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Ortnamnet Hassmyra på Vs 24
Staffan Fridell

På den kända inskriften Vs 24 från Hassmyra i Västmanland (numera vid 
Fläckebo hembygdsgård) finns enligt allmän mening det äldsta belägget 
på bynamet Hassmyra. Det står i genitiv styrt av prepositionen til. Sven 
B. F. Jansson (1964, 72) återger prepositionsfrasen translittererad som til 
x hasuimura, vilket han transkriberar som til Hasvimyra. I namnregistret 
är uppslagsformen ”Hasvimyraʀ f. pl.”. Sophus Bugge (Brate och Bugge 
1891, 226) säger däremot: ”Jeg formoder, at der skal læses hasumura, 
Hasumýra.” Han kommenterar inte närmare varför han anser att man ska 
läsa runorna så. Lena Peterson (2007, 313) translittererar liksom Jansson 
ortnamnet som hasuimura, men har uppslagsformen Hasumӯraʀ, försedd 
med frågetecken.

Jansson (1964, 73) påpekar dock att det faktiskt finns mer att läsa här på 
stenen: ”I 65 u [det första u:et i ortnamnet] finnas spår av en felristning: 
från huvudstaven utgå m-bistavar. Ristaren har alltså först ristat hasm, 
vilket han sedan ändrar till hasu.” Han förklarar senare i artikeln detta 
något utförligare (s. 75): ”I denna runföljd finnas spår av felhuggning: 
ristaren har först ristat hasm, vilket han ändrar till hasum; därefter har 
han mellan u och m inskjutit en i-runa. Detta torde visa, att Balle har varit 
osäker på hur ortnamnet skulle ristas.”

Jag har själv på plats kunnat bekräfta Janssons läsning i detta avseende. 
Med tanke på felristningen bör man i stället rätteligen translitterera 
has0muimura. En translitterering bör ju objektivt återge vilka runor som 
går att läsa på stenen, oavsett vilka teorier man har om ristarens avsikter 
eller tillvägagångssätt, och då finns det faktiskt en binderuna 0mu här.

Jansson har säkert rätt i att binderunan är en följd av en felristning men 
har enligt min mening inte rätt förstått vad som har hänt. Jag menar att 
ristaren faktiskt hela tiden har haft för avsikt att hugga hasumura. Han 
hoppar dock av misstag över den första u-runan och ristar i stället det m 
som skulle komma härnäst. Ristaren upptäcker inte sitt misstag förrän han 
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har huggit in huvudstaven till nästföljande runa i sin planering, nämligen 
u. Han går då tillbaka och ändrar m-runan till ett u. Egentligen borde 
han sedan fortsätta med att bygga ut den redan huggna huvudstaven 
(i det planerade andra u:et) till ett m, men han menar förmodligen då 
att ett sådant m, i synnerhet dess vänstra bistav, skulle komma alltför 
nära det första u:et. Han bestämmer sig därför för att låta den huggna 
huvudstaven förbli som den är och inte måla i den i den färdiga ristningen 
(på samma sätt som m-bistavarna i den första m-runan, som rättats till 
ett u, inte heller ska målas), utan han går i stället vidare med att till 
höger om den ristade huvudstaven hugga nästa runa i sin ursprungliga 
planering, nämligen ett m. Eftersom han inte tänker måla den ensamma 
huvudstaven, så låter han m:et hamna relativt nära denna. I en omålad 
inskrift blir den ensamma huvudstaven ett i, vilket, som Jansson (1964, 73) 
påpekar ”står trångt mellan 65 u och 67 m”. I en imålad ristning har det 
stått hasumura (se fig. 1).

Sophus Bugge (Brate och Bugge 1891, 226) har tilltalande tolkat för-
leden i namnet Hassmyra som bestämd form pluralis av ett adjektiv mot-
svarande fvn. hǫss ’grå’. Fonemet /ǫ/ kan som bekant i östnordiska run-
inskrifter betecknas på flera sätt: o, a eller digrafer som au eller ao är 
väl de vanligaste. Mansnamnet Hǫswi, som är belagt på två uppländska 
run stenar avseende samma person, skrivs ena gången haosui (U 77) 
och andra gången hasui (U 78). Eftersom detta namn sannolikt är en 
substantiverad, svag form av samma adjektiv hǫss (Peterson 2007, 132), 
så visar de två runbeläggen på mansnamnet dels att adjektivet faktiskt 
funnits i Östnorden under vikingatiden, dels att det också på östnordiskt 
område haft omljudsvokal.

Ortnamnet Hassmyra är senare belagt i två olika medeltida texter: ”in 
hasumyrum”, ”in hasumurum” (1371 Skl Vsm f. 8r), ”hasamyrom” (1399 
9/10 Västerås DRApp). Lars Hellberg (muntlig uppgift i referat hos Lagman 

Fig. 1. Del av Vs 24 Hassmyra som imålad ristning, med felristningarna i grått
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1990, 83) har föreslagit att efterleden i namnet inte är myr f., utan i stället 
motsvarar det besläktade dialektordet mur m. — med samma betydelse: 
’sankmark, myr, mosse’ — som är väl belagt i naturnamn i Gästrikland, 
Uppland och Västmanland. Det kan dock, enligt min mening, inte säkert 
avgöras om det är myr eller mur som är ursprunglig efterled i namnet.

Sammanfattningsvis bör man alltså visserligen translitterera ortnamnet 
i Vs 24 som has0muimura men transkribera det som Hǫsumӯra (-mūra), 
gen. av det plurala ortnamnet Hǫsumӯraʀ (-mūraʀ) ’de grå myrarna’.
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