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What do the tree names «rogn» and «asal» mean?

Sorbus is a complex genus with many apomictic microspecies. Traditionally, people have distinguished 
between rowan Sorbus aucuparia (in Norwegian «rogn» or «raun») and whitebeams Sorbus subgenus Aria 
(in Norwegian «asal»), but not between the different whitebeams. Most etymologists consider «raun» to be 
derived from raud = red (because of the red berries), but a more likely interpretation is runn = bush, cluster of 
small trees. Rowan bark was an important fodder for cattle and sheep, and preferentially taken from young and 
small trees. Therefore, the tree itself was called «raun», which later evolved to «rogn». The English vernacular 
name rowan is basically the same.

Whitebeams are generally small, but Swedish whitebeam Sorbus intermedia grows as a moderate tall tree 
with hard and strong wood. Therefore, it was well suited for making axletrees (load-bearing bars or beams in 
carts and wagons). In Norse, axletree was called ǫxultré, and since Sorbus intermedia was a preferred tree for 
making ǫxultré, it was called «oxel» or «oxelträ» in Swedish and «akseltræ» in Danish. «Asal» is a corruption 
which has later been transferred to the other species of the subgenus.
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Rogn og asal Sorbus er ei uoversiktlig slekt med 
mange apomiktiske småarter (genetisk identiske 
planter som utvikler frø uten befruktning). Fra 
gammelt av har folk skilt mellom rogn (med sam-
mensatte blad) og asal (med mer eller mindre hele 
blad), men ikke mellom de ulike asalene. De mest 
utbredte her til lands er bergasal Sorbus rupicola 
og rognasal S. hybrida, som begge vokser spredt 
langs kysten til Nordland. Dessuten er svensk asal 
S. intermedia (figur 1) planta inn og naturalisert 
mange steder i landet.

Rogn Sorbus aucuparia (figur 2) er en mer hard-
før art som vokser over hele landet. På det tidligere 
så trefattige Jæren var rogn – eller raudn, som det 
het der – mange steder det eneste treet som vokste, 
ofte som en liten busk. Derfor ble raudn synonymt 
med tre, og i en velkjent anekdote fra Ryfylke får 
vi høre om en jærbu som kom på besøk og måtte 
forklare for sønnen sin at «der ser du ein raudn so 
dei kadla bjørk».

Skavtreet framfor andre
Rogn har vært brukt på mange måter. Veden er hard 
og sterk og var velegnet til meier, ski, rivetinder, 
økseskaft og andre bruksgjenstander. Av barken 

laget de en slags grøt som de brukte på utslett 
og sår. Det var likevel som dyrefôr treet har hatt 
størst betydning. Både blad, bær, kvister og bark 
kunne nyttes for å berge dyra gjennom vinteren, og 
tilgang til «bjørg» (= berging; her brukt i betydningen 
utmarksfôr) var mange steder en forutsetning for 
husdyrhold. Sannsynligvis er det dette som ligger til 
grunn for det norrøne ordtaket reynir er bjǫrg Þórs 
(= rogn er Tors berging) (Olsen 1940).

Mest verdifull var barken, som ble skavet av som 
skav (norrønt skaf). Rognebark har vært brukt som 
husdyrfôr fra de eldste tider, og er også ettertraktet 
av elg om vinteren (figur 3). Som regel henta de 
skavveden heim før de flekket av barken (figur 4), 
og det var ikke bare rogn de brukte. Der det vokser 
alm, var det gjerne dette treet som ble foretrukket, 
ellers var det rogn og osp som var holdt for å være 
de mest næringsrike skavtrærne. «Raunen gjø, 
øspa fø, hegg gjev merg i legg, vie velte, seljå 
svelte» sa de i Kinn (Sogn og Fjordane), og liknende 
skavrim er kjent fra store deler av landet (Ropeid 
1960, Høeg 1974:98-99). I Nord-Norge var det så 
vanlig å bruke rogn til skav at skav mange steder 
har blitt navn på selve treet. Navnet har også gått 
inn i nordsamisk som skáhpi (= rogn). 
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Figur 1. Svensk asal Sor-
bus intermedia. Bæra er 
spiselige, men ikke spesielt 
gode, og ender som regel 
som fuglemat. Foto: Otto 
Frengen. 
Swedish whitebeam Sorbus 
intermedia. The berries are 
edible, but not particularly 
tasty, and usually end up as 
bird food. 
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Ulike former av navnet
Navnet opptrer i mange former. Raun (noen steder 
uttalt raudn) har fra gammelt av vært den vanlige 
formen på Vestlandet nord til Sogn og i indre dal-
strøk på Østlandet (Telemark, Numedal, Hallingdal, 
Valdres). Rogn (noen steder røgn, røgne, rogne, 
ragn, rong) er en nyere form (Østlandet, Vestlan-
det nord for Sogn, Trøndelag, Nord-Norge) som er 
avledet av raun på samme måte som stedsnavnet 
Skogn (Nord-Trøndelag) er avledet av Skaun (med 
usikker betydning) og Frogn, Frogner (flere steder 
på Østlandet) er avledet av Fraun(ar) (= nærings-
rik jord). Andre varianter har vært røne (Tydal), 
rønne (Selbu), rønn (kyststrøk i Agder; Idd), rån 
(Sunnfjord), røyn (Lierne, Røyrvik) (Norsk ordbok 
1966-2016, Høeg 1974).

Tilsvarende navn har også vært brukt i de andre 
nordiske land. I dag er rönn normalform på svensk, 
men Linné (1986) oppga både rönn og runn, og ville 
ha runn som normalform. Andre former har vært run, 
runträ, runnträ, runnebär, ron, ronnebär, rön, röne, 
rönebär, rörn, rän, ränn, ränne, ryn, rin, raun, röjn, 
rojn, rögn, rägn (Lyttkens 1904-15, Jenssen-Tusch 
1867, SAOB 1898-, Diabas). På dansk tilsvarende 
røn, ræn, rønne, rønnebærtræ (Jenssen-Tusch 
1867) og på islandsk reynir, reyniviður. Dessuten er 
navnet lånt inn som rowan, rowantree i engelsk.

Den norrøne og islandske formen reynir er 
avledet av raun på samme måte som norrønt eski 
er avledet av ask og hesli av hassel. Slike om-

lydsformer har vært vanlig for trenavn og er ennå 
bevart i gårdsnavn som Eskeland, Hesleberg og 
Røyneland, Røyneberg, Røyne (røyne = sted der 
det vokser raun) (Sahlgren 1929, Fries 1957, Rygh 
1898-1936). Dessuten finner vi samme form i ordet 
røyning (= smårogn) fra Fyresdal (Høeg 1974:607) 
og røyn fra Lierne og Røyrvik. Det siste fortsetter 
som röjn på svensk side av grensa. 

Tidligere tolkninger
Det er flere som har villet forklare navnet. Den første 
var legen og naturforskeren Olof Rudbeck d.e., 
som i det spekulative verket Atlantica (1679-1702) 
satte formen runebärsträ i sammenheng med runer. 
Både rogn og runer har vært forbundet med magi og 
trolldom. Tolkningen var i tråd med resten av verket, 
som var ei nasjonalistisk framstilling av Sverige som 
sivilisasjonens vogge. Blant annet skulle svensk ha 
vært urspråket som Adam og Eva snakket, og som 
hebraisk og latin har utvikla seg fra. Tolkningen var 
populær til langt ut på 1800-tallet, men har i dag 
bare historisk interesse. Derfor overrasker det når 
Skard (2002) har dette som eneste forklaring av 
navnet. Sannsynligvis er det en glipp.

Den neste som ville forklare navnet, var språk-
forskeren Johan Ihre (1769), som i sin etymologiske 
ordbok Glossarium suiogothicum satte rönn og runn 
i sammenheng med runn = busk, klynge av små 
trær. Tolkningen kom imidlertid i skyggen av den 
mer «nasjonale» tolkningen til Rudbeck, og fikk aldri 
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Figur 2. Rogn Sorbus au-
cuparia er et fargerikt tre 
om høsten. Foto: Hjørdis 
Krosshøl Bakke.
Rowan Sorbus aucuparia is a 
colourful tree in autumn. 

Figur 3. Rognebark er førstevalg for elg om vinteren.
Rowan bark is a favourite food for elk during winter.
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3særlig oppmerksomhet. Da hadde Richard Dybeck 
større suksess. Dybeck var jurist av utdanning, men 
mer interessert i historie og folkeminne, og er i dag 
mest kjent for å ha skrevet Sveriges nasjonalsang. 
Dessuten ga han ut tidsskriftet Runa, og det var i 
en artikkel her han satte rönn i sammenheng med 
det dialektale verbet rönna (rikssvensk: rodna) = 
bli rød. Dette mente han måtte skyldes de røde 
bæra (Dybeck 1845:62-63). Tolkningen ble snart 
omfavnet av språkforskere og ordboksforfattere, 
og har etter hvert blitt enerådende i alle ordbøker 
og oppslagsverk (se for eksempel Falk og Torp 
1903-06, Hellquist 1922, SAOB 1898-, Ordbog over 
det danske sprog 1919-56, Bjorvand og Lindeman 
2000, de Caprona 2013).

Problematisk tolkning
Dybecks tolkning er besnærende, men langt fra 
opplagt. Med utgangspunkt i fargenavnet rauðr eller 
raud har språkforskerne tenkt seg at grunnformen 
av navnet kan ha vært *rauðnia eller *raudn(i)a (* 
betyr at ordet er konstruert og ikke kjent fra skrift-
lige kilder). Men hva dette skulle bety ut over at 
det har med rød å gjøre, er uklart. Språkforskeren 
Ferdinand Johansson (1918) knyttet det til sanskrit 
*rōhinī = «den røde», som han mente kunne ha 
vært navn på en indisk plante med samme magiske 
egenskaper som rogn (rogn vokser ikke i India). 
Men argumentasjonen er vanskelig å følge og går 
til tider over i rein spekulasjon, som når han argu-
menterer med at dette kan ha vært et navn som 
opprinnelig var knyttet til rogn, og som inderne har 
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Figur 4. Mann med skavbør 
på ryggen. I bakgrunnen klyn-
getunet på Havrå, Osterøy 
(Hordaland). 1949-50. Foto: 
Sigurd Agnell/ Museumssen-
teret i Hordaland. 
Man carrying wood to be 
stripped for bark. In the 
background traditional farm 
houses at Havrå, Osterøy 
(Hordaland). 1949-50.
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tatt med seg fra en felles indoeuropeisk «urheim» 
i Europa. Allerede Sahlgren (1929:40) var skeptisk 
til å knytte navnet til sanskrit, men Johansson var 
en anerkjent språkforsker, og tolkningen har fortsatt 
å dukke opp i litteraturen. 

Om det er vanskelig å knytte raun og rönn til 
rød, er det enda vanskeligere å se hvordan de 
andre formene runn, ränn, rån, ron, rin skal kunne 
knyttes til fargenavnet. Ingen andre ord avledet 
av raud eller rød har tilsvarende vokalutvikling. 
Dessuten er det ikke spor av  -d fra fargenavnet. 
Riktignok har  -d foran -n  lett for å falle bort, men 
at den skal mangle helt i samtlige skriftlige former, 
overrasker. Fra svensk kjenner vi noen middelalder-
former som har fått en ekstra -d  (røndh, røndebær; 
Fries 1957:147), men her kommer  d- en etter  n- en 
og har ingen ting med fargenavnet å gjøre. Heller 
ikke uttalen raudn (Rogaland og Hordaland nord til 
Hardanger) går tilbake på fargenavnet siden  d- en 
her er sekundær og skyldes et språklig fenomen 
som kalles segmentering (nn > dn), på samme 
måte som for eksempel stein (norrøn steinn) har 
vært uttalt steidn i denne delen av landet. Uttalen 
peker heller tilbake på en eldre form *raunn som 
ikke har noe med raud å gjøre.

Renninger og runn
Når vi feller lauvtrær, går det ikke lang tid før nye 
skudd skyter opp fra rota eller stubben. Slike rot- el-
ler stubbeskudd kalles mange steder renninger, rin-

ninger, rynninger, rønninger, men også rune, runne, 
run, runn, rinn, rønn, røn(n)e, ron(n)e, rån(n)å (Aasen 
1873, Ross 1895, Norsk ordbok 1966-2016, Høeg 
1974:13, Nordby 1933 II:139, Ropeid 1960:263). Alle 
formene er avledet av verbet renne = renne, løpe, 
vokse opp (samme ord som engelsk run). Ross 
(1895) hadde også den spesialiserte formen runna 
(opp) = «skyde op med mange parallele Stammer 
fra samme Rod; skyde op til Busk el. Træklynge, 
Runne».

Etter noen år har renningene vokst til klynger av 
busker eller små trær, og ofte er det dette som har 
vært forstått som runn eller runne. Mange steder 
har ordet også fått betydningen busker og kratt i 
sin alminnelighet. «Han kjem seint um skogen, som 
er rædd fyre alle runnar» het det i et ordtak etter 
Aasen (1856). På svensk het det tilsvarende rune, 
runne, runn, röne, ränn, ränna, rånna (Rietz 1862-
67:534, Diabas 113002, 113003) og på norrønt 
runnr, runni (Heggstad et al. 2012). Vi har tidligere 
hørt hvordan ordtaket reynir er bjǫrg Þórs kan settes 
i sammenheng med bruk av rogn til skav. I Snorres 
Edda (ca. 1220) ble ordtaket i stedet spøkefullt 
«forklart» gjennom et humoristisk gudesagn der Tor 
berget seg opp fra ei flomstor elv ved å gripe tak i 
en reynirunnr (Olsen 1940).

Det skal ikke så mye fantasi til å se at trenavnet 
raun, ron, røne, rönn, runn, ränn, ræn, rin, rån må 
være samme ord som vekstmåten rune, runne, 
runn, rone, rønn, rinn, röne, ränn, rånå. Mange av 
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Figur 5. Det var om vinteren og våren det var størst behov for 
skav, og mye av skavveden var rognerunn av denne størrelsen. 
Sannsynligvis er det dette som har gitt treet navn.
The need for rowan bark was highest in winter and early spring, 
and many of the trees cut for this purpose were «runn» (= 
cluster of young trees) like these. Probably the tree has got its 
name from this. 

5formene er til og med identiske. Dermed vil jeg gi 
Ihre (1769) rett. Sannsynligvis betyr ikke navnet 
annet enn runn. 

Navn etter skavveden
Ihre forklarte navnet med at rogn ofte vokser som 
runn. Sjøl tror jeg heller det kan ha sammenheng 
med den utstrakte bruken av treet til skav. Da var det 
helst unge trær de tok. Det var de som hadde finest 
og best bark, og det var de som var lettest å hogge. 
«... trea var gjerne små. Det skulle utruleg mange 
raunar til eit lass» fortalte en av informantene til 
Norsk etnologisk gransking (Ropeid 1960:122). En 
annen omtalte skavveden som «rognebuskene» 
(Ropeid 1960:119). Dermed kan navnet være 
overført fra skavveden, som for en stor del var 
rognerunn (figur 4 og 5).

Som vi har vært inne på tidligere, har treet noen 
steder gått under navnet skav. Sannsynligvis er 
også dette et navn som er overført fra skavveden, 
siden skav ikke bare var avskavet bark, men også 
kunne bety skavved. I den eldre Gulatingsloven står 
det at leilendinger ikke måtte gi bort mer av skogen 
enn «tvau loss viðar oc eitt skafs» (= to lass ved og 
ett [lass] skav) (Keyser og Munch 1846-85, I:39), og 
her er det klart at det er skavved det er snakk om, 
og ikke avskavet bark. Dermed blir raun og skav 
sammenlignbare navn. Sannsynligvis er begge 
overført fra skavveden.

Asal
Asal har mye til felles med rogn, men bæra (egentlig 
bærepler) er søtere og spiselige. Dels har de vært 
spist friske om høsten, dels tørket og oppbevart 
til vinteren. Her til lands er denne tradisjonen best 
kjent fra Sørlandet og Sogn og Fjordane, men 
tilsvarende bruk av bæra er også kjent fra Sverige 
og Danmark. Spesielt gode er de imidlertid ikke. 
Dessuten var de holdt for å ha en litt uheldig bi-
virkning. «Bären äro smakeliga at äta; men hafwa 
den olägenheten, at de förorsaka mycket wäder» 
skreiv Linné (1749).

Navnet opptrer i flere former. Ved siden av asal 
og asall (og asadl der ll > dl), har asål, åsål, åsel, 
asalje vært vanlige former på norsk. Dessuten har 
det noen steder kommet til en ekstra h    - (hasal, 
håsål, hasalje) (Aasen 1860, Ross 1895, Høeg 
1974). Svensk og dansk har tilsvarende navn, men 
med -ks eller -x i stedet for -s: oxel, hoxel, oxelträ, 
oxelbär på svensk og akseltræ, akselved, akselbær, 
akselbærtræ på dansk (Lyttkens 1904-15, SAOB 
1898-, Lange 1959-61).

Neppe etter bæra
Heller ikke dette navnet har vært lett å forklare. 
«Roden i asald er maaske den samme som i 
ask og asp» foreslo Falk og Torp (1903-06), som 
mente at de norske formene måtte være mer opp-
rinnelige enn de svenske og danske (Falk og Torp 
1910, Torp 1919). Siden bæra er spiselige, er det 
nærliggende å tenke seg at navnet kan ha noe 
med dette å gjøre, og Lidén (1906) satte navnet i 
sammenheng med gotisk akran (= frukt) og gam-
melsvensk akarn (=eikefrukt). På norsk har vi ordet 
alde (norrønt aldin) = spiselig frukt, som likner asal 
enda mer. Derfor er det flere som har ment at asal 
kunne være et avkorta *asalde. Da blir neste skritt 
å forklare forleddet. Flere har stoppa opp ved ver-
bet asa = gjære, bruse, svulme opp. Nordhagen 
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(i Lagerberg et al. 1950-58) tenkte seg at navnet 
kunne ha sammenheng med at bæra har vært 
brukt til å bake brød, mens Ropeid (2009) antydet 
at navnet kunne forstås som tjukk og oppsvulmet 
frukt. Ingen av tolkningene høres imidlertid særlig 
overbevisende ut. Og hvor kommer den ekstra k -en 
fra i de svenske og danske formene?

Sjøl tror jeg navneforskerne har vært på villspor 
helt siden Lidén (1906) satte navnet i sammenheng 
med frukt. Like lite som fruktene er bær i botanisk 
forstand, er de frukt eller alde i folkelig forstand, 
og de har aldri vært kalt annet enn bær verken på 
norsk, svensk eller dansk. At etterleddet skulle være 
alde = frukt, er derfor lite sannsynlig. Dermed faller 
også diskusjonen rundt forleddet bort.

Akseltreet
I likhet med rogn, har også asalene hard og sterk 
ved, men asalene som vokser her til lands, er 
småvokste og lite egnet til å skjære materialer av. 
Svensk asal Sorbus intermedia er derimot et større 
og oftest rettstammet tre som i sitt naturlige utbre-
delsesområde (sørlige Sverige, Åland, Bornholm) 
kan bli opp til 15–20 meter høgt. Dette har derfor 
vært mye brukt som gagnvirke. «Den hårda, sega 
och släta veden kan användas till hjulaxlar, hjul, 
stavar, verktyg och handtag» skreiv Linné (1986). 

Bruksområdet som Linné nevnte først, var 
hjulaksler, og hjul og hjulaksler var de mest ut-
satte delene av vogna. «När Axelen brister, så lutar 
Laszet» het det i ett av Grubbes (1665) ordtak. Der-
for brukte de kraftige åser av utvalgte trematerialer 
som aksler. På norrønt ble disse kalt ǫxultré (ǫ er 
åpen o, som i folk) der førsteleddet er ǫxull = aksel 
(Heggstad et al. 2012). Svensk asal var altså et 
treslag som ble mye brukt til ǫxultré. Derfor fikk det 
navnet oxel eller oxelträ på svensk og aksel(bær)-
træ på dansk. Noen steder ble dette forvansket til 
åsel eller åselbär på svensk (Vide 1966, SAOB 
1898-) og aselbær, aselbærtræ på dansk (Lange 
1959-61), og det er i denne formen vi har overtatt 
navnet. Navnet er altså lånt fra svensk eller dansk 
og overført fra svensk asal.

 
Takk 
til Lars-Erik Edlund, Umeå universitet, for utskrifter 
fra Diabas. 
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