. Relativt 
stor ö S om Smålsön, Ö om Långön. Andra namn: Eskskäre 1721, Eskier-öhn 1720?, 
Eskieröhn 1736. 

Mjugrunden — Mjugrunden 1873, ek 242 63. Övervattensgrund SÖ om Mjoön. 

+Mjölkgrundet — Mjölkgrundet ek 25118. Nu tillandat grund i Persöfjärden vid Person. 
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Muhrön, se Mörön. 

+;*Mulbetesören - Mulbetesörn 1779-81. Tidigare omfluten av åarmar vid Alån, nu 
tillandad. 

Mulisängesgrundet mulisàyfoasgróna EB 1930. - Mulisängesgrundet 1830-34, tk2423, 
241 4, ek 242 70, 241 79, sj 4101. Holme i Harrbäcksviken, Hertsön. Annat namn: Lus
tigknopp lustiknóp EB 1930, EBL 1982. Benämnd så av dem som bodde på Altappen. 

+Mulön Muloin EON 1887, màolòi EB 1931. - Mulöhn 1708c, Mulön 1709?b, 1842, 
Mulisöhn 1778, Mulö sj 102, Mulön tk 241 4, 242 3, ek 241 89, 241 99, 242 80, 242 90 sj 
413. Stor ö, tidigare omfluten, nu sammanhängande med Hertsön, Granön och Björkön. 
Tidigare namn för Granön-Mulön: *Långbjörkön, se dito. 

Murgrundet, se Musgrundet. 

+Murvikgrundet maorvoykgrona EBL 1984. Tidigare omflutet, nu udde S om Sandvik
grunden på Granön 2. 

Musgrundet màosgróna EB 1931. — Musgrundet ek 1868, tk 251 2, ek 251 09. Liten 
holme utanför Klubbudden, Björkön i Brändöfjärden. Annat namn: Murgrundet màor-
gròna HR 1930. ha mâor òp 'det murar upp' säger man när isen genom Strapösundet 
tornar upp sig kring gründet (uppg från Bensbyn 1984). Detta kan möjl ha ett samband 
med namnet Murgrundet. 

Musselgrundet mùsalgrûnda. Namn på ett övervattensgrund mellan Mastskäret och 
Bergnäset V om Brändön. Namnet givet av sommarstugeägare på Mastskäret. Annat 
namn: Braxenskäret braksen§äret. Även detta namn givet av sommarstugeägare, men på 
Bergnäset på andra sidan fjärden. 

+Myrholmen màorhólman EBL 1984. Nu landfast troligen tidigare omfluten holme vid 
Småängesbäcken (intill Småängesholmen) i Sunderbyn. Annat namn: Mörholmen 
1777-84, 1787-88, 1934 GE. 

Målgrundet, se Bullerskäret, Lilla. 

Månsan, se Månshällorna. 

Månsgrundet, se Fäktgrundet. 

Månshällan, se Månshällorna. 

Månshällorna mònshàlan EB 1931. - Månshällan 1790, ek 1868, 1873, sj 102, Månshäl
lorna tk 242 3, ek 242 64, sj 413. Hällor SÖ om Småskären i yttersta havsbandet. Annat 
namn: Månsan mònsa EB 1931. 

+Mårtisören mo(isaori EBL 1983. - Mårtisören ek 251 27. Sannolikt tidigare omfluten, 
nu landfast lokal vid Persöfjärden i Smedsbyn. Andra namn: Mittiören mitiaori EB 1931, 
Meilerstören - Medierstören 1780, Meilerstören ek 1868. 
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Måshällan Mashäilla, af st römmingsfiskare välkänt klippgrund (EON 1887). Ovisst vad 
som avses. 

+Mörholmen 1 màorhólman EB 1931. - Mörholmen 1759,1801a, c, tk 251 2, ek 251 09. 
Nu udde mitt emot Örnabben vid Altersundet utlopp i Brändöfjärden, tidigare omfluten. 

Mörholmen 2, se Myrholmen. 

Möröhällan maqrihala EB 1926—27. Grund vid Altersundets utlopp i Brändöfjärden enl 
EB. Möjl tillandat, ej identifierbart. 

+Mörön Meuroin EON 1887, màorói HR 1927, màorói AL 1931, màoroi EB 1931, 
maorói AN 1933. - Möröhn 1671b, 1729, Muhrön 1748, Mörö sj 102, Mörön 1721, tk 241 
4, 241 56, 241 66. Nu tillandad ö vid Ersnäsfjärden. 

Mössan - Mössan tk 242 3, sj 413. Stenar över vattenytan mellan Smulterskäret och 
Bastaskäret. 

+Nackelören nàkelaor[ EB 1931. — Udde i Västisundet, Hindersön enl EB 1931. Även 
kallad Nöckelören nokaldori EBL 1982, se upps DAUM 1224. 

Nagelskäret nàgapfèdra EB 1931, nägals/$dra EBL 1976. - Negelskären 1671a, Nagel-
skiären 1671b, 1757, Nagelskiär 1709?a, 1709?b, 1720?, 1736, Nagelskiäre 1721, 1729, 
Nagelskäret 1801b, Nagelsk sj 102, Nagelskäret ek 1868, tk 252 1, ek 252 01, sj 413. En ö 
Ö om Brändön i N skärgården. 

+Nagelskärshuvudet nàga§(§a§haoda EB 1931. — Nagelskiärshuvud 1709?b, Nagelskärs-
huvudet tk 252 1, ek 252 01. NV udden på Nagelskäret, tidigare omfluten. 

Namnlösgrundet - Namnlösgrundet tk 251 2, ek 251 09. Liten låg holme nära land SV om 
Brändön i Brändöfjärden. 

+*Nevagrundspålen — Nefvagrundspålen 1759. Udde österut på Småskären, möjligen 
tidigare omfluten. 

Norra Rengrundet - Norra Rengrundet 1873, tk 241 4, ek 241 57. SV om Lill-Renholms-
grundet i Börstskärsfjärden i S skärgården. 

Norrbrottet nòrbròta EB 1937. - Norrbrottet tk 241 2, ek 241 37, sj 415. Folklig benäm
ning på Storrevet EB 1931. Annat namn: Katten sj 102. Övervattensgrund mellan Kunoön 
och Mannön. 

Norr-Brändön, se Brändön. 

Norr-Espen, se Espen. 

Norreven — Norr-refven 1873, Norreven tk 242 3, 242 61. Övervttensgrund V om Stor-
brändön. I Norreven ingår Blockören och Vallören. 

Norr-i-ö-grynnan, se Sigfridsögrund. 

Norriön 1, se Sigfridsön. 
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+Norr-i-ön 2 noriói GE 1934 - Tidigare holme i Sunderbyn, se Nordberg (1965:28). 
Läge: se tk 241 3 Öberget N om Sunderbyn. Öberget uppges av GE (OAU,DAUM 1934) 
vara högsta delen av Norr-i-ön, som av GE 1934 beskrivs som skogs- och kulturmark. 

Norrskatagrundet, se Nördskatagrundet. 

+Norrskäret nò^àra EB 1931. - Norrskäret tk 241 4, ek 241 48. N delen av Antnäs-
Börstskäret, förenat med Sörskäret av Reften. 

+Notgrundet — Notgrundet 1847. Tidigare sannolikt omflutet, nu tillandat på N Junkön. 

+*Notisskatagrundet nòotiskotagróna EBL 1984. — N otis Skata Gründet 1830-34 
(landf). Förr litet grund S om Hällänget utanför Hertsö by, nu tillandat. 

+Notkränkgrundet nòotkray/$gróna EB 1931. — Notkränkgrundet, grund V om Rysska-
taviken vid Vallen (enl EB 1931), by vid Dravelsviken i S skärgården, nu tillandat. 

Notskatagrundet nòotiskotagróna EBL 1983. — Notskatagrundet ek 241 67. Nästan tillan
dat övervattensgrund längst in i Kallaxfjärden utanför Kallax by och hamn, omflutet vid 
högt vattenstånd. 

Notvikgrundet nòotvoykgróna EB 1937. - Notvikgrundet tk 241 2, ek 241 47. Liten hol
me i Börstskärsfjärden i S skärgården mellan Notvikudden och Stor-Renholmsgrundet. 
Även kallat Notvikgrönnan nòotvoykgróna EB 1937. 

Notvikgrunnan, se Notvikgrönnan 2. 

Notvikgrönnan 1, se Notvikgrundet. 

Notvikgrönnan 2 nòotvoykgróna EBL 1982. — NotviksGrunnan 1820, Notvikgrönnan tk 
241 4, ek 241 97. Har även kallats Storholmen (uppg Enar Thelin, Rutvik 1984). Låg 
grönna i Gammelstadsviken. 

Nygrund — Nygrund tk 242 3, sj 102, sj 414. Övervattensgrund SO om Sandöbådan i 
Västantillfj är den. 

Ny grundshällan, se Nygrönnhällan. 

Nygrynnhällan, se Nygrönnhällan. 

Nygrönnhällan noygronhala EB 1937. Nygrönnhällan ek 242 53, sj 414. Stenhäll mellan 
Kluntarna och Småskären. Andra namn: Ny grundshällan 1842, ek 1868, Nygr s hällan sj 
102, Nygrynnhällan tk 242 3. 

Nygrönnrevet noygronrava EB 1937. - Nygrundsrevet 1873, Nygrönnrevet tk 242 3, ek 
242 53, sj 414. Stenholme mellan Kluntarna och Småskären. Annat namn: *Gråsjälgrun-
det — Grå skälgrundet ek 1868, Gråskälsgr sj 102. 

Nygårdsrevet nbgo§råva EL 1960. Rev S om Notskatagrundet på Germandön. 

+Nyvallen - Nyvallen Gn 44/45, tk 242 1, sj 102, sj 414. Kallas i sin förlängning Snadden 
snâdn (uppg från Rödkallen) EBL 1982. Se även Sydfladen. Nyvallen kallas tillsammans 
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med Skvalpen S delen av Sandgrönnorna, var för sig t idigare omflutna. 

+Närmastören - Närmastören ek 251 27. Nu udde i Persöfjärden, tidigare sannolikt 
omfluten. Andra namn: Lillören? (se dito), Nämerstören nama§laor[ EB 1931. 

+Näsögrynnan nasigrona HR 1930, EB 1930. Nu tillandad, tidigare omfluten på stranden 
av Granöfjärden i Bensbyn, där Notfjärdsbäcken rinner ut. 

+*Nävagrundet — Näfvagrundet 1777. Nu tillandat i Sundsviken eller Sladan S om Gran-
ön 2, 1777 omflutet. 

*Nöckelören, se Nackelören. 

+Nördgrundet nòkgróna EB 1931, nòrgrona EL 1960. - Nördgrundet tk 241 4, ek 241 
58. Tidigare sannolikt omflutet, nu udde på Bastaholmen, Germandön. 

Nördskatagrundet — Nördskatagrundet tk 241 2, ek 241 47. Holme i Nördskataviken, 
Alhamn i S skärgården. Andra namn: Da(da)grundet dadagróna EB 1937, Norrskata-
grundet ek 1868. 

+Nötningsrevet nòtnigsrava EB 1931. Sannolikt tidigare omflutet, nu udde i Nötningen, 
vik mellan Stor-Skorvgrundet och Junkön. 

Nötskatagrundet nàotskòtagróna EB 1931, nàotskotagròna = Notskatagrundet EL 1960. 
— Nötskatagrundet ek 241 58. Vidsträckta över- och undervattensgrund utanför Nötska
tan, Germandön. 

Ol-Larsagrundet, se Lidströmsgrundet. 

Oron — Oron sj 102, tk 242 3, sj 413. Övervattensgrund Ö om Nagelskäret. 

+Orrholmen òrhólman EB 1931. — Orrholmen 1771 (omfl), Orrholmarne ek 1868, Orr-
holmen tk 251 2, ek 251 17. Nu tillandad holme i Persöfjärden. 

Orrskäret 1 òrsfèàra EB 1931. - Orschiäret 1709?a, Orskiäret 1709?b, 1729, Orrskäret 
1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 82, sj 414. Stor holme mellan Hindersön och Degerön med 
mycket hög granskog. 

+Orrskäret 2 òr§fèara el ò§fòara EB 1931. — Orrskär 1764a, Orrskjäre 1764c, Orrskäret 
tk 242 3, ek 242 42. Tidigare omflutet, nu NÖ delen av Junkön. 

+Otterstensgrundet — Otterstensgrundet 1709c, 1785. Tidigare omflutet vid Björnholms-
bäckens utflöde i Furufjärden, Sundom, nu tillandat. 

Oxgrundet òksgròna EB 1931, EBL 1976. — Oxgrundet ek 1868, tk 242 3, ek 242 82. 
Liten holme mellan Hindersön och Lappön med bevarat kruthus från gruvdriftens dagar 
på Hindersön. 

Pansargrundet, se Pansarn. 

+Pansarn pàr\§ari EB 1931. Stor landfast sten i Västisundet, Hindersön, tidigare sanno
likt omfluten. Även kallad Pansargrundetpärysargrona EBL 1976, se upps DAUM 1224. 
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+Pellgrundet pàlgróna EB 1930. - Pellgrundet ek 241 99. Tidigare sannolikt omflutet, 
nu udde på N sidan av Granön vid Strapösundet. 

Per-Jonsagrundet pàrjorjjSagróna EBL 1984. Liten holme N om Risön. Jfr Per-Jonsaud-
den NV därom ek 1868. 

*Persögrunden, se Persögrundet. 

+Persögrundet pàpigróna EBL 1976. — Pe rsöhgrunde 1709?a, Pärsögrunne 1720?, 
Pärsögrunnen (beteckning på då omflutna öar S om Saxskäret) 1736, Persögrundet 1873, 
tk 242 3, ek 242 74. Nu sammanhängande med Brändöskäret, Klubben och Uddskäret. 

+Persön Pärsöi EON 1887, pa§i EB 1930, AN 1933, pa§oi EBL 1976. - Persöön 1539, 
Perssönn 1543, 1556, Pedersöö 1543, Persson 1546, Persöön 1546, Persönn 1547, 1553, 
Päderssön 1562, Pedersiön 1567, Pederssöön 1580, 1605, Persönn 1580, Peersönn 1597, 
Peersienn 1619, Perssöön 1619 (samtl belägg ovan DAUM 3142). Pedhersöö 1482, (i) 
Pedhersönne 1492, Pedhersö 1502, Persönn 1554, Perssönn 1555, Person 1556, 1645?, 
Pederssöö 1557, 1559, Persöhn 1671b, Pädersöön 1701, Pädersöhn 1709?a, Pehrsön 
1801c, Person ek 1868, tk 251 2, ek 251 17, 251 18. Nu stor ö sammanhängande med 
Bodön mellan Furufjärden och Persöfjärden. 

+Persöörenpe§iéor[ EL 1960. - Persöören tk 241 4, ek 241 59. Nu udde i Germandösun-
det, Germandön, tidigare troligen omfluten. 

Pilatusgrundet Pilatusgrånne EON 1887. - Pilatusgrundet tk 241 4, ek 241 88. Mindre 
övervattensgrund i Luleälven vid Mjölkudden. 

*Pittjuvholmen , se Tjuvholmen. 

Porellgrundet, se *Purrhällgrundet. 

+*Porigrundet pòrigróna EB 1931, EBL 1976. Även kallat Purrögrundet el Purrigrundet 
EB 1931. Tidigare sannolikt omflutet, nu Lappöns sydligaste udde. 

H-Porsön Påffoi EON 1887, pò§ói EB 1930, EBL 1976. — Pyrte (Pirte) 1374 (osäkert 
belägg), Portisöen, Portzöen 1596, Påhlsön, Pålsön 1731 NbM acc 967:10, Portzön 1731, 
Pårtsöhn 1737a, 1769, Portsön 1749, 1752, 1779-80, 1801a, b, c, 1817, 1819, Portö 1797, 
Porsön tk 241 4, ek 241 97, 241 98, Porsö sj 102. Nu tillandad stor ö mellan Björkska-
tafjärden, Björsbyfjärden och Gammelstadsviken, tidigare bestående av Stor-Porsön och 
Lill-Porsön. 

Portsön, se Porsön. 

+Prövrevetpròvràva EB 1937. Enl EB = Valludden, som är felplacerad. Tidigare sanno
likt omflutet, nu udde på V sidan av Junkön. 

Purrgrundet porgróna EB 1930. - Purrgrundet tk 241 4, ek 241 99. Nästan tillandat 
grund S om Granön i Mulöviken. 

+Purrhällanporhåla EB 1931, även (Nedi) Purrhällan EBL 1983. - Hälla, som nu ligger 
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långt uppe på land, i närheten av Kallax hamn. Har tidigare varit omfluten. 

+*Purrhällgrundet pòrhalgróna EBL 1982. - Porellgrundet 1852. Nu tillandat i hamnen 
i Kallax. 

Purrögrundet, se Porigrundet. 

Pyrte, se Porsön. 

+Pålgrundet — Påhlgrundet 1709e. Tidigare omflutet, nu udde (Pålgranudden) i Sandöns 
by. 

Pålskutan pé§kàota EB 1931. - Pålskutan tk 251 2, ek 251 27. Liten holme i Persöfjär-
den. Även kallad Skutan skàota EB 1931. 

Pålsön, se Porsön. 

Quarngr, se Kvarngrundet. 

Rammelholmen, se Småskären. 

Rengrundet 1, se Norra och Södra Rengrundet. 

Rengrundet 2 - Rengrundet sj 102, sj 415. Övervattensgrund i Börstskärsfjärden i Södra 
skärgården. 

+Renholmen Räinhålmen EON 1887, rànhólman EBL 1982. - Renholm 1721 (omfl), 
Rönholmen 1729, 1736, Renh sj 102, Renholmen tk 241 4, ek 241 57, sj 415. Tillandad, 
höglänt holme vid Ersnäsfjärden i S skärgården. 

Renholmsgrund, se Renholmsgrönnan. 

Renholmsgrundet, Stora och Lilla, se Stor- och Lill-Renholmsgrundet. 

Renholmsgrönnan rœnholmsgrôna EB 1931, rànholmsgróna EBL 1982. — Renholms
grönnan tk 241 4, ek 241 57, Renholmsgr sj 415. Annat namn: Renholmssten sj 102. Sten-
holme NÖ om Renholmen (se ovan). 

Renholmssten, se Renholmsgrönnan. 

Renmålgrunden ràmmolgróna EB 1937. Små grund delvis ovan vattenytan V om Lap-
pön. Annat namn: Troppen tk 242 3, sj 413. 

+Resargrundet rasargróna EB 1931. Nu tillandad liten holme, vid hamninloppet, Sun-
dom. Badplats. 

Rest-Holm, se ökholmen. 

+Reveln ràvaln EB 1931, ràvœln AN 1933. - Räfwelen 1749, Reveln tk 241 4, ek 241 97. 
Nu tillandad mitt emot Köpmanholmen vid Sellingsundet. Annat namn: Rutviksreveln 
ràotviksrdvaln (isa ràvaln) EB 1931. 

Risögrundet risigróna EB 1930, EBL 1976. - Risögrundet tk 242 3. Holme SV om Risön. 
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Risöholmen, Stora och Lilla, se Stor- och Lill-Risöholmen. 

Risön ròysói EB 1938, risai EBL 1976, ròysòi EBL 1982. — Rysöhn 1671a, b, 1729, 
Rijsön 1709?a,b, Rysön 1721, Rysöhn 1729, Risöhn 1736, Risö sj 102, Risön 1801c, 1842, 
ek 1868, tk 242 3, ek 242 80, sj 413. Relativt stor ö, SÖ om Björkön. 

Rutviksreveln, se Reveln. 

Ryssjegrundet, se Fäktgrundet. 

Rådmansholmen, se Småskären. 

H-Rågholmen 1 rohólman EB 1931, rohôlmœn AN 1933. - Rågholmen 1671a,b, 1709d, 
1720?, 1786b, 1801b, c, 1842, ek 1868, tk 251 2, ek 251 19. Nu tillandad holme mellan 
Storviken och Furufjärden, Brändön. 

+Rågholmen 2 roghólman EB 1931, GE 1934. - Rågholmen 1758, Rågholma ek 241 96. 
Tidigare sannolikt omfluten, nu området kring Sunderby järnvägsstation. 

+Rågholmen 3 rohólman EB 1931. - Rågholmen 1779-81, ek 241 74. Nu landfast, tidi
gare sannolikt omfluten holme i Ale (-Långnäs). 

Rödhäll, se Rödkallen. 

+Rödhällan 1 ròhàla EB 1931. - Rödhällan tk 241 2, ek 241 48. Tidigare omfluten, nu 
NÖ udden på Kunoön. 

-fRödhällan 2 rohala EL 1960. Hälla på V sidan av sydligaste spetsen på Germandön, nu 
landfast, tidigare sannolikt omfluten. 

Rödkallen Rökjallen EON 1887, ròkòln EBL 1982. - Röökallen 1721, 1729, 1811, Rö
kalien 1789, Rödkall 1790, Rödkallen ek 1868,1873, sj 102, tk 242 1, ek 242 21, sj 414. En 
ö i yttersta havsbandet, tidigare fyr- och lotsplats. Andra namn: Rödhäll 1671a, Kallen 
koin EB 1937. 

Rönnören 1 ròinàori EB 1931, EBL 1976. — Rönörn 1801b, Rönöhren 1842, ek 1868, 
Rönö sj 102, Rönnören tk 252 1, ek 252 00, sj 413. Liten, ganska hög ö i Sigfridsöfjärden i 
N skärgården. 

+*Rönnören 2 — Renörn 1786b, 1801a. Tidigare liten holme mellan Rågholmen och 
Gussön, Sundom, nu tillandad. 

+*Rönnören 3 ronaori EB 1931, EBL 1983. — Renörn 1786b, ek 1868. Tidigare holme i 
Halsskärssundets mynning mot havet S om Gussön i N skärgården. 

+Rörskäret - Rörskäret 1779-81. - Omflutet av åarmar vid Alån, nu tillandat. 

*Rövarholm, se Rövarn. 

+Rövarklubben - Röfvarklubben 1821, Rövarklubben tk 252 1, ek 252 02. Nu höglänt 
del av Rövaren, ö i N skärgården, tidigare omfluten. Annat namn: Lill-Rövarn EB 1937. 
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Rövarn ròvari EBL 1976. - Röfvaren 1821, sj 102, Rövarn tk 252 1, ek 252 02, sj 413. En 
ö Ö om Fjuksön i N skärgården. Tidigare namn: *Rövarholm — Röfv arholm 1709?b. 

Salagrundet, se Kråkrevet 2. 

Sandflöten, se Sikrevet 1. 

Sandgrunden, se Sandgrönnorna. 

+Sandgrundet 1 — Sandgrundet 1873 (omfl), ek 242 62. Nu tillandat N om Storbrändön. 

H-Sandgrundet 2 - Sandgrundet tk 241 4, ek 241 87. Nu udde S om Karlsvik i Lulefjär
den, tidigare sannolikt omflutet. 

+Sandgrundet 3 - Sandgrundet 1854. Tidigare omflutet vid Hertsö by, nu tillandat. 

Sandgrundet 4 - Sandgrundet tk 251 2, ek 251 27. Holme i Persöfjärden. 

Sandgrundet 5, se Sandgrönnan 2. 

Sandgrunnorna, se Sandgrönnorna. 

Sandgrönnan 1, se Sandgrönnorna. 

Sandgrönnan 2 - Sandgrönnan tk 242 3, ek 242 64. Sandgrundet ek 1868. Liten holme S 
om Småskären. 

Sandgrönnhällan shngronhala EBL 1982. - Sandgrönnhällan tk 242 3, ek 242 64. Över-
vattensgrund S om Sandgrönnan, Småskären. 

Sandgrönnorna — Sandgrönnorna tk 242 1, ek 242 31, sj 414. Vidsträckt sandholme SÖ 
om Junkön bestående av Stor-Sandgrönnan, Mitti-Sandgrönnan och Båkgrönnan, tidiga
re var för sig omflutna, nu sammanhängande. Andra namn: Sandgrunden 1830, sj 102, 
Lilla och Stora Sandgrunden 1842, Sandgrunnorna 1873, Sandgrönnan sangrûna EB 
1931, sàngròrta EBL 1982. 

Sandgrönn-Skvalpen, se Skvalpen. 

Sandgrönnsnadden, se Sydfladen. 

+Sandgrönnspålen sangronspari EB 1937. — Sandgrönnspålen tk 242 1, ek 242 40. Tidi
gare omfluten, nu udde på den del av Sandgrönnorna, som kallas Spålen. 

+Sandhedrevet sàndhadrava EBL 1982. — Nu tillandat på SV Junkön. 

+Sandlån sàtlà ~ sàndlà EB 1931. — Sandlån tk 242 3, 242 1, ek 242 50, 242 40, sj 414. 
Låg sandbank, som förbinder Junkön med Stor-Skorvgrundet, möjligen tidigare omflu
ten. 

Sandnäshällan - Sandnäshällan tk 241 4, ek 241 65. Liten holme i Ersnäsfjärden. 

Sandskäret, Inre och Yttre Scedstjära EON 1887, sànsfòàra EB 1930. - Sandskär 1764b, 
1842, Sandskäret ek 1868, tk 241 4, ek 24179, sj 4101. Tidigare två holmar, som blivit en, i 
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Sandöfjärden. Nu införlivade med SSAB:s industriområde. 

+Sandskäret sandsfååra AN 1933, såns}§ara EB 1930. - Sandskär 1842, sj 102, Sandskä
ret ek 1868 (omfl), tk 242 3, ek 242 90, 242 91, sj 413. Nu förenat med Skogsskäret genom 
Sandskärsreften, Ö om Björkön. Andra namn: Sandörerna 1671b, Sandön 1709?b, 
1720?, 1721. 

Sandskärshällan sansfåaphdla EB 1931, EBL 1976. - Sandskärshällan 1721, tk 242 3, ek 
242 90, sj 413. Holme NV om Sandskäret i Björköfjärden. Annat namn: Sandöhällan — 
Sandöhälla 1709?b, Sandöhällan 1709?a, 1720?, Satahällan ek 1868. Sandskärsklippan 
sans}$a§kUpa EB 1931, EBL 1984, * Klippan — Klipp a 1671a, b. 

Sandskärsklippan, se Sandskärshällan. 

+Sandskärsreften sansföaprafta EB 1930, EBL 1976. - Sandskärsreften tk 242 3, ek 242 
91. Sandbank, som förenar Sandskäret och Skogsskäret, möjligen tidigare omfluten. 

+Sandvikgrunden 1 — Sandvikgrunden tk 241 4, ek 241 66. Tidigare sannolikt omflutna, 
nu udde på Granön 1. 

Sandvikgrunden 2 sànvoykgróna EB 1930, sanvokgróna EBL 1984. - Sandvikgrunden 
ek 241 99. Små holmar i Innantillfjärden mellan Granön och Björkön. 

Sandöbådan Sœdiboda EON 1887, sàtibòdan EB 1931, EBL 1982. — Sandöbådan ek 
1868, 1873, sj 102, tk 242 3, ek 242 60. Holme SÖ om Sandöklubben, Sandön. Andra 
namn: Klubbgrundet klòbgròna EB 1931 — Klobgrundet 1801c, Sandöbåden eller Klob-
grundet 1842, Bådan bòdan EBL 1983. 

Sandöhällan, se Sandskärshällan. 

+Sandöklubben sandMóban EBL 1982. - Sandöklobben 1764c, 1790, 1801c, Sandö-
klubb sj 102, Sandöklubben tk 242 3, ek 242 60, sj 4101. Ö delen av Sandön, sannolikt 
tidigare omfluten. Annat namn: Klubben Klobben EON 1887. 

Sandön 1 Sœdoi EON 1887, sàtoi ~ sàndòi EB 1931, EBL 1982, sàndói AL 1931, satói 
AN 1933. - Sandö 1539, Sandön 1543, 1547, 1556, 1567, 1597, 1605, Szandön 1543, 
Szandöön 1546, Sandöön 1546, Sandöönn 1547, 1580, Sandönn 1553, 1562, 1580 (samtl 
belägg ovan DAUM 3142). Sandönn 1554, 1562, Sandöönn 1558, 1559, 1561, Sandöö 
1566, Sandönn 1566 (Böndernas laxfiske), Sandhön 1621, Sandöhn 1671a, 1704, 1709?a, 
b, 1736, Sandö 1764a, sj 102, Sandön 1645?, 1671b, 1721, 1764b, c, 1783-85, ek 1868 tk 
241 4,242 3, ek 241 78,24179, 241 59, 241 69,242 60, sj 4101. Stor ö vid hamninloppet till 
Luleå. 

Sandön 2, se Sandskäret. 

+Sandören sataoq EB 1931. - Sandören 1708a, Sandörn 1793, ek 251 19. Nu udde på 
Ökholmen mot Kråksundet, Rönnängesfjärden V om Brändön, tidigare omfluten. 

+Sandöörarna Scçdieuran EON 1887, sandidoran ~ satiaoran EB 1930, sandiaoran EBL 

249 



1982. — Sandttörånn 1559, Sandöörn 1671a, Sandöörarna 1671b, Sandöhra 1709?a, Sand
öra 1709b, Sandörn 1729, Sandöra 1736, Sandöörarna 1783-85 (omfl), Sandöörarna 
1801c, Sandööhrarne 1842 (omfl), Sandöören sj 102, Sandöörarna tk 241 4, ek 241 59, 241 
69, sj 4101. S delen av Sandön, tidigare omfluten. Annat namn: Örarna — Eura n 1764b, 
Öhran 1764c, Örarne ek 1868. 

Satahällan, se Sandskärshällan. 

H-Saxskäret sàksfòara EB 1931, EBL1976, saks/$arœ AN 1933. — Saxeskären 1561,1567, 
Saxskiär 1671a, b, Saxschiaret 1709?a, Sackskiäret 1709b, Saxskiäret 1720?, Saxsiäret 
1729, Saxskjäret 1814, Saxskär 1842, sj 102, Saxskäret 1721, ek 1868, tk 242 3, ek 242 74, 
242 83, sj 414. Tidigare ö SV om Estersön i yttersta havsbandet, nu sammanhängande 
med Uddskäret, Persögrundet och Brändöskäret. 

Sebredsön, se Sigfridsön. 

Sempelgrundet, se Stämpeln. 

Sigfridsögrund - Sigfridsögrund tk 252 1, sj 413. Övervattensgrund mellan Sigfridsön och 
Brändön. Annat namn: Norr-i-ö-grynnan nòrioigróna EB 1937. 

Sigfridsön sifrisói EB 1931, EBL 1976. — Siibrjönn 1559, SibbrjÖnn 1561, SybrijssÖn 
1562, SijbryssÖnn 1563, Sifferöö 1566 (otydlig skrift), Sibrissönn 1567, Sebredsöhn 
1671a, Sebreszön 1671b, Sigfridsöhn 1757, Siffrisöhn 1793, Siffrissön 1783-85, 1801a, 
Siffrisön el Norrön ek 1868, Sigfridsö sj 102, Sigfridsön 1801c, 1842, tk 252 1, ek 252 00, 
252 10, sj 413. En ö i N Sigfridsöfjärden NÖ om Brändön. Annat namn: Ströms-Öhn 
1720?, Skrämsöhn 1721; Norrön — Norrön ek 1868, Norriön noriói EB 1931, EBL 1976. 

Sikhäilan sòykhàla EB 1931, EBL 1982. — Sikhällan 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 52, sj 
414. Liten stenholme NV om Kluntarna. 

Sikrevet 1 soykrava EBL 1982. - Sikrefvet 1873, Sikrevet tk 242 3, ek 242 52, sj 414. 
Liten stenholme V om Kluntarna, ingår i Sandflöten sj 102. Möjl = Tjock-Sikhällan. 

Sikrevet 2 soykrava EB 1937. Stenrev på SÖ sidan av Sikören. 

Sikön, se Sikören. 

Sikören sòykàori EB 1931, sòikàori EBL 1982. - Sijkörn 1740, Sikören tk 242 3, ek 242 
72, sj 414. Stor holme NÖ om Långön. Andra namn: Bullerskäret — Bulle rskäret 1720?, 
1721, 1729, Bullerskiäret 1709?a, b, Sikön — Sikön 1842, ek 1868, Sikö sj 102 soykói ~ 
soykói AN 1933. 

Sikörgrundet sòykaorgróna EB 1937. - Sikörgrundet tk 242 3, ek 242 72. Holme S om 
Sikören. 

Simmarstenen sama^cèin EBL 1982, se upps DAUM 1224. — Sten i sundet SÖ om Get-
grundet, Hindersön. 

Simpgrundet — Simpgrundet 1709?a, b. Finns endast belagt från 1709. Sannolikt avseen
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de det övervattensgrund som nu ligger N om Gemgrundet på Hindersön. 

Själahällan 1 §Qlahéla EB 1937. - Själahällan ek 242 62. Stenhäll strax utanför Stor-
brändöns N del. 

*Själahällan 2, se Trutgrundet. 

Själahällan 3 polahdla EB 1931. Tidigare stor, svart, platt sten på S Rödkallen, nu bort
sprängd i samband med hamnarbete. 

Själahällorna, se Biskopsgrunden. 

+Själamagahällan §ûkamôgahœla EL 1960, pòlamogahéla EBL 1982. Nu tillandad hälla 
mitt i Själamagaviken S om Germandön. 

+Själastenen 1 §ôlastœin EB 1937, polastoin EL 1960. — Själastenen ek 241 37. Nu tillan
dad hälla på Ö sidan av Mannön. 

+Själastenen 2 §slastéin EL 1960^olastœin EBL 1982. Nu landfast ryssjeställe på V sidan 
av S spetsen av Germandön mitt emot Sör-Lilliudden. Tidigare troligen omfluten. 

Sjöfåglarna, se Glödhällorna. 

+Skagsören skagsaori EB 1931. - Skacksörn 1783-85 (karta 1798), 1801c, Skagsören tk 
241 4, ek 241 69, sj 4101. Nu landfast på V Sandön, tidigare troligen omfluten. Sannolikt 
= Stor-Skagsören, se dito. Jfr Lill-Skagsören. 

+Skallören - Skallörn 1708a, b, d, Skallöhrn 1759. Nu tillandad vid Stenrevet, NV 
Brändön. 

*Skarvgrundet, se Stor-Skorvgrundet. 

Skatagrundet skotagróna EB 1931. Enl EB 1931 grund i Måttsund. Namnet ej känt för 
mina meddelare. 

+Skepparholmen s/^opahölman EB 1931, s/$apanhólman EBL 1982. — Skiepparholmen 
1671a, Skiepahol: 1671b, Skepparholmen tk 241 4, ek 241 57, 241 67. Nu del av Halsön i 
Ersnäsfjärden, tidigare omfluten. 

Skepparskäret sj$0pasj$ara ~ s/$àpasj$àra EB 1931. — Skepaskiäre 1709?a, Skepparskä-
ret 1801b, Skepparskär sj 102, Skepparskäret ek 1868, tk 252 1, ek 252 01, sj 413. Relativt 
hög holme i Fjuksöfjärden i N skärgården. 

+Skepphusholmen EB 1931. Nu landfast vid Persöfjärden i Börjelslandet, tidigare sanno
likt omfluten. 

Skinnaren sfòìnari EB 1931. - Skinnaren tk 242 3, ek 242 93. Liten kal stenholme NO om 
Hindersön. 

*Skinnarskär, se Uddskäret. 

Skitarn, se Äggrundet. 
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+Skithusrevet sfòithusrdva EBL 1984. Tidigare ett rev V om Spåludden på Rödkallen. 
Där stod en räcka utedass tidigare. 

Skitnäverstenen sf$itnavei§léw EB 1937. Skitnäverstenen ek 242 72. Stor sten i vattnet 
mellan gårdarna och Kåtaudden på Långön enl EB 1937. 

+Skitrevet stutrdiva EL 1960, sfèitrdva EBL 1982. Nu landfast, tidigare sannolikt omflu
tet, utlöpare från Spigget på Germandön. 

+Skogsskäret skéosföara EB 1930. - Skoskiär 1671b, Scougsskiäre 1709?a, Scougskiäre 
1709?b, Skogskiäre 1720?, Kogsön 1729, Skogsskär 1842, Skogssk sj 102, Skogsskäret ek 
1868, tk 242 3, ek 242 81, sj 413. Nu sammanhängande med Sandskäret genom Sandskärs-
reften, tidigare omflutet. 

Skogsskärsmärren skoosfåapmära EB 1937. — Skogsskärsmärren tk 242 3, ek 242 81, sj 
413. - Stor omfluten hälla S om Skogsskäret. Annat namn: Stå Stark sj 102. 

+Skogsskärsrevet skòos/^rdvei EB 1930. Enl EB 1937 rev som utgår från S udden av 
Sandskäret. Sannolikt tillandat. Namnet ej känt för mina meddelare. 

Skorvgrundet, Lilla, se Lillskorvgrundet. 

Skorvgrundet, Stora, se Stor-Skorvgrundet. 

+Skorvgrundsreveln — Skorvgrundsreveln tk 242 3, ek 242 50, sj 4101. Nu udde på ö 
sidan av Stor-Skorvgrundet på Junkön, tidigare sannolikt omfluten. 

+Skorvgrynnan skòrvgròna HR 1930. Uppgrundning på bysidan vid bron över till Lik
skäret i sundet mellan Mulöviken och Sörfjärden, SÖ om Bensbyn. Tidigare troligen om
fluten. 

4-Skorvhällorna skòrvhàlan EB 1931 — Skorvhällorna ek 242 40. Tidigare omflutna, nu 
tillandade på S Junkön. 

+Skrakahällan - Skrakahällan ek 242 82. Nu landfast område N om Norrisundet, Hin-
dersön, tidigare sannolikt omflutet. 

Skränmåsören, Lilla , se Lill-Skränmåsören. 

Skränmåsören, Stora, se Stor-Skränmåsören. 

+Skränmåsören — Skraningsön 1709?a, Skrämsön 1721, Skrämisöhn 1729, Skränmå-
söhrn 1757, SkränmåsÖn 1793 (omfl), 1801c, Skränmåsöhren 1842, Skränmåsören tk 252 
1, ek 252 10. Nu udde norr om Sigfridsön, tidigare omfluten. 

+Skurholmen Skeurhåbnen EON 1887, skurholman AN 1933. Nu höglänt del av Luleå 
stad. 

Skutgrundet skàotgròna EB 1931. - Skutgrundet tk 242 3, ek 242 61, sj 414. Stor holme 
V om Stor-Brändön. Tidigare namn: Tillskär 1709?a, Skutskär(et) - Skjutskär 1842, 
Skutskäret ek 1868, Skjutskär el Skutgrund 1873, Skutskär sj 102. 
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H-Skutön 1 - Skutön 1634, 1731, 1737a, 1789, tk 241 4, ek 241 97. Nu tillandad N om 
"Hamnviken" i Gammelstadsviken. 

Skutön 2, se Stensborg. 

Skvalkhällan, se Skvalphällorna. 

+Skvalpen skwólpan EB 1931, EBL 1982. — Skvolpen eller Skvolken 1956:241, Skvol-
ken Gn 44/45, Skvalpen tk 242 1, ek 242 31, sj 414. Tillsammans med Nyvallen S delen av 
Sandgrönnorna, tidigare var för sig omflutna. Andra namn: Vågbrytaren sj 102, (Sand-
grönn )-Skvalpen. 

Skvalpgrund, se Sk vampen. 

Skvalphällorna skwòlphalan EBL 1982. - Stora och Lilla Sqvalphällan 1873, Skvalphäl
lorna tk 242 3, ek 242 52. Omflutna hällor vid inloppet till fiskehamnen på Kluntarna. 
Även Skvalkhällan skwòlkh&la EB 1937. 

Skvalsten skwàtfcein EBL 1976. — Skvalsten sj 102, sj 413. Stenar i vattenytan mellan 
Nagelskäret och Fjuksön. 

Skvampen skvcçpen EON 1887. - Sqvampen ek 1868, Skvampen tk 241 4, ek 241 79, sj 
4101. Litet övervattensgrund S om Svartön i Luleå hamn. Annat namn: Skvalpgrund sj 
102. 

Skvolken, se Skvalpen. 

Skvolpen, se Skvalpen. 

Skytaholmen, se Skötaholmen. 

Skäret 1 sfååra EBL 1976. — Skäret tk 252 1, ek 252 01, sj 413. Litet stenigt övervattens
grund i Fjuksöfjärden beväxt med några rönnar. Annat namn: Tallriken sj 102. 

Skäret 2, se Antnässkäret. 

-I-Skäret 3 s/^ara EL 1960. Nu tillandat Germandön (Skärsudden 1782) vid Skärsgrundet. 

Skäret 4, se Hällan 2. 

-I-Skäret 5 s/$ara EB 1937. Nu innersta stranden av Gårdsviken Junkön, tidigare sanno
likt omflutet. 

-I-Skäret 6 — Skäret tk 241 4, ek 241 65. Även kallat Alvikskäret Älvikstjerce AN 1925, 
alvy)iksJ$areL AL 1931. Nu by N om E4 intill Alvik, tidigare omflutet. 

-I-Skäret 7, se Halsskäret. 

-I-Skäret 8 - Skäret (Storskäret)1708a, 1708d, Storskäret 1708b. Nu tillandat skär på NV 
Brändön. 

-•-Skärsgrundet 1 s fåaggrona EB 1930. - SkärsGrunde 1777, ek 241 99. Nu landfast på 
Likskäret, Mulön, tidigare omflutet. 
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+Skärsgrundet 2 sfòargróna, s}$ó§_gròna EB 1937. — Skjärsgrundet 1782, tk 241 2, ek 241 
48. Nu udde på Germandön, tidigare omflutet. 

+*Skärsgrundet 3 - Skiärsgrundet 1708a, även Storskiärsgrunde 1762 (i aktens text). Nu 
tillandat Skäret 8. Se dito. 

Skärsgrynnan sj$à§gròna EB 1937. Grynna S om Brändöskäret enl EB 1937. Namnet ej 
känt för mina meddelare. 

Skötagrunden, se Skötaholmen. 

*Skötaholmen - Skiötaholmen 1758. Holme i Lule älv vid Sunderbyn. Kallas även Skyta-
holmen sfòytahólman AL 1931 och Skötaholmsgrönnan — SkiötaholmGrönna 1758, Skö-
taholmsgrönnan tk 251 2, ek 251 05, Skötagrunden EB 1931. 

Skötaholmsgrönnan, se Skötaholmen. 

Sladagrunden ̂ [odagróna EB 1937. - Sladagrunden 1873, Sladagr tk 242 3, Sladagrunden 
ek 242 63. Ur vattnet uppstickande stenar i Mjoösladan S om Mjoön. 

H-Sladagrundet 1 òdagróna EB 1931. - Udde på Ö stranden av Gåsören, Hindersön, 
tidigare sannolikt omfluten. 

Sladagrundet 2, se Långrevet 4. 

+Smultergrundet smùltagróna EB 1931. Nu tillandat grund i Sörnäsviken, Hindersön 
(vid gruvan). 

Smulterskäret smùlta^àra EB 1931, smòltasfòdra EBL 1976. — Smulterskiär 1671a, b, 
Smultronskär 1842, Smultronskäret 1840, ek 1868, Smulterskäret tk 242 3, ek 242 63, sj 
414. En ö i Bastaskärsfjärden SV om Mjoön. 

Smultrongrundet - Smultrongrundet ek 251 17. Liten holme i Persöfjärden utanför Orr-
holmen. 

Smultronholmen, se Krokabuskgrundet. 

Smultronskäret, se Smulterskäret, men även Lövgrundet 4. 

Smultronören - Smultronöhren 1873, Smultronören tk 241 4, ek 241 78, sj 4101. Liten 
holme i Gråsjälfjärden. Tidigare namn: Lövgrundet - Löfgrundet 1842, 1869. 

Smågrunden, se Grytgrunden. 

Småholmsön, se Smålsön. 

Smålsögrynnan smo§igróna EB 1937. Övervattensgrund SO om Smålsön. 

Smålsön Småffoi EON 1887, §mó§òi ~ smó§oi EB 1931, smó§òi EBL 1976. — Smålzöhn 
1671a, b, Småhlsöhn 1709?a, Smålsön 1709?b, Småholmsön 1721, Småhlsön 1729, Smols-
öhn 1736, Smålsö sj 102, Smålsön 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 73, sj 414. Stor ö SO om 
Degerön (har tidigare tillhört Degerö nybygge). 
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Småskären Smastjäira EON 1887, smàsfòàra EBL 1976. — Småskerenn 1561, Småskären 
1559:10, 1562, 1567, Smååschiärs(grunden) 1566, Småskers(grunden) 1568, Småskiären 
1671b, Små Skiären 1671a, Småschiära 1709?a (4 större öar utritade), småskiära 1709?b, 
Småskären 1721, 1790, Småchiära 1729, Småskiäret 1759, Småskären eller Rammelhol
men ek 1868, Småskären sj 102, tk 242 3, ek 242 63, 242 64, sj 414. Andra namn: Buller
skär 1743, Rammelholmen 1842, 1857, ek 1868, Rommelholmen Gn 37 Luleå, Rammel-
öarna ràmbœlôarna AN 1933, Rådmansholmen EB 1937. Tidigare en samling holmar, 
skär och grund, nu en sammanhängande ö i yttersta havsbandet. 

Småskärskallen, se Kallen 2. 

Småskärsklippan, se Klippan. 

Småskärsklubben, se Klubben 4. 

-fSmåängesholmen smoayfo&shòiman EB 1931. Nu landfast, tidigare omfluten vid Små-
ängesbäcken i Sunderbyn. 

S n ad den, se Nyvallen, men även Sydfladen. 

Snödholmen, se Snöholmen. 

+Snöholmen — Sniöholmen 1656, Snöholmen 1737a, Snödholmen 1820. Nu tillandad 
holme N om Gammelstadsviken. 

Socker, se Sockertoppen. 

Sockertoppen sokertópan EBL 1984. Ibland kallad Socker (uppg från Rödkallen). Stor 
toppig sten V om hamnen på Rödkallen, nu bortsprängd. Tidigare sjömärke för enslinje 
från kapellet på Rödkallen till Nordströmsgrundet. 

Spejsten - Spejsten sj 102, tk 252 1, sj 413. Övervattensgrund mellan Nagelskäret och 
Brändön. 

+Spigget spiga EL 1960. - Spigget tk 241 4. Nu udde på NV Germandön, tidigare sanno
likt omfluten. Kallas även Spygattet spagâta EL 1960. 

Spygattet, se Spigget. 

+Spålen 1, se Malen ~ Malreften. 

+Spålen 2 spari EB 1937. - Ö Spålen och Spålen tk 242 3. Två uddar på Ö sidan av 
Långön omgivande Spålviken, möjligen tidigare omflutna. 

+Spålen 3 spari EB 1937. Lång udde på SÖ sidan av Kluntarna, möjligen tidigare omflu
ten. 

+Spålen 4 spari EB 1931. - Spålen tk 242 1, ek 242 21. S udden på Rödkallen, nu utbyggd 
till hamn, sannolikt tidigare omfluten. 

+Spålen 5 spari EB 1931. Smal landtunga i Persöfjärden vid Smedsbyn, stod förr under 
vatten höst och vår. Kallas även Grundgärdsspålen gronfoeippari EB 1931. 
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Spålgrundet 1 spólgròna EB 1937, EBL 1982. - Spålgrundet tk 242 3, ek 242 53. Ö om 
Kluntarna, utanför udden Spålen. 

Spålgrundet 2, se Lekrevet. 

Spålskvalpen spàlskwòlpan EB 1931. — Spålskvalpen 1873. Ett rev utanför Spålen på 
Rödkallen. 

+Stadsön - Stadsön 1682 (Nordberg 1953:99), tk 241 4, ek 241 97. Andra namn: Kyrko-
ön — Kyrkoön 1502, Kyrkioöön 1633, Ön — Ön 1857, Ön ói el isa ói 'på Ön' el nåda ói 
'nere på Ön' AL 1931, Öhn (vani nada oi) AN 1933, Gammelstadsön gamalstasói AL 
1931. Nu den del av Gammelstad, som ligger V om Kyrkbyn nere vid älven, tidigare 
omfluten. 

Stempelgrundet, se Stämpeln. 

+Stenarna stœinan EB 1931. Udde på Fjuksön enl EB 1931. Namnet ej känt för mina 
meddelare. 

Stenen, se Östraklacken. 

Stengrundet — Stengrundet 1873, ek 242 62. Stenrev mellan Tomgrundet och Storbränd-
ön. 

+Stenholmen stœnhôlman EB 1931. — Stenholmen 1773-76. En udde i Persöfjärden vid 
Börjeislandet, tidigare troligen omfluten. 

+Stenrevet 1 - Stenrefvet 1783-85, Sten Refvet 1793, Stenrefvet ek 1868, Stenrevet tk 
251 2, ek 251 19. Nu landfast i NÖ Brändön, tidigare omflutet. 

Stenrevet 2, se Klipprevet 1. 

Stensborg stènsbòrj EB 1937, EBL 1982. — Stensborg ek 1868, sj 102, tk 241 4, ek 241 78, 
sj 4101. En ö i Gråsjälfjärden. Andra namn: Skutön — Skiutöhn 1709?a, Skutön 1709?b, 
Långören - Långörn 1729, 1797, Långöhren 1783, 1842, Långören, numera Stensborg 
Lägkeurn EON 1887. 1873 består nuvarande Stensborg av 5 mindre öar med olika namn: 
Långöhren, omgiven av i N Långöhrgründet, i SV Limpöhren och Limpholmen (el Get-
öhren i beskr till kartan), i SÖ Löf gründet (angivet som lastageplats) och Långgrundet. 

S ten ören, se Krokabuskgrundet. 

Stora Björn, se Storbjörnen. 

Stora Bullerskäret, se Bullerskäret, Stora. 

Stora Hindersöharun, se Hindersöharun. 

Stor-Bergögrundet - Berggrundet 1842, Bergögr sj 102, Stor-Bergögrundet tk 241 4, ek 
241 57, sj 415. Holme S om Bergön i Ersnäsfjärden. 

+Storbjörnen stòorbjari EBL 1982. - Stora Björnen ek 1868 (omfl), Stora Björn 1873, 
Storbjörnen tk 242 3, ek 242 52, sj 414. Höglänt udde på Kluntarna, tidigare omfluten. 
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Storbrändön Brœdoi EON 1887, stôorbrœtoi EB 1931, brœtôi EBL 1976. - Stoor Brend-
önn 1562, Stoor Brendöhn 1671a, 1671b, St Brändöön 1695, Bränöhn 1709?a, Bränön 
1709?b, Stor Brandon 1714, Brenön 1721, Bränöhn 1729, Brendöhn 1736, Brändön 1743, 
Stora Brandö 1764a, Stor Brändön 1764b, Stora Brändö 1790, ek 1868, Brändö sj 102, 
Storbrändön 1873, tk 242 3, ek 242 62, 242 63, sj 414. Stor ö belägen österut från Hertsön. 

Stor-Furuholmen stòorfurohòlman EB 1931, stòorfirohò\man EBL 1982. — Furuholma 
1671b, Furuholm 1671a, Furuh sj 102, Furuholmen ek 1868, Stor-Furuholmen tk 241 4, 
ek 241 67. sj 415. Holme i Jaktviken utanför Näset i Kallax. 

S tor gr anden, se Granden 3. 

Storgrund, se Storgrönnan. 

Stor gründet 1, se Storgrönnan. 

+Storgrundet 2 stòorgròna EB 1931, stòorgrona/stèorgronde EL 1960. — Stor Grunde 
1783, Storgrundet ek 241 48. Udde NV om Germandön, tidigare sannolikt omfluten. 

+Storgrundet 3, se Aldergrundet 3. 

+Storgrundet 4 stòorgròna EB 1930. - Storgrundet 1854. Nu tillandat vid Bredviken, 
Hertsön. 

+Storgrundet 5 stòorgròna EB 1930. - Storgrundet 1873, tk 242 1, ek 242 21, Storgr sj 
414. Tidigare omflutet SO om Rödkallen, nu sammanhängande med Mittigrundet och 
Östigrundet, tidigare var för sig omflutna. 

Storgrundet 6 stòorgròna EB 1931. - Grunne 1671b, Stora Gründet 1821, Storgrundet ek 
1868, tk 252 1, ek 252 03. Holme Ö om Degerö-Börstskäret. 

Storgrundet 7 stòorgròna EB 1937. - Storgrundet tk 242 3, ek 242 83. Litet övervattens-
grund i Östisundet, Hindersön. 

Storgrundsklacken - Storgrundsklacken sj 414. Övervattensgrund SV om Storgrönnan, 
NO om Småskären. 

Storgrönnan stòqrgröna!stòrgròna(n) (riksspr påverkat uttal) EB 1937. — Storgrönnan tk 
242 3, ek 242 64, sj 414. Övervattensgrund NO om Småskären. Annat namn: Storgrundet 
— Storgrund 1709?a, Storgrundet ek 1868, Storgrund sj 102. 

H-Stor-Hamnskäret stòorhams/$àra EB 1937. - Stor-Hamnskäret tk 241 2, ek 241 47, sj 
414. Tidigare omflutet, nu stor udde i Alhamn. 

Stor-Harun, se Hindersöharun. 

+Storholmen 1 — Storholmen 1758, 1777—84. Nu tillandad lokal vid Sunderbybäckens 
utflöde i Lule älv. 

Storholmen 2, se Notvikgrönnan 2. 
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+Storholmen 3 — Holmen 1762, Storholmen 1793. Tidigare sannolikt omfluten, nu tillan-
dad lokal SV om Bodön vid Altersundet. 

+Storholmen 4 - Storholmen tk 251 2, ek 251 27. Tidigare sannolikt omfluten, nu land-
fast holme vid Persöfjärden i Ängesbyn. 

Stor-Hundskäret - Stor-Hundskäret tk 241 4, ek 241 67, Stor-Hundsk sj 415. Hundsk sj 
102. Holme i Ersnäsfjärden. 

*Storhällan 1, se Hällklubben. 

Storhällan 2 stòorhàla EBL 1982. - Storhällan 1873, tk 242 3, ek 242 62. Trol = Stor-Sik-
hällan. Hälla SO om Storbrändön. 

+Storhällan 3 - Storhällan ek 242 73. Tidigare sannolikt omfluten, nu tillandad SV om 
Degeröholmen på Degerön. 

Storhällan 4, se Fjärdgrundhällan. 

Storhällgrundet stòorhalgróna EB 1931. — Storhällgrundet ek 1868. Den större av hällor
na vid hamninloppet på Degerö-Börstskäret. 

Stor-Kallgröten Kjallgröyten EON 1887, stòorkolgròtn EB 1931, stòqrkokgròtn EBL 
1976. — Stora Kallgröten ek 1868, Stor Kallgröten eller Björkskäret 1873, Stor-Kallgrö
ten tk 242 3, ek 242 53. Stor hällformation i Bastaskärsfjärden S om Bastaskäret. 

+Storklippan stòorkUpa EB 1930. Del av Likskäret, tillandat Mulön, tidigare sannolikt 
omfluten. 

Stor-Kunoögrundet, se Kunoögrunden. 

Stor-Mannöhällan stòormanihàla EB 1931. — Mannöhäll 1559:10, Mannö hel (ii hafved) 
1562:7, Stora Mannöhällan 1842, Mannöhella 1790, Stor-Mannöhällan tk 241 2, ek 241 
28, St Mannöhällan sj 415. Höglänt holme SÖ om Mannön. 

Stor-Porsön, se Porsön. 

Stor-Renholmklacken, se Klacken 2. 

Stor-Renholmsgrundet stôorœnholmsgrôna EB 1931. — Stor-Renholmsgrundet tk 241 4, 
ek 241 47. St Renholmsgr sj 102, Stor-Renholmsgr sj 415. Holme i Börstskärsfjärden i S 
skärgården. 

H-Storrevet 1 stòoràva EB 1937, EBL 1983. — Tidigare namn på ett rev, där nuvarande 
Mockudden ligger på SÖ Mannön. 

Storrevet 2, folklig benämning för Norrbrottet eller Katten. 

Stor-Risöholmen stòorisihòlman EB 1931, EBL 1976. — Risöhol 1671b, Risholmen ek 
1868, sj 102, Stor-Risöholmen tk 242 3, ek 242 80, Stor-Risöh sj 413, SÖ om Björkön 1. 

Stor-Risöholmsrevet stoonsiholmsrava EB 1930. Stenrev som utgår från Stor-Risöhol
men. 
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•fStor-Sandgrönnan stòq§angrùna EB 1931, EBL 1982. — Storgrunnan 1873. Stor-Sand-
grönnan tk 242 1, ek 242 31. Södra delen av Sandgrönnorna. 

+Storsandhällan stòqrsanhéla EBL 1982. Nu udde på S sidan av Storbrändön vid stran
den, som kallas Storsanden (EB 1937), sannolikt tidigare omfluten. 

Stor-Sikhällan stöopoykhåla EB 1937. Omfluten hälla NV om Kluntarna, troligen avses 
Storhällan. 

+Stor-Skagsören stòq§kàgsaori EB 1931. — Stor Skagsören 1764c. Udde på V sidan av 
Sandön, S om Skagsören, sannolikt tidigare omfluten. 

Storskorven, se Stor-Skorvgrundet. 

+Stor-Skorvgrundet stòq§kòrvgróna el stòq§korvgröna EB 1931. — Stora Skorfgrundet 
1842, St Skorfgr sj 102, Stora Skorfgrundet ek 1868, Stor-Skorvgrundet tk 242 3,242 1, ek 
242 50, sj 414. Andra namn: Skarvgrundet — Skarfgrundet 1709?a, b, Skarfgrune 1720?. 
Skarfgrunde 1721 (omfl), 1729, Storskorven stòq§kòrvan EBL 1982. Nu låg och sandig del 
av Junkön, tidigare omfluten. 

Stor-Skränmåsören Skrämaffeurn EON 1887, stòoskrema§àori EB 1930, EBL 1976. -
Skriänmansörn 1671b, Skranmansöhn 1671a, Skraningsören 1709b, Skränmåsöhren 
1842, Skränmåsörar sj 102, St Skränmåsörn ek 1868, Stor-Skränmåsören tk 242 3, ek 242 
70, 242 71, sj 414. Holme Ö om Hertsön. 

+Storskålen eller Storskåludden stòqpkàla/stòqpkalódn EB 1931. - Nu udde på Esters-
ön, tidigare möjligen omfluten. 

Storskäret, se Skäret 8. 

Storstengrunden 1 stòq§tcengróna EBL 1982. — 
Övervattensgrund V om Hindersön. 

Storstengrunden 2, se Storstengrundet 4. 

Storstengrunden tk 242 3, ek 242 61. 

Storstengrundet 1 stôq^œngrôna EB 1937. - Storstengrundet 1873, tk 242 3, ek 242 81, 
Storstensgr sj 414. Övervattensgrund V om Storbrändön och Norreven. 

Storstengrundet 2 stoo§lœngrôna EB 1931, stoqp(cengróna EBL 1976. Liten holme SÖ om 
Gussön. 

+Storstengrundet 3 - Storstengrundet 1793. Tidigare ett grund i Rönnängesfjärden, 
Brändön. 

+Storstengrundet 4 stoopfängrona EB 1931. — Storstensgrundet ek 1868, Storstengrun
det ek 25127. Nu udde i Persöfjärden, tidigare omflutet. Annat namn: Storstengrunden tk 
251 2. 

+Storstensgrundet stòq§tcensgróna EB 1931. Nu tillandat övervattensgrund bestående av 
en enda sten, som sprängts för att användas till grund för stationshuset i Gammelstad. Det 
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ligger NO om Tomholmen i Lule älv vid Gammelstad och kallas ibland Lill-Tomholmen, 
tk 241 4. 

Storsvarten, se Svarten. 

Storören, se ören 4. 

Strapholmen, se Strapön. 

Strapögrönnan — Strapögrönnan tk 251 2, ek 251 09. Övervattensgrund i Brändöfjärden 
NV om Strapön. 

Strapön Strapoi EON 1887, stràpòi EB 1930, EBL 1976. — Straopöhn 1671a, Strapön 
1671b, 1708c, Strapholmen 1709?a, b, 1729, Strappholm 1721, Stråpön 1759, Strapön 
1801a, c, 1842, ek 1868, tk 251 2, ek 251 09. En ö i Strapösundet mellan Granön och 
Brändön. 

+Strömmingsvarprevet stromisvarprava EB 1931. Troligen utgående från Strömmings-
varpet tk 241 4 och i så fall tillandat SV om Kallaxön. 

Strömmingsören stromigsaori EB 1931. - Strömingöhrn 1709?a, Strömmingsörn 1709?b, 
ek 1868, Strömmingsöhren 1842, Strömmingsören tk 242 3, ek 242 83, sj 414. Holme NÖ 
om Hindersön. Se Lågörarna. 

+Strömören 1 Strämeurn EON 1887, stromaori EB 1931. - Strömsörn 1709?a, Stranörn 
1709?b, Strömörn ek 1868, Strömöhren 1873, Strömören 1842, tk 241 4, ek 241 79, sj 
4101. Förr liten holme i Sandöfjärden, nu införlivad med SSAB:s industriområde. 

Strömören 2 stromdori EB 1930. - Strömsöhrn 1709?a, Strömsörn 1709?b, Strömörn 
1801a, b, Strömören tk 241 2, ek 241 99. Ganska hög holme i Strapösundet. 

Strömörgrönnan stromorgrona EB 1930. - Grönna vid Strömören i Strapösundet. 

Styrmärkesgrundet — Styrmärkesgrundet tk 251 2, ek 241 99. Lågt grund mellan Strapön 
och Strömören i Strapösundet. 

Stångholmen stàkhólman 1931, EBL 1976. — Stångholmen 1671a, b, 1801b, Stångholl-
men 1842, sj 102, tk 242 3, ek 242 90, sj 413. Holme i Björköfjärden Ö om Björkön. 

Stångholmgrundet stakholmgróna EB 1937. — Stångholmsgrundet tk 242 3, ek 242 90. 
Liten holme Ö om Stångholmen i Björköfjärden. Annat namn: Lill-Stångholmen lilstak-
hòlman EB 1937. 

Stångholmsgrundet Östra stakholmsgrona EB 1931. — Stångholmsgrundet Ö sj 102, tk 
242 3, sj 413. Östra och Västra Stångholmsgrundet är två grund mellan Stångholmen och 
Björkön, varav det östra är övervattensgrund. 

Stå Stark, se Skogsskärsmärren. 

*Stämpelgrundet, se Stämpeln. 

Stämpelholmen, se Stämpeln. 
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+Stämpelnptèmpàri EL 1960, pampèri EBL 1982. — Stömpeln 1842, Stympeln EB 1931, 
Stämpeln tk 241 2, ek 241 48. Andra namn: Stämpelgrundet — Se mpelgrunne 1764b, 
Stempelgrunne 1764c, Stempelgrundet 1764a, Stämpelholmen ek 1868, *Stämpeludden 
§tbmpatódn EL 1960. Nu udde på Antnäs-Börstskäret, tidigare omfluten. 

Sunderbygrönnan, se Grönn^n 3. 

4-Sundgrönnan sundgròna EB 1931. Tillandad grönna i Börjeislandet vid Rådmansvi
ken, Persöfjärden. (Efter soldat Sund i byn. Jfr isi Sund, EB 1931.) 

+Sundsreveln sóipràvaln EB 1931. Nu tillandad mark mellan Rutvikssund och Rutviks-
reveln. 

+Sundströmsgrundet siinstromsgróna EB 1930. Ett nu tillandat grund utanför Hertsö by, 
där hemmansägare Sundström begravde en ko som fått mjältbrand. Uppg av sonen W 
Sundström. 

Sund vallsholmen, se Bässgrundet 1. 

+Sunnanåholmen sonanahólman EB 1931. Nu tillandad SÖ om Gussön vid Björnholms-
bäcken. 

Svarten §wopi EBL 1982. - Svarten tk 241 4, ek 241 58. Andra namn: Kallaxsten 1764b, 
c, Kallaxsvarten kolak§wopi EB 1937, Storsvarten stoopwopi EBL 1982, Tanden sj 102. 
Stor sten i Börstskärsfjärden SÖ om Kallaxön. 

Svartgrundet 1 ̂ wò^gròna EB 1931, EBL 1976. - Svartgrundet 1801b (gründet beskrivet 
som kalt), 1842, ek 1868, sj 102, tk 242 3, ek 242 91, Svartgr sj 413. Liten stenig holme SÖ 
om Hamnön. 

+Svartgrundet 2 ^wò^gròna EB 1937. - Lillsvartgrundet 1797, Svarthollmarne 1826, 
Svartön 1842, ek 1868, Svartgrundet tk 2414, ek 241 66. Nu udde på Antnässkäret, tidiga
re omflutet. 

Svartgrundet 3 §wòlgròna EB 1937. — Svartgrundet 1873, tk 242 3, ek 242 62 sj 414. 
Holme N om Storbrändön. 

Svartgrundet 4 pwòlgròna EB 1937. - Svartgrundet 1840, ek 1868, Svartgr tk 242 3, 
Svartgrundet ek 242 63. Liten holme SÖ om Smulterskäret. 

+Svartholmarna, se Svartgrundet 2. 

+Svartholmen 1 - Svartholmen 1750. Nu SÖ delen av Luleå stadskärna, tidigare omflu
ten. 

+Svartholmen 2 ̂ wò^holman EB 1931. — Svartholmen 1783—85 (omfl), tk 241 4, ek 241 
69. Ö delen av Sandöörarna, tidigare omfluten. 

+Svartholmen 3 pwòfhòlman EB 1931. - Svartholm 1709c, Svartholmen 1785. Nu land-
fast område mellan Lakabäcken och Björnholmsbäcken, Sundom, tidigare sannolikt om
flutet. 
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+Svarthällan 1 §wòfoèla EB 1937. Nu landfast hälla på SV sidan av Kunoön, tidigare 
sannolikt omfluten. 

+Svarthällan 2 ̂ wò^hcela EL 1960. Hälla på Ö sidan av Germandön, S om Norr-Lilliud-
den, möjligen tidigare omfluten. 

+Svarthällan 3 - Svarthälla 1873, Svarthällan tk 242 3, ek 242 64. SÖ udden på Småskä-
ren, tidigare omfluten. 

+Svarthällan 4 pwòfhàla EB 1937. — Nu tillandad hälla S om Daludden på Ö sidan av 
Mannön. 

Svartstenarna §wôlstœinan EB 1937. Stenar i Dalviken på Ö sidan av Mannön. 

Svartstenen §w0Jßtmn EB 1931. En stor sten i Hörnäsviken, Hindersön (se upps DAUM 
1224). 

Svartstensgrundet pwolstansgrona EBL 1982 (se även upps DAUM 1224). En stor svart 
sten och några mindre i Lappöviken, S om Lappön. Annat namn: Lappövikgrundet 
làpivoykgróna EBL 1982, se även upps DAUM 1224. 

+Svartön 1 fvårtoi EON 1887, tswòfòi EB 1931, EBL 1976. - Svarta öö 1543 jb, Svartönn 
1561:5, Suartönn 1566 (Böndernas laxfisken), Svartöhn 1671a, 1709?a, b, 1736, Svartön 
1671b, 1721,1729, Svartö 1764b, sj 102, Svartön 1764c, 1842, ek 1868, tk 241 4, ek 241 78, 
sj 4101. Tidigare ö, nu halvö, som innehas av SS AB. 

Svartön 2 pwòfòi EBL 1976. — Swartöhn 1671a, Suartön 1671b, Svartö sj 102, Svartön 
1709?a, 1801b, 1842, ek 1868, tk 252 1, 242 3, ek 242 90, 252 00, sj 413. En ö i Sigfridsö-
fjärden. 

Svartön 3, se Svartgrundet 2. 

-f Svartören EB 1931. - Svartörn ek 1868, Svartö sj 102, Svartören tk 242 3, ek 
242 83. Nu udde mellan Svartorrviken och Björkögårdsviken på Björkön, Hindersön, 
tidigare sannolikt omfluten. 

Svedjesvartgrundet pwidipwótgròna EBL 1984. Liten holme i Bergviken mellan Mulön 
och Björkön. Uppg från ägare Pettersson, Bensbyn. 

Svärmen, se Kindskatarevet. 

Sydfladen — Sydfladen sj 102, sj 414. Kallas på Rödkallen Sandgrönnsnadden sangron-
snâdn EB 1937. Sandgrund S om Sandgrönnorna. 

4-SäIasten §œ\ast&n EBL 1984. Förr sten i inre hamnen på Rödkallen. Även kallad Sälen. 

Sälen, se Sälasten. 

Södra Rengrundet - Södra Rengrundet 1873, tk 241 4, ek 241 47. Liten holme vid Stor-
Renholmsgrundet i Börstskärsfjärden i S skärgården. 
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Sörbrottet sòrbròta EB 1937. - Sörbrottet tk 241 2, ek 241 37. Det sydligare av två över-
vattensgrund mellan Mannön och Kunoön. Andra namn: Katten sj 102 k(a)atn EL 1960, 
Lillrevet lilrava EB 1937. Katten omfattar både Sörbrottet och Norrbrottet. 

Sör-Espen, se Espen. 

+Sörrevet sòràva EB 1937. S om Skärsänden 
skärgården. 

= SÖ spetsen på Brändöskäret i yttersta 

+Sörskäret sàmara EB 1931. - Sörskäret tk 241 2, ek 241 48. S delen av Antnäs-Börst-
skäret, förenat med Norrskäret genom Reften. 

+Tallholmen 1 tolhólman EB 1930. - tallhålmen 1708c, Tallholmen 1778 (omfl), 1801c, 
1842, 1869-1873, ek 1868, tk 242 3, ek 242 90. Udde på Björkön 1, tidigare omfluten. 

+Tallholmen 2 - tallhålm 1708c, Tallholmen 1842, ek 1868. Nu udde på Mulön, tidigare 
omfluten. 

Tallholmsgrönnan tolholmsgróna EBL 1984. Övervattensgrund NÖ om Tallholmen på 
Björkön. 

Tallholmvikgrundet tòlholmvòykgróna EBL 1984. Övervattensgrund i Tallholmsviken S 
om Mulön. 

Tallriken, se Skäret 1. 

Tanden, se Svarten. 

Tjipphällan }§iphåla EB 1931. Hälla i Tjippviken på N sidan av Sigfridsön. 

Tjock-Sikhällan f$òksQykhè,la EB 1937. — Övervattensgrund NV om Kluntarna = Sik
revet? Jfr Stor-Sikhällan och Lill-Sikhällan. 

+Tjuvholmen Tiuvhålmen EON 1887,f$ùvhò[man (stadsuttal) (dial) EB 1931. - Tifhol-
men 1709?b, Tyfholmen 1720?, Kyfholm 1736, Kifholm 1764b, Tjufholm 1764a, Kyfhol-
men 1764c (omfl), Tjyfholmen 1798, Tjufh sj 102, Tjuvholmen tk 241 4, ek 241 78, sj 
4101. Holme i Tjuvholmssundet mellan Sandön och Hamnholmen. Pittjuvholmen pit-
/Siohólman EBL 1982 är enl uppg från Kallax benämning på den svacka mot Sandön som 
tidigare varit ett sund mellan Sandön och Tjuvholmen. 

+'Tjärnholmen fsàrihòlman EBL 1984. — Tjärnholmen tk 251 2. Område högre än om
givande terräng mellan N och S Sunderbyn, sannolikt tidigare omflutet. 

Tomgrundet tòomgròna EB 1937. - Tomgrundet 1873, tk 242 3, ek 242 62, sj 414. Liten 
holme Ö om Storbrändön. Annat namn: Tömmgrundet — Tömmgrundet ek 1868, 
Tömmgrund sj 102. 

Tomholmen Tömmhåimen EON 1887, tòomhólman HR 1927, tomhólman/tòom EB 1931 
- Tomholmen 1797, 1817, ek 1868, 1873, tk 241 4, ek 241 96. Hög holme i Lule älv vid 
Gammelstad. Även Tumholmen AL 1931. 
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Torrören, se Grönnan 4. 

+Tranuören tronodori EB 1931. — Tranuören ek 251 18. Nu landfast, tidigare sannolikt 
omfluten mellan Furufjärden och Persöfjärden. 

Trollörarna, se Gräsögrundet 1. 

Troppen, se Renmålgrunden. 

Truten, se Bässgrundet. 

H-Trutgrundet tràotgròna EB 1931. - Trutgrundet el Skälahällan 1842, Trutgrundet 
1873, tk 242 1, ek 242 21. Annat namn: Själahällan - Sjählahällan 1811, Skälahällan 
1842, ek 1868. Nu udde på NÖ Rödkallen, tidigare omfluten. 

Trutören 1 tràotàori EB 1931, EBL 1982. — Trutörn 1783—85, 1798, 1801c, ek 1868, 
Trutöhren 1873, Trutören tk 241 4, ek 241 69, sj 4101. Holme i Söriviken, Sandön. 

Trutören 2 tràotàori EB 1931, EBL 1976. - Trutöhren 1842, Trutören tk 242 3, ek 242 92, 
242 93. Stenholme N om Hindersön, en av Björköörarna. 

Trutörgrundet 1, se Fårön. 

Trutörgrundet 2, se Trutörgrönnan. 

Trutörgrönnan traotaorgróna EB 1931, EBL 1976. — Trutörgrönnan tk 242 3, ek 242 92. 
Holme N om Trutören, tillhör Björköörarna N om Hindersön. Annat namn: Trutörgrun
det ek 1868, Trutöhrgrundet 1842. 

+Trutörrevet tràotaorava EB 1931. Nu sammanhängande med Killingholmen i Sörivi
ken, Sandön, tidigare omflutet. Troligen = Bässgrundet 1. 

+Trätarhällan trktarhåla EBL 1976. - Träthällan 1873, ek 242 74. Hälla i hamnen på 
Brändöskäret, tidigare omfluten. 

Tumholmen, se Tomholmen. 

Tummen — Tummen sj 102, tk 241 2, sj 415. Övervattensgrund S om St Mannöhällan. Se 
även Västreklacken. 

Tupparna, se Gräsögrundet 1. 

Tvegrangrundet, se Tvegränaören. 

Tvegränaören (wagrànadori EB 1931, EBL 1976. — Tvigranuöhn 1709?a, Tvigrenaön 
1801b, Tvegrenaörn sj 102, Tvegränaören tk 252 1, ek 252 00, sj 413. Höglänt holme i 
Brändöfjärden mellan Sigfridsön och Nagelskäret i N skärgården. Annat namn: Tve
grangrundet — Tvär grena eller Tvigrenagrundet 1842, Tvegrangrundet ek 1868. 

Tvärgrundet — Tvärgrundet tk 252 1, sj 413. Stenar över vattenytan mellan Skvalsten och 
Fjuksökallarna i Fjuksöfjärden i N skärgården. 
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+Tältskär - Tältskär tk 241 4, ek 241 56. Nu landfast i det som tidigare var L Möröfjär-
den, tidigare sannolikt omflutet. 

Tärngrundet tàr\gróna EBL 1976, upps DAUM 1224. — Tärngrundet tk 242 3, ek 242 83. 
Tidigare namn: *Skarvgrundet - Skarfgrunde 1709?a,b. Stenholme N om Hindersön. 

Tömmgrundet, se Tomgrundet. 

Törvgrundet, tòrvgròna EL 1960. Övervattensgrund vid Högstenudden, Germandön. 

Udden, se Brändöskäret. 

+Uddskäret òdsfòàra EB 1937. - Uddschiäret (en stor ö), Uddskiära (namn på två mind
re öar) 1709?a, Udskiära 1720?, Uddskäret 1789, Uddskär 1821, 1842 sj 102, Uddskäret 
1840, ek 1868, tk 242 3, ek 242 74, sj 414. Tidigare en ö, nu sammanhängande med Sax
skäret och Brändöskäret i yttersta havsbandet. Andra namn: Skinnarskär — Skinnarskiär 
1671a,b, Vikarlandet (OAU, DAUM, EB 1937). 

+Umholmen àomhólman EB 1931, àomhòlman GE 1934. — Umholmen 1846, Eumhol-
men 1965 (Nordberg s 28). Nu tillandad holme där Marieberg ligger i Sunderbyn. 

Utlyktesgrundet, se Långrevgrundet. 

Utlöktesgrundet, se Långrevgrundet. 

Utstenen àotstœin EB 1931. - En sten utanför N udden av Hindersöharun, enl EB 1931 
en båtlängd från land. 

Vaktposterna - Vaktposterna tk 242 1, sj 414. Långsträckt stengrund SV om Gråsjäl-
grundet eller Bådan, SÖ om Germandön. 

+Vallgrundet - Vallgrundet tk 241 4. Nu udde S om Vallen vid Holfjärden, tidigare 
sannolikt omflutet. 

Vallören — Vallören tk 242 3, ek 242 61. Låglänt stenholme V om Storbrändön, ingår i 
Norreven. 

Valsaren vòlsari EL 1960. - Valsaren tk 241 2, sj 415. Övervattensgrund mellan Kunoön 
och Antnäs-Börstskäret. 

+Vargskäret — Wargskäret 1779—81, Vargskäret ek 241 74. Nu landfast mellan Alån och 
Bodbäcken, Alvik, tidigare sannolikt omflutet. 

Vasken — Vasken sj 102, tk 252 1, sj 413. Övervattensgrund SÖ om Sigfridsön. 

+Vasskäret — Vasskäret tk 241 4, ek 241 65. Nu landfast längst in i Ersnäsfjärden, tidiga
re möjligen omflutet. 

Vassrevet vòsràva EB 1937. Långt smalt stenrev på SÖ sidan av Mannön. 

Vattingen, se Mannövattungen. 
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+Vattuhällan votohdla EB 1931 Landfast stenhälla på S Norr-Espen. Se Lars Ersahällan. 
På tk finns Vattuhälludden. 

+*Vattungen - Vatugn och Wattuugnen 1779-81. Mark vid Alån, sannolikt tidigare 
omfluten. 

Vattungen Vättåoggen EON 1887, vòtogan EB 1931, EBL 1976. - Wättungen (eller Wät-
tingen, svårtolkat) 1671b, Vattungen 1671a, Vatuungen 1709?a, Watuugn 1709?b, Va-
tungen 1721, Wattuungen 1720?, Watuungen 1729, 1757, Wattu-ungen 1801a, b, Vat
tungen 1842, ek 1868, sj 102, tk 252 1, ek 252 10, sj 413. Över 10 m hög holme eller ö SÖ 
om Gussön i Brändöfjärden. 

+Vedagrundet 1 vadagróna EBL 1983. Nu udde på Skärsgrundet, Germandön, tidigare 
omflutet. 

H-Vedagrundet 2 vadagróna EB 1931, EBL 1982. Udde på Halsskäret, Sundom, tidigare 
omflutet. 

Vikarlandet, se Uddskäret. 

+Vikgrundet vòykgròna EBL 1983. Nu udde NV om Lakagrundet i det inre av Persöfjär-
den, tidigare sannolikt omflutet. 

Vitfågelskäret 1, se Brändöskäret. 

Vitfågelskäret 2 wìtfògep/$àra EB 1931. — Vitfugelskiär 1709?a, b, Witfogelskär 1764a, 
Hvitfogelskär 1764b, 1790, 1873, Hvitfågelskäret ek 1868, Hvitfogelsk sj 102, Vitfågel
skäret tk 242 3, ek 242 61, sj 414. Liten, hög holme med buskvegetation SO om Sandön. 

+Vitfågelskäret 3 wìtfògapj$àra EB 1931. - Vitfågelskäret tk 242 3, sj 414. Nu SV udden 
på Småskären, tidigare omfluten. 

Vågbrytaren, se Skvalpen. 

Vägaskatagrundet végaskòtagróna EL 1960, vegaskòtagróna EBL 1983. Grund i Väga-
skataviken, Germandön. 

Västafjärdgrundet vastafdgróna EB 1937. - Västifjärdsgr sj 102, Västifjärdgrundet tk 
252 1, sj 413. Övervattensgrund V om Tistersön i Tistersöfjärden i N skärgården. 

Västangrunden vastagróna EB 1931. - Vestangrunderna ek 1868, Westangrunden 1873, 
Västangrunden tk 242 3, ek 242 61, sj 414. övervattensgrund V om Storbrändön. 

Västifjärd(s)grundet, se Västafjärdgrundet. 

Västreklacken vàstraklâkan EB 1937. Liten stenholme S om Stor-Mannöhällan, enl EB 
1937. Möjl = Tummen sj 415. Jfr Östreklacken. 

Ytterstgrundet, se Ytterstholmen. 

Ytterstholmen otapthólman EB 1931, EBL 1982. - Ytterstholmen 1709?b, 1721, 1729, 
1757,1762,1801c, 1842, Yttersth sj 102, Ytterstholmen tk 252 1, ek 252 00, sj 413. Holme 
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S om Sigfridsön i N skärgården. Andra namn: Ytterstgrundet ek 1868, Lulholmen 
làolhòlman EB 1931, EBL 1976. 

Ytterstholmrevet Qta§lholmrév€i EB 1937. SÖ udden av Ytterstholmen och grunden utan
för, enl EB 1937. 

Yttersthällan, se Långöhällorna. 

Ytterstön otapfåi EB 1930, EBL 1976. — Ytersöhn 1671a, Yterstön 1671b, Ytterstöhn 
1709?a, Ryttersön 1721, Ytterstön 1801c, 1842, ek 1868, tk 242 3, ek 242 80, sj 414. Yt-
terstö sj 102. Höglänt ö NÖ om Hertsön. 

+Ytterstören - Ytterstörn 1779-81. Nu landfast vid Alåns utlopp, tidigare sannolikt 
omfluten. 

+Yxören — Yxören tk 242 3, ek 242 50. Nu sammanhängande med Långrevet i Söriviken, 
Sandön, tidigare omfluten. 

+Ågrundet — Ågrundet 1780. Nu landfast vid Lörbäckens utflöde i Persöfjärden, tidigare 
sannolikt omflutet. 

+Åholmen - Åholmen 1779-81, S om sammanflödet Alån-Bodbäcken, nu tillandad. 

+Åsten — Åsten 1780, vid Ågrundet, Persöfjärden (se ovan), nu tillandad. 

Äggrundet àgròna EB 1931. — Ägg-grundet 1841, Äggr sj 102, Äggrundet ek 1868, tk 252 
1, ek 252 01, sj 413. Höglänt klippgrund i Fjuksöfjärden i N skärgården. Annat namn: 
Skitarn s}§i tar[ EB 1931. 

*Äggskären, se Äggskärsgrundet. 

+Äggskärsgrundet agsf$apgróna EB 1931. — Äggskäret àgs/$àra HR 1927, Äggskiären 
1671b, Eggskiären 1671a, Äggskäre 1721 (omfl), Äggskiäre 1729, Äggskärsgrunden ek 
1868, Äggskärsgrundet tk 241 4, ek 241 66. 1842 3 lokaler Äggskäret, Äggskärsgrundet 
och Skärsgrundet. Nu Ö delen av Granön i Ersnäsfjärden. 

+Äggören èfaàori EB 1931. — Ägoren 1708b, Äggören 1708d. Nu yttersta udden på 
Brändönäset, Brändön, tidigare sannolikt omfluten. 

Älvasten, se Bådahällgrundet. 

Äspgr(unden), se Espgrunden. 

Äspklippan, se Grillklippan. 

+Ökholmen òij^hólman/òif^ólman EB 1931. - Ökholmen 1708a, 1720?, 1729, 1786b, 
1801b, c, ek 1886, Oikholmen 1709?b, Ökholm sj 102, Ökholmen tk 251 2, ek 251 19. Nu 
sammanhängande med Brändön vid Furufjärden, tidigare omfluten. Annat namn: Häst
holmen — Hästholmen 1671a, hästh: 1671b, Rest-holm 1736 (möjl felskrivning). 

+Ökholmsgrundet — Ökholmsgrundet 1757, 1767. Nu landfast, tidigare omflutet SÖ om 
Ökholmen. Se ovan. 
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+Ön 1 gì EB 1931, EBL 1982. — Ön ek 1868, tk 241 4, ek 241 66. Den tidigare omflutna 
Ön utgörs nu av det höga Öberget i Måttsund. I N finns Lillstranden, som minner om en 
tidigare strand och i S Sörsundet, inte längre något sund. 

Ön 2, se Stadsön. 

+Örarna 1 doran EBL 1982. — Örarne ek 1868, sj 102, Örarna tk 251 2, ek 251 09. 
Tidigare sannolikt omflutna örar, nu namn på en by vid Altersundet i Brändöfjärden. 
Annat namn: Brändöörarna brdtidoran el brdndidoran AL 1931, bratidoran EB 1931. 

+Örarna 2 àoran EB 1931. Namn på odlingar i B älinge, möjligen tidigare omflutna. 

*Örarna 3, se Sandöörarna. 

+Ören 1 don EB 1931, EBL 1976. - Öhrn 1780, Ören tk 251 2, ek 251 36. Nu landfast 
mellan Brobyån och Lörbäcken, tidigare sannolikt omfluten. 

+Ören 2 dori EB 1931. Enl EB udde i Brändö by, ej identifierbar. 

+Ören 3 dor\ EB 1931, éorn EL 1960. Landet S om Germandösundet har (enl meddelare 
från Kallax) tidigare kallats Ören, möjligen tidigare omflutet, enl EL 1960 udden N om 
Högstengrundet. 

+Ören 4 don EBL 1983. — Ören tk 241 4, ek 241 75. Nu by nära Alån S om Alvik, 
sannolikt tidigare omflutet land. Annat namn: Storören — Storö rn 1779—81. 

Örgrundet 1 dorgróna EB 1931. Grund i Lule älv utanför S delen av Lövnäset. 

Örgrundet 2 - Öhrgrundet 1873, Örgrundet tk 242 3, ek 242 50. Holme SÖ om Sandö
örarna, Sandön. Andra namn: Bässgrundet (folkligt) bdsgrona EBL 1982, Kalven sj 102, 
sj 4101. 

+Örhällorna dorhdlan EBL 1982, upps DAUM 1224. Hällor på SV stranden av Hinders-
ön utanför Orudden. 

Örlög a, se Brändöhamnsreven. 

+Örnosholmarna onoshólman EB 1931. Nu tillandade holmar på S Björkön. 

+*Örsandsören — Örsandsörn 1779—81. Nu landfast, tidigare sannolikt omfluten vid 
Alån. 

+Örskatagrundet ào§kòtagròn& EB 1931. - Örskatagrundet 1783-85 (omfl), 1801c, 
Öhrskatagrundet 1842,1873, Örskatagrundet ek 241 69. Nu tillandat, SÖ delen av Sandö
örarna, Sandön. 

+Öskatagrundet — Öskatagrundet 1708a, b, 1757. Nu tillandat på N Brändön i Rönn-
ängesfjärden. 

Östangrunden, se Östigrundet. 

Östensön, se Estersön. 
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+östergrundet ostargróna EB 1931, EBL 1982. - Östragrundet 1873, Östergrundet ek 
242 21. Nu Ö delen av Storgrundet 5 vid Rödkallen, tidigare omflutet. 

Östersön, se Estersön. 

östigrundet òstigróna EBL 1982. — Östigrundet tk 242 1. Sandholme S om Junkön. And
ra namn: Avläggaren sj 102, Klippgrunden kUpgróna EB 1931, Klippgrundet ek 242 40, sj 
414, Ostangrunden òstagróna EB 1931, 'Östreklippan' ostrakUpa EB 1931. 

östraklacken - Östraklacken ek 241 28. Andra namn: Östreklacken oistraklakan (möjl 
oistre), tk 241 2, sj 415, Stenen sj 102. Övervattensgrund Ö om Stor-Mannöhällan. Jfr 
Västreklacken. 

+östra Spålen — Östra Spålen ek 242 72, Ö Spålen tk 242 3. Se även Spålen 2. Udde Ö 
om Långön, tidigare sannolikt omfluten. 

Östra Stångholmsgrundet, se Stångholmsgrundet, östra. 

östregrundet 1 òstragróna EBL 1976. — Östregrundet tk 242 3, ek 242 82. Litet övervat
tensgrund S om Jopikholmen, Hindersön. 

Östregrundet 2 ostregrona EB 1937. Övervattensgrund SÖ om Degerö-Börstskäret. 

Östreklacken, se Östraklacken. 

Östreklippan, se Östigrundet. 
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7 SAMMANFATTNING 
Huvudsyftet med denna avhandling har varit att insamla, sammanställa och undersöka 
önamnen i Nederluleå socken. Med önamn avses här namn på lokaler som är eller har 
varit omflutna. 

I materialsamlingen, som ligger till grund för namnstudierna, redovisas såväl äldre som 
moderna uppteckningar. Skrivformer av namnen har excerperats ur källor från början av 
1300-talet fram till 1900-talet. Vid ett ytligt betraktande av namnen i materialsamlingen 
finner man att dessa namn företer stora likheter med önamn i andra moränskärgårdar. I 
stället för att undersöka namnen ett och ett etymologiskt, vilket gjorts i ett flertal liknan
de undersökningar, har de typiska särdrag som i denna skärgård särskilt präglar namnen 
påpekats och undersökts. 

Särskilt i tre avseenden skiljer sig namnen i denna skärgård från andra nordiska skärgår
dars namn. Det första gäller namnens formella struktur, vilken behandlas i kapitel 2. Där 
är det framför allt de dubbelt sammansatta önamnen som undersökts. Bland dubbelt sam
mansatta namn av typen AB-C, som t ex Storhäll-grundet 1 och Lillvik-holmen -— 
—, saknas mycket ofta det s i kompositionsfogen som sydligare dialekter och riksspråket 
använder för att ange fogens läge samt det semantiska förhållandet mellan sammansätt
ningens leder. För att finna orsaken till denna s-löshet i dubbel sammansättning i nord
norrländska dialekter har inte bara önamnen i dubbel sammansättning i Nederluleå utan i 
hela Norrbottens skärgård undersökts. Dessutom har appellativa dubbla sammansätt
ningar excerperade ur en ordsamling från byn Avan i Nederluleå undersökts. 

Den framlagda hypotesen, att man inte bara i Nederlulemålet utan även i andra nordnorr
ländska dialekter kan markera var fogen i den dubbla sammansättningen finns genom 
olika slags tryckfördelning i sammansättningen, gör s-tt i kompositionsfogen obehövligt i 
nordnorrländska dialekter. 

En undersökning av grundorden, d v s de ord som står före fogen i dubbel sammansätt
ning av typen AB-C (t ex häll i Storhäll-grundet), har gjorts. Den synkrona och diakrona 
undersökningen av dessa ord visar att kompositionsformen, med eller utan 5, är densam
ma i enkel och dubbel sammansättning. — Hällgrundet utan 5 i fogen, har varit mönster, 
när den dubbla sammansättningen Storhällgrundet skulle bildas, också utan 5 i fogen, 
Skärsgrundet, med s i fogen, har varit mönster, när sammansättningen Bullerskärsgrundet 
skulle bildas. 

I nästan samtliga av de ovan nämnda sammansättningarna av typen AB-C har accenten 
visat sig vara densamma, nämligen s k efterledsbetoning. Som jämförelse har namn i dub
bel sammansättning av typen A-BC, som t ex Lill-Kvarnören, undersökts. Dessa sam
mansättningar uppvisar en motsatt accenttyp . Två dubbla sammansättningar an
förs för att belysa accentens funktion, nämligen Lillskorvgründet och Lillögrundet. De 
kan vara antingen av accenttypen J 1 eller av accenttypen — —L. Lillskrovgrundet 
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har accenten — —1 och betyder således Lilla Skrovgrundet medan Lillögrundet har ac
centen J— - och betyder Gründet vid Lillön. 
Accentförhållandena i dialekter i övre Norrland förklarar alltså frånvaron av 5 i dubbel 
sammansättning i namn som Storhällgrundet. 

Vad som i ett andra avseende ger namnen en särprägel är landhöjningen. Landhöjningen 
har vid denna del av Norrbottenskusten de högsta uppmätta värdena i Norden. Landet 
höjer sig 0,9 meter/100 år. Dessa värden kan användas vid åldersbestämning av vissa 
namn, s k geologisk datering. I kapitel 3, Landhöjningen och namnen, ges exempel på 
såväl namntillblivelse som på förskjuten denotation hos namn på grund av landhöjningen. 

I tre olika avsnitt av kapitel 3 presenteras undersökningar, som var och en har med 
namnen i re lation till landhöjningen att göra. I ett avsnitt i detta kapitel har grund-nam
nens denotation vid namntillblivelsen undersökts. Appellativet och huvudleden grund 
har i undersökningsområdet kommit att betyda 'liten holme'. Två delundersökningar har 
gjorts, dels en undersökning av grund-namnen på de högsta lokalerna, dels av grund-
namnen inom ett geografiskt begränsat område rikt på grund-namn. Resultaten av de två 
undersökningarna visar att huvudleden grund i dessa fall vid namntillblivelsen betytt 
'övervattensgrund' eller 'liten holme'. De undervattenslokaler i stora fjärdar som namn
givits med namn på -gründet, -grunden i området har inte några upptecknade uttalsfor
mer. De är alltså inte folkliga och kan lämnas utan avseende. 

I ett annat avsnitt redovisas en metod att datera ö-namn — med skrivningen ö-namn avses 
namn på -ön — och resultaten av dateringen. Ett stort antal av lokalerna med namn på -ön 
samt 3 lokaler med det osammansatta namnet Ön är på grund av landhöjningen tillanda-
de. Genom att följa en kartas ekvidistanskurvor kring ifrågavarande lokal kan man se, 
när den tillandades. Före denna tidpunkt måste ö-namnet ha tillkommit, eftersom ö i 
området av allt att döma betytt 'omfluten lokal'. Man kommer fram till namnets terminus 
ante quem (TAQ). För namnet Ön (Kyrkoön, Stadsön), namn på en tidigare ö vid kyrk-
platsen i Gammelstad (dit Luleå stad förlades 1621 för att senare flyttas till sin nuvarande 
plats 1651) har termini inter quos (TIQ), kunnat beräknas, således de gränser mellan 
vilka namnet Ön denoterade ö, omfluten lokal. Dateringen av ö-namnen visar att just de 
osammansatta namnen Ön tillhör de allra äldsta: Ön i Sunderbyn (TAQ 1100—1210) och 
Ön i Gammelstad (TAQ 1230—1450) samt Ön i Måttsund. Den sistnämnda är den högsta 
lokalen med ö-namn i u ndersökningsområdet, 86 meter. 

I ett tredje avsnitt i kapitel 3 behandlas ytterligare en grupp namn som kan åldersbestäm
mas med hjälp av landhöjningens värden. Det är vattung-namnen. För dessa namn kan 
både en TPQ (terminus post quem) och TAQ beräknas. Ordet vattung, som inte längre är 
levande i dialekten, har betytt 'stenar (klippor eller sand) i vattenbrynet'. Fastän ej längre 
levande, bör det ha varit produktivt ända in i vårt århundrade i dialekten. Det talar Vat-
tungarnas skiftande höjd över havet för (från ca 1 meter till över 10 meter). TPQ för en 
vattung blir dess uppstigande ur havet, TAQ, när den uppnått en sådan höjd att den inte 
kan ha namngivits som vattung, vilket bör vara 2—3 meter. — Namnet Vattungen på en ö i 
Sigfridsöfjärden bör under sådana förhållanden vara mycket gammalt. Namnets TPQ 1ig-
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ger omkring 900. Då har delar av den nu stora ön stuckit upp ovan vattnet. Omkr år 1000 
bör flera av den flacka öns högsta delar ha befunnit sig i v ågskvalpet. — För att få en så 
fullständig bild som möjligt av vattung-namnen har samtliga vattung-namn i Sve rige och 
det svensk-språkiga Finland undersökts. 

I ett tredje avseende skiljer önamnen i undersökningsområdet sig markant från andra 
skärgårdars önamn. Det är i fråga om namn på -ön med personnamn i bestämningsleden. 
Dessa behandlas i kapitel 4, Personnamn i namn på -ön. Personnamn i ö-namn, men även 
i namn med andra naturbetecknande huvudleder som -näs, är kolonisationsindikerande. 
Ingen övärld i Norden uppvisar en sådan anhopning av ö-namn med personnamn i be
stämningsleden som den norrbottniska. Personnamnen är till övervägande del nordiska. 
De kan jämföras med dem som ingår i mark-namnen i Västerbotten och södra Norrbot
ten. Dessa kan vara något äldre. Några av ö-namnen som behandlas i detta kapitel ålders
bestäms i kapitel 3. De tillhör de allra äldsta i Nederluleå. 

I kapitel 5 ställs de undersökta önamnen i relation till övre Norrlands bebyggelsehistoria. 
Det är då främst de åldersbestämda namnen i kapitel 3 samt de kolonisationsindikerande 
namnen med personnamn i b estämningsleden i kapitel 4 som får bidra till att kasta ljus 
över bebyggelsehistorien. Den höga ålder som många namn bevisligen har, visar att kolo
nisationen av denna landsdel måste ha skett långt tidigare än man tidigare antagit, redan 
under tidig medeltid. 
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8 SUMMARY 
The main purpose of this thesis has been to collect and examine the names of the islands in 
the archipelago of the parish of Nederluleå in northern Sweden. 

The material which formes the basis for the studies comprises records of the local pronun
ciation of old as well as of young names. Name-forms have been excerpted from sources 
from the beginning of the 14th century to the 20th. The names in the collection show 
superficially great resemblance to those in other archipelagoes in Sweden and in the 
Swedish-speaking parts of Finland. 

Instead of examining each name etymologically (which has been done in many other stud
ies of this kind) the characteristic features of the names in this particular archipelago have 
been pointed out and studied. The place-nomenclature in this archipelago differs from 
those of other Nordic archipelagoes in particularly three ways. 

The first one concerns the formal structure of the names (which is dealt with in chapter 2). 
Special attention is paid to double compounds. In such names, of the type AB-C, like 
Storhäll-grundet 1 and Lillvikholmen -, s is often absent in the link of the 
compound, where the 5 in Standard Swedish shows the link in the compound and the 
semantic relationship between the main parts of the compound. — This lack of s has 
earlier been pointed out by K-H Dahlstedt and L Huldén, but no investigation has been 
made to find out the reason for it. — This study has been expanded to comprise not only 
names in the archipelago of Nederluleå, but also the names of the islands of the whole of 
Norrbotten containing double compounds and appellatives of this type in an investigation 
from the village of Avan, Nederluleå. 

The hypothesis advanced in the thesis is, that in the dialects in northern Sweden it is 
possible to show where the link in a double-compounded name or word of the type AB-C 
is by using a special stress pattern in the name or word. Thus the s, which in Standard 
Swedish is needed to mark the semantic limit between the main parts of the compound, is 
not needed in the dialects in northern Sweden. 

As a contrast to the double-compounded names of the type AB-C, with the accent J— 
— , names of the type A-BC were excerpted (e.g. Lill-Kvarnören). They show a different 
type of accent: — —L. The two types of accent both indicate the position of the link in the 
compounds. To illustrate this further two names may be adduced: LUlskorvgründet and 
Lillögrundet. Without knowing how to pronounce the names you don't know what type of 
double compound they represent, whether it is a compound of the type AB-C or of the 
type A-BC. But if we know that the first one is pronounced with the accent — —1 and the 
second with the accent J— —, we can realize that LUlskorvsgrundet means 'the small 
Skrovgrundet' and Lillögrundet means 'the shallow at Lillön'. — The dialectal accent in 
the two types of compounds thus makes the use of s unnecessary in the link of a double 
compound of the type AB-C in northern Sweden. 
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The second part of t he thesis deals with The Land Uplift and the Names (chapter 3). The 
land uplift makes the names in this archipelago unique. Examples are given of both how 
new land in the sea is named and of h ow names disappear due to the land uplift. We can 
follow the rise from the sea of Sandgrönnorna and the naming of the different parts from 
maps from 1790 and photographs from 1946 till today. Especially in uplifted areas such as 
bays, now large shallow lakes (e.g. Persöfjärden), we can see examples of name-death. 

The land uplift has its highest estimated values, 0,9 meters in 100 years, in the Bothnian 
Bay on the coast north of Skellefteå up to Luleå. These values can be used for the dating 
of the names of the islands in uplifted areas (see below). 

The comprehensive chapter 3 deals with names of islands, which are put in relation to the 
land uplift from different points of view. It is divided into three sections. 

The first section deals with the names ending in -gründet. From the beginning names of 
shallows, under-water localities, they are now names of small islands and have, due to 
that, a new denotation. — Two studies have been made of the first element of the names 
ending in -gründet, one of the names of localities that are more than 5 meters high, the 
other of names of localities ending in -gründet in a geographically limited area to find out 
the denotation of the element gründet at the time when the locality was named. The 
studies show that the denotation of -gründet in each case was 'little island' or 'water-
surrounded locality'. Under-water localities with the names ending in -gründet have no 
local pronunciation and the names are thus not used by the local inhabitants. They are 
only to be found on nautical charts. 

The second section of chapter 3 deals with the dating of names of islands in uplifted areas. 
A method for the dating of names of is lands in uplifted areas is presented. It shows how 
the gradual rise of the shore level can be used when dating these names. By following the 
equidistance curve on the map one can find out when the island was uplifted. Before that 
time it must have been surrounded by water and named as an island. That will be terminus 
ante quem, TAQ, for the name. 

The third section in chapter 3 deals with another group of names, the names containing 
the word vattung. The localities have been named when rising from the sea, so if an island 
called Vattungen is 5 meter high to-day, it must have been named aproximately 500 years 
ago; terminus post quem, TPQ, of the name would then be about 1450. When a vattung is 
over 2—3 meters over the sea level, it is too high for having been named as vattung, so that 
limit is TAQ for the name. 

The dating, both of the names of the islands and of the names of vattung described above, 
shows that some names turn out to have been given during the Viking Age. 

The third part of the thesis (chapter 4) deals with a group of names of ilands and the 
colonization, names of islands containing personal names. This study comprises names of 
islands from the whole of Norrbotten. Personal names in place-names, particually place-
names ending in -ön, -näset, indicates colonization. No other archipelago in Scandinavia 
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shows such a great number of names of islands containing personal names like Guze in 
Gussön and Herse in Hertsön. Most of the names are Nordic. They can be compared to 
those in the names of -mark in Västerbotten and the south of Norrbotten, which can be 
somewhat older. 

Some of the names of the islands containing personal names have also been dated in 
chapter 3. They are among the oldest in the area. In chapter 5 a survey is given of histori
cal and archaeological records in Norrbotten and northern Sweden. The names in the 
different studies of the thesis are discussed in relation to these records, and many names, 
that can be proved very old, can contribute to throwing light upon the colonization period 
of northern Sweden. 
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NOTER 

2. önamnens struktur. De dubbelt sammansatta önamnens kompositionsformer. 
1. Tamm (1900:13) använder termerna dubbelt sammansatta ord och dekomposita, Huldén 

(1967:5) andra gradens sammansättningar. Förledssammansättningar användes ibland som be
nämning på (dubbla) sammansättningar med en sammansättning ingående i förleden, efter-
ledssammansättningar om (dubbla) sammansättningar med en sammansättning ingående i 
efterleden. Dubbel!dubbla sammansättning!-ar, som är den i facklitteraturen gängse benäm
ningen, kommer genomgående att användas av mig om de bägge förekommande sammansätt
ningstyperna, dvs 1. med sammansatt bestämningled (b-led) 2. med sammansatt huvudled (h-
led). 

2. Wennerberg (1961:33 f) antyder möjligheten att tolka skol-bokhylla som en ellips av ""skol
boksbokhylla. Han anför som exempel tågtids tidtabell, som skulle kunna vara en tidtabell för 
tåg, men också en tidtabell för tågtider, således en * tågtids tab ell. Man föredrar emellertid att 
tolka tågtidtabell som A-BC, eftersom tolkningen AB-C skulle ha gett tågtidstab eli. 

3. Teleman har (1970:52) gjort en synkron regeluppställning för bruket av 5 i kompositionsfogen 
hos dubbla sammansättningar i r iksspråket. 

4. Wennerberg (1961:53) anför sådana ord som fotbollmatch och handbollrevansch. 
5. Enl mitt eget förmenande och enl dialekttalande personer i min omgivning skulle langstå°rh°~ 

uddjädden snarare betyda 'de långa gäddorna med stora huvuden'. I uppteckningen uppges 
emellertid att gäddan skulle ha exceptionellt långt huvud, vilket förklarar den angivna betydel
sen. 

6. Följande 16 dubbla sammansättningar har avvikande accent: Alholmträdena, Bodörsviken, 
Brännbergstjärnen (sic), Båtskärsträsket, Gråsjälgrundet, Hûsmyrudden, Hällskärsvattung-
en, Kalajärvbacken (Kalajärvberget), Kållkälladan, Kòrpholmviken, Mjöträskheden (Mjö-
träskbacl^en), Mjövattejiladorna, Mjövjittenlaggen, Oxhägnhagen (Oxhägnmyren), Rågrav-
träsket, Åkrokforsen (Åkrokholmen, Åkrokträsket). 

7. Svaga substantiv {an- och on-stammar) uppvisar endast genitivform i komposition. 
8. -5 med sannolikhet ej = gen-ändelse. Se kommentar. 
9. Samma namn upptecknat utan s. 

10. grynna är en biform, en iön-bildning, till fsv grunder, vars stam är *grunn (se t ex Karsten 
1921:393). grynna är företrätt av ytterligare en form på kartan, dialektens grönna, i Nim utta
lat grön, i Nkx groynn. öy i Nkx-målet har uppkommit ur ett äldre kort y i lång sluten stavelse. 
Se Rutberg 1924-31:94 f. 

11. Brännströms uppgift om ett kränke n i Nim kan vara mindre tillförlitlig, kränka förekommer 
nämligen i ett flertal dialekter som femininum i liknande betydelse, så t ex i östsvenska folk
mål: kränk(j)a f 'envar av de två ställningar varpå noten hänges att torka' (Wessman 
1925-26), i folkmålen i övre Dalarna: kränka f ' ställning på vilken näten fästes under bind
ning' (Levander-Björklund), i Nuckömålet (Estland): kränka f 'träställning för slipsten eller 
smörkärna' (Daneli 1951), i Laumålet (Gotland): kränka f 'träställning i kvarn' (Klintberg-
Gustavsson 1972-86). SAOB (K 3072) redovisar: "kränka r eller f -an; pl -or. [sv dial kränka 
(Uppl., Fini.), äv sädesskyl (Fini.); trol samma ord som dial Kränk(j)a, nor dial krekkja, pall, 
träställning, bänk. . .]" 

12. Skärs-oxar kallas enl Edlund (1985:192) de som bor i byn Skäret, Antnäs. 
13. Ett motsvarande förhållande har Drougge konstaterat i OGB 18, Bullarens ortnamn, excurs 

III, s 343, som handlar om accentueringen av sammansatta namn av typen AB-C. Ganska ofta, 
säger Drougge, förekommer slutledsbetoning efter stamform. Han redovisar ett antal dubbla 
sammansättningar av typen AB-C som saknar 5 i komp-fogen, vilka samtliga har efterledsbeto-
ning. 
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3. Landhöjningen och namnen. 
1. Hos Kungl Lotsstyrelsen finns uppförandet av Spirbåk på Sandgrunden först dokumenterat år 

1869 LS dnr 924/52:185G. Båken beskrivs i Svenske Lotsen, Kongl Sjökarteverket 1894 som 
"stående på de låga, kala Sandgrunden på 2 1/2 meters höjd över vattnet till en längd av 10,4 
meter med en tunna i toppen". 

2. Att här varit en vik av havet vittnar fynd av ett sälskelett om, vilket anträffats vid grävningar i 
byn på 60-talet enl Nordberg (1965:28). 

3. Söriviken tycks ha varit en omtyckt vik att ha sommarstuga i för lotsar. De alternativa namnen 
med släktnamn i bestämningsleden sägs syfta på lotsar med sommarstugor på holmarna. 

4. Klemens var namnet på ett helgon, som fick dö martyrdöden genom att sänkas i havet med ett 
skeppsankare fastbundet vid sina fötter och som länge ansetts vara de sjöfarandes beskyddare 
(se t ex Svensk uppslagsbok 1936 sp 267). Detta är måhända orsaken till att namnet Klemens 
ingår i många ö- och holm-namn. En liten ö i Piteå skärgård heter t ex Klemmeîen. I Nyländska 
skärgården förekommer Klementsholm (Westman 1935:195), i Österbotten Klemetsö (Karsten 
1921:35). 

5. skäret tycks i Nim förekomma dels i den inre skärgården i betydelsen 'mindre stenig holme', 
dels i havsbandet med betydelsen 'klippö'. Edvin Brännström (ULMA 4150 s 64) anför för 
skär betydelsen 'mindre stenig ö i havsbandet', Jfr Westman (1935:16) samt Modéer (1960:60 
f), som båda anger att skär tagits i b ruk för holmar i h avsbandet. 

6. En meddelare, nu pensionerad lots, som bott på Rödkallen sommartid från 1926, uppger att 
Storgrundet och Östergrundet tidigare var för sig var omflutna. Man kunde vada i vattnet 
mellan dem. När den mellersta delen av gründet kommit över vattenytan, har denna landbryg
ga kallats Mittigrundet. 

7. Brändön 1708 (BD-ÖLM N115), Sundom 1709 (BD-ÖLM N121 innefattar den tillandade ön 
Gussön). Enl SAOB (M 112) betyder makulatur i detta sammanhang 'koncept, kladd'. 

8. Klingergrundet förekommer även i Piteå skärgård, ett SV om Vargön (tk 241 2) samt ett som 
namn på en udde på Bondön, sannolikt tidigare omfluten (tk 231 4). 

9. Kråkan, vanligt namn på holmar, anses av Lindroth (1921:43, 78 f, 81) ha ett samband med 
lokalens svarta färg i Bohuslän, exemplifierat av Kråkan-Viten (1931:21). Jfr Hellberg 
(1982:28). Kråkan, skär i norra delen av Kalmar län, sammankopplas av Modéer (1933:22 f, 
25, 124, 255) med vil- och uppehållsplats för fåglar. Jfr Karsten 1921: 184, 196, 204, 348, 361, 
178, 406, 471, 634, och Westman 1935:207 f, Huldén 1952:75 samt Valtavuo-Pfeifer 1975:78 f. 
Om ett kråk 'udde' i bl a önamn se Elmevik (1965:84-105 passim) i NoB. 

10. Ingen karta visar uppgrundningsmarken som något omflutet "grund". Man kan därför miss
tänka att grund här helt enkelt har betydelsen landgrundning 'grunt område nära land', en av 
de definitioner som ges för grund i Svensk uppslagsbok. 

11. Jfr Huldén (1967B:31), som i artikeln Fjord och Fjärd i ortnamn, listat namn av de olika kate
gorierna med och utan s i kompositionsfogen från Sverige och Finland. Där har Fjärdgrundet i 
Gussöfjärden, NI, råkat hamna i fel grupp, alltså i gruppen med s i fogen. 

12. Citationstecknen kring vissa namns bestämnings- och/eller huvudled anger att övriga belägg, 
som årtalen syftar på, förekommer med variation i stavningen. 

13. Karsten uppger för Österbottens del (1921:289): "I en del fall kan även den gamla betydelsen 
'strandäng' föreligga . . ." Jfr Noreen Spridda Studier 11:85, 111:83, 94, 107. 

14. Om Hindersön på 1960-talet, material från en etnologisk undersökning, se Isaksson Britt och 
Olof 1980-81:113 ff. 

15. Man kan jämföra med bifurkationsområdet mellan Faxälven, Vängelälven, Fjällsjöälven och 
Ångermanälven på gränsen mellan Jämtland och Ångermanland, vilket tidigare kallats Ön. 
Namnet, som behandlats av Dahlstedt (1980:40-56), tycks enligt honom ha folkligt utsprung 
och gamla anor, kanske beroende på att människor tidigare hade klarare helhetssyn över sin 
omgivning, om än de saknade nutida översiktskartor och nutida rymdperspektiv. 

16. I kapitlet Än en gång, kapten! beskriver Arvid Moberg (1961:138), travesterande Eyvind 
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Johnson i en novell med samma namn, hur sjöbyarna norr om Luleå, som tidigare använt de 
inre vattenvägarna för sina färder till staden, önskar att vattenvägarna, som uppgrundats, åter
ställs i s itt forna skick. Förverkligandet av planerna om att på nytt kunna använda de inre 
vattenvägarna började med att Lulsundet utgrävdes och att en brygga anlades vid Skur-
holmsfjärden. En ångare med namnet Altersund inköptes för att trafikera leden mot Brändö-
örarna i Altersundet 1877. Endast undantagsvis kunde båten ta sig in i Persöfjärden till byarna 
där, och trafiken varade endast till 1881. Altersund, som förutom personer även skulle frakta 
lantmannaprodukter fick i folkmun öknamnet Tjockmjölkbåta. Sedermera avlöstes denna syn
barligen alltför djupgående båt av Svanen, som den 27 juni 1893 anlöpte Luleå. Denna farkost 
visade sig kunna ta sig ända in till byarna Börjeslandet, Vibbyn och Brobyn i Smedsbyfjärden. 
Svanen trafikerade de inre fjärdarna till 1902, då den övertogs av Bodens stad för trafik på 
Bodträsket och Buddbyträsket. 
Planerna på en trafikled in i Persöfjärden ändades, då Kanalaktiebolaget Luleå-Brobyn till sist 
upplöstes år 1908. 

17. Sundom skrivs (i)Swnda 1502 (pärmebrev HLA Nederluleå 0 11:2), Swndom jb 1543, Szun-
dom jb 1546, Sund byn 1671b. I jb 1543 upptas sex gårdar. 

18. Tvister om fisken tycks ha varit vanliga att döma av de protokoll över domar som föreligger, 
det tidigaste från 1409 (Tvisten om fisket vid braendö). Om dessa tvister och domar se Nord
berg (1965:88 ff). 

19. På två andra landfasta öar i NI förekommer namnet Öänget: sank äng invid Öbergets östra 
sluttning, V byn Måttsund, Gältan på ek (H Rutberg 1930), en äng till Hertsön (E Brännström 
1930). 

20. "Nordlanders tydning av Borst-tjärn bo//tiänn och Börs- eller Borstskäret bö^/stjäire är oriktig. 
De innehålla säkert borst, sannolikt i betydelsen 'Scirpus caepitosus L., mosstuv, tuvsäv' 
[. . . .]," säger Lidén 1937:38 not 3. 

21. Tillandningsmarken, som uppstått i samband med att Mulöns olika delar växte samman, har 
skapat rikligt med mulbete i de vikar som uppgrundats. Namnet kan vara en ellips av *Mulbe-
tesön. Jfr fsv mulabet f och mulabete n hos Söderwall.Man kan jämföra med Mulbetesören i 
tillandningsbygden i Ersnäsfjärden (se M). Ett Mulisängesgründet finns utanför byn Hertsön. 
Mulön finns belagt som Mulisön 1778. Men bestämningsleden i namnet kan också vara ordet 
mule fsv muli, som ofta används i ortnamn för att beteckna framskjutande uddar i landskapet. 
(Se t ex Rygh 1898:68, Karsten 1921:317 f oc h Westman 1935:257.) Hagaviksskatan kan ha 
varit den framskjutande udde som givit ön dess namn. Då får man bortse från belägget Mulis
ön (se ovan), som är ett enstaka belägg. 

22. Karsten (1921:457 och 275) vill sammanställa de finländska Vatung-namnen med ett *Vätinge, 
som skulle ingå i sjönamnet Vätingin järvi. Att sjö-, skär- och häll-namnen alla är bildade till 
stammen i vatn har Olsson ingenting att invända mot (1959:138). Däremot finner han det 
ytterst osannolikt att vatung, som Karsten förfäktar, från början avsett ett vattendrag. — Efter 
denna undersökning ställer även jag mig ytterst skeptisk till detta uttalande. 

23. Vättingen 'holme å Byske ägor' finns upptecknad 1932 och avser möjligen denna udde. 
24. I Västernorrlands län förekommer namnet Vattinget på en holme i Faxälven, ek 196 86/97, tk 

196 2, Ramsele sn. Här rör det sig sannolikt om Vattänget. 
25. Uppgifter om vattung-namnen i det svenskspråkiga Finland har erhållits från SLS i H elsing

fors. För dessa uppgifter tackar jag Peter Slotte. En del av dessa namn behandlas i litteraturen 
hos t ex Karsten (1921:458), Huldén (1952:10), Slotte (1967:152 ff) samt Valtavuo- Pfeifer 
(1975:181, 207). Av Karstens namn på -vattung återfinns Biskopsvattungen, Hamnskärsvä-
tungen, Malvätungen hos SLS. Hans Djupvattungen kan vara identisk med Stora Vattungen i 
Larsmo enl Slotte (se namnredovisningen). 

26. Upptecknare har såväl ö och holme som skär. Jag har valt skär. 
27. Det som är betecknande för en sådan är, enl Valtavuo-Pfeifer (1979:182), den vattensjuka 

marken. Valtavuo-Pfeifer citerar ett uttalande om en lokal med vatung-namn i Hailuoto: "Där 
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växer vass och där är riktigt vått, man sjunker ned i Vatungen lika lätt som i ett kärr". Jfr 
Karstens uppfattning att vatung-namnen även kan beteckna vattendragsnamn, tidigare i not 
22. 

4. Personnamn i namn på -ön 
1. Lägg märke till att orden önamn och ö-namn har olika betydelse, önamn används om omflutna 

lokaler överhuvudtaget, medan ö-namn är liktydigt med namn på -ö(n). 
2. Belägget Berendtzöö skapade huvudbry med sin initiala majuskel i handskriften. Där fanns 

några svårtydda extra svängar av pennan. Så småningom kunde det konstateras att skrivaren 
förmodligen börjat skrivningen av namnet med minuskeln b, men sedan vänt den till majus-
keln B. (Detta har jag kommit fram till med hjälp av fil dr L-E Edlund och fil mag M Wenn-
stedt.) 

3. I NoB 1914 (nr 2) s 319 har Johan Nordlander i "Några ortnamnsförklaringar" försökt sig på 
en förklaring till namnet Germandön. Han säger sig ha funnit en skrivning av namnet i Piteå 
stads dombok, Gierningsören. Han anför gärning, här i betydelsen 'hantverksarbete' (Rietz s 
230) och det fsv gcerning med samma betydelse. Av gärningsmansören har så gärnings-
ören=Germandören bildats. - Det har undgått Nordlander att i sagda skrivelse infordras 
skatt, gierningsören, för det hantverksarbete som utförts utanför staden. Tolkningen av Nord
lander får således avvisas som helt orimlig. 

4. Johan Östling, Sundom, säger att ett stenbrott funnits på denna del av ön. Han ställer sig dock 
tvivlande till att sten skulle ha brutits här på 1700-talet. En naturlig stenformation kan möj
ligen tidigare ha funnits på platsen och varit orsak till namnet Laiskyrka. En annan möjlighet 
är att namnet kan förknippas med den stora labyrint som tidigare funnits strax ovan den äldre 
bebyggelsen på ön. Den är nu nästan helt raserad, då man använt området till grustäkt, Östling 
säger sig minnas att han som barn lekt och sprungit runt i l abyrinten tillsammans med syskon 
och kamrater. De kallade labyrinten Biborgringen biboririgan eller Biborgstan biboristan (jfr 
Kraft 1986:39 f). 

5. Ön har annars en topografi med en sänka mellan berg, vilket passar in på betydelsen 'dalgång 
mellan berg', som finns belagd från bl a Västerbotten för gjuta f, även gjut f (jfr Westman 
1935:126, Jonsson 1966:309 f m ed referenser). 

6. Efter att ha läst ett brev från 1442, där en bonde vid namn Jop Gudze från Nämpnes by i 
Närpes omtalas, reviderar för övrigt Karsten sin uppfattning om härledningen av Guss och 
säger att Guss i Tjöck kan vara identisk härmed och motsvara ett fsv mansnamn Guze (Gutze) 
(se Karsten 1923:19). 

7. Jag tackar arkivchef Evert Melefors, SMP, för att jag fått ta del av arkivets råmanuskript till 
artikeln Guze. 

8. Gudzorm, Gutsorm förekommer bland namnen i Lappskattelängden för Torne lappmark 1559 
(Audén 1980:108), även hos Grundström (1951:56) som exempel på hedniska namn använda 
av lappar. 

9. Binamnet eller personbenämningen Junker ingår troligen i Junkerhamnstenen, namn på en 
stor sten utanför hamnen i Sundom, NI. Jfr Brylla om Junker i Junkertuna m fl namn 
(1981:20). 

10. Enl en sägen skall Junkön ha fått sitt namn av en lapp, som bott där för länge sedan. Han skulle 
ha hetat Jånk eller Junk. Enl Collinder förekommer en namnform i lapskan motsvarande Jon-
ke. Om namnformen se Collinder 1964:71. 

11. Belägget lyder Manneholman och har excerperats ur ett fiskeregister. Det är osäkert om det 
åsyftar Mannön. I 1647 års fiskejordebok förekommer enl Huss (1906:55) Monnehäll, vilket 
kan vara identiskt med Mannöhällan. Manneholman kan ävenledes åsyfta Mannöhällan eller 
Mannöskäret eller bådadera. 

12. Namn som Lasses-länningen och Mattes-länningen, båtlänningar på norra sidan av Mannön, 
Daludden, där tjärdalar brukade brännas, Kvarnudden, där en väderkvarn stått, Lillängud-
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den, där det var bra slåttermarker, Husudden, där fiskarkojor varit uppförda, Bruksudden, 
där folk från Långviks glasbruk i Piteå gick i land för att köpa mjölk av öborna, Rengjutudden, 
där lappar, som på sina vandringar blivit kvar över sommaren, förvarade sina renar, bär alla 
vittnesmål om tidigare bebyggelse på eller utnyttjande av ön. 

13. En birkarlasläkt har enligt Hackzell (1731:38) bott på ön. En bonde, tillika birkarl med nam
net Pål Larsson, står upptagen i jb Vb 1543. Hackzells diss De Urbe Lule, där en birkarl Pål 
omtalas som boende på Porsön, och belägget Pålsön är båda från 1731. Man kan i sin iver att 
finna en förklaring till namnet Porsön ha tolkat det som innehållande detta birkarlanamn. När 
man i G Utterströms bok Släktnamn — Tillkomst och spridning i norrländska städer (1985) ser 
Björn-släktens stamtavla är det frestande att tänka i samma riktning. Denna släkt har sin upp
rinnelse i Björsbyn. Ön Porsön tillhör denna by. Björnsläktens huvudman heter Påhl liksom 
ett flertal män i senare släktled, varav många varit rådmän i Luleå. (Se Utterström 1985:53.) 

14. Sigfrid har som synes hög frekvens i Finland. Detta är ett slående exempel på uppländskt 
inflytande på finländskt namnskick. Sigfrid är nämligen sällsynt i Sverige vid 1500-talets slut 
utanför Uppland och Gotland (Fredriksson 1974:139 f). 

15. Holm har (1965:147 not 4) fört namnet till ortnamn innehållande personnamn. 
16. På Shetland finns ett Thrândar-oy: "Trond's island" (Jakobsen 1897:101). Namnet Trond är 

nyligen behandlat av Tveitane (1986:25-36). 
17. Namnet "kanske givet män med starkt böjd 'näbb'" (Modéer 1964:36). 
18. Nordberg har felaktigt hokan i hvita (1965:53). 
19. I en beskrivning över Nederluleå socken upprättad 1852 (LMV Å23-l:18) kan man läsa: Den 

nuvarande folkstammen vid öfre delen av Bottniska viken antages hava uppkommit i 12:te 
seklet och utgöra dels Norrmän, hvilka laxfisket lockat öfver fjällen till elfvarnas utlopp, dels 
uppflyttade svenskar, hvilka sedan drivit Lapparna, landets förra invånare från kusten längre 
upp i fjällen. 

20. De i bestämningsleden i ortnamn på -träsk, - vattnet, -sjö(n) förekommande personnamnen 
behöver inte företrädesvis vara namnet på den första kolonisatören vid sagda vattensamling. 
Det kan vara namnet på någon som funnit ifrågavarande vatten fiskrikt och inmutat detsamma 
för kommande temporärt bruk. Detta kan sedermera ha resulterat i en stadigvarande bosätt
ning. Detsamma kan naturligtvis ha skett i vissa fall, när det gäller tillkomsten av personnamn i 
bestämningsleden i namn på -ön. 

21. Hellberg framhåller (1980:168) åländskt namnskick som enastående i Norden just när det gäl
ler de kolonisatoriska dragen som framträder framför allt i namn på -näs och -ö. Han använder 
uttrycket "I rikssvenska landsdelar ..." (ibid). Han förbiser dock förhållandena i Norrbot
ten, vilket kan förklaras av att dessa inte tidigare lyfts fram. Som synes finner man de kolonisa
toriska dragen, framför allt i f råga om namn på -ön, i ännu högre grad i Norrbotten än på 
Åland. 

23. I dessa namn anses enl Marwick (1952:262 f) personnamn med säkerhet ingå i samtliga utom 
Egilsay, där förekomsten av ett personnamn i b -leden endast är sannolik. 

24. Där på Ostigårdsberget stod förr, enl Isaksson (1982:115), byns gemensamt ägda väderkvarn. 
Där ska också i skogen finnas ett röse, som utpekas som byns första bebyggares, Hinders 
{Henriks), boplats. 

25. Om äganderätten till Germandön pågick en långvarig träta mellan Kallax by och Luleå stad. 
Den slutade 1780 med att Kallax by t illerkändes rätten till ön. 

5. Övre Norrlands bebyggelsehistoria i belysning av önamne n 
1. Broadbent ger (1982) en sammanfattande redogörelse över de många fynden i Skellefteå kom

mun och de slutsatser han kan dra av dem. - Vid pågående arkeologiska undersökningar av 
Lule älvdal inom det s k Luleälvdalsprojektet, en tvärvetenskaplig undersökning, upptäcktes 
en väl bevarad boplats från stenåldern i Vuollerim. Boplatsen har daterats till ca 4000 f Kr. En 
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presentation av boplatsen, som ligger där Stora och Lilla Lule älv möts, görs av Loeffler-
Westfal 1985. 

2. En metod, som möjliggjort datering med större precision av bl a boplatser av ovan beskriven 
typ, är datering med hjälp av lavtillväxt på stenytor. Den kallas lichenometri. Metoden finns 
beskriven av i Broadbent (1986). Det är just vid dateringar av hustomtningar av olika slag, 
labyrinter, ryssungnar m m belägna i kustregioner som metoden kommit till användning. 
Broadbent och Broadbent-Bergqvist ger (1986) exempel på metodens användning. 

3. Landnamssägnen innehåller 12 avsnitt. Där förekommer ortnamn som Böle (det nordligaste 
böle-namnet i Sverige) Rana om Råne älv (Torfasto in Rano i Svenalds testamente 1339), 
vidare en namnförklaringssägen om namnet Orrbyn (Ahrby), i vilken en åra skulle ha räddat 
livet på en man vid ett drunkningstillbud i Råne älv. I sägnen förekommer fraternisering med 
lappar och finnar, vilka sägs komma drivande ur skogen. — Vad man saknar i landnamssägnen 
från Orrbyn är namngivna personer, något som skiljer den inte bara från de isländska sagorna 
utan också från de mer eller mindre enkla bebyggelsesägnerna kring Bottenhavet, vilket enl 
Hallström, mer närmar den till "äventyren". 

4. Av samma anledning har ett testamentsvittne sigfasto berone (björn) antagits ha ett samband 
med Björsbyn, namnet på en by nära Rutvik (se Nordberg 1965:47). Lika stor anledning finns 
dock att sammankoppla sigfasto med Sävast, namnet på en by ett par mil uppströms Lule älv. 

5. På Ön kallas en av de äldsta gårdarna Snickars och området från gården ned mot älven Snic-
karstranden. Snickare i flera generationer har enl Nordberg (1953:101) bebott gården. Att 
namnet skulle kunna härledas så långt tillbaka i tiden som till 1339 o ch till snickare Petrus är 
dock knappast troligt. 

6. Om dessa namn se L-E Edlunds uppsats i NORNA-rapport 34, där föredragen från förhand
lingarna vid nionde namnforskarkongressen i Lund i aug 1985 presenteras. Rapporten är ännu 
ej tryckt, men jag har fått ta del av innehållet i L -E Edlunds uppsats. 

7. K. B.Wiklund anför (1914:106) det lapska namnet för Boden i Öl sn som det enda lapska 
ortnamn från Norrbottens kusttrakter som han eventuellt skulle kunna tillskriva urnordiskt 
ursprung. Det lapska namnet för Boden är suttes, gen suddasa. Detta skulle, enl Wiklund, 
eventuellt kunna härledas från en urnordisk nom ack *sundaz 'sund'. Det sund som namnet 
skulle syfta på har tidigare sammanbundit Bodträsket med Svartbyträsket. Om namnformen 
se även Collinder 1964: 214 f. 

8. Jag hänvisar till Julkus sammanfattning på engelska, eftersom hans bok Kvenland - Kai-
nunmaa är skriven på finska. 

9. Som tidigare nämnts finns några träsk-namn i den del av Ångermanland som hör till Västerbot
tens län, ett Mossaträsk (bynamn) vid lapplandsgränsen i N Å ngermanland och ett Träsk (by-
namn) i Skogs socken. Ett Vattinget (holme) i Faxälven är sannolikt ett ursprungligt Vattänget. 
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Dialekt- och ortnamnssamlingar. 
Kartor. 

Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala (ULMA) 
Dialektsamlingar. 

Kammararkivet (KA) 
Luleå Kungsgårds räkenskaper: 
Fiskeriet vid gården åren 1559:10,1561:15,1562:7,1563:2. Mikrofilm CD 2059, CD 2060, CD 2061, 
CD 2062. 

Sälskattelängder för Nederluleå socken. Uppbörd på sälspäck under åren 1554—1584. 
Böndernas laxfisken 1566. 

Krigsarkivet, Stockholm (KRA) 

Sjökarteverkets kartor 
Litt XVI No 4 Geografisk Maculatur uppå Torneå, Calix, Råneå och Luleå Sochnars Skiärgård uti 
Westerbottens Norra Contracht afmätt år 1721 av H Kruse. 
Litt XVI 10b Charta öfver Segelleden och Inloppet från hafvet till Luleå stad. 1764. Fr Bodin. 
(1764b.) 
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Topografiska kartor 
XI D Charta öfver Wästerbottns Höfdingedöme och dertill hörande Lappmarker. Efter erhållne 
underrättelser så gott man kunnat och gjörligit varit upprättad. Anno 1743. E Hackzell. 
XI No Sa Charta öfver Luleå Lappmarck samt Luleå, Råneå, Öfver och Neder Kalix socknar Wes
terbottens Höfdingedöme. Författad af Carl M Robsahm 1801. 

Hydrografiska kartor 
XXIV D PassCharta öfver Botten Wiken, författad och utgiven av Joh Nordenanckar 1790. 
XXIV I Karta öfver Botten Wiken av Gust af Klint 1826. 

Ekonomisk karta över Neder-Lule Härad, Norrbottens Län 1868. Skala 1:100000. 

Kungliga biblioteket (KB) 
General Grad Charta öfwer Norre Bottens Siöön, 1737, af Nils Strömcrona. (1737b.) 
Waxande Grad Charta öfwer Norre - Bottn af Petter Gedda. A o 1695. 
Sveriges sjöatias. 1830. Gustaf af Klint. Underrättelser till kartorna öfver Norrbotten hörande till 
Sveriges Sjöatias. Acc S Qv B70. (1790-91.) 
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Landsarkivet i Härnösand (HLA) 

Nederluleå Nb 011:2: 
1409 Häradshövding Peder Diäkns dombrev om Brändön. 
1491 Dombrev av Sten Sture med stadfästelse av domen om Brändön. 
1502 Lagman Olof Nilssons dom om prästbordets fiske vid Kyrköskatan. 
1596. 1. Allmogens klagan till hertig Karl över birkarlen Olof Burmans i Björsbyn övergrepp dem 

emot. 9 aug 1596. 
2. Allmogens intyg om rätten till fiskevattnen av den 28 juni 1596. 
1598 Gäddviksbönderna intygar att Bodön utanför Kalvsundet hör Prästbordet till. 

1633 Överlåtelse av Kyrkoön till Luleå stads borgare. 
1682 Protokollsutdrag i Nederluleå häradsarkivs handlingar rörande fisket kring Mannön. 

Lantmäteriverket i Gävle (LMV) 

Kartnamn inom parentes anger de i LMV:s arkiv använda. 

Z1 Charta öfwer Wästerbottn af Copierat wid Kongl Landtmäterij Contoiret Anno 1714. 
Okänd förrättningsman. 

Ila Sverige och angränsande länder i faksimil. Originalets titel: Orbis arctoi et accurata 
delineatio av år 1626. Kartograf V Trautman efter förlaga av Anders Bureus, senare 
Bure (1571-1646). (Rikskarta Ila.) 

Ål:l Geometrisk Charta öfwer Luleå Stads och PrästeGårds ägor. 1645. Eric Er:son Wid-
man. 

Å22—1:1 Karta över Skärgården. 1671. Okänd förrättningsman. (1671b.) 
Å23—1:1 Geografisk Taffla och Landbock Öffver Luleå Sochn i Norre Prosteri och Wästerbotn. 

Erik Widman. (Geografisk karta och landskort, trol 1643-1649.) (1645?.) 
Å23—1:2 Inloppet till Luleå stad af Bodin. 1764. (Karta över inloppet till Luleå.) (1764d.) 
Å23—1:3 Luleå Sochn 1671. Okänd förrättningsman. (Geografisk karta.) (1671a.) 
Å23—1:4 En liten Charta som utvisar Beskaffenheten af Segelleden uti Hamn- och Tiufholmssun-

det. E Hackzell. 12 sept 1740. (Avmätning å segelleden i hamn eller Tjuvholmssundet.) 
Å23-l:6 Charta öfver the vid Luleå Elf ifrån Bredåkers byagrents till Jockmocks Lappmark och 

Piteå sockne-rå utsynta Nybygges tillfälligheter jämte the så thär emellan som nedanfö-
re sistnämnde by belägne Skatte byar och Krono Nybyggen uti Wästerbottens Höf-
dingedöme och Luleå Socken År 1797. L Bergner. (Transportkarta över vid Lule älv 
belägna byar och lägenheter.) 

Å23—1:7 Charta öfwer Nord Östra delen af Luleå Sochn uti Wästerbottens Läns Norra domsaga 
af skedde Afvittringsmätningar sammandragen år 1801 af And Magn Strinnholm. (Kar
ta över nordöstra delen av socknen.) (1801c.) 

Å23—1:13 Transport Karta öfver Nederluleå socken i Norrbottens län af E Hollström 1842. 
(Transportkarta över socknen med protokoll och beskrivning.) 

Å23—1:17 Geometrisk charta över Brändö by 1708. P Häggström. (Karta över nordöstra delen av 
socken.) (1708d.) 

Å23-l:18 Beskrivning öfver Nederluleå Socken. Upprättad i aug 1852 af C G T Hollström, N P 
Bodin och E M Hortlund. (Transportkarta med beskrivning över socknen.) 

Å23-29:l Karta över en del av Luleå Sockens prästbord. 1686. Jonas Persson Gedda. (Geome
trisk avritning å Luleå prästbords ägor.) 

Å24—1:3 Geographisk Carta öfwer Neder Tårneå, Calix, Råneå, och Störste Dhelen af Luhleå 
Sochns Skiäriegard och Öjar uthj Wästerbottns Norra Contract, Affattade Anno 1720 
och 1721. Hans Cruse. (Karta över skärgården.) (1720?.) 

Å27—1:3 Geografisk karta över Luleå m fl socknar. Troligen 1600-tal. (1650?.) 
LSA z2 Karta över Sjöstranden i Västerbotten 1736. Charta som utvisar Siöstranden i Wäster-
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botn och der vid belägne Holmar och Skiär i största hast förfärdigat vid Kongl Landt 
maeteri Contoiret efter Hans Kongl Mayts ankomne Nådigste Ordres af den 19 Maj 1736 
till nådig underrättelse för ankomne Herrar i Mathematici från Frankrike. 

Luleå Lantmäteridistrikt 
Geometrisk Charta öfwer Luleå Stads och PrästeGårds ägor. Författad omkring år 1645 av Eric 

Er: son Widman. (Original hos LM V Å—1:1.) 
Hl. Charta öfver Luhleå Stads Belägenhet med Siökanten däromkring. Författad 1750 af E 

Hackzell. 
Akt zi. Beskrivning över Luleå stad år 1737. Ur magistratens handlingar för år 1737. (1737c.) 
H3a. Charta öfver Luleå Handels stad och dess belägenhet till Torg, Gator och Gränder, Quarter 

och Tomter. År 1790 af Olof N Clausén. 
P 14. Karta öfver Staden Luleå med dertill lydande egor på föranstaltande af Committén för under

sökning af grunderna till Städernas beskattning efter vederbörligt förordnande år 1857 af Gustaf 
Liunggren. 

Karta över Brändön. Skala 1:10000, ekvidistans 2, 1977. 

Karta över Innerstaden 1981. 

Kartor över vissa delar av Luleå kommun framställda i skala 1:2000 och i skala 1:4000 med ekvidis-
tanserna 1 eller i vissa fall 2 meter. 

I Beskrifning öfver Luleå har G Palmgren, överlantmätare vid Luleå Lantmäteridistrikt, samman
ställt några äldre beskrivningar och kartor över Luleå, Nederluleå och Råneå. 

Norrbottens museums arkiv 
Topografika. Björsbyn, Nederluleå sn. Artikel i Norrbottens Kuriren 5/8 1921. Medeltidsgårdarna i 
Björsbyn. Dr Hallströms intressanta undersökningar. 
Björsby bykista (NbM:s arkiv. Acc 967:16): 
1731 Vinterting rörande olaga avverkning på Porsön. 
1762 Rågångsförrättning för att fastställa rå mellan Rutviks och Björsby byar. 

Ortnamnsarkivet i Uppsala (OAU) 
Ortnamnssamlingar. Kartor. Edvin Brännströms nummerkarta över Nederluleå socken med namn

listor. OAU 850D. (I kopia i DAUM.) 

Riksarkivet (RA) 
Samling privilegiebrev för Luleå stad. Det äldsta daterat 12 juli 1621. 
Utdrag av Stadgefiske Längder på Westerbottens Läns Fögderi Pro Anno 1728. 
L M Bergner angående rätt till uppbärande av taxa eller avgift för fiske 1819. 

Sveriges medeltida personnamn (SMP) 
Personnamnssamlingar. 

överlantmätarmyndighetens i Luleå arkiv (BD-ÖLM) 

Aktens nr och namn. 

NI 1. Pädersöön utj Luleå Sockn afmädt In Iulj 1701 af P Häggström. 
NI 2. Maculatur på Sandöhn i Luhleå, 1704. H Kruse. 
NI 3. Maculatur på Callax Byes ägor utj Luleå Sochn A° 1705. P Häggström. 
NI 12. En liten Charta öfver Ökholmen uti Brändö by och Luleå Socken afmätt åhr 1708 af P 

Häggström. (1708a.) 

287 



NI 15. Makulatur på Brändö by i Luleå sn, 1708. P Häggström. (1708b.) 
NI 16. Luleå Socknes Skiärjegård, år okänt, 1709?. (1709?a.) 
NI 17. Geografisk karta. Bänsbyens skäriegård uti Luleå Sogn afmätt A° 1708 af P Häggström. 

(1708c.) 
NI 18. Luleå, Kalix, Råneå skärgårdar. 1709?. (1709?b.) 
NI 21. Maculatur uppå åker och äng gärden uppå Gussöhn hörer till Sundom. Sundom Byes Ma-

culatur utj Luleå Sogn. 1709. P Häggström. (1709c.) 
NI 22. Sundom By utj Luleå Sokn Mac ulatur uppå skogen och Rå mellan Sundom och Råneå 

Byar. Geometrisk Mac ulatur uppå Gussöhn hörer under Sundom by i Luleå. 1709. P 
Häggström. (1709d.) 

NI 23. Mac ulatur på Sandöhn i Luhleå. 1709. P Häggström. (1709e.) 
NI 29. Geometrisk Charta öfwer Luleå Prästebords Ägor utj Wästerbottns Lähns Norra Contract 

Tredie Fögderye och Luleå Sochn belägna Nord Nord Wäst En mil från Luleå Stad och äro 
efter Högwälborne Herr Baron och Landshöfdingen Gabriel Gyllengrips Höggunstlige be
fallning af den 29 Iulii innevarande åhr 1737 afmätte af E Hackzell. (1737a.) 

NI 31. Charta öfwer Långöhn uti Luleå Sockn afmätt A° 1740. E Hackzell. Nybygget Långön uti 
Västerbottens Läns 3die fögderi och Luleå Sochn belägit i Skärigården på en kringfluten 
öh ungefär 11/2 mil ifrån Luleå stad samt 2 1/2 mil från Sochne Kyrkan, Hwilket nybygge 
efter Högwederbörlig befallning til ref: och Skattläggning är remitterat blifwit och derföre 
- (1740a.) 

NI 32. Charta öfver Segel leden uti Hamnholms Sundet i Luleå Socken afmätt 1740 af E Hackzell. 
(1740b.) 

NI 37. Transporterad Charta öfver Rutviks byes åker och ängars belägenhet uti Västerbottns 
Lähns Tredje Fögderi Åhr 1749 af E Hackzell. 

NI 39. Geographisk Charta öfver Biörsby Byes åker och Ängars Belägenhet uti Wästerbottns 
Lähns Tredje fögderi och Luleå Socken författad Åhr 1752 af E Hackzell. 

NI 45. Geometrisk karta över Sunderbys ägor. 1758. E Hackzell. 
NI 48. Charta öfwer Brändö Byes Ängen j Luleå Socken afmätte 1759. E Hackzell. Charta öfver 

Sigfridsön belägen til 1/4 mil i Ö: N: från Brändö by uti Luleå Socken, Tredje Fögderiet 
och Wästerbottens Lähn, afmätt efter Högvederbörlig befallning år 1757. E Hackzell. 
(1757-62.) 

NI 53. Concept Charta öfwer Tviste linierna emellan Persö och Börjeslands Byar samt Sundom. 
1762. L H Wallman. 

NI 56. Charta öfwer Segel Lederna och Inloppet ifrån Hafvet till Luleå Stad afmätte i Aprili Må-
nad Åhr 1764 af Fr Bodin. (1764c.) 

NI 58. Brändö by, delning av ängarna på Ökholmsgrundet, Byssön och Skallören. 1767. Fr Bo
din. 

NI 60. Charta öfver Långöhn uti Luleå Socken och Westerbottns Län afmätt för skattläggnings 
skull, år 1768, L H Wallman. Charta öfver Mjoöhn Myrorna som höra till Långön. 

NI 61. Rågångsförrättning. Charta öfwer Rågången emellan Luhleå Prästebords och Rutwiks 
ägor, belägen uti Luhleå Sochn och Wästerbottns Län afmätt Åhr 1769 af And Bergström. 

NI 62. Charta öfwer Persöhn i Luleå Sochn. Storskifteshandlingar. 1771-72. And Bergström. 
NI 63. Chartan öfwer Börjelslandet i Luhleå sockn. Storskifte, inägorna. 1773—76. And Berg

ström. 
NI 64. Situations Charta öfver GermanÖhn, som hörer till Luleå Stads Donationer, upprättad 

Åhr 1774 af L H Wallman. 
NI 68. Charta öfwer Bensbyn uti Luhleå Sochn och Wästerbottns Lähn afmätt Åhr 1777—79 af 

Anders Bergström. 
NI 69. Björsbyn. Handlingar rörande storskifte. 1779-80. G Håkansson. 
NI 71. Ängesbyn. Handlingar rörande storskifte. 1780. G Håkansson. 
NI 74. Smedsbyn. Handlingar rörande storskifte. 1780—81. G Håkansson. 
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NI 75. Handlingar rörande storskifte å in ägorna till Alviks, Ale, Skärets och Långnäs byar upp
rättad åren 1779-81 av G Håkansson. 

NI 76. Charta öfwer Sunderbyns åkrar och ängar uti Wästerbottens Höfdingedöme, Norra Härad 
och Luhleå Sokn. Upprättad Åhren 1777, 1778 och 1779 samt storskiftet Wärkstäldt Åhren 
1780 och 1781 af N Clausén. 

NI 82. Handlingar rörande avvittringsmätning av byarne Måttsund och Kallax upprättade åren 
1782 och 1783 av P Novander. Karta över Germandön ritad 1783 av densamme. 

NI 88. Handlingar rörande avvittring av alla ägor, Sandö by 1783-85, karta över Sandön 1798. 
Arv Steinwall. 

NI 90. Neder- och Överluleå samt Råneå socknar, situationskarta över delar, 1784. L H Wallman. 
NI 92. Charta öfwer Sundoms Bys Inägor uti Luleå Socken samt Westerbottns Läns andra Härad; 

affattad och fördelt i storskifte år 1785 af Gabr Håkansson. 
NI 94. Handlingar rörande storskifte för Brändö by 1783—85. G Håkansson. 
NI 99. Charta öfver Rutwik By uti Westerbottns Höfdingedöme och Luleå Sockn afmätt och till 

Afvittring beredd uti Julii Månad År 1786 af Andmagn Strinnholm. (1786a.) 
NI 100. Charta öfver Sundom by Westerbottns Lähn och Luleå Sockn till afvittring afmätt uti Iunii 

och Iulii Månader År 1786 af And magn Strinnholm. (1786b.) 
NI 102. Charta Hertsön. Med ther omkring belägne Hollmar och Skjär uti Westerbotten Luleå 

tingslag och Sokn till afmätning år 1783 af P Novander. 
NI 103. Brändö by. Handlingar rörande avvittring av alla ägor upprättade Åren 1786, 87 och 1801 

av G W von Walter gm M Boström. (1801a.) Charta öfver The Holma, Skär och Klippor i 
Hafsjön som vid afvittringsmätningen i Brändö by blivit förglömda . . . 1801. M Boström. 
(1801b.) 

NI 104. Charta öfver Brändö Bys Ängar uti Luleå Sockn af Wästerbottns Läns Norra Härad upp
rättad år 1783 af Landtmätaren Håkansson, största delen storskiftat af Landtmätaren Wal
ter och resten år 1791 af Matts Boström. 

NI 110. Brändö by. Handlingar rörande storskifte å ängarna till Brändö by 1793 av A M Steinwall. 
NI 117. Börjeislandet. Handlingar roande storskifte å inägorna till Börjelslands Byss Åkrar och 

Ängar uti Luleå Sochn och VästerBottns Läns Norra Härad afmätt A° 1795 och i storskifte 
fördelat År 1796 af M Boström. 

NI 119. Handlingar rörande avvittring av inägor och skogsmark till Hindersö by uppr åren 
1795—97 av C R Montell. 

NI 120. Geografisk Maculatur oppr öfver Torneå, Kalix, Råneå och Luhleå Socknars Skäriegård 
Westerbottns Norra Contract afmätt 1729 af H Kruse. 

NI 129. Sunderbyns, Rutviks, Persö, Börjelslandets. Ängesbyns och Sundoms byar. M. Strinn
holm. 1801 (omkr). 

NI 130. Hertsön i Lule. Hertsö by med omkringliggande trakt, geografisk karta. Okänd kartering. 
Omkring 1800. 

NI 149. Handlingar rörande Persö Byns Åker och Änges Delning uti Luleå Sochn för Åhr 1804. L 
P Bergner. 

NI 165. Handlingar rörande delning av uppgrundningarna tillhörande Sundoms by. 1809. L P 
Bergner. 

NI 171. Espen, Södra samt Rödkallen, avmätning för skattläggning. 1811. M Boström. 
NI 175. Handlingar rörande storskifte å inägor och skogsmark i Börjelslandet. 1812-13. L P Berg

ner. 
NI 181. Charta öfver Saxskjärs Nybygge uti Luleå Sockns Skjärgård och Norrbottens Län. Upprät

tad för skattläggning efter erhållet förordnande af M Boström/Joh Rutbäck. 1814. 
NI 200. Geografisk Charta öfver Luleå Elf ifrån Stora Luleå Watten till Luleå Sockns Kyrka uprät-

tad År 1817 af J Rutbäck. 
NI 211. Charta öfver Gammelstadsviken belägen i Luleå Socken och Norrbottens Lähn - upprät

tad för Utdikning skull År 1820 af J oh Rutbäck. 

289 



NI 221. Karta öfver Knifören uti Luleå skärgård för skattläggning 1821 af J oh Rutbäck. 
NI 226. Charta öfver Lots-Platsen Brändöskär med föreslagne Lotslägenheten Degerö Krono Ny

bygge uti Luleå Sockn och Norrbottens Län. Författad År 1821 af L P Bergner. 
NI 267. Handlingar rörande laga skifte å alla ägorna till Hertsö by uti Nederluleå socken, Norrbot

tens län, upprättad åren 1827-37 af C F Bergner. Karta över Hertsö Bys Ägor Uti Norr
bottens Höfdingedöme Och NederLuleå Socken. Författad vid Laga Skifte Åren 1830—34 
Af C F Bergner. 

NI 270. Handlingar rörande laga skifte å inägorna till Mörö by uti Nederluleå socken, Norrbottens 
län upprättade åren 1839-40 av C G T Hollström. 

NI 274. Gäddviks by, alla ägorna, laga skifte. 1833. E Hollström. 
NI 275. Måttsund alla ägorna, laga skifte. 1845. O Öhlund. 
NI 278. Sunderby alla ägorna, laga skifte. 1846. N P Bröms. 
NI 280. Prästbordet alla ägorna, laga skifte. 1847. J W Ottonius. 
NI 299. Kallax by alla ägorna, laga skifte. 1852. J E Nyström. 
NI 305:8 Engdalsro nybygge, avvittring. 1837. E Hollström. 
NI 305:36 Charta öfver Krono Torpet Uddskäret med dertill hörande Clemensskäret, en del av 

Haraskäret och Smultronskäret vid Allmänna Avvittringen år 1840 af E Hollström. 
NI 305:37 Transport Karta öfver Ägg-grundet, Björkiöarne, Knifören och Finnskäret till ersätt

ning för bristande Utmål föreslagne mot Ränta åt Brändö By i Neder Luleå Socken af 
Norrbottens Län uprättad År 1841 af E Hollström. 

NI 305:39 Nederluleå socken, transportkarta med beskrivning. 1842. E Hollström. 
NI 318. Sandö by, alla ägorna, laga skifte. 1864. L H Lindström. 
NI 334. Hertsö by, upplandningsäng, delning. 1854-58. C G T Hollström. Norrb 11:1 Beskriv

ning över holmar och grund i Luleå skärgård och Norrbottens län, upprättad vid afvitt-
ringen 1873 av L Ruuth. 

Data kring lantmätare som u tfört förrättningar i Nederluleå socken under 1700- och 1800-talen. 

Här ges några data kring lantmätare som utfört förrättningar i NI sn under 1700- och 1800-talen 
utöver tidigare under 6.2 nämnda. (Bodin, Fr., Hackzell, E., Häggström, P. samt Kruse, H.) 
(Uppgifterna hämtade ur Ekstrand, V. Svenska Landtmätare 1628-1900. Uppsala 1903.) 

Wallman L H, född i Luleå 1731, bodde i Luleå, död 1820 nära 90 år gammal. 
Håkansson Gabriel, född i Kåddis i närheten av Umeå 1745, gift med Anna Sofia Flodman från 

Ängesbyn i NI socken, död 1822. 
Clausén O N, född i Umeå 1732, bodde i Håkansö i P iteå socken, död 1815. 
Steinvall Anders Magnus, född 1740 i Skellefteå, död 1792. 
Steinvall Arvid, född 1751 i Innervik, Skellefteå sn, död 1800 i Piteå socken. 
Novander Per Isaksson, född 1759? i Kalmar 1, död 1807 i Leksand. 
Strinnholm Anders Magnus, född 1755 i Nordingrå socken, bodde i Österteg i Umeå, död 1830. 
Boström M, född i Burträsk, postmästare i Luleå 1804-32, död 1832. 
Bergner L P, född 1759 i Gävle, bodde i Råneå, död 1847. 
Bergner C F, född i Råneå 1801, bosatt där, död 1872. 
Rutbäck Johan, född i R utvik 1792, död 1859. 
Hollström Erik, född 1777 i Kristianstad, bodde i Sunderbyn i NI socken, död 1863. 
Hollström CGT, son till Erik Hollström, född 1808, avvittrings-lantmätare, bodde i Gustafsfrid i NI 

sn, död 1885. 
Winblad von Walter Gustav, född 1766, bodde på Grisbacka i Umeå. 
Öhlund Olof, född 1802 i NI socken, bodde i Råneå, död 1876. 
Ottonius J V, född i Piteå, där han bodde till ett par år före sin död 1852. 
Ruth Erik, född 1786 i Rutvik, NI socken. Bodde i Sörmjöle i Umeå. Död 1836. 
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Ruuth Lars, född i Rutvik i NI socken, bodde i Sunderbyn i NI, död 1857. 
Nyström J E, född i Alvik i NI socken, bodde i Piteå och Luleå, död 1889. 
Lindström Lars Henrik, född i Rutvik i NI socken, bodde i Rutvik, död 1857. 

Byarkiv 
Antnäs bykista (förvaras hos byaåldermannen i A ntnäs): 
A Handlingar av officiell karaktär, enligt särskild förteckning numrerade 1-126 (1697-1889). 
1. 1697, 1/10. Process om Biörkskäret och laxfisket vid detta. Avskrift 24 aug 1789. 
30. 1787, 28/4. Landshövdingens resolution om befrielse från laxtaxa för Björkskäret. 
31. Mål angående Björkskäret 5 okt 1787. 

Sundoms bykista (förvaras hos byaåldermannen i Sundom): 
Handlingar rörande fiskerätter från åren 1818, 1880, 1891. 
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—, 1986. Personnamn i norrbottniska önamn. I: NORNA-rapporter 33. Personnamn i stadnamn. 
Red Jörn Sandnes och Ola Stemshaug. Trondheim. 

Lindgren, Hugo, 1928. Luleå skärgård. I: Norrbotten. Luleå. 

Lindgren, J. V., 1890-1919. Burträskmålets grammatik. Ljudlära. Svenska Landsmål XILl. 
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Ortnamnsregister (Kap 1-5) 

Abborrträskmyrbäcken 27 
Alboselbäckmyrselet 27 
Alvik 138,192 
Alö Vattungen 147 
Andersvattnet 162 
Antnäs 138, 179, 192 
Arken 25 

Aspskäret 25 
Avagrundet 101 
Avavikgrundet 31, 33 
Avläggaren 108 

Backen 130 
Backön 137 

Bastaholmgrundet 32 
Bensbyn 101, 180 
Berendtsö 124, 127, 162, 163, 

181 
Berghamnklippan 32 
Bergsviken 138 
Bergsängesbäcken 28 
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Bergvättingen 145, 151, 152 
Bergön 54 
*Berkön 137 
Berkön 135, 137 
Berköudden 135 
Berstholmen 135 
*Birkötjärn 135 
Biskopen 25, 95 
Biskopsgrunden 95 
Biskopsholmen 95 
Biskopsvattungen 147 
biörchönn 131 
Björkgrundet 95 
Björkholmen 135 
Björkskatafjärden 138 
Björkö 131 
Björköfjärden 136 
Björkön 54, 116, 128, 131, 132, 

135, 136, 137, 138, 191, 194 
Björnholmen 130 
Björnholmladan 33 
Björnholmsbäcken 130 
Björnholmsgrunden 33, 34 
Björnviksgrund 25 
Björsbyfjärden 136, 138 
Björsbyn 136, 180 
Blåbärgrundet 32, 40 
Blåbärholmen 32, 40 
Blåbärsgrundet 33, 35, 40 
Blåsmark 178 
Blåstenrevet 32 
blöthönn 131 
Blötvarpet 131, 132 
Blötön 131, 132, 136 
Bockhällgrundet 32, 79, 89 
Bockstengrynnan 32 
Bockön 137 
Bodviken 132, 138 
Bodöhen 129 
Bodön 115, 122, 124, 125, 127, 

130, 138, 163 
Bodön Lill- 54, 128, 129 
Bodörsgrynnan 34 
Bolinsgrund 71, 108 
Bolstergrund 71, 108 
Bonde 175 
Bondön 162, 175, 176 
Borgmästargrundet 69 
Borussiagrund 25, 71, 108 
Bostrandgrynnan 32, 43 
Boställsgrundet 34, 44 
Boställsgrynnan 34, 44 
Bottniska viken 130 
Boviksgrundet 26 
Braxenskäret 103, 110 
Bredviksören 34 
brendöö 163 

Bromsen 34, 43 
Brotjärn 188 
Broängesholmen 34, 44, 63 
Brändö 124, 163 
Brändön 54, 129 
Brändöskäret 65 
Brändöörarna 130 
Brännberget Lill- 37 
Brännberget Stor- 37 
Brännlandsberget 28 
Bullerskäret 25 
Bullerskärsgrunden 33 
Bullerskärsgrundet 25, 26 
Bullerskärsgrynnan 33 
Bullerskärshällorna 33 
Buskgrundet 40 
Buskögrundet 106 
Buskön 40, 106 
*Bygda 161 
Byviken 165, 181, 185 
Byvikgrundet 33, 35 
Bådahällgrundet 32, 35 
Bådan 65, 80 
Båkgrunnan 59 
Båksandgrönnan 36 
Båk-Sandgrönnan 61 
Båthusbacken 139 
Bäckmyran 40 
Bäckträsket 40 
Bäddören 108 
Bälingsträsket 54 
Bärholmen 40 
Bärkullen 40 
Bässgrundet 65 
Börjelslandet 180 
*Börkön 137 
Börstingst järnen 132, 133, 135 
Börstitiärn 135 
Börstitjärn 135 
Börstjärnen 135 
Börstskäret 159 
Börstskäret (Antnäs-) 135 
Börstskäret (Degerö-) 135 
Börstskärsbådan 33 
Börstskärsgrundet 33, 34 
Börstskärsklubben 33 
Börstskärsvattungen 144 
Börstskärsvatungen 33 

Degerberget 54 
Degerö-Börstskäret 159 
Degerön 159 
Djuptjärnen 54 
Djupvarpgrynnan 33, 44 
Djupvattungen 147 
Dynan 59 
Dyrasholmgrunden 32 

Dyvikhällarna 33 
Dödmangrundet 32, 106, 107 
Dödmanhuvudena 32 
Dödmanviken 32 
Dödmanörarna 32 
Dödmanören 32, 106 

*Edskärsön 164 
Egilsey 180 
Ektjärn 124 
Enskärsön 164 
Ersmark 164, 178 
Ersnäs 138, 179, 192 
Estelsön 164, 173 
Estersmark 164, 178 
Estersön 162,163,164,173,178, 

181 
Evasgrund 71 
Fagerörgrundet 33 
Fenan 59 
Fingermanholmen 32, 35 
Finnholmgrynnan 32 
Finnholmshällan 33 
Fjuksholmsgrundet 33 
*Fjuksö-Björkskäret 159 
Fjuksön 159 
Fjuksörsgrundet 34 
Fjärdgrundet 40, 91, 102, 103, 

104, 105, 110 
Fjärdgrundhällan 32, 35 
Fjärdgrundrevet 32, 35 
Fjärdsgrundet 40, 102, 103, 104, 

105, 110 
Fjärdvättingen 145, 151, 152 
Flakasandhällan 32 
Flottören Lill- 36 
Flugan 25 
Flurkmark 178 
Fransellsgrund 71 
Furuholmsgrunden 33 
Furuön 54, 116,131 
Fågeln 25 
Fårön Lill- 36 
Fårön Stor- 36 
Fårören 65 
Fäkt 96 
Fäktgrundet 96 
Fäkt isi 96 
Fäkt Stor- 96 

Gamla staden 124 
Gammelavan 165, 181, 185 
Gammelgrundgrynnan 32 
Gammelhamnen 185 
Gammelstad 124 
Gammelstadsviken 136, 138 
Gammelstadsön 113 
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Gammelåkersberget 54 
Gareksey 180 
Gemgrundet 79, 89 
Gemträsk 79 
Gemträsket 79 
Germandögrund 71 
Germandön 162, 165, 181, 194 
Germundzmark 178 
Germundö 127, 165, 178 
Gersen 125 
Getskärsgrynnan 33 
Gimmen 79 
Gimån 79 
Granholmen Stor- 36 
Granholmgrundet 32 
Granöfjärden 136, 138 
Granön 54, 131, 136, 137,138, 

191, 193, 197 
Gra Vatungar 146 
Grimsey 180 
Gründet 25, 89 
Grundgärdsgrundet 26, 33 
Grundkallen 41 
Grundknösen 41 
Grynnhuset 41 
Grytgrundet 25 
Gråbondgrundet 32, 40, 86, 89 
Gråsjälfjärden 138 
Gråsjälgrunden 32, 106 
Gråsjälgrundet 32, 107 
Gråsjälgrynnan 33 
Gråsjälhällorna 32, 106 
Gråsjälreven 32, 106 
Gråsjälsgrundet 43 
Gråsjälören 32 
Gråsälgrundet 33, 35 
Gråsälsgrundet 34 
Gräddmanhällan 32, 35 
Gräddmanhällan Lill- 38 
Gräddmanhällarna 35 
Gräddmanhällorna 32, 34 
Gräsgrundet 69 
Gräsvattungen 147 
Gräsön 116, 128 
Grönaviksgrund 25 
Gubben 25 
Gudsås 167 
Gullsö 166 
Gullö 166 
Gussbäcken 166 
Gussön 54, 116, 130, 131, 162, 

165, 166, 167, 172, 177, 181, 
185, 194 

Gusum 166 
Gårdsviken 41 
Gårdsänget 41 
Gåsörgrundet 33 

Gäddviksheden54 
Gässlingen 25 

Haddingen 153 
Hagaviken 132, 138 
Halshamngrundet 32 
Halsskäret 129 
Hamngärde 127 
Hamnholmen 41 
Hamnhällan 41 
Hamnskäret Lill- 36 
Hamnskäret Stor- 36 
Hamnskärsvätungen 148 
Hamnängen 127 
Hamnögrundet 79, 89 
Hamnön 41 
Hampusgrundet 106, 107 
Hampusgrynnan 106 
Hansgrundet 65, 168 
Hanson 168 
Haragrundgrynnan 32 
Harren 125 
Hastaskärsgrundet 33, 34 
Hastaskärsudden 33 
Havändan 111 
Heden 188 
Hedlunda 41 
Hednoret 41 
Hemberget 55 
Hemviksgrund 26 
Hemviksören 25 
Henriksgrund 71 
Herr Olofs holme 191, 194 
Hersbyn 169 
Hertsöberget 54 
Hertsöfjärden 139 
Hertsölandet 113 
Hertsön 54, 132, 137, 139, 162, 

167, 168, 177, 181, 185, 194 
Hinders-berget 169 
Hindersgjutan 169 
Hindersholmen 169 
Hindersöharun 112 
Hindersön 54, 128, 162, 169, 

181, 185, 194 
Holmberget 128 
Holmgrundet 41 
Holmsberget 42 
Holmsundet 127, 131, 136, 138 
Holmsvattnet 41 
Holmträsket 41 
H Olofsholme 132 
H Olofsholmen 131 
Holsvattnet 41 
Hortlax 195 
Hovlösgrund 71 
Hovlösgrönnan 71 

Hovmansudden 28 
Hrólfsey 180 
Hundskäret Lill- 36 
Hundskäret Stor- 36 
Husviksgrundet 34 
Huvön Stor- 36 
Håkansön 162, 175, 177,178, 

181, 185, 194 
Håkmark 175, 178 
Håknäs 175, 179 
Hångeviksgrund 26 
Häggholmgrynnan 32 
Hälla 80 
Hällan 65 
Hällbergsholmen 132 
Hällgrundet 42, 45, 65, 80, 89 
Hällklubben 42 
Hällskäret 45 
Hällskärsgrundet 33, 45 
Hällskärsvattungen 33, 35, 145 
Hällörvikgrundet 33, 36 
Häradshammar 169 
Hässelviksbådarna 26 
Hästgrundreven 32 
Hästholmen 65 
Hästholmgrynnan 32 
Hästskärsvetungen 147 
Högstengrundet 32 
Högsön 113, 162, 175, 177, 178, 

181, 194 
Högön 175 
Högön Lill- 36 
Högön Stor- 36 
Hökmark 178 

Isakholmen 128 

Jakobsgrundet Lill- 36, 38 
Jakobsgrundet Stor- 36 
Jaktvikholmen 33 
Jank isi 170 
Jan-Olsa-Grundet 65 
Jan-Olsa-Grynnan 65 
Jonk 170 
Jonkbäcken 170 
Jonkgrundet 170 
Jonkmyran 170 
Jopikholmen 128 
Junkboda 170 
Junkön 162, 169, 170, 181 
Jämteböle 176 
Jämtön 162, 176, 177, 181, 194 
Jävre 187, 195 

Kaggen 25 
Kalajärvi Lill- 37 
Kalajärvi Stor- 37 
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Kalbergsholmen 132 
Kalixgrundet 96, 108 
Kallax 195 
Kallaxön 54 
Kallgröten Lill- 36 
Kallgröten Stor- 36 
Kallskärsgrunden 33 
Kallskärsgubben 34 
Kallsoi 171 
Kallur 171 
Kallvikgrundet 33, 101 
Kallvikholmen 33 
Kallvikrevet 33 
Kalven 25 
Kalvholmrevet 32 
Kalvmargrundet 97 
Kalvmarörgrundet 97 
Kanalen 101 
Kaptenstjärn 124 
Karpen 125 
Kastörsgrynnan 34 
Katten 25, 125 
Kattgrundet 80, 89 
Kermundö 178 
Kicken 25 
Killingholmen 65 
Kinnbäck 195 
Klasgrundet 84, 89, 106, 107 
Klasgrönnan 84, 106 
Klemensskäret 84, 106 
Klementsgrundet 84, 89, 106, 

107 
Klingergrundet 97 
Klingerharen 97 
Klippgrundet 108 
Klubben 25 
Klumpgrund 71 
Kluntarna 54 
Klunt-Storgrönnan 36 
Knivingen 153 
Kolbeinsey 180 
Konan 171 
Korpen 124 
Kreppel-Vattungarna 146 
Krokabuskgrundet 32, 40 
Krokskärsvättungen 148 
Kråkan 25 
Kråkgrundet 97, 106, 107 
Kråkgrynnan 106 
Kungsgatan 125 
Kunoi 171 
Kunoögrundet Lill- 36 
Kunoön 54, 171, 172 
Kvarnörbådan 33 
Kvarnören Stor- 36 
Kyrkbyn 124 
Kyrkoön 122 

Kälkholmen 67, 68 
Källbomark 178 
Källviksholmarna 25 
Kölen 54 
Köpmanholmen 131, 190, 194 
Köpmanhällan 32 

Laiskyrka 166 
Lakabäcken 130 
Lakaviken 130 
Landerst-Holsterören 36 
Langosviksgrund 25 
Lappbäcksören 33, 40 
Lappbäckören 40 
Lappisören 33, 40 
Lappträsket Lill- 37 
Lappträsket Stor- 37 
Lappviken Stor- 37 
Lappön 54 
Lappövikgrundet 33, 36 
Laxön 159 
Laxövattungen 141, 143, 145, 

156, 157, 159 
Leistviksgrund 25 
Lekaren 25 
Lekrevet 59 
Likskärshällorna 34 
Likskärsrevet 34 
Likvattungsgrunden 148 
Lilla Sandgrunden 59 
Lilla Skorvgrundet 51 
Lilla Vattungen 147 
Lillbergholmen 36, 38 
Lillbjörkberget 37 
Lillbj örnholmen 36 
Lill Blöt Wiken 131, 136 
Lillboholmen 36 
Lillbrännberget 37 
Lillfjärden 128 
Lillgräddmanhällan 36 
Lillhuvudet 37 
Lillhällberget 37 
Lillkläppen 37 
Lillkvarnören 36, 38 
Lillråholmgrundet 36 
Lillrånören 36 
Lillskorven 36 
Lillskorvgrundet 36, 51 
Lillsvarthuvudet 37 
Lillsveggrundet 36, 38 
Lilltrutskäret 36, 38 
Lilltällberget 37 
Lillvarpgrundet 33, 44, 101 
Lillvikgrundet 25, 33 
Lillvikholmen 33 
Lillögrundet 33, 44, 51 
Lillögrundrevet 32 

Lisbetgrundet 25, 106 
Lisbetgrönnan 106 
Luleå 124 
Lule älv 139 
Lulholmen 107 
Lulholmhuvudet 32 
Lulsundet 137, 138 
Lustigknopp 34 
Lutskärsgrundet 34, 35 
Lutskärsgrynnan 34 
Långbjörkön 136 
Långgrunnan 59 
Långholmen 130 
Långmyren 54 
Långrevgrundet 32, 35 
Långskärsgrunden 34 
Långskärsgrundet 34 
Långsund 138 
Långvating 142 
Långvattungen 98 
Långvattungsgrundet 98, 141, 

142, 145, 156, 159 
Långören 25, 129 
Långören Lill- 36 
Långören Stor- 36 
Långörgrunden 33 
Långörgrundet 101 
Läggen 59 
Lövskatagrundet 84 
Lövskatan 84 

Malgrundet 59 
Malvätungarna 148 
Manbyle 171 
Mannaeböle 172 
Mannarp 171 
Mannegrund 171 
Manneholm 171 
Manneskär 171 
Manntorp 171 
Mannöhällan Lill- 36 
Mannöhällan Stor- 36 
Mannön 54, 162, 170, 171, 172, 

177, 181, 194 
Mannövattungen 141, 142, 145, 

153, 156, 159 
Manskär 171 
Manstad 171 
Mellangrunnan 59 
Mellanskärsgrundet 34, 35 
Mellerstskärsgrundet 34 
Mickelsgrundet 98 
Midhällrevet 32 
Midskogsberget 54 
Misundet 122 
Mittigrundet 85, 89 
Mittihedberget 54 
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Mitti-Holsterören 36 
Mittisandgrönnan 36, 38 
Mitti-Sandgrönnan 61 
Mjoön 67, 68 
Mjölkuddsberget 54 
M jölkuddst järnen 138 
Mjöträsket Lill- 37, 38 
Mjöträsket Stor- 37 
Mossaträsk 154 
Mulisängesgrundet 34, 44 
Mulön 54, 131, 136, 137, 138 
Mulöviken 136, 138 
Murgrundet 100 
Murvikgrundet 25 
Musgrundet 98 
Musselgrundet 91,100,103,104, 

105, 110 
Målgrundet 42 
Målsön 162, 173, 176, 177, 181, 

185, 194 
Månsgrundet 25, 96 
Måns isi 96 
Måsgrundet 33 
Måttsundsberget 54 
Mörtträsket Lill- 37 
Mörtträsket Stor- 37 
Möröberget 138 
Mörön 54, 116, 138 

Namnlösen 100 
Namnlösgrund 100 
Namnlösgrundet 100 
Namnlösholm 100 
Nederst-Grantjärnen 37 
Nederst-Kvarnforsen 37, 38 
Nedre-Småträsket 37 
Niemisel 195 
Norra Botten 17 
Norra Fjärden 138 
Norra Vattingen 146 
Norra Vattungen 146 
Norrbotten 17 
Norrisundet 128 
Norr-i-ö-grynnan 71, 100 
Norriön 191, 193, 197 
Norr-i-ön 71, 100, 122, 124 
Norrkalvholmen 36 
Notkränkgrundet 32, 42 
Notvikgrundet 33, 106 
Notvikgrönnan 33, 106 
Nygrund 71 
Nygrönnhällan 32 
Nygrönnrevet 32 
Nygårdsrevet 33, 41 
Nyvallen 59 
Nätistångrevet 32, 43 
Nätistångviken Lill- 37, 38 

Nätistångviken Stor- 37 

Orrholmen 62 
Orrskärsgrunden 34 
Orrskärsgrundet 34 
Orrskärsgrund N 71 
Orrskärsgrund S 71 
Otterstensgrunden 130 
Otterstensgrundet 85, 89, 100 

Persgrund 71 
Persögrundet 65, 96 
Person 113, 129, 130, 162, 172, 

173, 181, 185, 192, 194 
Pirte 128 
Pite 195 
Porsnäs 128 
Porsön 127, 128, 136, 162, 173, 

176 
Porsön Lill- 173 
Porsön Stor- 54, 173 
Portisöen 173 
Prästblötan 136 
Prästgårdsblötan 136 
Prästviken 136 
Pyrte 128 
Pålsön 173 
Påläng-Renträsket 37 
Påläng-Storträsket 37 
på Ön 113, 122, 138 

Rammelholmen 68 
Rebben Stor- 188 
Renbergsvattnet 162 
Renholmsgrunden 33 
Renholmsgrundet 42 
Renholmsgrundet Lill- 36 
Renholmsgrundet Stor- 36 
Renholmsgrönnan 33, 42 
Renmålgrunden 32, 42 
Renskärsbådan 34 
Repskärsbådan 34 
Repskärsgrundet 34, 35 
Resargrundet 101 
Revudden 42 
Rickleå 161, 162 
rikarzboda 161 
Rinansey 180 
Risöholmen Lill- 36 
Rçgnvaldsey 180 
Rossörgrynnan 33 
Rosvik 195 
Rotuddgrynnan 33, 44 
Ruttnarestorstenshällan 27 
Ryssjegrundet 96 
Rådmansholmen 68 
Rågholmen 63, 129 

Råholmgrundet 32, 34 
Råholmsgrundet 32 
rånören Lill- 38 
Rånöuddgrundet 33, 36, 44 
Rånöuddklippan 33 
Råttan 125 
Rödberget 54 
Rödhällgrundet 32 
Rönnören 25 
Rövarn 25 

Saltträsket Lill- 37 
Saltträsket Stor- 37 
Sandgrunden 59, 106 
Sandgrundet 107 
Sandgrönnan 106 
Sandgrönnan Stor- 36, 38, 61 
Sandgrönnhålet 59 
Sandgrönnhällan 32 
Sandgrönnorna 59, 106 
Sandgrönnspålen 59 
Sandhedrevet 32, 41 
Sandholmgrunden 32 
Sandholmgrundet 32 
Sandholmsgrundet 33 
Sandskärshällan 34 
Sandskärsklippan 34 
Sandskärsreften 34 
Sandvattungen 147 
Sandviken 124 
Sandviken Lill- 37, 38 
Sandviken Stor- 37, 38 
Sandviksgatan 124 
Sandviksholm 25 
Sandön 43, 54,112 
Sandören 43 
Sandöörarna 65, 112 
Saxskäret 65 
Sellingsundet 127,131,132, 136, 

138 
Sigfridsögrund 71, 100 
Sigfridsön 71,100,122,159,162, 

173, 174, 178, 181, 185, 194 
Sikhällan Lill- 36 
Sikhällan Stor- 36 
Siksundsön 26, 33, 34, 35 
Siksundön 33, 34, 44 
Sinksundet 136, 137, 138 
Själahällan 43 
Själahällorna 95 
Själasten 43 
Skags-Furuholmen 36 
Skagsören Stor- 36 
Skallören 129 
Skatagrundet 38 
*Skata-grundit 38 
Skatamark 177, 180 
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Skinnareviksholmen 26 
Skitarn 88 
Skogsskärsmärren 34, 35 
Skogsskärsrevet 34 
Skogsträsket Lill- 37 
Skogsträsket Stor- 37 
Skorvgrundet Stor- 36 
Skorvhällgrunden 32 
Skottingen 153 
Skravelhålet 59 
Skrämsön 174 
Skränmåsören 174 
Skurholmsfjärden 138, 139 
Skutgrundet 106 
Skutskäret 106 
Skutön 131, 132, 191, 194 
Skvalpen 59 
Skvalpgrund 71 
Skvampen 71 
Skvolken 59 
Skvolpen 59 
Skärsberget 43 
Skärsbodarna 43 
Skärsfjärden 43 
Skärsgrubban 43 
Skärsgrunden 43 
Skärsgrundet 43, 45 
Skärsgrynnan 43 
Skärsgården 43 
Skärsgärdan 43 
Skärshaken 43 
Skärsholmen 43 
Skärsmo 43 
Skärsnäs 43 
Skärsronningen 43 
Skärstjärnen 43 
Skärsudden 43 
Skärsviken 43 
Skärsänden 43 
Skötholmgrundet 32 
Sladan 136, 138 
Slingan 33 
Slumpberget 188 
Smedsbyfjärden 130 
Småholmsön 67 
Smålsön 67 
Småskären 25, 67, 68 
Småskärshålen 59 
Småängesholmen 34, 44, 63 
Smörberget 54, 132 
Snöholmen 131, 132 
Spiggen 125 
Spålgrundet 59 
Stadsön 122 
St Björkön 136 
Stenbäckgrundet 32, 40 
Stengrundet 43 

Stengrundet Lill- 36, 38, 51 
Stenholmen 43 
Stenrevet 43 
Stora Sandgrunden 59 
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