kjøpere til slike steder. Enslig beliggende setrer med vanskelig atkomstforhold kan ha liten verdi for garden I framtla. Enkelte
garder kan ha flere enn en seter. I slike høve kan frasalg fra garden være riktig.
Selv om setrene har mistet mye av sin jordbruksmessige betydning er det neppe riktig å gå til alminnelig frasalg av setrene. På
langt sikt må det være bedre å beholde de og drive en eller annen
form for bortleie.
Salg av hyttetomter har vært aktuelt pa mange setergrender og
setervoller. Under bestemte vilkår kan det være forsvarlig. For det
første bør ikke tomtene plasseres på mark som kan ha betydning
for landbruksmessig utnyttelse.
For det andre må en være nøye med plasseringen av hyttene
shk at de ikke virker skjemmende for setergrenda og landskapet
forøvrig. Særlig er dette viktig I terreng som er snaut.

Johan Borgen:
Jeg forblir et fanatisk friluftsmenneske så lenge jeg kan røre meg.
Jeg tror at forholdet til naturen er viktigere for oss nordmenn enn
vi selv er klar over. Det er blitt nesten for selvfølgelig for oss. Vi
må verne om den med nebb og klør — ja, selv om det går ut over
det vi kaller levestandard.
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Noen navn fra fjelltraktene mellom Røros
og Meråker
AV JØRN SANDNES

Når du går i fjellet og ikke har det for travelt med å komme fram
til neste hytte eller nærmeste moltemyr, kan du få tid til så mangt.
Du kan til og med rekke å tenke over hva det eller det navnet i
fjellet betyr og hvordan det er blitt til. Fjellnavn og noen andre
navn i fjellet er det som skal være emnet for denne artikkelen. Vi
skal ta for oss et lite utvalg av slike navn fra fjelltraktene mellom
Røros-området i sør og Meråker I nord.
Om vi begynner denne ferden gjennom navnegeografien i sør
og går nordover, kan vi først ta for oss Viglan, navnet på det ruvende fjellpartiet mellom Feragen og svenskegrensen, med topper
som Viggelpiken {også kalt Viggelplggen eller bare Viggelen), Midtviggelen, Storviggelen og, som en utløper mot sør, det noe lågere
Viggelskaftet. Som navn på hele fjellområdet brukes forresten også
entallsordet Viggelen ved siden av flertallsformen Viglan. Vi skriver her Viggelen med dobbel g, fordi dette samsvarer best med uttalen. Den ekte, gamle uttalen på stedet er alltid viktig å kjenne
når en skal prøve å forklare navn. Men navnet Viggelen blir det
selv da vanskelig å tolke. En mulig forklaring er at det har sammenheng med et nynorsk dialektord vigg «økse-egg», svensk vigg(e)
«kile, kjegle». Et navn med slik betydning kunne passe godt på den
kvasse Viggelpiken, med sin karakteristiske profil. Av de andre
navna her kan vi merke oss Viggelskaftet. Ordet skaft brukes ofte
nettopp om langaktige, låge utløpere fra høgre fjelltopper.
Omkring Vigelfjella ligger det en rekke Innsjøer med navn av
en type som nok mange har fundert mye over, nemlig de som ender
på -agen: Feragen, Røragen og Bolagen på norsk side. Bolagen og
Malmagen på svensk side av grensen. Her kan vi Ikke gå nærmere
inn på hvert enkelt av disse navna. Men vi nevner at dette ag
i agen er nær I slekt med å «elv» (jfr. -åga mange steder nordpå).
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Begge orda er igjen slektninger av latin aqua «vatn». Slike navn på
-agen er stort sett konsentrert til nettopp disse bygdelag i Skandinavia, men det fins også enkelte langt nord i Jemtland og sør I
Dalarne. Førsteleddet i de fleste er nok et elvenavn. Således er det
elva Borga som har gitt navn til både den svenske og den norske
Bolagen (uttalt Bål- med åpen å-lyd og tjukk 1).
Lettere å forklare enn disse navna er Ruten, navnet på grensefjella øst for Viglan. Det er rett fram gammelnorsk (h)rutr «vær,
«sauebukk», brukt som fjellnavn. Ruten fins også andre steder,
bl.a. som grensefjell mellom Selbu og Tydalen. I det hele tatt er
dyrenavn vanlig som fjellnavn. Vi finner mange både av Bukken,
Hesten, Kua, Merra, Geita og Tronden («galten»).
Mellomrlksvegen østover fra Røros har gjort navnet Vauldalen
godt kjent. Som så ofte ellers er det elva gjennom dalen som har
gitt den navn. Elva Vaula, som renner ut I Borga I Brekkebygda,
har et navn laget til gammelnorsk vadill «vadested». Vaula betyr
vel da «elva som har brukbare vad».
Går vi nå nordover fra Vauldalen eller Brekken, kommer vi
til et par andre serier av navn, der det også viser seg at et elvenavn
er det primære. Det er for det første navna Hyddsjøen, Hydda og
Hyllingen (eldre Hydd-lingen).
Begge innsjønavna kommer av
elvenavnet Hydda, men opphavet til det igjen må sies å være uvisst.
En annen slik serie er de kjente Innsjønavna Riasten og Rien, som
knyttes sammen, både geografisk og navnemessig, av elva Ria. Det
er mulig at dette elvenavnet går tilbake på et gammelt germansk
fellesnavn for elv, som er kjent fra angelsaksisk i formen rib «bekk,
strøm». Sisteleddet -asten som vi finner I Riasten, er det derimot
uråd å gi noen forklaring på.
Som en ser, blir det mange «kanskje» og mye usikkerhet når
en skal forklare navn, I hvert fall mange av de mest kjente og
interessante navn. De er ofte utgamle, kanskje bortimot et par tusen
år eller så, og kan ofte ha bevart i seg språkstoff som ellers Ikke
er I levende bruk. En annen sak er at mange egentlige fjellnayn
kan være nokså unge, ofte f.eks. laget til eldre eksisterende navn.
Stordelen av slike helt gjennomsiktige navn blir det her ikke plass
til å komme Inn på i det hele tatt.
På fjellet nord for Rien og øst for Riasten ligger Innsjøen Langen. Og for én gangs skyld har vi da å gjøre med et slikt greit og

Vigelfjellene
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fra Vauldalen,

med Vigelpiken
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enkelt navn. Det betyr rett fram «den lange». Innsjøen har igjen
gitt navn til høgda nordafor, Langsvola. Skulle en skrive fjellnavnet mer etter uttalen, ble det 'Lzngsvåla. Fjellfolk vil kjenne
igjen dette våla, vola, vora fra utallige andre fjellnavn i Trøndelag.
Det går tilbake på gammelnorsk varda «varda». Når det er blitt
et vanlig grunnord i fjellnavn, skyldes det nok helst en sammenligning, slik som når stav eller staur eller hatt brukes på samme
måten i fjellnavn. Våla, vola, vora brukes nå helst om Ikke særlig
høge fjell.
I grensetraktene her øst for Rien har vi også Viggelfjella (Nordviglan) Viggelsjøen og ei elv Vigla. Språklig må det være samme
navn som Viglan lenger sør, men det er så langt mellom de to
navneseriene at vi visst må regne dem som uavhengige av hverandre.
Rett øst for Stuggusjøen I Tydalen, med eldgammel fjellveg
over til Herjedalen, ligger Skardørsfjella. De er nevnt som «Skars
Fiallet» på et svensk kart fra 1646 og har nok navn etter skaret
der fjellvegen førte over, -døra må være lagt til fordi et parti av
skaret ble sammenlignet med ei dør. En kan jamføre med et navn
som Skurdalspor^en på grensen mellom Meråker og Storlien. Når
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Mot Sylene med Storsola i
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midten.
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det på svenske kart fra nyere tid blir skrevet «Skarvdørrcn», skyldes nok v-en feilaktig innblanding av et annet vanlig grunnord I
fjellnavn I traktene sørover fra Stjørdalen, skarv. Skarven (her
hankjønnsord), Skarvan (flertall) brukes mye om høge, snaue, ofte
sundrevne fjell, som f.eks. Skarvan i grensen mellom Selbu og
Stjørdalen.
De aller høgste og mest kjente fjella mellom Røros og Meråker
er Sylan, der Storsylen tøyer seg helt opp i 1762 m. Også dette
fjellnavnet skal nok forklares som et sammenligningsnavn. De kvasse
toppene, kanskje helst Storsylen, er blitt sett som syler opp mot
himmelen. En av de høgste fjelltoppene i Sylan heter som kjent
Storsola. Hvordan dette navnet skal forklares, er igjen usikkert.
Men den mest nærliggende, at det bent fram skal være ordet sol,
kan neppe være rett. Språklig er det også vanskelig å knytte det
til syl.
Tar vi nå videre nordover fra Øvre Tydalen, kommer vi til de
traktene som i historien er blitt så kjent gjennom Armfeldt-tragedien

Kluken i Meråker

1718-19, da et par tusen soldater omkom i snøstorm og kulde på
fjellet, hendinger og trakter som har inspirert Johan Falkberget til
noe av hans fineste diktning. Her har vi Essandsjøen eller rettere
Esanden. Navnet er sikkert eldgammelt og vanskelig å forklare.
Det kan være et gammelt Eisandi, presens partisipp til det gammelnorske verbet eisa «skynde seg, fare fort fram». Etter alt å dømme
må Esna, navnet på utløpselva, være av samme opphav. Men også
her er det vanskelig å finne en akspetabel språklig og saklig sammenheng.
Det høge Øyfjellet vest for Esanden har også et navn som er
verre å forklare enn en skulle tro når en bare leser det på kartet.
Tydallngene uttaler det Øfele. Den siste delen er grei nok, for
fjell heter fei I Tydalen. Men Øy kan vanskelig ha blitt til 0 , så
kanskje er det heller gammelnorsk audr «øde» som ligger til grunn.
Vest- og nordover fra Esanden finner vi flere fjellnavn på
-kleppen: Riskleppen, jGardkleppen, Røkleppen, Sankåkleppen,
Blakkakleppen, Remskleppen. Det er det mye brukte grunnordet
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klepp, gammelnorsk kleppr, som er vanlig over størstedelen av
landet I betydningen «fjelltopp, berghøgd». Dette er det samme
som svensk klimp (det ordet fins også såvidt I Trøndelag) og er
nær I slekt med et annet vanlig fjellgrunnord, klump.
Nord for Esanden har vi også Sankåa og Sankkjølen (jfr. svensk
sank «sumpig, våtlendt»). Ordet kjøl har her den betydningen som
er vanlig I disse traktene: høgtliggende myr- og mosevldder, ofte
brukt om overgangen mellom dalfører. I andre bygder og i andre
navn kan igjen kjøl ha den betydningen «fjellrygg» som vi tenker
på når vi snakker om «Kjølens rand» og gjerne assosierer med en
båtkjøl, en båt med kjølen I været. Det er vel også mest rimelig
at dette er opphavet til bruken av kjøl i navn på fjell, høgdedrag
og myr-«kjøler».
Kulturhistorisk Interessante navn i disse traktene er de som begynner på Falk-. Vi har Falkhyttvåla sør for Nea i Øvre Tydalen
og Falkfangarvåla I merket mot Meråker. I eldre tid var fangst av
falk til jaktfalker en viktig og lønnsom beskjeftigelse. Således fortelles det i 1740-åra om disse grensefjella at her «pleier de hollandske falke-fangere om mldtsommers-tld at være og fange falke.»
Et vitnemål om dette er da navna på Falk-.

store dalen», mens navnet Stjørdalen skriver seg fra et eldgammelt,
uforklart navn på Stjørdalselva (gammelnorsk Stjor).
Lenger nord kommer vi ned I hoveddalføret gjennom Teveldalen, der det eldgamle vegsambandet østover fra Stjørdalsbygdene
har gått, riktignok enda litt lenger nord enn der vegen nå går, —
før gikk denx^jennom Skurdalsporten. Teveldalcn har navn etter
elva Tevla. D^et navnet har igjen kanskje språklig sammenheng med
et dialektord tave, som betyr «gå seint og smått». Nå er ikke det
noe Tevla gjør hele vegen, men på enkelte deler av den kan kanskje et slikt navn passe.
^•
Vi har her gått med stormskritt gjennom grensefjella. Mer enn
et svært lite utvalg av navn har det Ikke blitt plass til å ta med.
De som vil lese mer om fjellnavn i Trøndelag, kan finne endel i
boka «Namn i fjellet» (Norske Samlaget, Orion-bok, 1968).

Fortsetter vi nå nordover og krysser fylkesgrensen mot NordTrøndelag, kommer vi til et interessant fjellnavn I Meråker, Kluken
(uttalt klukjinn), Stor-Kluken, Litl-Kluken, Klukskaftet. Navnet
Kluk eller Kluken fins ellers som gårdsnavn I Verdalen og i Mattmar
og Alsen I Jemtland. Alle stedene er det kanskje opphavelig fjelleller bergnavn. Det har vært antatt at navnet er beslektet med
angelsaksisk clut «berg».
Enda mer usikkert enn dette navnet er Fongen, uttalt fanginn,
navnet på det høge grensefjellet mellom Tydalen, Selbu og Meråker.
Språklig har det kanskje sammenheng med verbet fange.
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Ved Falkfangarvåla og Kluken er vi nå kommet så langt nord
at vatnet faller nordover til Meråker og Stjørdalen. Her når vi
først ned til fjellbygda Stordalen. En viss ytre navnelikhet Stjørdalen — Stordalen fikk lek og lærd i gammel tid til å tenke seg
at det egentlig var samme navnet, og det laget seg til og med et
sagn om at Stordalen skulle være den først befolkede del av Stjørdalen. Begge deler er rene bomskudd. Stordalen betyr selvsagt «den

Fra Rolf Edbergs bok: Et støvgrann som glimter:
En skal ikke ha det travelt i fjellet. En skal stoppe iblandt, suge
i seg linjenes spill, ta vidda inn i sinnet. Fornemme roen over alle
tinder. Lytte til stillheten. Oppleve samme undring som alltid og
over alt er velkjent og likevel ny. Det er andakt i en sådan stund.
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