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LARS HULDÉN 

 

 

FINSKA INSLAG I ÅLANDSOMRÅDETS 

ORTNAMNSSKICK 
 

 

Om man betraktar Axel Olof Freudenthals uppsats Om Ålands 

ortnamn (Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk 1868) som den 

första vetenskapliga undersökningen av åländskt namnmaterial, kan 

man konstatera att namnforskningen i fråga om Åland har jämförelsevis 

gamla anor. Redan Freudenthal fann namn av finskt ursprung i området. 

Han bedömde sockennamnet Jomala som finskt (fi. jumala ‘gud’), likaså 

flera andra namn: ”som ojäfviga vittnen om finnars vistelse i forna tider 

på dessa öar qvarstå till denna dag ortnamn sådana som Jomala, Jurmo, 

Koskenpää, Lappo, Lappvesi o.fl. Men tillvaron af dessa omisskänneli- 

gen finska namn ger tydligen vid handen att äfven bland de nu till 

utseendet svenska. men med tillhjelp af fornspråket eller allmogemålen 

otydbara, flera måtte finnas, hvilka äro förvridningar från finskan, 

ehuru man nu i brist på äldre former måste stanna i villrådighet derom” 

(a.a. s 25 f.). Till den senare typen hänför han Lumparland och Sot- 

tunga. 

Den finske namnforskaren Heikki Ojansuu har gjort tillägg till för- 

teckningen över dylika namn. I en artikel (i Uusi päivä 19.12.1918) 

framför han tanken att Töftö, som hör till Vårdö kommun, är ett 

ursprungligt finskt Toivottu. Han uttrycker i samma artikel tvivel på att 

namnet Åland är nordiskt, vilket hade undgått mig när jag själv behand- 

lade detta namn 1976 (Nordiska studier i filologi och lingvistik. Festskrift 

till Gösta Holm). Jag framkastade hypotesen att det primära namnet i 

paret sv. Åland, fi. Ahvenanmaa är det finska. Tidigare har det motsatta 

ansetts troligt, vilket leder till antagandet att en folketymologisk ombild- 

ning måste ha ägt rum i finskan. Att namnen hör ihop på något sätt har 

forskarna knappast betvivlat, men det är såsom Sven Andersson har 

påpekat inte heller bevisat. Det äldsta Åland antas av Harry Ståhl med 

instämmande av bl.a. mig själv ha åsyftat en ö i trakten av nuvarande 

Saltvik. 

Finska inflytelser har noterats av Väinö Solstrand. Carl-Eric Thors 
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m.fl. Speciellt har Lars Hellberg intresserat sig för denna aspekt. Nu 

senast i Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland (1980) 

diskuterar han flera tidigare kända hithörande namn och presenterar 

dessutom nya fynd (s. 143—152). Han kombinerar de talrika namnen på 

Finn- med finsk bosättning. 

Några av de namn som Hellberg och andra tidigare har berört skall i 

det följande ytterligare kommenteras och några hittills icke beaktade 

namn införas i diskussionen. 

Det rådande forskningsläget i fråga om det finska inflytandet i Ålands- 

områdets ortnamnsskick kommer knappast längre att ändras, även om 

bilden kan kompletteras. Det kan fastslås att 

1. det finns ortnamn av finskt ursprung eller med finskpåverkat uttal i 

Ålands skärgård, men även på fasta Åland, 

2. de talrika namnen med förleden Finn- allmänt taget vittnar om finsk 

bosättning i Ålandsområdet. 

Måhända kommer man att till de ”förvridningar från finskan” som 

Freudenthal nämner kunna lägga sådana namn som bakom en regelrätt 

svensk dräkt döljer ett finskt ursprung. Radikala ombildningar, över- 

sättningar och omtolkningar är inte ovanliga inom namntraditionen i 

äldre språkgränsområden. 

Trots att bilden således egentligen inte har fått några nya drag sedan 

Freudenthals tid, principiellt sett, har diskussionen om enskilda namn 

varit livlig. Ända in i senaste tid har lokala forskare med historisk 

inriktning energiskt värjt sig mot tanken på finskt inflytande i det åländs- 

ka ortnamnsskicket. 

Det mest fantasieggande av de aktuella namnen är utan tvivel Jomala. 

Jag har inte anledning att gå närmare in på det, eftersom Åke Granlund 

vid kongressen kommer att referera en större undersökning som han 

håller på att göra av alla liknande namn. Tanken på ett svenskt ursprung 

för namnet torde efter den undersökningen definitivt få skrinläggas. En 

svensk tolkning har prövats av bl.a. Sven Andersson, Budkavlen 

XVII—XVIV. Även Harry Ståhl tänker sig att Jomala ”är ett svenskt 

och inte ett finskt namn, även om det vid en flyktig första anblick kan se 

finskt ut.” (Namn och bygd 1964, s 12 jte hänvisningar). 

Jag har själv i ett föredrag prövat utvägen att utgå från ordet hall som 

sl., men funnit den stängd. Förleden Jumal- förekommer flera gånger på 

Åland men även på fastlandets kuster. Den har brukat förklaras som 

uppkallelse efter det åländska sockennamnet. Det förefaller knappast 

troligt att denna ort. som inte är mera betydande än flera andra åländska 
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socknar, så påfallande ofta skulle ha fått låna ut sitt namn. Namnleden 

bör ha haft en betydelse som gjort den meningsfull på olika orter. 

Intressant nog finns det tre Jomalö vid Fasta Ålands kust, ett i närheten 

av Jomalby i Jomala. ett i norra Hammarland och ett i norra Geta, en av 

fasta Ålands nordligaste uddar. Antingen är namnen från början finska 

och senare delvis försvenskade (de nutida namnen kan vara bildade till 

andra namn med samma förled) eller också är namnledet Jumal- ett lån 

från finskan med en särskild betydelse1 och namnen således svenska 

bildningar. 

Det mest bekanta och diskuterade namnet på fasta Åland vid sidan av 

Jomala är Sålis, som finns både i Saltvik och Hammarland. Bägge 

namnen är belagda från 1537: Sollagx, Sollogx i Hammarland, Sollogx. 

Sollox i Saltvik. Hellberg skisserar en utvecklingslinje fram till det 

nutida uttalet (såålis). Huruvida den till sina detaljer är riktig är svårt att 

avgöra. Ett främmande namninslag i den svenska miljön har säkert varit 

utsatt för ett starkt omvandlingstryck. Slutleden är säkerligen -laksi 

‘vik’. Förleden uppfattas av Hellberg och Thors (Namn och bygd 1957. s 

21) som fi. suo ‘kärr’, och det är en helt rimlig förklaring som kan stödas 

med paralleller från finskt område. För min del vill jag dock inte heller 

utesluta möjligheter som suola ‘salt’ eller suoli ‘tarm’ vilka också är 

tämligen vanliga förleder i finska ortnamn. Om även förleden innehållit 

ett l skulle skrivningarna med dubbelt l kunnat motsvara ett gammalt 

uttal med lång konsonant, en sammansmältning av l-ljuden efter bortfall 

av förledens slutvokal. 

När jag i artikeln om namnet Åland hänvisat till namnet Saltvik i 

samband med Sålis är det närmast för att visa på en parallell namnbild- 

ning i svenskan, men jag har uttryckt mig otydligt och därför av Hellberg 

tolkats som hade jag tänkt mig ett svenskt-finskt dubbelnamn, en möjlig- 

het som under alla omständigheter också är värd att diskuteras. 

Ett annat finskt eller finskpåverkat namn på fasta Åland är Posta i 

Hammarland. Det har kommenterats av flera forskare, nu senast av 

Hellberg. Om det är en förfinskad form av *Bolstader eller ett finskt 

puosta ‘strandbrink’ el.d. är väl svårt att avgöra för närvarande. Bägge 

förklaringarna har framställts (jfr Hellberg. s. 148). Hellberg har tagit 

  
1 Jag framkastade på ortnamnskongressen i Mariehamn, närmast i formen av en fantasilek, tanken att 

Jumala möjligen använts om hamnmärken formade som människor, och hänvisade till Ivar Modéers 

uppsats Grimskär (Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster. s 63 ff.). Jfr Olavsagans berättelse 

om den finska gudabilden. Ordet jumala kan tänkas vara ett lån i östsvenskt språk och ha fått sin 

bibetydelse (människoliknande hamnmärke) där. 
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fram några fall där finskt uttal av ett svenskt namn förefaller att avspeg- 

las i äldre skrivningar eller tom. i nutda uttal. tex. Kermundö i Saltvik 

(a.a. s. 151 f.). 

Namnet Vandö (Vandö. Wandö 1564) i Finnström finner Hellberg det 

svårt att förbinda med svenskt namnmaterial (148 f. ). Det finns ett adj. 

fsv. vander ‘svår. mödosam. besvärlig’ som enligt Hellberg ”skulle kun- 

na tänkas ingå i något sjönamn”, men inte här. I Nyland förekommer 

dock ett Vandskär (Westman. Nyländska önamn l. s. 379). och i Peder- 

söre hemmansnamnet Vannäs, som kan ge stoff för jämförelser (Kars- 

ten, Svensk bygd i Österbotten I. s 476). Dialektordböckerna känner 

olika betydelser för adjektivet som sådant eller substantiverat. t.ex. ‘den 

onde’. Att direkt sammanställa Vandö med Vanda å i Helsingforstrak- 

ten, som Hellberg gör. är säkert förfelat. En gemensam utgångspunkt 

kunde eventuellt sökas i fi. vana ‘slädspån,kölvatten, råk i isen’ m.m. 

(Lönnrot). Även ett vanha ‘gammal’ skulle i fl. ge Vann-. 

Något säkert finskt namn är väl inte heller Narmo, ett skogsområde 

norr om Mariehamn, som jag har nämnt i uppsatsen om Åland och som 

även Hellberg försiktigt anför ur uppsatsen. Det är slutleden -mo som 

leder tankarna till de många önamnen med samma efterled i östra delen 

av skärgårdshavet (Jurmo, Kivimo, Jöutmo) för vilka utgångspunkten är 

fi. -maa ‘land’. Men man kan inte bortse från fsv. mo(r). Det åländska 

namnet förekommer i de sekundära Narmoberget el. -backen. (SLS 

592). I närheten finns även ett Narfall. Namnen hör säkerligen ihop; det 

är inte alltför ovanligt att namn nybildas genom utbyte av efterled i ett 

äldre namn i närheten, och det finns exempel på att en finsk efterled 

bytts ut mot en svensk (Huldén. Finsk-svenska blandnamn, Namn och 

bygd 1962, s 130). Vad förleden är för ett ord har jag ingen klar uppfatt- 

ning om. Man kan leta lika väl i finskan som i svenskan. 

Till de nyaste fynden på fasta Åland hör det Balso, Balsona som 

Hellberg anför och säkerligen riktigt tolkar som ett finskt Palosuo 

’Brandkärret’. 

I Gottby har namnet Harmåbergen (SLS 592) antecknats. Det är fres- 

tande att i det fallet utgå från ett finskt namn på -maa. Harjumaa eller 

Harjunmaa förekommer på flera ställen i Finland (Kemi, Mikkeli, Nur- 

mo). Men det finns också andra anknytningsmöjligheter i finskan för 

förleden. 

I den åländska skärgården möter allt fler namn av finskt ursprung ju 

längre österut man kommer. Men det finns säkra fall helt nära fasta 

Åland. Till de tidigare kända hör Ledsöra (utt. le:sö:ra, le:söra, lei- 
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sö:rinj) i Vårdö. skrivet Laysara 1431. Laysara öö 1431. Laijsaar öö 

1556, Leijsår 1564. Att efterleden är finskans saari ’ö’ kan det inte råda 

tvivel om. Förleden är antagligen fi. laita ’kant, rand’ som är vanligt i 

finska ortnamn. Namnet Laitasaari har det finska namnarkivet tiotals 

exempel på. Det tycks syfta dels på holmar som ligger intill fastlandet, 

dels på sådana som ligger ytterst, längst borta inom ett bruksområde. 

Ledsöra är den yttersta stora ön före Delet från Vårdö betraktat. 

Förledens ljudutveckling från ai till ei och e kan exemplifieras också 

från annat håll: Raippaluoto-Replot, Kaiskenkari-Kejskar i den öster- 

bottniska skärgården (Karsten. Svensk bygd I. s 339. 562). 

Vad förleden är i Simskäla i Vårdö är vanskligt att avgöra. Hellberg 

lämnar den frågan därhän, men diskuterar utförligt efterledens ljudut- 

veckling med utgångspunkt i fi. salo ’skogbevuxen ö’ (a.a. s. 150). Ett 

personnamn som fl. är en fullt tänkbar möjlighet. Ett Simasalo i Lappi 

innehåller enligt en upptecknad tradition namnet på en lapp (namnarki- 

vet). Som mytiskt ortnamn uppträder ett Simasalo i Kalevala. och enligt 

Väinö Solstrand är Simsalö i Sibbo en tvilling till det åländska namnet 

(Hembygden. 1918. s 134). 

Lanto (lanjto) heter en rätt stor ö i Kumlinge skärgård. Den är dock en 

tämligen sen sammanväxning av flera holmar. Härmed Sammanhörande 

namn är Lant sundet, Lanto hällorna. Man kan i detta fall knappast 

komma förbi de talrika finska namnen av typen Lantto. Lanto, Lantoo 

som benämningar på sluttningar och låglänta marker, även om deras 

utbredning i Finland huvudsakligen tycks vara östlig och nordlig. Det 

finns också ett motsvarande appellativ i finskan. 

Namnet Kaitoviken på Lemland, som även Hellberg finner osvenskt 

kan sammanställas med finska namn som Kaita, Kaitaa åsyftande bl.a. 

smala vatten. 

Namnet Jurmo i norra Brändö. i Ålandsområdets nordöstra utkant, 

har en parallell i Korpo, en av de yttersta öarna mot Östersjön. Äldre 

handlingar talar ofta om Norr Jurmo och Söder Jurmo el.likn. Även i 

Estland förekommer ett snarlikt namn: Juremaa. 

Brändönamnet skrivs Jurema 1401, Juremaa 1401, Jwrma 1537, Jörmå 

1551, Joroma 1558 — för att välja bara några belägg ur den digra 

samlingen i Hausen, Ålands ortnamn. Att det är fråga om ett samman- 

satt namn med fi. maa ’land. ö’ som efterled kan inte betvivlas. Vad fl. 

beträffar gissar jag icke utan förtröstan på en finsk form av namnet 

Georgius, känt i många former i olika språk. bl.a. finskan. 

Till dessa och några andra fall (Lappo. Lappvesi. Korsö. ä. Kosken- 
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pää i Brändö) som jag nämner i artikeln om namnet Åland kunde läggas 

åtskilliga, som är svåra att förklara utifrån nordiskt språk. Men etymolo- 

gien ligger, om man utgår från finskan, inte heller alltid i öppen dag. 

Utredningar som syftar till ett sannolikt resultat kan bli rätt tidskrävan- 

de, men kommer säkert att göras. 

Ett par hittills obeaktade namn som av allt att döma har finskt ur- 

sprung kan ytterligare nämnas. En vik på Ledsöra heter Nyttles (nýttles). 

Utan äldre skrivningar ställer sig en tolkning vansklig, men med hänvis- 

ning till utvecklingen i fallet Sålis kan man tänka sig att också detta är ett 

-laksi-namn. Förleden kunde vara ett Niitty- ’äng’. Den överlånga stavel- 

sen i det finska ordet skulle säkerligen på något sätt ha förkortats. F.ö. 

får man som sagt räkna med radikala ombildningar i ett område som har 

ringa kontakt med finskan. 

På Töftö i Vårdö finns en vik som heter Vällsvä (velsve). Måhända 

döljer sig bakom detta ett *Välivesi ’mellanvattnet’, vari efterleden har 

omformats av en metates. Namnarkivet har ett tjugotal belägg för 

Välivesi från Karelen. Savolax och Tavastland mestadels åsyftande not- 

varp (Eno, Juuka, Kerimäki, Kitee, Sulkava. Suonenjoki m.fl. orter). 

Beträffande förledens utveckling kan bynamnet Vällskog i Esbo, Ny- 

land, ge en parallell. Det torde återgå på ett finskt Välimetsä, vari sl. 

översatts enligt en tolkning som arkivchefen Kurt Zilliacus muntligen 

har framställt för mig. 

Vad Mansel ett skogsområde i Lemland betyder skall jag inte ens 

framställa någon gissning om. Måhända vore även i det fallet fi. salo 

’skogbevuxen ö’ en lämplig utgångspunkt. 

Namnkomplexet Lemböte, Lemland har diskuterats av flera forskare. 

Ivar Modéer har refererat den tidigare diskussionen men för sin del valt 

att utgå från fsv. limber, lember, fvn. limbr ‘kvist på träd, lem på kroppen 

o.d.’ som kunde syfta på utskjutande delar av ön eller eventuellt ”ha 

varit namn på någon av fjärdarna eller vikarna vid Ön” (Namn- och 

ordgeografiska studier. s. 18—23). T.E. Karsten vill i fl. se ett limb med 

betydelsen ‘får’ (Folkmålsstudier IV. Böte-namnen än en gång. ..., s. 

10). 

Ingendera tolkningen verkar omedelbart övertygande. Efter vad som 

har framkommit om finska namn i området är det omöjligt att inte i 

diskussionen införa namn med samma förled i sydvästra Finland, möjli- 

gen eller helt säkert av finskt ursprung. Från de svenskspråkiga kommu- 

nerna i Åboland kan anföras t.ex. Lemnäs, by i Kimito, Lemlax, by i 

Pargas, Lemmon, område i Houtskär. Det är Kurt Zilliacus som har fäst 
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min uppmärksamhet på dessa namn. Förleden Lem- har olika tänkbara 

anknytningar i finskan. Bynamnet Lemjok i Storkyro, Österbotten, är 

enligt Karsten bildat av lehmä ‘ko’ och joki ’å’. Då lehmä innehåller en 

för svenskan helt främmande ljudföljd är det intet tvivel om att ordet 

som del av ett ortnamn som kommit in i svenskan skulle ha anpassats. 

Man kan vänta sig antingen att vokalen förlängs eller att m förlängs. De 

äldsta beläggen för namnet Lemland uppvisar i många fall skriftbilder 

som skulle kunna tänkas avspegla en sådan anpassning: Lymæland 1431, 

Lemmelanda 1492, 1499, 1505, Leemeland sn 1539 och liknande. I det 

första belägget motsvarar y enligt Modéer ett uttal med i-ljud (a.a.. s 21 

f). En blick i Lönnrots ordbok ger flera andra anknytningsmöjligheter, 

tex.: lemi ’sankt kärr, våt äng’, lemme ‘näckros’. Något personnamn 

kan vidare komma i fråga. Jfr Stoebke, Die alten ostseefinnischen 

Personennamen. (Hamburg 1964). Om förleden i namnet är finsk måste 

efterleden antas vara det, nämligen ett -maa som översatts med -land på 

samma sätt som möjligen skett i namnet Ahvenanmaa — Åland. 

Mycket talar för att förleden i Lemböte och Lemland är densamma. 

Det vore enligt Modéer en ”metodisk orimlighet” att skilja dem åt. De 

äldsta beläggen för Lemböte ingår i den danska segelledsbeskrivningen 

1250 (enligt Modéer ca 1300) och innehåller ett n i stället för m: lynaebø- 

te o. likn. Modéer antar att det är fråga om felskrivningar. Namnformer- 

na i segelledsbeskrivningen är genomgående dåliga. Vill man bygga en 

särskild tolkning på 1200-talsbeläggen för Lemböte ligger finskans linna 

’borg’ nära till hands. Ordet ingår ensamt eller som förled i ett stort antal 

namn på höga berg, i många fall fornborgar, i olika delar av Finland, 

även i den sydvästra skärgården. Övergång n>m kan väntas ske framför 

efterleden –böte. Närheten till Lemland kan ha varit av betydelse för 

ljudutvecklingen, om inte bötenamnet är sekundärt till önamnet. 

De åländska bynamnen är enligt Hellbergs utredning genomgående 

av medeltida typ. De har sålunda intet samband med den tid som de 

åländska gravfälten representerar. Han vill inte heller betrakta de finska 

namnen såsom mycket äldre än de nu existerande svenska, att döma av 

en formulering s. 144. Det finns enligt min mening mycket som talar för 

att även de finska namnen som uppvisats är av medeltida ursprung. 

Särskilt om en del av dem kan visas innehålla kristna personnamn, såsom 

ovan antagits, är slutsatsen väl grundad. 

Ett undantag är Åland, om man nämligen sammanhåller namnen 

Åland och Ahvenanmaa. Ett sådant namnpar måste gå tillbaka till tiden 

före synkopen, vare sig man betraktar det svenska namnet som primärt 
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till det finska eller tvartom. Ingenting förhindrar oss heller att räkna med 

en hög ålder för landskapsnamnet som redan på 1200-talet tydligen 

betecknade hela ögruppen och for vissa andra namn på gamla öar. 

 

Kallor: 
Äldre belägg härstammar från Hausen. Ålands ortnamn, uttalsformer från Forsknings- 

centralen för de inhemska språken (Svenska litteratursällskapets samlingar = SLS). 

byrån för svenska spraket, det finska namnmaterialet från centralens namnbyrå. Använd 

litteratur redovisas i texten. 

 

 

Summary 

Lars Huldén: Finnish Elements in the Toponynttt 

of the Aland Islands. 

 
Long ago Axel Olof Freudenthal, who published the first scholarly paper on place-na- 

mes in Åland (1868). expressed the opinion that some of those names are of Finnish origin 

(Jomala, Jurmo, Lappo. probably also Lumpurland, Sottunga). Despite the fact that there 

have been and still are vehement differences of opinion about the Finnish elements, it is 

now beyond doubt that there are Finnish names both on the Central Island of Åland (the 

so-called Fasta Åland) and in the archipelago. A decisive contribution to the establishing 

of this fact has been given by Lars Hellberg, not least in his great work of 1980. In my paper 

I review the names discussed in scholarly literature, making additions and comments. Some 

names of probable Finnish origin, so far unnoticed. are brought into the discussion. A few 

names. probably of Finnish origin, remain obscure and will have to wait upon time-consu- 

ming research. According to Lars Hellberg, the village names of Åland are mostly 

medieval and are not connected with the prehistoric burial-grounds. This is also true of the 

Finnish names. Some of them may contain Christian personal names (Jurmo. with a form 

of Gregorius as first element). The name of the province may be older. I believe that Åland 

may possibly be derived from Finnish Ahvenanmaa. Even if the relation between the two 

names should be the opposite, as has usually been supposed, the names must have existed 

before the time of Nordic syncopation. 

 

 

Diskussion 
 

GUNNAR PELLIJEFF förvissade sig om att Huldén tänkt sig ett 

ortnamn *Harju(n)-maa till vilket bergnamnet Harmobergen sedan bil- 

dats. För sin del föreslog han ett ursprungligt bergnamn *Harmaa-vuoret 

(”gråa bergen”) i vilket förleden lånats som sådan och efterleden över- 

satts. HULDÉN gick med på att det kan vara en beaktansvärd möjlig- 

het. 
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Till diskussionen om namnet Åland tillade LARS HELLBERG att 

problemet för den händelse att namnet är av svenskt ursprung komplice- 

ras av att de gamla namnen på -land brukar beteckna distinkta öforma- 

tioner, medan Åland har varit en arkipelag. HULDÉN instämde i att 

namnet i så fall sannolikt borde vara ett ursprungligt önamn och hänvisa- 

de till att tidigare forskare har placerat det i trakten av Saltvik eller 

alternativt Jomala. 

 

Bland de namn som kan ha finskt ursprung ville HELLBERG också 

nämna Vandö, främst med tanke på namnets oklara geografiska syft- 

ning. Det måste undersökas närmare, liksom många andra namn i 

samlingarna och lantmäterihandlingarna från Åland. 


