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Fjellfroskvatn fiske— og utmarkslag

Wanny Woldstadsveg 129, H404

9013 Tromsø

Kartverket Tromsø

Stedsnavnregisteret v/Aud-Kjersti Pedersen

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

Endring av stedsnavn for Fjellfrøsvatn/FjelIfrøselva m fl

Fjellfroskvatn fiske- og utmarkslag organiserer de fleste private grunneiere, boligeiere og har mange

hytteeiere som støttemedlemmer. Samlet ligger det 50-60 boliger og hytter som grenser til dette

vannet. Vi mener oss å ha rett til evt å reise navnesak etter § 5.c.

De siste årene har Kartverket begynt å bruke navnet «Fjellføsvatnet» på det som vi lokalt benevner

«Fjellfroskvatnet». Vi tok derfor kontakt med Kartverket i september 2015og ba om en redegjørelse

for valg av stedsnavnet. Vi mottok svar 21.sptember. Svaret ble behandlet i vårt styre der vi ønsket å

fremme ønske om bruk av det lokale navnet i offisielle sammenhenger. Saken ble lagt fram for

generalforsamlingen som enstemmig sluttet seg til dette 18.mars 2016.

Vi ser at mye av det omfattende arbeidet som Kartverket gjør når det gjelder stedsnavn kan være

vanskelig å fange opp for oss som bruker disse navnene til daglig. De siste årene har friluftslivet økt i

omfang. Dermed behovet for nye kart blitt større. Bruk av værmeldings- og skredvarslingstjenester

likeså. At vårt lokale fjell, fiskevann og elv er interessant for forskning bidrar også til økt

oppmerksomhet.

Det vi nå oppdager er at vi i offentlige kart og værtjenesten YR.no ikke lenger finner vårt velbrukte og

lokale stedsnavn «Fjellfroskvatn» når vi søker på det. Derimot finner vi navnet Fjellfrøsvatn/-elva. Vår

kommune Balsfjord har de seinere år gitt navn på veier, og «vår» vei har navnet Fjellfroskveien. Det

har altså «sneket seg inn» en navnebruk som vi lokalt ikke bruker eller har brukt  i  flere generasjoner.

Første bofaste ved Fjellfroskvatnet kom ca 1820-1830 og etablerte mindre fjellgårder, gjerne i

påvente av noe bedre (A.O. Haugli: Balsfjorden og Malangens historie, bind 2). Svensk reindrift hadde

etter at de begynte med tamreindrift - antatt på 1600-tallet - drevet nomadisk veksling mellom

vinterbeitei Karesuando-området i Sverige og sommerbeiter lavlandet ved Balsfjorden og Malangen.

Underveis passerte noen av disse Fjellfroskvatnet, eller Geatkejávri som Kartverket har tatt i bruk

som samisk navn. Det er altså tre navn for samme vann; det lokale navnet Fjellfroskvatnet,

Kartverkets Fjellfrøsvatnet og det samiske navnet Geatkejávri. Geatke er samisk for jerv.

For å rydde bort enhver tvil om hva navnet referere til, så har ikke det lokale navnet «fjellfrosk»

noensinne referert til en froske-/amfibieart. En slik froskeart finnes da heller ikke. Også for
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lokalbefolkningen så har betydningen vært «jerve-vannet». Området rundt vannet har gunstige

betingelser for jerven, med gode yngleplasser og god mattilgang, bl  a  rein som passerer vår og høst.

I redegjørelsen for «Fjellfrøsvatn» skriver Aud-Kjersti Pedersen, navneansvarlig for Nord-Norge, at

«Det er altså ordetfje/Ifrøs 'jerv' som ligger til grunn for navnet, men sisteleddetfrøs har blitt

blanda sammen med ordetfrausk, frøsk, frosk, så derfor må man nok regne

forma FjeI/froskvatnet som ei folkeetymologisk omtolking av navnet. Grunnen er nok at den

egentlige betydninga til navneleddet har blitt glømt, og av den grunn har navnet blitt

omtolka og kopla til ordetfrøsk, seinere frosk.»

Pedersen oppgir som eldste skriftlige belegg en kartserie omtalt som Tromskrokeringer» som ble

handtegnet i 1869. På dette kartet har vannet navnet «Fjeldfrösk Vd» og elva «Fjellfrosk Ev».

Området ved vannet ble kolonisert på 1820-1830 tallet (3-4 gårdsbruk) og med noe flere tilflyttere

seinere i mellomkrigstida. Om det har foregått en slik folkeetymologisk omdanning, må det ha skjedd

relativt tidlig, da nåværende lokalbefolkning har fått overført stedsnavnet Fjellfroskvatn i minst  3

generasjoner. Det lokale navnet «Fjellfrosk» vært I bruk I omtrent over 100 år!

Pedersen refererer videre til Nynorskordboka og skriver:

Nynorskordboka har ordet fjellfross m med betydninga 'jerv’, og ordet er også registrert i Ivar

Aasens Norsk Ordbog (1873) finner vi oppslagsordetfjellfross, m. med betydninga 'jerv'. Om

utbredelsen av ordet har Ivar Aasen ført opp Nordland, men med spørsmålstegn etter, og det

betyr nok at han ikke har hatt nøyaktige opplysninger om bruken av ordet. Han opplyser at

på Sunnmøre (som hans egen dialekt var fra), var ordet «Ikke meget brugl.», og det betyr at

ordet ikke var vanlig brukt i dialekten.

Ordet Fross (hankjønn) forklarer Ivar Aasen slik: «en Han-Kat (modsat Køysa). Sdm. [=

Sunnmøre] Ndm. [= Nordmøre] Afvig. Frøs, Indh. [Innherred] Namd. [Namdalen] Nordl.

[Nordland].»

Ordet «fjellfross» er altså registrert av Ivar Åsen omtrent samtidig med påtegningen på kart for

«fjeldfrösk/fjeldfrosk». Men det framgår også at kunnskap om utbredelsen er mangelfull, og at ordet

«fjellfross» ikke var vanlig i Aasens egen dialekt. Ordet «fjellfrøs» omtales som avvikende, og må da

antas å ha enda mindre utbredelse.

Forklaringen Aasen gir for ordet «fross» og avviket «frøss» er «en Han-kat». Dette siste trenger nok

en forklaring da jerven ikke er et kattedyr og heller ikke har noen ytre kjennetegn som skulle tilsi

noen likhet.

Pedersen nevner - uten ytterligere utdyping - mulig opphav i gammelnorsk:

Ordetfress (hankjønn) er belagt i gammelnorski betydninga 1. 'hannkatt' 2. 'bjørn'

Søk i stedsnavnbasen viser at det kun er to stedsnavn i Norge der «fjellfross» eller «fjellfrøs» inngår,

vårt vann/elv samt et nes I Sør-Varanger (Fjellfrossnes). Her med samisk navn Geatkenjárga.

Vi tolker det dit at ordet fjeIIfross/fjellfrøs er svært lite utbredet og fortsatt er svært Iitei bruk. De få

steder vi ser det brukt er blant besøkende med akademisk bakgrunn, gjerne biologer/botanikere. Her

finnes en artikkel i årbok fra 1938 for Norsk Botanisk Forening som omtaler en botaniker som

besøkte gården Svendborg ved Fjellfrøsvatnet på 1800-tallet. I dag finner vi navnet Fjellfrøsvatnet
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brukt  i  vitenskapelige artikler basert på bestandsforskning på ørret og røye, dvs brukt av personer

som er pålagt å følge Kartverkets normering.

Andre kilder som Wikipedia oppgir at ordet «fjeldfross» kan ha driftet fra gammelnorsk (i

betydningen hannkatt) inn i tysk i form av navnet «Vielfrass», noe Pedersen også har nevnt. I Duden

(www.duden.de) sies det at navnet kommer Aus dem Niederdeutschen  <  mittelniederdeutsch

velevras, vêlvratze, unter fälschlicher Anlehnung an Vielfralê umgebildet aus älter norwegisch fjeldfross  =

Bergkater). Noen begrunnelse eller belegg for dette gis ikke.

På den annen side uttrykker nok den tyske varianten en utbredt oppfatning omjerven som en «storeter»

og «umettelig fråtser». Wikipedia viser at dette går igjen i en rekke land som Finland og flere

østeuropeiske land samt Frankrike.

Dette framgår også av Norsk historisk leksikon 2. utgave, 3. opplag (2004):

Fjellfrass, Æ, ierv. Egentlig «fjellbjørn», eller «fjellkatt», jf. gno. fress, Æ, bjørn, hannkatt.

Ordformer som felefra(n)s og liknende går tilbake på mellomtysk veelvrâtz eller villevras, det vil si

storeter, som i sin tur visstnok var oppstått ved feiltolkning av det gammelnorske ordet.

Denne «sveipen» som det gammelnorske ordet har hatt fra Norge via sørlig Tyskland og tilbake igjen,

synes å ha dratt med seg en uberettiget forståelse avjerven som grådig storeter. Den har status som sterkt

truet på Norsk rødliste for arter 2015. Ordet «fjellfrøs» drar med seg uheldige konnotasjoner gjennom sin

folkeetymologiske europeiske vandring. I tillegg kommer at det latinske navnet på jerv, Gulo Gulo, betyr

storspiser.

Det nasjonale Rovdyrsenteret gir følgende beskrivelse avjerven:

Jerven er en åtseleter. Det betyr at den kan spise allslags dyr som har vært døde i lang tid,

enten fordi jerven selv har drept dem, eller fordi andre rovdyr eller mennesker har drept

dem. Den har veldig god luktesans, og lukter seg fram til døde dyr på lang avstand. I tillegg

har jerven kraftig kjeve som gjør at den kan tygge over frossent kjøtt og svære

reinsdyrbeinl Jerven er helt avhengig av reinsdyr som byttedyr, men spiser også sau/lam,

smågnagere, rype og hare.

Jerven lagrer maten i snøbreer, steinurer, bekker og myrhull. Det er veldig sannsynlig at når

tilgangen på åtsel er dårlig, så vil jerven drepe flere dyr selv. Særlig på senvinteren når

matlagrene er tomme, er jerven en effektiv jeger fordi den flyter godt på snøen med de store

labbene sine. Andre dyr synker ned i snøen når den blir dyp eller råtten, som om våren når

det blir varmere.

Det er altså ingen ting som tilsier at jerven er en umettelig storeter, snarere en fornuftig planlegger som

sikrer seg tilstrekkelig matforsyning ved å lagre med tanke på dårligere tider. l tillegg så erjerven utstyrt

med store labber som flyter på råtten snø om våren nettopp når mattilgangen er svakest.

Norsk Ordbok 2014 sitt setelarkiv gir ingen oppslag for» Fjellfrøs», men det finnes et mindre antall

sedler for «Fjellfrosk». Regionalt (Salangen, Torsken, Narvik) og lokalt (Malangen, som i dag er del av

Balsfjord kommune) er det opptegnet varianter av «fjellfrosk» som «fjellfrausk» eller «fjellfrøsk»,

begge med betydningen «jerv». En seddel angir også hvorfor jerven omtales som fjellfrosk: «Det

norske Navn passer sig vel paa dette Dyr, fordi den baade opholder sig i Fieldene, saa og ligner en

Fraask i Skabning, især i Fødderne, og naar de ligger».

Og her er vi tilbake til det lokale navnet «fjellfrosk» og den forklaring på hvorforjerven lokalt har hatt

navnet fjellfrosk (og ikke -fross, —fras eller -frøs). Forklaringen utelukker ikke at «fjeldføs» har vært

delaktig i opprinnelsen, men ikke fordi ...sisteleddetfrøs har blitt blanda sammen med ordetfrausk,frøsk,

frosk som Pedersen skriver. Det lokale navnet er ikke en mer eller mindre tilfeldig sammenblanding.



i

Q

 

Siden jerven var, og fortsatt er, hyppig observert rundt Fjellfroskvatnet, ikke minst om våren når den satte

tydelig spor i snøen, så beskrev man jervens adferd og bevegelseri råtten vårsnø til å likne på måten en

frosk tar seg fram på et litt gjørmete underlag. Denne beskrivelsen og navngivingen er overlevert i flere

generasjoner, både lokalt, i Balsfjord kommune og nabokommuner.

Vi synes dette er en flott historie om hvordan språk og navn kan utvikle seg gjennom lokal innovativ

meningsfull sammenlikning mellom dyrearter og skaper et unikt navn på et vann. Det finnes ingen andre

Fjellfroskvatn. Dette vannet forvalter vi etter beste evne og vi ønsker også å kunne forvalte det videre

under det for oss riktige navnet Fjellfroskvatnet. Vi ber derfor om at Fjellfrøsvatnet (og tilhørende

Iandskapsnavn) gis tilbake sitt lokalt godt forankrede navn Fjellfroskvatnet sidestilt med det samiske

navnet Geatkejávri som offisielt stedsnavn.

Fjellfroskvatn, 10.oktober 2016

å  -

Arne Rydningen

Styreleder

Fjellfroskvatn fiske- og utmarkslag


