
SVERIGES ORTNAMN 

ORTNAMNEN 1 

SKARABORGS LÄN 
PÅ OFFENTLIGT UPPDRAG UTGIVNA 

AV 

KUNGL. ORTNAMNSKOMMISSIONEN 

DEL I 

INLEDNING 
(UTGIVEN AV ORTNAMNSARKIVET I UPPSALA) 

AV 

IVAR LUNDAHL 

LUNDEQUISTSKA BOKHANDELN, UPPSALA 



Förkortningar: 
aa= anförda arbete. 
Aarbeger f. nord. Oldkynd.=Aarboger for 

Nordisk Oldkyndighed og Historie. 
Udg. av Det Kongelige Nordiske 
Oldskrifts-Selskab. Kbhn 1866—. 

ANF=Arkiv för nordisk filologi. 1883 ff. 
anf. litt.= anförd litteratur. 
best.=bestämd. 
bil. =bilaga. 
Brugmann, Grundriss der vergl. Gramma-

tik der indogertn. Spr.=Brugmann, 
Karl und Delbriick, Berthold, Grund-
riss der vergleichenden Grammatik 
der indogermanischen Sprachen. 5 
bd. Strassburg 1889-1900. 

dens.=densamme. 
dial.= dialekt (er) . 
ds.=detsamma (samma betydelse). 
därs.=därsammanstädes. 
eg.=egentligen. 
f.=femininum; följande; förra. 
Fataburen= Fataburen. Kulturhistorisk tid-

skrift, 1906—. 
feng.= fornengelsk (t) , fornengelska. 
fgutn.=forngutnisk (t) , forngutniska. 
fhty.-=fornhögtysk(t) , fornhögtyska. 
fno.=fornnorsk (t) , fornnorska. 
Fornvännen=Fornvännen. Meddelanden 

fr. K. Vitterhets-, Historie- och 
Antikvitets Akademien. 1906—. 

Franzén, Vikbol.=Franzån, Gösta, Vikbo- 
landets by- och gärdnamn. 1. Upps. 
1937. (=Nomina Germanica 1.) 

Friberg, Studier=Friberg, S., Studier över 
ortnamnen i Kållands härad. Akad. 
avh. Upps. 1938. 

f sax.= fornsaxisk (t) , fornsaxisk a. 
fsv.= fornsvensk (t) , fornsvenska. 
fvn.= fornvästnordisk (t) , fornvästnordiska. 
got.= gotisk (t) , gotiska. 
H., h.=härad (i namncitat); häfte. 
hd= härad. 
Hellquist, Et. ordb.=Svensk etymologisk 

ordbok av Elof Hellquist, 2:a uppl. 
Lund 1939. 

Hellquist, Ortn. på -by=Hellquist, Elof, 
De svenska ortnamnen på -by. Gbg 
1918. 

Hellquist, Ortn. på -inge=Hellquist, Elof, 
Om de svenska ortnamnen på -inge, 
-unge ock -unga. Gbg 1904. 

Hellquist, Sjön.=Studier öfver de svenska 
sjönamnen af Elof Hellquist. Sthm 
1903-1906. (SL XX). 

Hist. tidskr.=Historisk tidskrift. Utg. av 
Svenska Historiska Föreningen. 
Sthm 1881—. 

S. 

	

	Hof, Dialectvs Vestrogothica= Hof, 
Sven, Dialectvs vestrogothica, ad 
illustrationem aliqvam lingvae sve-
canae, veteris et hodiernae, disser-
tatione philologica et vocabulorum 
vestrogothicorum indice explanta. 
Sthm 1772. 

G. Holm m.fl., En diskussion om sta-
namnen =En diskussion om sta-
namnen. Förhandlingar vid sympo-
sium i Lund 1963 utgivna av Gösta 
Holm. Lundastudier i nordisk 
språkvetenskap, ser. A, nr 18. 

ieur.= indoeuropeisk (t) , indoeuropeiska. 
Jungner, Gudinnan Frigg etc.=Jungner, 

Hugo, Gudinnan Frigg och Als 
härad. Upps. 1922. 

Kumlabygden ///=Kumlabygden III. Ort-
namn och äldre bebyggelse. Kumla 
1967. 

L. =Lilla (i namn). 
/.=län. 
lat.= latinsk (t) , latinska. 
led.=leden. 
lit. =litauisk (t) , litauiska. 
litt.=litteratur. 
Lundahl, Fa/bygden=Falbygdens by- och 

gärdnamn av Ivar Lundahl. Gbg 
1927. 

m.=maskulinum; mitten av; meter. 
mhty.=medelhögtysk (1), medelhögtyska. 
mlty.=medellägtysk (t) , medellågtyska. 
n.=neutrum. 
nederl.=nederländsk (t) , nederländska. 
NG=Rygh (m.fl.), Norske Gaardnavne. 

1-19. 1897-1936. 
NG Indl.=Rygh (m.fl.), Norske Gaard-

navne. Forord og indledning. Kra 
1898. 

nisl.=nyisländsk (t) , nyisländska. 
no. =norsk (t) , norska. 
NoB=Namn och bygd I—. 1913 ff. 
A. Noreen, Spr. Stud.=Noreen, Adolf, 

Spridda studier. 1-4. 1895-1924. 
nsv.= nysvensk (t) , nysvenska. 
nuv.—nuvarande. 
o.= och; omkring. 
OGB=Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 

län. 1—. Gbg 1923 ff. 
Ohlsson, Blekingskusten=Ohlsson, Bertil, 

Blekingskusten mellan Mörrums-
och Ronnebyån. Lund 1939. 

or.= original. 
pl.=pluralis. 
Priv. f. Sv. steider=Privilegier, resolutio-

ner och förordningar för Sveriges 
städer. 1-4. Sthm 1927-1946. 

Bietz=Rietz, Johan Ernst, Svenskt dialekt-
lexikon. Lund 1867. 

Rig=Rig. Tidskrift utg. av Föreningen för 
Svensk Kulturhistoria. Sthm 1918—. 

S.=Socken (i namncitat); Södra (i namn). 
s.= sida (n) ; senare; socken (i namncitat). 
Sahl gren, Hälsingborgstraktens ortn.= 

Sahlgren, J., Hälsingborgstraktens 
ortnamn. Särtr. ur Hälsingborgs 
historia. Upps. 1925. 

SA0B=Ordbok över svenska språket, utg. 
av Svenska akademien. 

SD=Svenskt diplomatarium; SDapp=D:o, 
appendix; SDns=D:o, ny serie. 
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1. Länets namn, historia och omfattning 

Då den äldre länsindelningen i Sverige 1634 ändrades och Väster-
götland blev uppdelat på två länsdelar, fick den norra delen av land-
skapet namnet Scharaborgs Lähn (Regeringsformen 1634 § 23) efter det 
av Johan III fullbordade kungshuset Skaraborg (Skareborgh 1604 Priv. 
f. Sv. städer 4 s. 347), som 1612 förstördes av danskarna. Länet omfat-
tade före 1967 8466,62 kvkm, varav 8018,09 kvkm land. Det undergick 
med ingången av år 1967 en minskning, i det att Finnerödja och Tiveds 
socknar i Vadsbo härad överflyttades till Örebro län. Den 1 januari 1971 
överflyttades S. Råda socken från Värmlands län till Skaraborgs län. 
Länet omfattar den 1 januari 1971 8107,9 kvkm, varav 7844,1 kvkm 
land. 

2. Naturförhållanden, växt- och djurvärld, 
befolkning och näringar 

Skaraborgs län består både av öppna, skoglösa slättbygder och av 
skogs- och bergsbygder. De förra utgöras dels av det ofta under namnet 
Västgötaslätten sammanfattade låglandet utmed Vänern och söder där-
om i Åse, Viste, Barne, Kållands, Kinnefjärdings, Skånings och Kinne 
härader jämte norra delen av Laske härad, dels av Falbygdens högslätt 
kring staden Falköping i Gudhems, Vilske, Frökinds och Vartofta 
härader samt dels av södra delen av Vadsbo härad. Skogs- och bergs-
bygderna utgöras dels av fortsättningen av småländska höglandet i 
sydöstra delen av Vartofta härad samt den härtill anslutande höjd-
sträckningen Hökensås utmed Vättern i Vartof ta och Kåkinds härader, 
dels av Vikaskogens och Tivedens norr om Hökensås vidtagande om-
råden. Fristående berg av mera framträdande egenart äro framför allt 
de s.k. Västgötabergen, dvs. platåbergen Kinnekulle, Billingen, Lugnås-
berget, de på Falbygden belägna Mösseberg, Ålleberg, Varvs- och 
Gerumsbergen, Brunnhemsberget, Plantaberget, Borgundaberget och 
Gisseberget samt de på gränsen till Älvsborgs län liggande Halle- och 
Hunneberg. 

Tre av södra Sveriges mera betydande vattendrag genomflyta länet, 
nämligen från väster till öster räknat Nossan, Lidan och Tidan. Frånsett 
Vänern och Vättern, vilka i norr, nordost och väster utgöra länsgränser, 
finnas sjöar huvudsakligen i bergsbygderna i Vartofta och Vadsbo 
härader samt i Valle härad, medan såväl den s.k. Västgötaslätten (se 
ovan) som Falbygden äro synnerligen sjöfattiga. Inom dessa sistnämnda 
vidsträckta områden finnes sålunda eller rättare sagt har till in på 1900-
talet funnits blott en sjö av någon större betydenhet, nämligen den 
numera nästan helt utdikade Hornborgasjön. 

Beträffande den geologiska byggnaden utgöres större delen av berg-
grunden i länet av urberg, dvs. gnejs och granit. Platåbergen äro upp-
byggda av kambrosiluriska bergarter, av vilka ortocerkalken, alunskif-
fern och sandstenen äro de i praktisk-ekonomiskt avseende viktigaste. 
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I fråga om de lösa jordlagren intages främsta platsen av sen- och 
postglaciala avlagringar, bland vilka särskilt böra nämnas de ur jord-
brukssynpunkt viktiga, på en gång bördiga och lättbrukade siluriska 
avlagringarna framför allt på Falbygdens kalkstensterrass och den 
närmast söder och sydväst därom intillgränsande slätten, vars morän 
till följd av landisens sydvästliga rörelseriktning till stor del uppbyggts 
av siluriskt material. 

Vegetatione n. Av länets areal upptaga skogsmarkerna 37,2 0/0 
och motsvara icke synnerligen mycket mera än hälften av Älvsborgs läns 
skogsareal. De i ortnamnen ingående trädnamnen äro följande: al jämte 
kollektiverna ale och äle n. 44 st.; alm jämte kollektivet älme n. 3 st.; 
apel 8 st.; ask jämte kollektivet äske n. 19 st.; asp jämte kollektivet äspe 
n. 17 st.; björk jämte det dialektala kollektivet börke n. (fsv. birke) 
24 st.; ek jämte kollektivet eke n. 77 st.; en jämte kollektivet ene n. 10 st.; 
fur (a) jämte det dialektala kollektivet före n. 13 st. (jfr tall nedan) ; gran 
jämte kollektivet gräne n. 15 st.; hassel jämte kollektivet hässle n. 12 st.; 
hägg 8 st.; lind jämte kollektivet linde n. 13 st.; kollektivet löne n. 
'bestånd av lönn' 3 st., samtliga i Vartofta hd, varav 2 nu skrivas Lunne-, 
1 Lunds-; pil 6 st.; rönn jämte de dialektala ränn och ränne n., det 
senare kollektivt, 5 st.; ä. nsv. o. sv.dial. sålde 'sälg' 1 st.; tall jämte 
kollektivet tälle n. 2 st. (jfr fur (a) ovan) ; vide 1 st. --Av de vilda örterna 
äro följande namngivande: amur (tidigast från ä. nsv. bekant, nu föga 
brukligt namn på flera olika växter, vilka utmärkas av en viss egendom-
lig vällukt (se SAOB 1, A 1226 f., OGB 1: 334) 1 st; hjortron, västg.-dial. 
hjorta f. 6 st.; västg.-dial. krösa f. 'lingon' 6 st.; ljung 13 st., västg.-dial. 
näta f. 'nässla' 3 st.; pors 1 st.; starr 10 st.; tistel 2 st.; vicker 1 st. 

Fauna n. Länets djurvärld företer liksom Älvsborgs läns intet 
särskilt anmärkningsvärt och avviker icke från den som är karakte-
ristisk för södra Sverige i allmänhet. Av de större rovdjuren äro björnen 
och vargen för länge sedan utrotade, medan lodjuret ännu kan göra 
något sporadiskt besök under sina vidsträckta strövtåg. Om deras tidigare 
icke ovanliga förekomst berätta ortnamnen, bland vilka björnens 
namn oftast möter (11 fall). Vargen är företrädd dels av sitt vanliga 
namn, dels av det gamla namnet ulv, dels av det dialektala tasse, sam-
manlagt 5 säkra fall. Lodjuret representeras dels av den dialektala 
benämningen göpa (1 fall), dels möjligen av ordet katt (3 fall). Utom 
dessa arter äro följande vilda däggdjur namngivande: bäver, alltid 
företrädd av den gamla benämningen bjur; ek orr e, företrädd av det 
fsv. namnet ekorne (1 fall); h a r e; h jor t, företrädd dels av ordet 
hjort i 1 fall, dels möjligen i flera fall av ordet djur, som i äldre tid 
kunde användas om både älg, hjort och rådjur; iller; rådjur, före-
trätt dels av ordet råbock, dels möjligen i flera fall av ordet djur, varom 
se hjort ovan; räv, företrädd dels av sitt vanliga namn, dels i 1 fall 
av ett som appellativ i svenskan ej anträffat ord *fox, motsvarande det 
tyska fuchs (se SOSk 12: 13) ; utter, företrädd av det dialektala otter, 
fsv. oter; vildsvi n, möjligen ibland företrätt dels av det blott som 
mansbinamn anträffade fsv. gylta 'sugga' (se SOSk 7: 89), dels av namn 
med Svin- som förled, vilka dock lika gärna kunna avse tamsvin; älg, 
i vissa fall möjligen företrädd av ordet djur, varom se hjort ovan. — 
Bland fåglarna äro följande arter företrädda: and; gås; gök; h ök; 
järpe; korp, även under det äldre namnet fsv. ramn; kricka (säker-
ligen företrädd av namnet årta, se SOSk 11: 2, s. 131); kr åka; orre; 
spar v; svala; svan, företrädd av ett gammalt namn ömt, varom se 
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SOSk 17: 46; ?tjäde r, möjligen företrädd av ordet hane (se SOSk 
11: 2, s. 166); tr ana (8 fall) ; uggl a; ö r n, företrädd dels av sitt 
vanliga namn, dels av ett ord motsvarande fvn. an i (se SOSk 5: 18 f., 
11: 2, s. 7). — Följande fiskar äro representerade: abborre; gädda; 
lax; laxörin g, under det dialektala namnet örde, 2 fall; mört och 
å 1. — övriga namngivande djur äro: gr o da, företrädd dels av det 
gamla namnet fsv. frödher, sv. dial. frö, dels av det dialektala tossa; 
i ge 1; lopp a; mygg a, under den dialektala benämningen mugga; 
myra och orm. 

Befolkning och näringa r. Befolkningen, som vid 1969 års 
ingång uppgick till 254.703 personer,1  hade ännu vid slutet av år 1950 
jordbruk med binäringar som huvudnäring.2  Länets åkerareal var vid 
1969 års ingång alltjämt liksom tidigare den största i riket näst och icke 
långt efter Malmöhus län.1  

3. Bebyggelsen 
Skaraborgs län omfattar Västergötlands förnämsta och bördigaste 

samt tidigast uppodlade jordbruksbygder. I fråga om odlingens och 
bebyggelsens ålder bör i första rummet nämnas Falbygden och därnäst 
slättbygden norr och väster därom. Om Falbygdens rangställning vittna 
vältaligt de från en äldre period av yngre stenåldern härrörande monu-
mentala stenkammargravar, som gå under namnet gånggrifter. Av de 
gammalsvenska landskapen är Västergötland det enda, som har sådana 
gravar, och de förekomma inom landskapet endast på Falbygden och 
i denna bygds omedelbara fortsättning norrut i det lilla Valle härad. 
Redan vid slutet av stenåldern var större delen av länet liksom för övrigt 
av landskapet i dess helhet bebyggd. Se härom K. E. Sahlström, Om 
Västergötlands stenåldersbebyggelse, s. 57 f., samt s. 61 ff. 

4. Kommunikationerna 
Redan under medeltiden hade nuvarande Skaraborgs län ett ganska 

utbrett vägnät. Beträffande detta medeltida vägnät utgör den här 
följande korta redogörelsen, som blott berör huvudvägarna, ett sam-
mandrag av den framställning, som lämnas av N. Beckman, Vägar och 
städer i medeltidens Västergötland, 2. uppl., s. 7-28. Landskapets 
förnämsta stråkväg, redan under yngre stenåldern den viktigaste för-
bindelseleden söderifrån till det inre av Västergötland, vilken lånat sitt 
namn åt häradet Redväg 'ridvägen' eller 'färdevägen' i nuvarande Älvs-
borgs län, hade sin nordligaste utlöpare på Falbygden. En annan viktig 
färdled var »eriksgatan» från Junabäck (se VGL s. 36, 151) vid Jön-
köping över Falköping till Skara och därifrån över Tiveden förbi Lyre-
stad och Hova i Vadsbo härad till Ramundeboda i Närke invid gränsen 
till Västergötland. Den viktigaste vägen till lands från Norge till Väster-
götland gick i sin senare del inom nuvarande Skaraborgs län från Flo 
klev uppe på Hunneberg över gården Stora Hov i Larvs socken i Laske 
härad till Skara. En väg, som efter staden Lödöses grundande på 1100-
talet kom att bli denna orts viktigaste förbindelseled till landskapets 

i Statistisk årsbok 1969. 
2  Sveriges officiella statistik. Folkräkningen. Avdeln. 4. 
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hjärta, gick efter att ha passerat genom Ale och Bjärke härader i 
nuvarande Älvsborgs län in i nuvarande Skaraborgs län fram till Lidan 
sydost om Tråvad och därifrån till Skara. Efter tillkomsten av Nya 
Lödöse vid medeltidens slut gick en väg därifrån till Skara över Larv 
och en annan över Nybro i Åse härad till Lidköping. Vad förbindelsen 
med Östergötland över Vättern beträffar, torde den ha haft staden Hjo 
som utgångspunkt. I fråga om vägförhållandena i nyare tid hänvisas 
till Mannerfelt, Västgötavägar 1: 99 f. samt del 2. 

5. Häradsindelningen och häradsnamnen 

Inom området för det nuvarande Skaraborgs län funnos under 
medeltiden 15 härader, samma antal som nu. Ett medeltida härad, näm-
ligen Als häradh, uppgick i slutet av medeltiden i Skånings härad (se 
SOSk 10: 3 ff.). I gengäld tillkom i slutet av 1600-talet ett nytt, Kinne-
fjärdings härad, sannolikt motsvarande det medeltida Väbofiärdhung, 
vilket var namnet på en del av Kinne härad och bevisar, att detta härad 
under medeltiden var indelat i fjärdingar (se SOSk 6: 3). 

Såsom redan tidigare påpekats i Sak 1: 1, s. 24, torde den sedan 
medeltiden kända och till våra dagar i stort sett kontinuerligt bevarade 
häradsindelningen i Västergötland liksom i Skåne ha tillkommit genom 
maktspråk på administrativ väg. Härvid ha ursprungligen självständiga 
bygdeenheter inpassats i häradssystemet. Sådana gamla bygdeenheter 
representeras i Skaraborgs län säkerligen av häradsnamnen Kåkind och 
Kålland, vilka båda i de äldsta källorna uppträda utan förbindelse med 
ordet härad. Gamla bygder företrädas med all sannolikhet även dels av 
häradsnamnet Kinne härad (fsv. Kinda h., en gång Kynd), dels av härads-
namnen Amnehärad (fsv. Ampnahäradh), Barne härad (fsv. Barkna h.) 
och Åse härad (fsv. Asu h.), vilka innehålla vattendragsnamn och torde 
betyda 'bygden kring ån Ampn' (Ampn är det fsv. namnet på Gull-
spångsälven), 'bygden kring ån *Barkn', 'bygden kring ån *Asa' (se 
SOSk respektive 11: 1, s. 6; 2:3; 16: 3). Kinne härad kan från början ha 
hetat Kind utan förbindelse med ordet härad liksom häradet med samma 
namn i Älvsborgs län. Detta namn är utan tvivel samma ord som fvn. 
kind 'ätt, släkt', här med betydelsen 'bygd, distrikt'. Jfr det gamla nu 
försvunna norska bygdenamnet Folk (fno. a Folke), som är samma ord 
som appellativet folk. Ett härad, som uppstått kring en tingsplats är 
troligen Valle härad, vars namn (fsv. Valla h.) urspr. torde innehålla 
gen. sg. av ordet vall (fsv. valder) och avse den terräng, som i fsv. kallas 
Afsävalder och motsvaras av f.d. exercisplatsen Axevalla hed. Härader, 
som organiserats kring en bebyggelse, äro Gudhems och Vartofta hära-
der, vilkas namn, i äldre källor alltid i förbindelse med ordet härad, ha 
lånats från de gamla kungsgårdarna Gudhem och Vartofta, eller från 
de byar, som givit namn åt dessa. En särställning intaga häradsnamnen 
Kinnef järding och Vadsbo, som båda i äldre tid förekomma utan för-
bindelse med ordet härad. Vadsbo utgjorde från början ett av de åtta 
s.k. bon, dvs. förvaltningsdistrikt, vari Västergötland enligt äldre väst-
götalagen var indelat. Oklar är uppkomsten av de fyra övriga häraderna, 
Frökinds, Laske, Skånings och Vilske härader, vilkas namn i äldre käl-
lor alltid förekomma i förbindelse med ordet härad. Namnen tillåta inga 
säkra slutsatser. 
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Ett av häradsnamnen, nämligen det nyssnämnda Als härad, kan 
vittna om hednisk kult. Det kan innehålla ett mot det gotiska alhs 'tem-
pel, helgedom' svarande ord men kan också förklaras på annat sätt (se 
SOSk 10: 3 f.). Det förutnämnda Väbofiärdhung innehåller det genom 
flera ortnamn välbetygade fsv. vä 'helig plats', motsvarande fvn. iM (se 
SOSk 6: 3). Huruvida i Frökinds härad ingår ett kultnamn, som ur-
sprungligen innehåller gudinnenamnet Frö ja, är en omstridd fråga (se 
SOSk 3: 3 f.). Gudhems härad innehåller visserligen ett kultnamn, men 
detta tillkommer från början kungsgården eller byn Gudhem.' 

6. Sockenindelningen och sockennamnen 

Under medeltiden funnos inom det område, som nu utgör Skara-
borgs län, 295 socknar. Sedermera ha 31, varav 8 i Vartofta härad, upp-
gått i andra socknar. I samtliga fall utom tre ha socknarna fått sina 
namn efter byar, på vilkas mark kyrkorna anlagts. Endast i två fall har 
sockennamnet lånats från enstaka gårdar, på vilkas ägor kyrkor byggts. 
I ett enda fall (Amnehärad i Vadsbo) har sockennamnet icke lånats från 
någon bebyggelse. Kyrkbyn blev alltså i regel det centrum, kring vilket 
socknen uppstod. I de flesta fall blevo de s t ö r st a byarna kyrkbyar. 
Då man nu har anledning antaga, att de största byarna i allmänhet 
också äro de äldsta, väntar man sig att bland sockennamnen finna de 
äldsta namntyperna i stort antal representerade, medan de yngre äro 
mera fåtaligt företrädda. En statistik, omfattande namntyper som äro 
företrädda av minst 10 namn, visar liksom beträffande Älvsborgs län 
(se SOÄ 1: 1, s. 25 f), att så också är fallet: 2  

-vin 	 34 namn, varav 23 nuv. el. förutv. sockennamn 67,64 % 
-hem 	 60 » » 38 » » » » 63,33 » 
-stad 3  	 39 » » 17 » » » » 43,56 » 
-by 	 67 » » 24 » » » » 35,82 » 
-säter 	 37 » » 3 » » » » 8,10 » 
-torp . 	 1151 » » 24 » 	» » » 2,08 » 
-ryd, -rud . 191 » » 2 » och » » 1,05 » 
-ho,-bod(a) 219 » » 1 » 0,45 » 
-hult . 	 142 » » intet » 0 » 

Dessutom kan nämnas, att länets 5 säkert »äkta» lösa-namn, varom se 
s. 24, samtliga äro sockennamn, samt att av länets 6 säkert »äkta» namn 
på -inge och -unga, varom se s. 20, 4 äro sockennamn. 

Liksom i Älvsborgs län utgöres emellertid den ojämförligt största 
gruppen bland sockennamnen av sammansatta eller °sammansatta 
terrängbetecknande namn av typerna Näs, Dala samt Järpds, Hcings-
dala, vilket tillsammans utgöra ett antal av omkring 260 namn, varav 
78 tillhörande typen Näs, Dala. 

1  Den av Sahlgren i SL 1953-54, s. 1 ff., framställda uppfattningen av sistnämnda 
namn är oantaglig. 

I det följande äro även osammansatta namn medräknade. 
3  Här medräknas blott »äkta» stad-namn, varom se s. 27, 
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7. By- och gårdnamnen 

Skaraborgs läns by- och gårdnamn förete liksom Älvsborgs läns en 
rik omväxling. Ingen av de i Sverige vanligaste typerna saknas. Helt 
dominerande äro namnen på -torp. Långt därefter i antal komma -ryd, 
-rud, -bo, -boda och -bol, varefter följa -hem, -by, -vin, -stad och -säter. 
En talrik namngrupp, vilken icke låter inordna sig i ett dylikt system, 
utgöres av de terrängbetecknande namnen av å ena sida typerna Näs, 
Dala, alltså osammansatta singulara eller plurala namn, och å andra 
sidan typerna Järpds, Götlunda, alltså sammansatta singulara eller 
plurala namn. 

Ortnamnens absoluta kronologi är i stort sett ett olösligt problem. 
Annorlunda ställer sig saken beträffande den relativa kronologien. Om 
man i enlighet med den av den danske historikern J. Steenstrup grun-
dade kameralistisk-historiska metoden utgår ifrån att de största byarna 
i regel äro de äldsta och till grund för en beräkning av byarnas storlek 
lägger mantalsuppgifterna i de äldsta jordeböckerna, får man, om man 
inskränker sig till att endast medtaga byar med minst 3 hela mantal, 
fram följande serie av de viktigaste typerna av länets bebyggelsenamn: 
-ingi, -ungi 	 6 st., samtliga med minst 3 mantal 100 0/0 
-lösa 1 	 5 	» 	» 	» 	» 	» 	» 	100 » 
-vin 	  34 » varav 28 » » » » 82,35 » 
-hem 	  60 » » 45 » » » 75,0 » 
-by 67 » » 40 » » » » 59,70 » 
-stad 2 	 39 » » 21 » » » » 53,84 » 
-torp 	  1151 » » 106 » » » » 0,92 » 

Inom länet finnas sammanlagt 260 byar med namn av de terräng-
betecknande typerna Näs, Dala och Järpds, Götlunda. Av dessa ha 69 st. 
minst 3 mantal, alltså 26,54 Vo. Såsom påpekats av Lundahl, Falbyg-
dens by- och gårdn., s. 196 f., samt Sak 1: 1, s. 29, står det klart, att 
dessa namntyper i de bygder, där de varit särskilt produktiva, måste 
anses ha en mycket hög åldersrang. En sådan bygd är i Skaraborgs län 
Falbygden, där såväl storleken hos de hithörande större byarna — 
13 till antalet, varav 11 kyrkbyar -- som deras topografiska fördelning 
är i högsta grad anmärkningsvärd. Dessa byar äro alla belägna på 
yttersta randen av eller alldeles på gränsen till silurområdet i öster, 
söder och sydväst. Här ligga, räknat från norr till söder och väster, i en 
sammanhängande följd, som endast på ett par ställen brytes, följande 
byar med namnen återgivna i fornsvensk form: Bor ghunda, Dala, Lena 
(nu Kungslena), Hvarf, Dimma (nu Dimbo), Bäk, Tiuma (nu Kymbo), 
Näs, Släta, Lutra, Marka, Skor, Kleva. Kontinuiteten brytes endast 
mellan Dimma och Bök, där Hvalstadhir kommer in, samt mellan Marka 
och Skor, där Gökhem gör avbrott. Det genomsnittliga mantalet för 
dessa byar i de äldsta jordeböckerna är icke mindre än 16. 

Bland länets by- och gårdnamn kunna urskiljas 20 säkra hedniska 
kultnamn, vartill kommer ett stadsnamn med kultisk innebörd. Av 
gudanamnen ingår Frö i fsv. Frösbiärgh, nu Fredsberg, samt i Fröslunda 
och Frösve, N jord urspr. i det på två håll förekommande Närlunda 

1  Här medtages blott »äkta» lösa-namn, varom se s. 24. 
2  Här medtages blott »äkta» stad-namn, varom se s. 27 f. 
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(SOSk 11: 2, s. 31, 170), Oden i Odensberg (SOSk 10: 11), Odenslunda 
och Odensåker, Tor i Torsvid (SOSk 11: 1, s. 19), Ull i Ullered (Vllarof 
1397; SOSk 8: 43) och Ulunda (V1lelunda 1566; SOSk 12: 50) . Härtill 
komma Gudhem och Gudhammar, Göteve och Kinneved, vilka båda 
sistnämnda liksom stadsnamnet Skövde (fsv. Sködhvi, -ve) ursprung-
ligen innehålla ett fsv. *vi, motsvarande fvn. vé 'helgedom', Götala, inne-
hållande ett mot det gotiska alhs 'tempel, helgedom' svarande fsv. *al, 
vilket, såsom i det föregående påpekats, även kan ingå i det numera 
försvunna Als häradh, vidare åtminstone det ena av de tre inom länet 
förekommande exemplaren av bynamnet Hov, nämligen det i Tråvads 
sn i Laske härad (SOSk 9:33), samt slutligen det nu försvunna, på 
1500-talet omtalade Helgestad (SOSk 13: 224), vilket är samma ord som 
fvn. helgistaär 'heligt ställe'. Osäkra äro Disarås, som kan innehålla en 
motsvarighet till det från fornisländskan som benämning på en kvinnlig 
gudomlighet kända dis, men i vilket likaväl kan ingå det både från forn-
västnordiskan och runsvenskan betygade kvinnonamnet Dis (SOSk 
10: 8), vidare Elin och Eling, vilka ursprungligen kunna innehålla det 
förutnämnda fsv. *al 'helgedom' men även kunna förklaras på annat 
sätt (se SOSk 14: 31 f. resp. 2: 11), Frösjö, vilket skulle kunna innehålla 
gudanamnet Frö (SOSk 16: 39 f.), samt slutligen Härja (Hargh 1397), 
som kan tolkas både som 'hedniskt tempel' och som 'stenig mark'; nam-
net är samma ord som sv. dial. harg 'stenig plats', fvn. luirrgr 'hög av 
stenar; hednisk helgedom' (se SOSk 13: 120). 

8. Naturnamnen 
Skaraborgs län har, trots att det i betydande utsträckning består av 

öppna och till stor del uppodlade slättområden, ett rikt naturnamns-
bestånd. 

Beträffande naturnamnen i allmänhet inom länet skall här endast 
lämnas en förteckning på sådana namn, som vittna om hednisk kult 
eller gammal folktro. Bland sjönamnen höra följande hit: Alvasjön, 
Frusjön, Nickahålan, Nicke håla (de båda sistnämnda innehållande 
västg.-dial. nick 'näck') , Näcksjön, Trollsjön, Älvasjön och möjligen 
Jungfrusjön. Ö namnen äro följande: Onsö, Torsö och Ullerholmen, 
innehållande gudanamnen Oden, Tor och Ull, vidare Trollholmen och 
Trollö (n). Den talrikaste gruppen utgöres av höjdnamnen, där guda-
namnet Oden ingår i fem fall: Odensbacken, Odensberget, Odenshögen, 
Odens kulle och Odensåsen. Huruvida gudanamnet Tor ingår i Tors-
berg(et), Torshög, Torskullen och Torsåsen är osäkert. Ordet troll ingår 
i flera namn: Trollaber get, Trollbergen, Troll(e)berget på 4 olika håll, 
Trollakullen, Trollkulla på två håll samt Lilla och Stora Trollkyrka. 
Övriga namn äro: Odens källa och de härmed sammanhängande Odens-
marken och Odensängarna, Disahall och Disakällan, de båda sist-
nämnda innehållande det tidigare nämnda fsv. *dis. Såsom framgår av 
denna översikt är bland gudanamnen Oden starkt dominerande. Man 
bör observera, att Oden i det av den norske skalden Eyvindr Skålda-
spillir på 900-talet diktade kvädet Håkonarmål kallas Gautatdr 'götarnas 
gud'. 

Liksom bland de svenska och över huvud taget nordiska natur-
namnen i allmänhet tilldraga sig bland länets naturnamn sjö- och 
vattendragsnamnen en speciell uppmärksamhet på grund av dessa 
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namns ofta tydligen höga ålder och därav följande särpräglade bild-
ningssätt. För Skaraborgs läns del gäller detta särskilt vattendrags-
namnen. Här komma endast dessa båda namngrupper att beröras. 

Sjönamnen 
I formellt avseende kunna, om man bortser från de i regel unga 

elliptiska namnbildningarna, länets sjönamn i likhet med de svenska 
sjönamnen i allmänhet indelas i två grupper: 1. Sådana som äro osam-
mansatta, 2. sådana som äro sammansatta med ord för 'sjö' eller 'vatten-
samling i allmänhet' eller med andra ord. Den förra gruppen represen-
teras av namnen på de större sjöarna, såsom - med namnen återgivna 
i fornsvensk form - Brängir, Butn (nu Bottensjön), Lodhne (nu Horn-
borgasjön), Skadhur (nu Skagern), Strukne (nu Stråken), *Unde, *Vike, 
Vänir, Vätur, Ymse, örle m.fl. 

Karakteristiska för Tiveds socken äro sjönamnen på -lamp, såsom 
Himlamp, Korpalamp, Lättlamp m.fl., återgående på det finska ordet 
lampi 'tjärn'. Bebyggelsen på Tiveden är delvis av finskt ursprung. Jfr 
sockennamnet Finnerödja. 

Det grundläggande verket om de svenska sjönamnen är Hellquists 
Studier öfver de svenska sjönamnen i SL XX: 1-6. Bland övrig littera-
tur kan nämnas dens. i ANF 29: 373 ff., Sahlgren, Edsbergs härads sjö-
namn (i SL 1908, s. 43 ff.), dens., Skagerhults sockens naturnamn, dens. 
i ANF 33: 50 ff. och därs. 1934, s. 274 ff., E. Wellander i NoB 1914, 
s. 179 ff., Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 103-124, 
E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn. Om norska sjönamn se främst 
G. Indrebo, Norske Innsjonamn, I Upplands fylke, II Buskerud fylke. 

Vattendragsnamnen 
Länets vattendragsnamn kunna liksom sjönamnen i formellt av-

seende indelas i två grupper: 1. sådana som äro osammansatta, 2. sådana 
som äro sammansatta med ord för 'å' eller 'bäck' eller - i något en-
staka fall - med ett annat ord. Namn av den förra typen, som otvivel-
aktigt är den äldsta, avse undantagslöst i de tidigaste medeltida källorna 
och i de flesta fall även i nutiden de större vattendragen. Att även de 
mindre vattendragen i äldre tid i stor utsträckning representerats av 
namn av denna typ framgår av de många bebyggelsenamn, som med 
större eller mindre sannolikhet utgöras av ursprungliga vattendrags-
namn. Här följer en förteckning på sådana förmodade vattendragsnamn 
med namnen återgivna i fornsvensk form jämte hänvisningar till de 
ställen i SOSk 2-16 eller annorstädes, där namnen behandlas: *Alma 
(SOSk 7: 16), *Barkn(a) (SOSk 2:3), ?*Biarka (SOSk 11: 1, s. 88), 
*Dimma (SOSk 13: 61), *Dumba (SOSk 8: 17), *Ena (SOSk 11: 1, s. 50), 
?*Etra (SOSk 8: 82), *Fridhö (SOSk 11: 1, s. 71), *Fuld (Sahlgren i 
NoB 1959, s. 29, SOSk 5: 20), *Hardha (SOSk 16: 16), *Hasta (SOSk 
11: 1, s. 84), *Hjo  (Lundahl i NoB 1952, s. 77, L. Moberg i NoB 1953, 
s. 87 ff.), *Hiälla (SOSk 7: 30, Lundahl i NoB 1952, s. 78), *Hiåra (SOSk 
7: 60), *Hoa (SOSk 6: 15 f.), *Hornbora 2 st. (Lundahl, Falbygdens by-
och gårdn., s. 57 ff., SOSk 4: 45, 9: 21), *Hglia (Lundahl, Falbygdens 
by- och gårdn. s. 73, SOSk 4: 70), *Hår el. *Härja (SOSk 10: 27), *Håra 
3? st. (SOSk 10:30, 36, 6:27), *Höna (SOSk 11:2, s. 127), *Kima 
(SOSk 14: 41), *Kvådha (SOSk 8: 26), *Lagh(a) (Friberg, Studier s. 113, 
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SOSk 8: 31), *Löra (LicMn hos Lundahl, Falbygdens by- och gårdn., 
s. 71, SOSk 4: 66), *Mödhgha 2 st. (SOSk 7:75, 11: 2, s. 9), ?*Ry't (Hell-
quist, Sjön. 3:67, SOSk 2: 40), *Rödha (SOSk 13: 238), ?*Sil (SOSk 
5: 62), *Skälm (SOSk 14: 53), ?*Skylma (SOSk 6: 16), *Slunga (SOSk 
9: 15), ?*Strö (SOSk 8: 60), *Surka (Lundahl i NoB 1952 s. 85, SOSk 
13: 44), *Vimla (SOSk 13: 191). 

Beträffande bildningen av de som vattendragsnamn faktiskt bety-
gade osammansatta namnen, där denna kan fastställas genom forn-
svenska former, förekomma bildningar dels med suffixet -ön (s.k. svaga 
femininer), dels med suffixet -ö, dels med suffixet -kö, dels slutligen med 
suffixen -ing och -ting. Bildade med det förra äro Esla, Häghlda, Lidha, 
Sutra och Tidha, med det andra Dumn, Nos och Svedh, med det tredje 
Drys (se SOSk 17: 60) samt med de i fjärde rummet nämnda suffixen 
Däningen och det nu försvunna Kräpling. I ett par fall tyda vissa sam-
mansatta bebyggelsenamn, där vattendragsnamn på -a ingå som för-
leder, på att dessa sistnämnda namn åtminstone alternativt äro sam-
mansatta med fsv. subst. å 'å' som slutled (se SOSk 13: 86 f. ang. Gaghna 
och s. 88 ang. Horna). 

Någon mera utförlig och sammanfattande litteratur om svenska 
vattendragsnamn finnes icke. Bidrag lämnas bl.a. av Hellquist, Sjön. 
3: 64 ff., dens., De svenska ortn. på -by, s. 43 ff. samt flerstädes i Et. 
ordb., vidare av Sahlgren, Skagershults sockens naturnamn, s. 15 ff., 
och dens. i NoB 1959, s. 1 ff., N. Lindqvist, Bjärka-Säby ortn., s. 396 ff., 
A. .lanMn i Göteb. o. Bohus läns fornm.-fören. tidskr. 1932-33, s. 224 ff. 
och i NoB 1935, s. 1 ff., Lundahl i NoB 1950, s. 38 ff. samt 1952, s. 75 ff. 
- Av stor betydelse även när det gäller svenska, särskilt västsvenska 
vattendragsnamn, är 0. Ryghs Norske Elvenavne. 

9. Ordförrådet 
Skaraborgs läns ortnamn innehålla ett mycket rikt ordförråd. 

Redan i det föregående har lämnats en förteckning på den långa raden 
av i huvudsak °sammansatta vattendragsnamn, som dels äro faktiskt 
betygade, dels, efter vad man har anledning att räkna med, ingå i länets 
bebyggelsenamn. En ännu längre lista kan redovisas på de olika ord för 
ett enda begrepp, nämligen begreppet 'höjd', vilka med säkerhet eller 
största sannolikhet kunna påvisas och vilka uppgå till mer än ett fem-
tiotal, något som utgör ett betydligt större antal synonymer än vad varje 
annat topografiskt begrepp givit upphov till. Orden äro följande: backe, 
berg, b jätte, borg, *borghund (SOSk 4: 15), *braghn (SOSk 2: 36, 14: 6, 
16: 6), *bård (SOSk 17: 136), fjäll, hammar, hitta, holm, holme, hov 
(no. dial. höv), *höv (SOSk 11: 1, s. 94), huvud, *hufra- (urgerm.; SOSk 
14: 16), hög, *höjel (SOSk 17: 145), jäder, kam, klack, klint, *klappa 
(SOSk 11: 1, s. 115), knart, *knåpa (SOSk 17: 89), knuta, knyst, knöl, 
knös, kott (SOSk 11: 1, s. 138), kulle, läst (SOSk 14: 10), *nase (SOSk 
13: 19), ora, rant (SOSk 13: 268), redd (SOSk 17: 119), rem, ren (SOSk 
17: 114), *rock (SOSk 17: 119 f.), rävel (SOSk 3: 7 f.), rök (SOSk 12: 
29), *rökta (SOSk 4:48), skult, stall (SOSk 2: 21), telne eller telna 
(SOSk 7: 22), *thora (SOSk 12: 57), tuv, tuva, tånge, *täng (SOSk 16: 
35), *vara, dl (SOSk 13: 162), ås, öja. 

Man behöver icke syssla länge med Skaraborgs läns eller rättare 
sagt Västergötlands ortnamn över huvud taget, förrän man märker ord- 
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förrådets markant västnordiska prägel. Ideligen händer det, att man i 
fornvästnordiskan eller i norska dialekter och endast där finner de 
appellativiska eller onomastiska motsvarigheter eller anknytningar, som 
man söker. Som exempel kunna nämnas följande namn: Alvasjön (SOSk 
17: 3), Bidare bård (SOSk 17: 136), Brismestorp (SOSk 13: 145), Floken 
(SOSk 17: 140), Fullösa (SOSk 5: 20), Gläfshed (SOSk 14: 61), Helge-
stad (SOSk 13: 224), Hjo (L. Moberg i NoB 1953, s. 87 ff.), Hov (SOSk 
9:33, 11: 1, s. 127, 12: 9), Hälde (SOSk 13: 39), Kylle (SOSk 13: 184), 
Kymbo (SOSk 13: 151), Käckestad (SOSk 11: 1, s. 134), Lekunga (SOSk 
15: 27), Leverstad (SOSk 11: 1, s. 110), Långsöckeviken (SOSk 17: 53), 
Läckö (SOSk 8: 39), Naddön (SOSk 17: 101), Romme (SOSk 6: 34), 
Skabban (SOSk 17: 150), Skurveln (SOSk 17: 151), Skår (SOSk 14: 28, 
15: 32), Stall (SOSk 2: 21), Tylta (SOSk 17: 155), Töfta (SOSk 15: 6), 
Vamman (SOSk 17: 155 f.), ()kull (SOSk 12: 30), ördaviken (SOSk 17: 
56), ösan (SOSk 17: 71). 

De likheter och överensstämmelser, som här framträda, bestyrka i 
sin mån med all önskvärd tydlighet riktigheten av Sahlgrens uttalande 
i NoB 1919, s. 94, att det »redan av språkliga skäl» är »påtagligt», att 
Västergötland tillhör ett norskt-svenskt kulturområde. 

10. De viktigaste av de i länets bebyggelse- och 
naturnamn ingående namnelementen 1  

A. Namnelement ingående i bebyggelsenamnen 
*al. Förekommer i pluralform i Götala samt kan, i gen. sg., ingå i 

det nu försvunna fsv. Als häradh. Ordet motsvarar det gotiska alhs 
'tempel'. 

arm. En dativform ärne av fsv. arm n 'härd, eldstad', motsvarande 
fvn. arinn 'förhöjning, ställning', kunde enligt Sahlgren i en ursprunglig 
betydelse 'gryt, stenhop' ingå i bynamnet Foxerna. Namnet har även 
förklarats på annat sätt; se SOSk 12: 12 f. Jfr ärne. Samma namnele-
ment ingår i by- och sockennamnet Bitterna. Betydelsen torde i båda 
fallen vara 'höjdplatå' eller 'höjd'. Se SOSk 9: 36. Under alla förhållan-
den kan med största säkerhet göras gällande, att slutleden i båda 
namnen på det närmaste sammanhänger med ordet arm. 

arp se torp. 
backe. Tämligen vanligt. Betydelsen synes i allmänhet vara 'höjd', 

'kulle', vilken är den ursprungliga och i västg.-dial. den vanligaste, men 
även betydelsen 'höjdsluttning' förekommer. Förlederna äro i de allra 
flesta fall appellativer, någon gång ortnamn, ytterst sällan personnamn. 

berg. Fsv. bärgh, biärgh. Betydelsen i länets bebyggelsenamn är 
'höjd, förhöjning i terrängen, även en obetydlig sådan'. Förlederna 
utgöras i allmänhet av appellativer och ortnamn, sällan av personnamn. 

bo se bod. 

1  Här behandlas endast sådana ord, som ingå som slutleder i sammansatta 
namn eller som senare leder i namn, vilka bestå av två ord, ett attribut och ett huvud-
ord. Dessutom äro viktigare suffix medtagna. Med asterisk försedda uppslagsord 
avse sådana ord, som icke anträffats som appellativer i svenskan. De äro redovisade 
i fornsvensk form. De mantalsuppgifter, som lämnas, avse dem, som förekomma i de 
äldsta jordeböckerna på 1500-talet. De statistiska uppgifterna av olika slag avse, där 
icke annat säges, endast de namn, som behandlats i SOSk. 
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bod. Fsv. bodh f. 'bod, hydda, skjul', pl. nom. bodhir, gen. bodha. 
Ingår som senare led, vanligen i obestämd eller bestämd pluralform 
-boda resp. -bodarna, sällan i obestämd eller bestämd singularform, i 
ett flertal namn. Härtill komma 15 °sammansatta Boden, Bodarna och 
Boda. Formen -boda med uttalet -b6a förekommer uteslutande i Vadsbo. 
I pluralform ingår ordet urspr. i många, troligen flertalet, av länets 
namn på -bo. Då fsv. dh mellan vokaler bortföll redan i slutet av medel-
tiden, kommo från denna tid namn, som urspr. innehöll° fsv. bodh, och 
namn, som från början innehöllo subst. bo, att sammanfalla, där icke 
-boda återinfördes genom association, vilket tydligen är fallet med de 
nyssnämnda namnen med denna slutled. Namn på -bo kunna även 
återgå på ursprungligt -bol. Med någon större säkerhet eller högre grad 
av sannolikhet kan ingenting sägas beträffande den ursprungliga lydel-
sen av namnelementen -bo och -boda, om man icke har tillgång till 
medeltida namnformer i original från senast omkr. mitten av 1400-talet. 

Sammanlagt finnas inom länet 207 namn på -bo, -bod, -boda eller 
-boderna, vartill komma 17 osammansatta Bo, Boda, Boden och Bo-
derna. 83 av namnen äro knutna till bebyggelser med minst 1 helt man-
tal. Endast ett av namnen är sockennamn. Namn på -bo förekomma i 
alla härader. De äro vanligast i Vadsbo och Vartofta. 

I fråga om den vanliga innebörden av pluralformen av bod i ort-
namn synes man i allmänhet anse, att den är 'fäbod'. Se t.ex. Sahlgren 
i NoB 1930, s. 137. Den sannolika betydelseutvecklingen hos namnele-
mentet torde vara den, som Hellquist, Et. ordb., s. 86, kortfattat ut-
trycker så: »från början i bet. 'hydda, skjul o.d.' om mera tillfälliga 
bostäder, ofta fäbodar, som efter hand utvecklade sig till gårdar. . .». 

Betydelsen av namnelementet -bo, där detta är det ursprungliga, är 
väl i allmänhet 'gård, hemman', vilken är en av de betydelser ordet har 
i fsv., bl.a. i äldre västgötalagen, och som även antages vara den vanliga 
hos det motsvarande norska namnelementet -bu (NG Indl., s. 46). Lik-
som i Älvsborgs län synes -bo i några fall ha betecknat en gårdsgrupp 
inom en större by (se SOSk 3: 24 samt 4: 75 och 77). 

Viktigare litteratur: Norrby, Ydre härads gårdnamn 1: 3 ff., A. 
Noreen, Spr. Stud. 3: 67 f., 113, ödeen, Smål. beb.-hist., s. 336 ff., 463, 
Sahlgren i NoB 1930, s. 137, Lundahl, Falbygden, s. 207, Franzén, Vik-
bol. s. 28 ff., SOÄ 1: 1, s. 36 ff. 

bol. Namnelementet är ofta svårt att skilja från bod och bo; se här-
om under bod. Sammanlagt finnas 39 nutida namn på -bol, där dialekt-
uttalet är -UR o. dyl. Medeltida namnformer i original med -bol, vilka 
härröra från tiden senast mitten av 1400-talet, äro 16 st., samtliga avse-
ende nu försvunna bebyggelser, av vilka icke mindre än 14 tillhöra 
Laske härad. Av dessa 14 namn förekomma 12 i den s.k. Vidhems-
prästens anteckningar från omkr. 1325. 

Namnelementet bol är samma ord som fsv. bol n., vilket uppvisar 
betydelserna 'boning; gård, hemman; nybygge, torp, på allmänning eller 
utmark upptagen lägenhet eller gård'. 

Viktigare litteratur: A. Noreen, Spr. stud. 3: 66, 112 f., Sahlgren i 
Nysunds socken, Minnesskrift 1938, s. 85 ff., SOÄ 1: 1, s. 38 f. 

*böra. Ingår urspr. i det på två håll förekommande bynamnet, i det 
ena fallet även sockennamnet, Hornborga. Äldsta namnform ii Hornb oro 
1378. Namnet är enligt Lundahl, Falbygden, s. 57 ff., urspr. ett ånamn 
*Hornbora, eg. 'den hornbärande', dvs. 'den som gör en vinkel eller 
krök', innehållande som f. led ordet horn i den från sv. och no. ortnamn 
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kända betydelsen 'krök' samt som s. led en feminin motsvarighet till det 
i fhty. och feng. förekommande maskulina -boro resp. -bora 'bärare', en 
bildning till roten i verbet bära, här med betydelsen 'som har'. En helt 
annan men osannolik uppfattning framställs av Sahlgren i NoB 1935, 
s. 52 ff., som menar, att namnet antingen avser en kvinnlig vatten-
demon, eg. 'hornblåserskan' (jfr feng. hornbora m. 'hornblåsare') eller 
är ett ursprungligt ånamn, bildat till ett *Hornbori som namn på ström-
karlen. Senare har Sahlgren i Sveriges bebyggelse, Skaraborgs län 5, 
s. 47 f. givit en annan tolkning, enligt vilken ån fått namn av en i den-
samma förekommande fisk, *hornbori 'spigg', motsvarande hornbar, 
hornborr i norrländska mål. Även denna förklaring är oantaglig. Se 
G. Widmark i NoB 1961, s. 160 ff. 

borg. Förekommer som s. led i några få namn, som alla, utom ett 
i sen tid tillkommet, avse mindre bebyggelser, samt som osammansatt i 
Borgen på två håll. I dessa namn är väl ordet, liksom slott i yngre namn, 
använt för att beteckna något storartat eller märkligt i byggnadsväg el. 
dyl. eller i ironiskt syfte. En helt annan innebörd har ordet i det osam-
mansatta by-, tidigare även sockennamnet Borga i Larvs sn, Laske hd, 
och Edsvära sn, Skånings hd. Detta namn är gammal pluralform av 
borg i den från fvn. kända betydelsen 'terrass, höjdplatå, som på ena 
sidan har en markant sluttning'. 

botten. Förekommer i den från ortnamn kända betydelsen '(inre del 
av en) vik' endast i Undenebotten (SOSk 11: 2, s. 154 f.). I de båda lägen-
hetsnamnen Lerbotten och Myllbotten i Gillstads sn, Kåkinds hd (SOSk 
8: 7) har ordet den inom jordbruket använda betydelsen 'jordlager som 
ligger under alven'. Finnes i övrigt i den från äldre västg.-dial. kända 
betydelsen 'sidlänt äng, myr, kärr' (se SL 1909, s. 80) i några få namn 
på mindre bebyggelser. 

bro. Ingår i flera namn. 
brunn. Ingår i ett fåtal yngre namn. 
bråte. Sv. dial. bråte m. 'stor hög av fälld skog eller av nedfallna 

träd; rishög; svedjeland' m.m. Ingår i flera namn. 
by. Sammanlagt 67 namn, om man utesluter det på två håll före-

kommande Rdttneby, Rottneby, vilket intager en särställning (se SOSk 
13: 166 och 15: 43). Av namnen äro 20 nuvarande och 8 förutvarande 
sockennamn. 

Beträffande storleken av de bebyggelser, till vilka by-namnen äro 
knutna, kan nämnas, att 63 äro byar med minst 1 mantal, medan 1 är en 
gård med mindre än 1 mantal och 3 äro ovissa. 

Förlederna utgöras i 3 fall, varav 2 sockennamn, av personnamn, 
i övrigt av appellativer av olika slag samt av adjektiv och adverb. Av de 
båda sistnämnda kategorierna äro icke mindre än 16 väderstrecks-
beteckningar. 

Namnen på -by äro företrädda i samtliga härader. Talrikast äro de 
i Vadsbo, som har 18. Därnäst följa Kinnefjärding och Kålland med 
vardera 8. 

Namnelementet -by är samma ord som subst. by, fsv. by (r) 'bostad, 
enstaka gård; by'. Huruvida den ursprungliga betydelsen i ortnamn är 
'gård' eller 'by' är ovisst. 

Namntypen anses av Hellquist, Ortn. på -by, s. 126, i stort sett vara 
en skapelse av vikingatiden. 

Det grundläggande verket om by-namnen är Hellquists förut-
nämnda De svenska ortnamnen på -by. Annan viktigare litteratur: Hell- * 
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quist i Lidingön och dess natur (1927), s. 36 ff., dens. Et. ordb., s. 115 f., 
Sahlgren, Hälsingborgstraktens ortn., s. 125 f., dens. i NoB 1927, s. 18 ff., 
och i ANF 50: 287 f., D. Palm i Västsvenska hembygdsstudier tillägn. 
Hj. Lindroth, s. 58 ff., Franzén, Vikbol. s. 10-42, samt i Nordisk kultur 
5: 140 ff. 

bygd. Sammanlagt finnas 10 namn som antingen nu äro eller tidi-
gare med all sannolikhet varit sammansatta med -bygd. 7 av namnen 
tillhöra Kå' kinds härad, därav 5 i Kyrkefalla sn. De övriga tillhöra Var-
tofta hd. På otillräckliga grunder har av D. Palm i NoB 1927, s. 149, 
Åkleby i Vadsbo förts hit. 

Dialektuttalet är beträffande 6 av de namn i Kåkinds hd, för vilka 
uttalsuppgifter föreligga, -by, motsvarande riksspr. by. Det ena av nam- 
nen i Vartofta hd uttalas -by. I samtliga fall utom ett finnas enstaka 
former med -by från 1500-talet. Att associationen med sistnämnda namn-
element tidigt gjort sig gällande är ju lättförståeligt. 

Namnelementet bygd är samma ord som nsv. bygd, fsv. byghdh 
'bebyggande; bebyggd plats; bygd'. I by- och gårdnamn bör ordet, som 
Sahlgren föreslår i NoB 1923, s. 182, översättas med 'nyodling, nybygge'. 

Namnen på -bygd, som huvudsakligen äro hemmahörande i Små-
land, Västergötland och Östergötland, ha säkerligen i stort sett tillkom-
mit under medeltiden. 

En monografi över namnen på -bygd av D. Palm finnes i NoB 1927, 
s. 133 ff. Se även SOÄ 1: 1, s. 44. 

bygge. Förekommer som s. led endast i 3 namn, varibland 2 Ny-
bygget. Därjämte det °sammansatta Bygget i 3 fall. Samtliga namn till-
höra Vadsbo. Namnelementet är ordet bygge i betydelsen 'nybygge'. 

bdge. Förekommer endast i gårdnamnet Enebdgen och avser där en 
vik av Vättern (SOSk 7: 6). 

bäck. Ingår i ett flertal namn. 
böle. Ingår som s. led urspr. i några få namn, i ett fall sedermera 

förändrat till -böla, i ett annat till -böl (SOSk 13: 38). Därjämte två 
gånger det °sammansatta Bölet. Namnelementet är samma ord som det 
som s. led i sammansättningar förekommande böle n. 'gård', en avled-
ning av bol, motsvarande fvn. bdli. 

dal. Ingår i ett flertal namn. 
damm. Förekommer i ett fåtal namn. 
dans. Med full säkerhet ingår ordet endast i gårdnamnet Jätte-

dansen, som avser en tidigare å gården befintlig stensättning. I Väster-
götland är Jättedansen ett vanligt namn på domarringar. Se SOSk 5: 37 
och där anf. litt. 

dike. Förekommer endast i Laxdiket (SOSk 10: 32), där ordet har 
betydelsen 'fiskdamm'. 

drdg. Västg.-dial. drög 'vattensjuk sänka'. Ingår i ett mindre antal 
namn. 

dörr. Ingår, med okänd syftning, endast i det en gång förekom-
mande Baggedörr (SOSk 11: 1, s. 32). 

*edhe. En bildning till och med samma betydelse som fsv. edh (i 
ortnamn) 'passage mellan eller utmed vatten'. Ingår urspr. i socken-
namnet Undenäs, skrivet Vndedhe o. dyl. på 1300-talet (SOSk 11: 2, 
s. 161). 

eke. Fsv. eke n. 'bestånd av ek'. Förekommer som s. led i ett fåtal 
namn. Tämligen vanligt som förled, som osammansatt i tre namn. 
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fala. Förekommer bland bebyggelsenamnen endast två gånger: i 
Rännefalan och Lockefalan (SOSk 13: 200 resp. 227). Om detta namn-
element se närmare naturnamnen. 

fall. Förekommer i flera namn, särskilt i lakinds hd, som har två 
sockennamn med denna slutled. Är samma ord som sv. dial. fall n. i 
betydelsen ' svedjef all'. 

fara. Fsv. *fara f. 'färd' (i sammansättn. farunöt och farunöte). 
Ingår endast i torpnamnet Halvfaran i Kållands hd (SOSk 8: 83). Detta 
namn är best. form av det från äldre Kållandsdial. kända halv fara i 
uttrycket »vara vid halvfara» 'vara halvvägs'. 

fjäll. Västg.-dial. fjäll n. 'sten, berggrund; brant berg; bart berg'. 
Ingår i ett mindre antal namn. 

fjärding. Ordet fjärding 'fjärdedel'. Ingår i häradsnamnet Kinne-
fjärding samt i ett par binamn på en socken (se SOSk 13: 27). 

flo (e) . Sv. dial. flo (e) 'mindre vattensamling'. Ingår i ett fåtal namn. 
fly. Sv. dial. fly 'kärr; vattensjuk äng; vattenpuss, vattensamling'. 

Ingår i ett mindre antal namn, särskilt i Vadsbo. 
fälle n. Ingår i det på ett par håll förekommande Välfället, vilket 

är best. form av det fsv. välfälle 'till jordegendom hörande förmåner'. 
Se SOSk 5: 46, 12: 13 f. 

gap. Sv. dial. gap n. 'öppning i en gärdsgård'. Ingår endast i Halla-
gap, varom se SOSk 9: 23. 

gata. Ingår i ett mindre antal namn i ordets gamla betydelse '(in-
hägnad) väg'. 

gildre. Fsv. gildre n. 'giller (för djurfångst) '. Ingår endast i Holm-
gildret (SOSk 11: 2, s. 166, samt Rättelser och tillägg). 

grav. Ingår som senare led i betydelsen 'grop' i det nu försvunna 
Ulvagraf (SOSk 5:47), som förled i den från fvn. och no. dial. kända 
betydelsen 'fördjupning' i Gravsjö samt med oviss innebörd i Graven 
(SOSk 7: 59). 

gruva. Förekommer endast en gång (SOSk 11: 2, s. 168). 
gård. Fsv. gardher m. 'gärdsgård, stängsel, gårdsplats, gård' m.m. 

Förekommer som senare led i den bestämda formen -gården i det stora 
antal namn, som tillkomma de enskilda gårdarna inom de gamla byarna, 
samt som förled i Gårdsjö. 

gärde. Fsv. gärdhe n. 'stängsel, inhägnad; gärde, inhägnat jord-
stycke'. Ingår i ett mindre antal namn. 

hage. Fsv. haghi m. 'inhägnad, stängsel; inhägnad mark, hage'. 
Ingår i endera av dessa betydelser i ett mindre antal namn. I det på två 
håll förekommande Älghagen torde ordet ha den speciella betydelsen 
'stängsel avsett att vid jakt leda djuret fram till en iordningställd fälla' 
(se SOSk 5:54, 13: 112). Samma innebörd kan ordet ha i det på ett par 
håll förekommande Katthagen (SOSk 10: 61, 13: 103), såvida f. led. i 
detta avser lodjuret, även kallat lokatt. Jfr pluralformen Katthaga, 
namn på en gård i Gryts sn, Daga hd, Söd. 1. —1 namn med Haga- som 
förled eller -haga som slutled kan antingen hage eller fsv. hagh n., sv. 
dial. hag n. 'inhägnad' ingå. — En ovanligt stark förkortning föreligger 
i bynamnet Karla, med största sannolikhet ett ursprungligt *Karlahagha 
(SOSk 9:38). 

haka? eller hake? eller hak? På grundval av ett muntligt uppslag 
av S. Lampa har Sahlgren i NoB 1922, s. 138 ff., tilltalande föreslagit att 
uppfatta det på 6 håll i Västergötland, därav 5 i Skaraborgs län, före- 
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kommande iisaka som en sammansättning av ds och en pluralform av 
haka eller hake eller hak i betydelsen 'utsprång, något ut- eller upp-
skjutande'. 

hall. Fsv. hali m. 'svans'. Ingår säkerligen urspr. i Hunsala, böj-
ningsform av ett fsv. *hundshali 'hundsvans', alltså jämförelsenamn, 
dock med oviss syftning. Se SOSk 8: 47. 

hall. Fsv. hal f. 'häll, sten', västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat 
sten'. Ingår i flera namn, särskilt vanligt i den bestämda singularformen 
Hallen, ofta skrivet Hallan. 

hals. Ingår i ett färre antal yngre namn i betydelsen 'långsmal 
terräng'. 

hammar. Fsv. hamar n. 'klippa, bergshöjd', sv. dial. hammar m. 
'stenig skogsbacke'. Ingår i ett litet antal namn. 

hed. Ingår i ett flertal namn. Särskilt vanligt i den bestämda singu-
larformen Heden; ofta är namnet skrivet Hedan. Torde inom länet åt-
minstone i yngre namn alltid ha betydelsen 'jämn och torr mark med 
mager jordmån'. 

hem. Inom länet finnas 60 namn med ursprungligt -hem som s. 
led.i Av dessa är ett nu försvunnet (SOSk 16: 46), medan ett annat i 
skrift (men icke i dialekten) tidigt urspårat (se Hudened i SOSk 3: 16). 
45 namn äro knutna till byar med minst 3 mantal, 9 till byar med 2 
mantal, 3 till bebyggelser med 1 mantal, medan 3 äro ovissa. 

Det dialektala uttalet är alltid -um med undantag av de två namn, 
där f. led. slutar på vokal, nämligen Hömb (uttalat hott) och öm. 

Förlederna äro terrängbeteckningar i 23 säkra fall, djurnamn i 7 
och växtnamn i 5 säkra fall. Personbeteckningar förekomma aldrig. 

Namnelementet hem är samma ord som nsv. hem, fsv. hem n. och 
hem ber m. med motsvarigheter i fornhögtyskan, fornsachsiskan och 
fornengelskan. Avvikande i fråga om genus och betydelse är got. haims 
f. 'by'. Om ordets innebörd i ortnamn har åtskilligt skrivits. Beträffande 
detta liksom om hem-namnen i allmänhet fram till 1942 hänvisas till 
Kr. Hald, De danske Stednavne paa -am, s. 39 ff. Efter nämnda tid-
punkt har inget av väsentlig betydelse i ämnet publicerats. Det är i stort 
sett tre olika betydelser, som föreslagits: 1. gård, bostad; 2. bygd; 
3. trakt, landområde. Av dessa tre är den första den mest sannolika i 
fråga om namnen på byar och gårdar. 

Namn på -hem finnas inom så gott som hela det forngermanska 
språkområdet. Inom Sverige äro de talrikast i Västergötland, som har 
mer än 80 namn. Denna koncentration av namntypen till Västergötland 
sammanhänger med att den har sin största utbredning i Norge, där det 
finns omkr. 1000 sådana namn. 

Beträffande hem-namnens ålder ha vitt skilda åsikter uttalats. Man 
har dock på det hela taget varit överens om att hänföra namnen till de 
äldsta namntyperna. Om ett försök av S. Bugge att datera ett enstaka 
norskt hem-namn till tiden före 500 e. Kr. se Lundahl, Falbygden, 
s. 204. 

hemmet. Bestämd form sg. av ordet hem. Länet har sammanlagt 
55 namn med denna efterled, varav 33 i Vartofta hd och 15 i Kåkind. 
De representera mindre och, åtminstone relativt, unga bebyggelser. 

*hester. Ordet är i svenskan säkert styrkt endast som ortnamns-
element. Sammanlagt ingår ordet inom länet med säkerhet i 3 namn, 

i Om namnen med den bestämda formen -hemmet som slutled se särskild upp-
slagsform. 
2 Skaraborgs lan 1 
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i två av namnen, varav det ena nu försvunnet, som senare led, i ett namn 
som osammansatt i pluralformen Hestra. Samtliga tillhöra Vartofta hd. 
Det av V. Ekenvall, De sv. ortn. på hester, s. 8 ff., hit förda Kangsister i 
Vilske hd är säkerligen icke hithörande. 

Ordet *hester är urspr. samma ord som ty. heister 'ungt lövträd, i 
synnerhet ung bok eller ek', nederl. heester 'skott, ung trädstam av bl.a. 
ek och bok'. Dess innebörd i svenska ortnamn kan icke säkert fast-
ställas. Enligt ett föga troligt antagande av Ekenvall, aa, s. 182 ff., är det 
i Sverige ett lånord, inkommet från trakterna av nedre Rhen. Samme 
förf. anser, att hester-bebyggelsen tidigast är att förlägga till sen 
vikingatid. 

Litteratur utom den redan nämnda: Hellquist i ANF 17: 69 ff., 
Mo&er i NoB 1943, s. 23 ff., K. G. Ljunggren i NoB 1962, s. 163 ff. 

*hirdhe. Ett i övrigt okänt fsv. ord. Ingår, som det synes, i 5 namn, 
i samtliga fall som slutled. För två av namnen finnas vittnesgilla medel-
tida former (se Västölet, SOSk 15: 48, samt det nu försvunna Forshall 
eller Forsöle, östra, SOSk 16: 49). Ordets härledning är okänd. 

holm. Fsv. holmber m., ä. nsv. holm 'holme', fvn. holmr ds. I länets 
bebyggelsenamn har ordet liksom holme och ö betydelsen 'upphöjning, 
höjd i eller vid sankmark eller vid sjö eller vattendrag'. Förekommer i 
flera namn, varav 9 osammansatta i den bestämda formen Holmen med 
uttalet håkman. I herrgårdsnamn på -holm med betoningen på senare 
leden är ordet ofta en kliché utan reellt underlag. Stormännen anlade 
under medeltidens senare århundraden ofta sina huvudgårdar som fäst-
ningar på naturliga eller genom konst skapade holmar. Åt dessa gårdar 
gav man namn på -holm. Sedan kom man så småningom att använda 
-holm i namn på herrgårdar, som icke voro belägna på någon holme. 
Se härom v. Friesen i NoB 1913, s. 111 ff. 

holme. Fsv. holme m. 'holme', fvn. holmi ds., även 'liten höjd på 
slät mark', sv. dial. holme 'holme; backe i en kärräng; ett mindre åker-
fält, som omgives av ängar eller djupa gropar, en mindre äng, som om-
gives av åkrar eller djupa gropar'. Det är endast i den bestämda singu-
larformen Holmen, där denna uttalas hikman, alltså med tvåstavighets-
accent, som man med absolut säkerhet kan konstatera, att ordet ingår 
i länets ortnamn. Denna namnform med nämnda uttal förekommer på 
3 håll. I dessa tre fall har ordet betydelsen 'upphöjning i eller vid sank-
mark eller vatten'. I alla övriga fall, där holme kan tänkas ingå, kan lika 
gärna holm ifrågakomma. 

hov. Tretydigt namnelement. Kan vara dels ett gammalt, nu i 
svenskan försvunnet ord, fsv. *hof, motsvarande fno. hof n. 'gudahus, 
tempel' som senare led i norska gårdnamn, vilka ha ett gudanamn i gen. 
som förled, dels det från medellågtyskan inlånade hov 'furstehov' (fvn. 
hof), dels slutligen ett mot no. dial. höv n. 'en förhöjning på marken, 
liten höjd' svarande ord. I Skaraborgs läns bebyggelsenamn ingår det 
förstnämnda dels urspr. i Ullered i Kållands hd, skrivet Vllarof o. dyl. 
flera gånger i medeltida urkunder, tidigast 1397, innehållande som f. led 
gen. av det från fvn. kända gudanamnet Ull (se SOSk 8: 43), dels i Hov 
i Laske hd (SOSk 9: 33) och möjligen även i samma namn i Vadsbo och 
Valle hdr (se SOSk 11: 1, s. 127, 12: 9), i vilka sistnämnda fall dock lika 
gärna *hov 'höjd' kan ifrågakomma. I betydelsen 'furstehov' ingår ordet 
inom länet i tre namn, nämligen dels i berömmande syfte i herrgårds-
namnet Flyhov, betygat först 1825, tidigare Fly (se SOSk 6: 18), dels i 
ironiskt syfte i lägenhetsnamnen Pettershov och Fägershov (se SOSk 
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11: 2, s. 56, 60). En motsvarighet till det ovannämnda no. dial, höv 'för-
höjning, höjd' föreligger säkerligen i gårdnamnet Hovet i Vadsbo (SOSk 
11: 2, s. 166 f.; om betydelsen se nu Rättelser och tillägg). Jfr hov som 
naturnamnselement. 

huta. Fsv. håla jämte höta f. 'håla'. Förekommer huvudsakligen 
som förled i den gamla böjningsformen Hule- samt osammansatt i den 
bestämda formen Hulan, vilken förekommer 24 gånger. 

hult. Fsv. hult, holt n. 'skog', sv. dial, hult, holt 'skogsbacke, skogs-
lund, skogsdunge; hög framspringande backe' m.m. Sammanlagt finnas 
inom länet 142 namn, som innehålla detta ord som senare led eller som 
osammansatt. I fråga om storleken av de bebyggelser, i vilkas namn 
ordet ingår, finns endast en med mera än 3 mantal. Tre ha 3 mantal, 
2 ha 2 mantal och 38 ha 1 mantal vardera. Intet sockennamn finnes. 

Namnen äro talrikast i Vadsbo, som har 67 st. Närmast följa Var-
tofta med 39 och Kåkind med 20 st. 

Förlederna utgöras till starkt övervägande del av appellativer, där-
näst av personnamn och ortnamn. 

Namnen på -hult synas liksom torp-namnen ha trängt söderifrån 
upp i Sverige. Se härom ödeen, Smål. beb.-hist., s. 332 ff. Annan vikti-
gare litteratur: Norrby, Ydre härads gårdnamn 1: 10 f., Hellquist i ANF 
17: 71 f. 

hus. Ingår i några få namn på småbebyggelser. 
huvud. Ingår endast i gårdnamnet Rådshuvud, skrivet Roshoffuet 

1540 och innehållande som förled ett fsv. *ros 'häst', motsvarande det 
liktydiga fvn. hross, vartill fgutn. rus, sv. dial. russ är en biform. Gården 
har tydligen fått sitt namn efter någon terrängformation, som liknats 
vid ett hästhuvud (se SOSk 11: 2, s. 134). Jfr samma ord bland natur-
namnselementen. 

hygge. Nsv. hygge n. 'plats där skogen nedhuggits'. Ingår i Falbo-
hygget (SOSk 13: 180). 

*hytta. Fsv. *hytta f. 'liten skog, skogsdunge', diminutivbildning 
till hult, känd endast från ortnamn. Ingår som s. led endast i Lindahylta 
(Linda hytta 1559), tidigare namn på en by, som utgjorts av nuv. går-
darna Nolhyltan och Sörhyltan (SOSk 11: 1, s. 29). Som osammansatt 
förekommer det två gånger, ena gången i den bestämda singularformen 
Hyttan, andra gången i Hytte, obestämd gammal böjningsform i singu-
laris. 

hytta. Nsv. hytta 'smälthytta', fsv. hytta ds. Gammalt lån från mhty. 
hätte med samma betydelse, även 'hydda, tält'. Ingår med oviss 
betydelse, kanske snarast 'hydda, litet boställe', i Skinnhyttan 1/8 
mantal SOSk 11: 1, s. 136). 

hål. Förekommer i några få namn. 
Mia se huta. 
hägnad. Fsv. häghnadher 'inhägnad; inhägnat område'. Förekom-

mer i några få namn. 
härad. Ingår endast i sockennamnet Amnehärad, här i betydelsen 

'bygd'. 
hög. Fsv. högher m. 'hög', fvn. haugr 'förhöjning som häver sig 

mera eller mindre över jordytan; av människohänder uppkastad hög, 
i synnerhet gravhög'. Ingår i några få namn, varav två i den dialektala 
formen Höjen. Betydelsen är 'höjd' utom möjligen i Gullhögen, där 
ordet kanske har betydelsen 'gravhög' (se SOSk 7: 108). 
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-ingi, -ungi. Suffixala element. Sammanlagt finnas inom länet 6 
namn, som med säkerhet äro hithörande. Av dessa ha 4 i de äldsta 
källorna övervägande -ungi. Lika många äro knutna till byar med minst 
7 mantal, medan 2 representera byar med 2 mantal. 4 namn äro socken-
namn. 

Det försuffixala elementet är i ett fall ett terrängbetecknande 
appellativ, i ett fall troligen ett vattendragsnamn och i de övriga fallen 
oklart. Se SOSk 2: 11, 16, 60, 4: 66, 10: 14 f., 15: 25 f., 27, 13: 96, 237 f., 
241. 

De svenska namnen på -ingi osv, höra i fråga om bildningssätt och 
betydelse till de mest omstridda ortnamnen. Huvudsakligen tre olika 
uppfattningar ha blivit framställda. Enligt Hellquist, Om de sv. ortn. på 
-inge, kunna huvudsakligen två typer urskiljas, dels släktnamn i gen. pl. 
med underförstått huvudord, t.ex. Aklunga 'Aklungarnas', dvs, by 
el. dyl., dels bildningar med ia-suffix av släktnamn, t.ex. Siringi, eg. 
'det Siringska'. I båda fallen anser Hellquist, att ett personnamn ligger 
till grund och att namnen alltså äro patronymiska till sin innebörd. 
Endast i ett fåtal fall antar Hellquist toponymiskt ursprung, dvs, att 
namnen återgå på inbyggarnamn, som äro bildade av terrängbeteck-
nande appellativer eller ortnamn. En annan mening är framställd av 
Palm& i ANF 52: 38 ff., som anser, att till grund för namnen ligga 
appellativer på fsv. -inger och -unger. En tredje åsikt företrädes av 
Ståhle, som i Studier över de sv. ortn. på -inge hävdar uppfattningen, att 
inge-namnen till största delen äro ia-avledningar av inbyggarnamn med 
toponymiskt ursprung. Såsom framhålles av Lundahl i NoB 1946, 
s. 51 f., är sistnämnda hypotes av flera skäl högst osäker. 

Namn med ing-suffix äro spridda över största delen av det ger-
manska språkområdet. I Sverige är namntypen talrikast företrädd i 
Mälarlandskapen och i Skåne, fåtaligast i västra och norra Sverige. 

Namntypen måste enligt Ståhle, aa, s. 580 ff., av arkeologiska skäl 
anses ha varit produktiv i Sverige redan under romersk järnålder (från 
tiden omkr. Kr. f. till omkr. 400) samt under folkvandringstiden (omkr. 
400 till omkr. 800). 

kil. Fsv. kil m. 'kil'. Ingår i betydelsen 'kilformigt jordstycke, kil-
formig terräng' som slutled i Rotkilen (SOSk 11: 1, s. 30), som förled i 
3 namn och som osammansatt i 6 eller 7 namn. Bland de sistnämnda 
märkes särskilt det gamla bynamnet Kila, varom se SOSk 11: 1, s. 91 f., 
95, 101 och 104. 

kind. Fsv. kind (i ortnamn), motsvarande fvn. kind f. 'ätt, släkt'. 
Förekommer som ortnamnselement endast i häradsnamn. Är särskilt 
vanligt i Östergötland. Inom Skaraborgs län äro 3 häradsnamn säkert 
hithörande, nämligen Kinne, Kinnef jårding och Kdkind. Huruvida även 
Frökind är ett kind-namn är tveksamt, på grund av att detta namn 
redan i de äldsta källorna, bland dem en så viktig urkund som äldre 
västgötalagen, alltid har genitivändelsen -s för väntat -a (r). 

Viktigare litteratur om kind i häradsnamn: Hellquist, Ortn. på -inge, 
s. 46, Lundahl i Västsv. hembygdsstudier tillägnade Hj. Lindroth, s. 8 ff., 
Th. Andersson, Svenska häradsnamn, särskilt s. 142 ff. 

kis. Samma ord som mineralbeteckningen kis (i t.ex. svavelkis), 
vilken är ett sent lån från det tyska kies. Som ortnamnselement är ordet 
inhemskt och har den betydelse 'grus, grov sand', som ävenledes till-
kommer det tyska ordet och som är grundbetydelsen (jfr mhty. kis med 
denna betydelse). Att ordet under en äldre språkperiod varit inhemskt 
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i Norden framgår av både svenska och norska ortnamn. Jfr särskilt det 
östgötska by- och sockennamnet Kisa. Se Hellquist i ANF 17: 78. Skara-
borgs län har ett enda hithörande namn, nämligen gårdsnamnet, tidi-
gare bynamnet Hållekis i Medelplana sn, Kinne hd (SOSk 5: 57). 

klev. Fsv. klef f. 'brant backe, klippstig', endast uppvisat i ortnamn 
men känt från sv. dial., däribland västg.-dial. Förekommer inom länet 
ett par gånger som s. led samt som osammansatt dels i den gamla plural-
formen Kleva i ett par by- och sockennamn, dels i den bestämda singu-
larformen Kleven (även skriven Klevan) på flera håll. 

klämma. Sv. dial. klämma f. 'trång plats mellan tvenne berg; trång 
väg, smal gång mellan tvenne hus; trångt skjul'. Förekommer som s. led 
i några namn. 

*kläppa. Föreligger i ett enda namn, urspr. som s. led, sedan i dial. 
osammansatt i bestämd form sg. (se SOSk 11: 1, s. 115 under Hors-
klippan). Ordet är en avledning av kläpp (i klocka) och med samma 
betydelse 'bergshöjd, bergsklack' som detta ord har i sv. dial. 

knös. Sv. dial. knös 'liten kulle, backe, knöl'. Förekommer urspr. 
som senare led i Ekeknösen, nu Knösen; se SOSk 10: 10. 

krok. Förekommer i ett mindre antal namn, huvudsakligen osam-
mansatt i bestämd singularform. Innebörden i allmänhet oviss, i ett fall 
'vägkrök'. 

kulle. Vanligt. 
kummel. Runsv. kumbl 'gravvård', fsv. kumbel 'märke' (i sammans. 

bokumbel 'bomärke'), motsvarande fvn. kuml 'tecken, märke; grav- 
vård'. Ordets härledning och ursprungliga betydelse äro omstridda. 
Inom länet förekommer ordet, med oviss innebörd, endast i by- och 
sockennamnet Vårkumla (SOSk 3: 20, 22). 

kvarn. Fsv. kvårn. Ingår i ett flertal namn, i de flesta fall avseende 
vattenkvarnar. 

kvist. Dubbeltydigt namnelement: dels kvist 'gren, kvist', fsv. 
kvister, dels det först från äldre nysvenska kända kvist i förstugukvist. 
Det förra är det väl, som — dock ovisst med vilken innebörd och syft-
ning — ingår i det oförklarade Gällkvist inom Skara stad (SOSk 10: 
103). Med betydelsen 'förstugukvist' ingår ordet i det på 5 olika håll 
inom länet förekommande Kviste gården. 

*kyrne. Ett till korn i ordets gamla betydelse 'säd, sädesslag' bildat 
fsv. *kyrne n. synes ingå i sockennamnet, tidigare även bynamnet, 
Trökörna. Se SOSk 15: 50, 55. 

kåll. Ett dialektalt kåll f. 'källa', upptecknat i Vilske-Kleva sn, 
ingår, åtminstone i vissa äldre skriftformer samt i dialektuttalet, i by-
namnet Grimskälle, uttalat grinzfcd. Se Lundahl, Falbygden, s. 179, 
samt SOSk 14: 41. Finns även som naturnamnselement. 

källa. Ingår i ett flertal namn. 
kärr. Fsv. kiär 'sumpmark, moras, kärr', fvn. kiarr, kierr 'busksnår, 

småskog', vilket sannolikt är grundbetydelsen. Ingår i ett flertal namn. 
köping. Fsv. köpunger, köping m. 'handelsplats'. Ingår i de båda 

stadsnamnen Falköping och Lidköping (SOSk 13: 264 f. resp. 6: 51 f.). 
lada. Ingår endast i Tegelladan. 
lagg. Sv. dial. lagg f. 'kant (brädd, strand) av kärr, mosse' osv. 

Förekommer i ett mindre antal namn. 
land. Förekommer som senare led i singularformen land endast i 

det unga lägenhetsnamnet Abbeland (SOSk 11: 1, s. 6) samt i gård-
namnet Öland, som är samma ord som fsv. appellativet öland 'ö' (SOSk 
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13: 137). Eljest förekommer ordet inom länet endast i pluralformen 
landa, ofta skriven lanna, med säkerhet i 18 namn. I 4 av dessa är 
namnelementet osammansatt, i de övriga fallen ingår det som senare 
sammansättningsled. Beträffande 1 namn, nämligen by- och socken-
namnet Skalunda, som i äldre västgötalagen skrives Skalandä och i den 
yngre versionen av samma lag Skalanäer, är det ovisst om land eller ett 
suffix -and urspr. ingår (se SOSk 8: 56). 

Om sistnämnda namn medräknas och om endast ett av de tre by-
och sockennamn i Kinne härad, vilka ursprungligen innehålla fsv. 
-uplandir som senare led, medtages (se SOSk 5: 58 f.), finnas numera 
3 sockennamn, som innehålla landa. Tidigare har det funnits ytter-
ligare 2. 

Beträffande storleken av /anda-bebyggelserna, beräknad efter man-
talsuppgifterna i de äldsta jordeböckerna, kan nämnas, att 10 äro byar 
med minst 3 mantal, 1 en by med 2 mantal, 3 gårdar med 1 mantal, 
2 gårdar med 1/2 mantal, och 1 en tomt. 

Namnelementet är samma ord som nsv. land, fsv. land 'land, strand' 
m.m., men betydelsen kan icke bestämt fixeras. Flera olika tolkningar 
ha föreslagits, såsom 'terräng, speciellt öppen, fri terräng' (Lindroth i 
SIOD 1: 65), 'jord som äges och brukas av enskild person' (v. Friesen i 
Fataburen 1906, s. 23), 'sträckning utmed vatten, strand' (Jungner, 
Gudinnan Frigg etc., s. 101 f.; så även Lindroth, Våra ortnamn och vad 
de lära oss, 2. uppl., s. 122, samt i OGB 2: 6, där denna betydelse säges 
vara »den i v. Sverige i ortn. vanliga bet:n»). Namnelementets betydelse 
behöver icke vara och är säkerligen icke heller densamma i samtliga 
namn. Beträffande betydelsen 'strand', som utom i fsv. även finnes i 
äldre västg.-dial. älvelann 'strand utmed en älv' (se Vft I: 3, s. 50), 
passar den i 8 fall till belägenheten av respektive bebyggelser inom 
länet. I ett par fall är det sannolikt, att namnen återgå på ursprungliga 
appellativer. Dessa båda namn äro Grolanda och Rdglanda. Det förra, 
som har en direkt motsvarighet i Grolanda i Älvsborgs län (SOÄ 2: 104; 
med en ohållbar tolkning) och så när som på numerus är identiskt med 
det bohuslänska Groland och det norska Groland (NG 5: 376), är tro-
ligen, såsom Sahlgren föreslår i Sveriges bebyggelse, Landsbygden, 
Skaraborgs län 5: 46, pluralform av ett appellativ *groland 'äng med rik 
gräsväxt'. Det senare, som finnes på två håll inom Skaraborgs län samt 
dessutom på ett håll i Älvsborgs län och på sex håll i Värmlands län, 
återgår säkerligen på ett ursprungligt appellativ, fsv. *rughland eller 
*roghland 'jordområde där man odlar råg'; se SOSk 11: 1, s. 120. Beträf-
fande sist nämnda namn bör observeras det flerstädes förekommande 
singulara norska gårdnamnet Rugland, som i NG (t.ex. 2: 146) förklaras 
på samma sätt. Jfr f.ö. de likartade norska gårdnamnen Byggland(ir) 
(på tre håll; innehåller fno. bygg 'korn') och *Hafraland (NG 10: 189). 

Namnen på -landa uppvisa inom länet en markant koncentration 
till de båda till varandra gränsande häraderna Viste och Åse, vilka till-
sammans ha 7 namn. De övriga äro spridda, med 2 i Barne härad och 
1 i vartdera av Gudhems, Kåkinds, Kållands, Laske, Skånings, Vadsbo 
och Valle härader. 

/anda-namnen anses av A. Noreen, Spridda studier 3, s. 65; 4, s. 42, 
samt av ödeen, Smål. beb.-hist., s. 446, tillhöra folkvandringstiden, 
delvis möjligen en ännu äldre tid. 

led. Substantivet led n. 'gärdsgårdsgrind', fsv. lidh i gardhslidh med 
samma betydelse. Ingår som senare sammansättningsled i endast ett 
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namn (SOSk 3: 20), som förled bl.a. i det mycket vanliga Leds gården, 
där led tydligen avser byledet vid infartsvägen (jfr Friberg, Studier, 
s. 79), och som osammansatt i det gamla bynamnet Led (SOSk 8: 11) 
samt det på tre håll förekommande Ledet. 

lev. Inom länet finnes ett enda namn på ursprungligt -lev (fsv. 
-lel), nämligen by- och sockennamnet Häggesled, skrivet Heggislef h 
1363 or. och sannolikt innehållande som f. led gen. av ett fsv. mans-
namn *Hägger (SOSk 8: 14). 

Namnen på -lev förekomma huvudsakligen i Tyskland, Danmark 
och södra Sverige. Namntypen är i Västergötland företrädd av samman-
lagt 6 namn, varav hälften i Ale, Flundre och Väne härader utmed Göta 
älv. Se SOÄ 1: 1, s. 63. 

Namnelementet -lev är samma ord som fsv. lef f. 'lämning' med 
motsvarigheter i de övriga germanska språken. I ortnamn torde det 
betyda 'arvegods'. Förlederna utgöras alltid av personnamn. Dessa 
beteckna sannolikt arvlåtarna, ej arvtagarna. Se härom liksom om den 
mycket omstridda dateringen Sahlgren, Hälsingborgstraktens ortn., s. 
111 ff. Annan viktigare litteratur om /ev-namnen: Steenstrup i (Dansk) 
Hist. Tidskr. 6 R. 5, s. 353 ff., Lindroth i Fornvännen 1911, s. 177 f., 
samt 1915, s. 26 ff. 

lid. Fsv. lidh f. 'bergssluttning', sv. dial. lid f. 'backsluttning, brant 
backe'. Ingår i flera namn. 

ljung. Fsv. liung 'ljung'. Har i ortnamn betydelsen 'ljungbevuxen 
mark, hedmark'. Ingår i flera namn. 

lund. Fsv. lunder m. 'lund, skog'. Ingår i många ortnamn inom 
länet, bland vilka särskilt märkas de plurala kultnamnen Fröslunda, 
Odenslunda och Ulunda (urspr. *Ullarlundir), innehållande gudanam-
nen Frö, Oden och Ull. I dessa namn liksom möjligen i det inom länet 
två gånger förekommande Lundby betecknar lund 'helig lund, offer-
lund'. Beträffande det sistnämnda namnet jfr Hellquist, Ortn. på -by, 
s. 10, not 1. 

lunde. Det på många håll inom länet förekommande °sammansatta 
Lunden är i 4 fall, såsom framgår av dialektuttalet med tvåstavighets-
accent, icke bestämd form singularis av lund utan av västg.-dial. lunde 
m. med samma betydelse. Samma dialektord kan givetvis även ingå i 
sammansatta (yngre) namn, som ha Lunda- (Lunna-) som första sam-
mansättningsled. 

lycka. Fsv. lykkia f., nsv. lycka 'liten inhägnad åker eller äng'. 
Ingår i åtskilliga namn, varibland flera i den gamla böjningsformen 
tycke (fsv. lykkio). 

lände. Ett substantiv, motsvarande no. dial. lende n. 'jordmån, 
mark', fvn. -lendi n. i sammansättningar, t.ex. läglendi 'lågt liggande 
mark'. Ingår endast i Sidländet, vilket tydligen ursprungligen är best. 
sg. av ett appellativ *sidlände 'sidlänt mark' (SOSk 5: 52). 

läst. Ordet läst 'skoläst', motsvarande fvn. leistr m. 'strumpfot', 
feng. /eist, /(k.st 'fotsula, spår', got. laists 'spår'. Ingår endast i gårdnam-
net, urspr. bynamnet Lån galäst, som är ett jämförelsenamn. Gården 
ligger på en lång och smal ås. Se SOSk 14: 10. 

-lösa. Dubbeltydigt namnelement: dels ett endast i mycket gamla 
ortnamn som senare sammansättningsled förekommande substantiv 
*lösa f., vars härledning och betydelse äro okända, dels det likaledes 
endast som senare led i sammansättningar ingående fsv. -lösa 'brist på' 
(t.ex. matlösa), motsvarande fvn. -leysa. Det kan ibland vara svårt eller 
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omöjligt att avgöra, om ett lösa-namn är att hänföra till den ena eller 
andra typen. 

Namnen av den förra typen bruka ofta kallas »äkta» lösa-namn. 
Av denna typ har Skaraborgs län med full säkerhet eller största sanno-
likhet endast 5 namn: by- och tillika sockennamnen Fullösa och Vätt-
lösa i Kinne härad, Hangelösa och Hasslösa i Kinnefjärdings härad samt 
Sparlösa i Viste härad. Dessa namn äro koncentrerade till den nord-
västra delen av länet. Alldeles oklara äro by- och sockennamnet örslösa 
och gårdnamnet Skällösa, båda i Kållands hd, samt bynamnet Rölsa, 
skrivet Rölösa 1304 or. (SOSk 11: 2, s. 76), i Vadsbo. Säkra bristnamn 
äro gårdnamnet Rolösa i Kåkind och tomtnamnet Vasslösa i Vadsbo. 

Namnen på »äkta» -lösa äro på svenskt språkområde vanligast i 
södra Skåne, som jämte Danmark är denna namntyps huvudbygd. 
Norge har endast namn på -lösa i betydelsen 'brist'. 

Om de »äkta» /ösa-namnens ålder ha åsikterna gått vitt isär. 
Numera torde den av flera forskare tidigare framställda uppfattningen, 
att namnen började uppstå redan under yngre stenåldern, vara allmänt 
övergiven. 

Litteraturen om /ösa-namnen före 1915 finner man hos Lindroth i 
hans i Fornvännen för nämnda år, s. 1 ff., publicerade skrift Studier 
över ortnamnen på -lösa. Därjämte ha /ösa-namnen behandlats av bl.a. 
H. V. Clausen i Aarboger f. nord. Oldkynd. 1916, s. 143 ff., Sahlgren i 
NoB 1919, s. 96 ff., dens. i Rig 1920, s. 160 ff. och i Hälsingborgstraktens 
ortn., s. 116 ff., M. Kristensen i NoB 1920, s. 122 ff. samt Lundahl i NoB 
1951, s. 32 ff. 

mad. Fsv. niadh f. 'kärräng', sv. dial. mad f. med samma betydelse. 
Förekommer som förled, efterled och som osammansatt i ett icke sär-
skilt stort antal namn. 

mark. Fsv. mark f. 'skog, mark, fält'. Förekommer inom länet i ett 
fåtal unga namn som senare led i bestämd form och i betydelsen 
' (skogs)mark', möjligen i något fall 'utmark'. Som osammansatt upp-
träder ordet endast i det urgamla plurala by- och sockennamnet Marka. 
I detta namn, vilket ingår som en länk i den av osammansatta terräng-
betecknande namn kännetecknade »randbebyggelsen» på Falbygden (se 
härom i det föregående s. 8), har ordet sannolikt den ursprungliga 
betydelsen 'rand', som återfinnes i det besläktade latinska mar go, eller 
den närstående betydelsen 'gräns', som ordet har i gotiskan och de väst-
germanska fornspråken och som ännu är bevarad i nyhögtyskan (se 
SOSk 14:42). 

mo. Fsv. mo m. (anträffat endast en gång) 'sandslätt, sandhed', 
västg.-dial. mo  'stor och gammal barrskog, merendels på sandbotten'. 
Ingår som förled och efterled i ett mindre antal unga namn. Som osam-
mansatt förekommer ordet i bestämd singularform i några få likaledes 
nya namn, i obestämd singularform i ett enda namn, by- och socken-
namnet Mo i Vadsbo. I sistnämnda namn har ordet troligen den bety-
delse 'finkornig jordmån, sand', vilken torde vara grundbetydelsen. Om 
ordets etymologi se Lundahl i Minnesskrift utg. av Filologiska Sam-
fundet i Göteborg 1930, s. 20 ff. 

mosse. Ingår i ett flertal namn. 
myr. Fsv. myr f. 'mosse, myr'. Förekommer i ett flertal yngre 

namn. 
myst. Västg.-dial. myst f. 'liten smal mosse' (se OGB 1: 176). Före-

kommer i ett mindre antal namn, samtliga i Vadsbo. 
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må/. Nsv. må/ n. 'mått', fsv. mäl 'mått, mål; avmätt jordstycke'. 
Ingår inom länet endast i gårdnamnet ödesmål i Malma socken i Viste 
härad (SOSk 15: 39), vilket ursprungligen är samma namn som det 
bohuslänska sockennamnet ödsmål och bynamnet ödsmåla i Kung-
säters socken i Marks härad, Älvsb. 1. Sistnämnda namn, som skrives 
ödzmål(1), ödzaufla 1540, förklaras i SOÄ 9: 2, s. 102 såsom innehål-
lande ordet ödesmål i uttrycket ligga i ödesmål. Lindroth, Bohusläns 
härads- och sockennamn, s. 97 ff., påvisar, att denna uppfattning är 
oantaglig och förklarar i stället namnet, säkerligen riktigt, som ett ur-
sprungligt *Auönsmål, innehållande fvn. auan n. 'obebodd, ouppodlad 
mark' och fvn. mål n. 'mått', här 'område av viss utsträckning, avgrän-
sat område'. Namnet betecknar enligt L. 'ett avgränsat område, som 
röjts upp på förut obrukad mark', eller möjligen 'röjning, nyodling'. 

ora. Äldre västg.-dial. ora 'stenig skogsbacke' enligt S. Hof, Dia-
lectvs Vestrogothica (Sthm 1772), s. 219. Ingår inom länet som bebyg-
gelsenamnselement endast i by- och sockennamnet Varola, skrivet (de) 
Valoro 1312. Se SOSk 7: 104, 106. 

os. Ordet os n. 'åmynning'. Ingår som senare led ursprungligen i 
Enåsa (SOSk 11: 1, s. 50), som förled ursprungligen i Ostbacken (SOSk 
13: 186) samt som osammansatt i bestämd form singularis i ett par 
namn. 

»plana.» Ingår endast skenbart i de tre by- och sockennamnen 
Medelplana, Västerplana och österplana i Kinne härad, vilka ursprung-
ligen som senare led innehålla pluralform av ett fsv. appellativ *upland 
'högt uppe eller i förhållande till omgivande bebyggelser högre upp 
beläget »land»'. Uttalet i dialekten, som är -planna ( -p dia), återspeglar 
den ursprungliga formen. Se SOSk 5: 58 f., 64, 72, 74. 

rike. Fsv. rike. Ingår som senare led i två namn, båda i Vadsbo: 
Hemriket i Lerdala sn, som 1613 i jordeboken upptages som gräsgäld, 
och Skalkarike, som tillkommer en stor och gammal by i Odensåkers 
sn. Det förra namnet, som skrives Himerikie 1613, återgår på äldre 
nysvenska him(e)rike, himmerike 'himmelrike' och är givet i motsätt-
ning till Helvetet, vilket är det ursprungliga namnet på den tydligen 
äldre gård inom socknen, som nu kallas Häljanstorp (se SOSk 11: 2, 
s. 86 ff.). Namnet Skalkarike är tydligen ett smädenamn. Det betyder 
ordagrant 'skalkarnas rike', varvid i ordet skalk torde böra inläggas 
dess fornsvenska betydelse, som är 'usling, skurk'. Se SOSk 11: 2, s. 117. 

ris. Fsv. ris 'ris, kvistar; telning, kvist': fvn. hris 'småskog; ris, 
kvistar'. Ingår som senare led i de nu försvunna Gyltorisa och Fåglaris 
(SOSk 7: 89 resp. 13: 127). Förekommer som förled i ett fåtal namn och 
som osammansatt i formerna Risa (pluralform), Riset och Riserna i ett 
mindre antal namn. 

rud se ryd. 
ruda. Fsv. rudha f. 'till odling uppröjt jordstycke'. Finnes i samman-

lagt 23 namn, varav 11 osammansatta och 12 som senare sammansätt-
ningsled. I samtliga fall är det frågan om små och unga bebyggelser. 
16 av namnen tillhöra Vartofta härad, de övriga Kåkinds härad. En 
biform med a-omljud *rodha ligger till grund för by- och sockennamnet 
Råda i Kållands härad; se SOSk 8: 50, 53. 

ruka. Västg.-dial. ruka f. 'koja', av Rietz, s. 542 b, anfört endast 
från Skaraborgs län. Torde med säkerhet ingå i Keserukan, som förr 
var namn på en del av en gård, varom se Friberg, Studier, s. 90 (SOSk 
8: 61). Omtvistat är det på två håll förekommande Kankerukan och det 
3 Skaraborgs /än 1 
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därmed från början formellt identiska Kanekerukan; se SOSk 7: 72, 86, 
8: 58, samt i Rättelser och tillägg. 

rum. Fsv. rum n. 'rum, ställe, plats'. Ingår endast i Vigrum, som 
betyder 'platsen där ett dråp begåtts eller en strid utkämpats', till fsv. 
vigh 'strid; dråp'. Se SOSk 6: 30. 

ryd. Det sammanlagda antalet av länets nutida eller förutvarande 
namn, som innehålla ryd eller det därmed närbesläktade rud, vilka båda 
namnelement här sammanföras, är 191. Endast 2 av namnen äro socken-
namn: 1 Ryd och 1 Ryda. 

Namnelementet rud förekommer huvudsakligen i Vadsbo, där det 
är helt dominerande över ryd. Det anträffas även i Kåkind och Kinne. 
I övrigt är ryd överallt rådande. Namntypen saknas helt i Gudhems 
och Kinnefjärdings härader och är representerad med endast 1-2 namn 
i vartdera av Frökinds, Skånings och Valle härader. 

Namnen tillkomma mestadels mindre bebyggelser. Endast i 15 fall 
överstiger bebyggelsernas storlek i mantal räknat 1 mantal. 

Liksom i Älvsborgs län utgöras förlederna till största delen av 
appellativer av olika slag samt av personnamn. 

Båda namnelementen äro bildningar till roten *nio- i verbet rödja, 
ä. fsv. rydhia, och den ursprungliga betydelsen är 'till odling uppröjd 
mark (särskilt i skog) '. ryd kan vara väsentligen samma ord som fvn. 
rj6br n. 'öppet ställe i skog', alltså ett fsv. *rgdh med dissimilatoriskt 
bortfall av det suffixala r. Det skulle också kunna vara bildat utan 
r-suffix. Elementet rud motsvarar fvn. ruå n. 'uppröjt ställe i skog'. 

De äldsta källorna, från 1200- och 1300-talen, ha ryd(h): Esloryd 
1225 or., nu Isleryd (SOSk 7:19) ; Byär seluarydh 1289 or., Bierghsiälffa-
rydh 1347 or., nu försvunnet; Rydh 1344 or., nu Ryd (SOSk 7: 80) ; 
Nunnaryd 1351 or., nu Nunnered (SOSk 13: 32). Även riudh förekom-
mer i källor från äldre fornsvensk tid: Rostabodaryudh översättning (?) 
på 1400-talet av förlorat or. från 1273, nu försvurmet (SOSk 11:2, s. 73) ; 
Skiämningäriudh 1312 vidimerad avskrift i urkund från 1330, nu för-
svunnet (SOSk 13: 45). 

Det i Vartofta härad liksom i Älvsborgs län vanliga -red, i dialekt-
uttalet -ra, beror på en utveckling -rgdh> -rgdh > ridh > -red, vars 
sista fas måste vara mycket gammal, eftersom former med -reet, -reedh 
uppträda redan 'på 1300-talet; se SOÄ 1: 1, s. 69. 

Namnen på -ryd synas liksom namnen på -torp från början bero på 
inflytande från Tyskland, där namn på -riuti, -riod m.m. funnos redan 
på 700-talet. I stort sett torde de ha kommit i bruk vid samma tid som 
eller senare än torp-namnen. Se härom Sahlgren i Hälsingborgstraktens 
ortn., s. 142, 144, samt i NoB 1923, s. 88. 

Viktigare litteratur utom den redan anförda: Norrby, Ydre härads 
gårdnamn 1: 18 ff.; Sahlgren i NoB 1922, s. 144 ff.; ödeen, Smål. beb.-
hist., s. 331 f.; E. Granlund i Meddel. från N. Smål.:s fornm.-fören. 7: 
54 ff. och i Fornvännen 1929, s. 44 ff.; Lindroth i Göteb. o. Boh. läns 
fornm.-fören. tidskr. 1945, s. 51 ff. 

rydja, rödja. Sv. dial. rydja, rödja f. 'uppröjd plats'. Ingår i ett litet 
antal namn. 

rygg. Ingår i det på två håll förekommande Getaryggen med syft-
ning på långsmala åsar. 

rds. Västg.-dial. rds f. 'kärr, sumpigt ställe där vatten rinner fram'. 
Ingår i ett mindre antal namn. 
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ränning. Sv. dial. ränning 'uppröjd mark eller äng, nyodling', fsv. 
rydhning 'nyodling'. Ingår i ett litet antal namn. 

sand. Ingår med betydelsen 'sandig mark' i ett stort antal namn. 
sidd. Sv. dial. sidd f. 'vattensjukt ställe, liten däld'. Ingår i ett par 

namn. 
sik. Sv. dial. sik f. 'sidlänt ställe, däld där vatten framrinner, små-

träsk'. Ingår i ett litet antal namn. 
sjö. Ingår i ett stort antal namn. 
skalle. Ingår i Grisaskallen, äldre namn på gården Björkenäs i Utby 

sn (se SOSk 11:1, s. 139) samt i gårdnamnet Katteskalla (se SOSk 
3: 16). Jämförelsenamn. Någon terrängformation, möjligen en berg-
knalt, har liknats vid ett grishuvud resp. ett katthuvud. 

skede. Sv. dial. skede n. 'rågång, ägosträng; biväg, avtagsväg; åker-
stycke vid väg'. Ingår både som osammansatt och som senare led i flera 
ortnamn, varibland 4 med djurnamn i förleden. I ett fall är ordet för-
dunklat till oigenkännlighet: Hässjö, uttalat /Ap, av ursprungligt Häst-
skede (SOSk 14: 16). Om svenska och norska ortnamn innehållande 
ordet skede se Sahlgren i NoB 1950, s. 2 ff. 

skog. Ingår i många namn. 
skälv. Ett endast i ortnamn (Skälv, Skölv, Skälvum m.fl.) förekom-

mande fsv. ord, skialf, sk(i)älf, motsvarande fvn. skialf i norska ort-
namn. Ingår inom länet som förled i by- och sockennamnet Skälvum 
(SOSk 6: 44) samt som senare led ursprungligen i bynamnet Vdrskäl, 
skrivet i Waraskiälwom 1382 or. (SOSk 3: 23). Ordets betydelse är 
mycket omtvistad. Man har föreslagit: 'högsäte; träbyggnad; avsats; 
höjd; utsiktstorn'. Se S. Bugge i Nord. Tidskr. f. philol. o. pwdagogik 
8: 44, Fr. Läffler i ANF 10: 166 ff.; A. Kock i Hist. tidskr. 1895, s. 169; 
E. Brate i NoB 1913, s. 102 ff.; E. Björkman i NoB 1919, s. 163 ff.; 
E. Elgqvist, Skälv och Skilfingar. 

stycka. Äldre östg.-dial. stycka 'en ho stor som ett baktråg'. Ur-
sprungligen samma ord är hälsingemålets slikkja 'en ho gjord av en stor 
ihålig trädstam'. Se härom utförligt G. Franz&l. i NoB 1951, s. 87 ff. I 
Skaraborgs län ingår väl ordet i det unga gårdnamnet Lerslyckorna med 
oviss syftning. Se SOSk 5: 37, där senare leden med förbiseende av 
Franzéns artikel tveksamt antages kunna vara ursprungligen samma 
ord som no. dial. slykkia f. 'lång, ledlös och fumlig person', i ortnamnet 
betecknande någon lång och smal terrängformation. 

slätt. Förekommer i ett flertal namn. 
stad. Fsv. stadher 'ställe, plats' (den ursprungliga betydelsen) m.m., 

motsvarande fvn. sta& 'ställe, plats; uppehållsort' m.m., nsv. stad i 
uttrycket var och en i sin stad samt i bostad och gödselstad. 1 ortnamn 
på -stad av en äldre typ, som man brukat kalla »äkta» stad-namn, före-
kommer ordet alltid i pluralform, fsv. nom. pl. -stadhir, gen. -stadha, 
dat. -stadhum. I de yngre stad-namnen har ordet singularform. 

Sammanlagt finnas inom länet med säkerhet 39 namn av den äldre 
typen. Ett namn är oklart (Stenstan i Vadsbo hd, se SOSk 11: 2, s. 72) 
och ett uppenbarligen lånat (Halmstad i Kinnefjärdings hd, se SOSk 
6:26). 

21 av namnen äro knutna till byar med minst 3 mantal, 10 till 
bebyggelser med 1-2 mantal. 

Beträffande förlederna i namnen av den äldre typen innehålla 8 
med absolut säkerhet och 10 med största sannolikhet mansnamn, medan 
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3 med säkerhet kunna anses innehålla appellativer. Alla de övriga måste 
betraktas som ovissa. 

Namnen äro markant koncentrerade till Vadsbo, som har 21 »äkta» 
stad-namn. 

Den ursprungliga betydelsen av -stadhir kan icke säkert fast-
ställas, och flera olika tolkningar ha föreslagits. Enligt SOÄ. har det 
betydelsen 'boplats'. v. Friesen i NoB 1930, s. 89, anser, att betydelsen är 
'uppehållsort, ställe' och att pluralen »torde avse den bebodda platsens 
flertal av hus och övriga anordningar». I Hälsingborgstraktens ortn., 
s. 129, framställer Sahlgren meningen, att -stadhir har ungefär samma 
betydelse som -tofta och att det äldst betecknat själva boplatsen. I NoB 
1930, s. 137 f. ger sistnämnde förf, en helt annan tolkning: ordet skulle 
ha ungefär samma innebörd som det norska sto/ 'säter, mjölkningsplats'. 
Hellquist, Et. ordb., s. 1061, yttrar helt kort: »plur. till stad i bet. 'ställe'». 
Bland dessa tolkningsförslag torde de tre först nämnda vara att före-
draga. v. Friesens uppfattning av pluralens innebörd är säkerligen 
riktig. 

Annan viktigare litteratur än den redan nämnda: K. H. Karlsson i 
Sv. Fornm.-fören. tidskr. 10: 42 ff.; A. Noreen, Spr. stud. 3: 63 f.; 0. 
Lundberg i Sv. Turistfören. årsskr. 1918, s. 31 ff.; Wigforss i ANF 35: 
209 ff.; Högbom i Ymer 1921, s. 269 ff., och i NoB 1922, s. 119 ff.; Sahl-
gren i NoB 1921, s. 155 ff., därs. 1922, s. 127 ff., därs. 1927, s. 1 ff., därs. 
1930, s. 136 ff., därs. 1931, s. 138, dens. Hälsingborgstraktens ortn., s. 
120 ff.; Franzén, Vikbol., s. 10-40 och i Nord. kultur 5: 137 ff., G. Holm 
m.fl., En diskussion om sta-namnen. 

sten. Förekommer som osammansatt i ett fåtal namn, som förled 
och efterled i ett flertal namn. I länets ortnamn har ordet dels kollektiv 
betydelse, dels avses fristående stenar. 

stig. Förekommer i ett mindre antal namn. 
strand. Förekommer i ett fåtal namn. 
ström. Förekommer i ett litet antal namn. 
stuga. Förekommer i ett fåtal namn. 
stång. Ingår som senare led i det unga gårdnamnet Björnestången, 

där ordet säkerligen betecknar ett slags giller (SOSk 11: 1, s. 113). Före-
kommer en gång som osammansatt i det gamla bynamnet Stång. Ingår 
i övrigt som förled i ett fåtal namn. Innebörden är utom i det nyss-
nämnda fallet nästan alltid omöjlig eller svår att säkert fastställa. Om 
olika betydelser av stång i ortnamn se N. Lindqvist, Bjärka-Säby 1, 
s. 320 ff., samt N.-G. Stahre, Stångskäret, Kåksna och Kummelberget, 
s. 2 f., 49 f. 

sund. Ingår i ett mindre antal namn. I tre fall har ordet betydelsen 
'smal sankmark'; se SOSk 3: 22, 13: 102, 14: 57; jfr närkesdial. kärr-
sund 'sumpig trakt av ringa bredd men större längd' (Rietz, s. 565 b). 

syssla. Ingår, säkerligen med den från ett par värmländska ort-
namn samt från danska, norska och isländska ortnamn kända betydel-
sen 'distrikt', endast i det nu försvunna Järnsyssla (SOSk 10: 104). 

särk. Fsv. sårker m. 'skjorta, lintyg'. Ingår med obekant syftning 
endast i Vitsärk (SOSk 14: 21). 

säter. Skaraborgs län har sammanlagt 37 namn, som innehålla 
ordet säter som senare led och som osammansatt. 

De bebyggelser, som representeras av säter-namnen, uppvisa en 
ovanligt starkt skiftande storleksordning, starkare än beträffande någon 
annan grupp av bebyggelser, som äro företrädda av primära bebyggelse- 
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namn. Elva äro byar med minst 2 mantal, varibland en, kyrkbyn Björ-
säter i Vadsbo, med hela 17 mantal 1572, den största bebyggelsen i hela 
Vadsbo vid nämnda tid, följd av grannbyn och likaledes kyrkbyn Bred-
säter med 10 mantal. Åtta äro gårdar med 1 mantal. De återstående 
bebyggelserna äro mindre gårdar, torp, tomter eller gräsgäld. 

Förlederna äro mestadels appellativer av olika slag. Adjektiv före-
komma med säkerhet i 5, möjligen i 7 fall. Personnamn uppträda i 3 
säkra fall. 

Namnen på -säter förekomma främst i Vadsbo, som har 18, följt av 
Kinne härad med 9 och Valle härad med 7. Huvudkoncentrationen är 
kring och på sluttningarna av Billingen i nordväst, norr och nordost, där 
17, alltså nära hälften av namnen, äro hemmahörande. 

Namnelementet säter är det endast i sammansättningar betygade 
fsv. säter med oklar betydelse, sv. dial. säter 'säter, fäbodställe'. Enligt 
F. Hedblom, De svenska ortn. på säter, s. 223 ff., har ordet i ortnamn, 
»åtminstone i östra Sverige», betydelsen 'utmarksäng, skogsäng'. 

säter-namnen i Sverige äro spridda över hela landet utom Skåne, 
Halland och Blekinge, med tyngdpunkten förlagd till Östergötland. Se 
närmare härom liksom om säter-namnen i allmänhet Hedbloms ovan-
nämnda monografi. 

sär. Fsv., sv. dial. sär 'smuts, dy', motsvarande fvn. saurr, no. dial. 
saur med samma betydelse. Ingår endast i Yttersöra, som är namnet på 
en stor by (8 hela mantal) i sydligaste Vadsbo, skrivet Otarsör 1371 or. 
Ordet har i detta namn liksom i norska och isländska ortnamn bety-
delsen 'myrmark, mossmark'. Se SOSk 11: 2, s. 22. 

teg. Fsv. tegher m., fvn. teigr. Ingår sannolikt, såsom antages av 
A. Kock, Svensk ljudhist. 1: 201, som senare led urspr. i de 5 namn på 
-tak inom ett begränsat område av Vartofta härad söder och sydväst 
om Tidaholm, vilka utgöra en säregen, ingenstädes utanför detta om-
råde vare sig i Västergötland eller på andra håll företrädd namngrupp. 
Av namnen äro tre by- och sockennamn, nämligen Baltak, Sun tak och 
Vättak. Ett, Ettak, är förutvarande kungsgårds- och sockennamn, och 
ett, Kvättak, tillkommer en stor by. Se SOSk 13: 23, 172, 207, 208, 238, 
248, 250 f. 

*thili. Antingen fsv. -thili m. 'brädvägg' (i sammansättningen 
plankathili 'plankvägg') eller ett liktydigt fsv. *thili n., motsvarande fvn. 
Iiti n. 'brädvägg, golvbeläggning' m.m., kan urspr. ingå som senare led i 
bynamnet Avekilja (Auethele 1565). Båda orden, som äro närbesläktade 
med ordet tilja samt fsv. thilde n. 'bräder', kunde som ortnamnselement 
tänkas ha betydelsen 'spång, träbro'. Se SOSk 16: 18. 

toft. Äldre fsv. topt, yngre toft 'tomt', biform till tomt. Som ort-
namnselement har väl ordet betydelsen 'boplats, gård'. Ingår endast i 
by- och häradsnamnet Vartofta samt i bynamnet Skatofta. Se SOSk 
13: 3 ff., 228 f. resp. 2: 56. Om ordet som appellativ och ortnamnsele-
ment se B. Holmberg, Tomt och toft. 

tomt. Fsv. tom(p)t 'plats för hus, tomt'. Föreligger i ett stort antal 
namn. Det osammansatta Tomten förekommer 119 gånger och torde 
näst Stommen vara det vanligaste av alla länets bebyggelsenamn. Om 
ordet tomt som appellativ och ortnamn se B. Holmberg, Tomt och toft, 
samt L. Hellberg i Kumlabygden 3, s. 196 ff. 

torp. Skaraborgs län har sammanlagt 1151 namn, som innehålla 
ordet torp antingen osammansatt (Torp 13 st., Torpa 8 st.) eller som 
senare sammansättningsled. De utgöra länets utan jämförelse största 
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namngrupp. Namnen äro ganska jämnt fördelade. Talrikast äro de i 
Vadsbo, som har 280, varefter följa Vartofta med 151 och Kåkind med 
130. Namngruppen är företrädd i alla härader. 

Fördelningen av namnen efter respektive bebyggelsers mantal är 
följande: minst 1 mantal: 545, mindre än 1 mantal: 555. Ovissa äro 51. 

Uttalet företer liksom i Älvsborgs län (SOÄ 1: 79) stora variationer. 
-torp är allenarådande i Barne, Kinne, Kinnefjärdings, Kåkinds, Laske, 
Skånings och Vadsbo härader samt är det vanliga uttalet i Gudhems 
härad (jfr nedan). -tar jämte -tsr förekommer i Kållands, Viste och Åse 
härader. -arp har sitt centrum i sydost i Frökinds och Vartofta härader, 
varförutom ett enstaka exempel anträffas i Vilske härad. -orp slutligen 
är i huvudsak inskränkt till Vilske härad, varjämte ett par isolerade fall 
uppträda i Gudhems härad. Skriftformer med -arp äro mycket vanliga 
alltifrån 1500-talet. Av skriftformer med -orp finnas 4 från 1500-talet 
och 2 från 1600-talet, varjämte 2 former med -örp härröra från 1500-
talet. Om uppkomsten av -arp och -orp se Sahlgren i NoB 1922, s. 141 ff., 
samt 1923, s. 69 ff. I frågan om förlederna dominera personnamnen 
kraftigt i samtliga härader. 

Namnelementet torp är samma ord som fsv. thorp 'enstaka gård; 
liten by; småstad', fvn. torp 'gård, skara, flock', got. kaurp 'enstaka 
lantgård' 1, fsax. thorp och fhty., ty. dor f 'by', feng. torp, 1)rop 'gård, by'. 
Som ortnamnselement torde det, såsom Sahlgren hävdar i NoB 1923, 
s. 88, betyda 'nybygge'. Ordet har vanligen och sannolikt med rätta blivit 
sammanställt med bl.a. lit. trobå 'hus', lat. trabs 'bjälke'. Man har även 
antagit släktskap med lat. turba 'hop, skara'. N. Lindqvist har i sin 
skrift Stort och smått i språkets spegel, s. 64 f., sökt göra troligt, att 
ordet egentligen betytt 'svedja' och i ännu äldre tid 'hopgyttrade före-
mål'. Att betyd. 'svedja' är omöjlig hos ortnamnselementet torp framgår 
dock av torp-bebyggelsernas utbredning och talrika förekomst i Skara-
borgs läns genuina slättbygder med deras sannolikt sedan urgammal tid 
öppna vegetationsformer. Särskilt gäller detta Falbygden, vars torp-
bebyggelser både äro synnerligen talrika och ofta av anmärkningsvärd 
storlek (12 av dem äro eller ha varit kyrkbyar), vilket tyder på hög ålder. 

Sahlgren har, a.st., visat, att namntypen tidigast utbildats i Tysk-
land, varifrån den vandrat över till Skåne och därifrån vidare till Väster-
götland. Enligt Sahlgrens övertygande resonemang torde torp-namnens 
uppträdande sammanhänga med vikingatågens upphörande och be-
teckna en omläggning av de nordiska ländernas jordbruk på så sätt, att 
man, i stället för att, såsom tidigare skett, dela den gamla odaljorden, 
flyttade ut och grundade nybyggen. 

Litteratur utom den redan nämnda: Franzén, Vikbolandet, s. 4-42 
passim, samt i Nord. kultur 5, s. 147 ff., Hellquist, Et. ordb., s. 1207 f., 
M. Eriksson, Tallen på torpet och Tallen och det farliga torpet, SL 1958, 
s. 83 ff. och 1967, s. 28 ff. 

träde. Fsv. trädhe 'träde, trädesåker, plöjd men ej besådd åkerjord'. 
Ingår i ett fåtal namn. 

tuna. Förekommer inom länet endast i två namn, dels som senare 
led i by- och sockennamnet Sätuna, dels som osammansatt i Tuna, vilket 
är det fornsvenska namnet på den kungsgård, som sedan kallades Tuna-
holm och slutligen Marieholm och som sedan 1660 är landshövdinge-
residens i Skaraborgs län. 

1  Den vanliga övers. 'åker' är säkerligen felaktig; se M. Eriksson i NoB 1943, 
s. 79f. 
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Namnelementet tuna, som är mycket vanligt i svealandskapen, är 
pluralform av ett fsv. *tun, motsvarande fvn. tim n. 'inhägnat jord-
stycke; gårdsplats, gård', sv. dial. tun 'gärdsgård, stängsel'. Den sist-
nämnda betydelsen är grundbetydelsen. Ordet är samma ord som det 
tyska zaun 'gärdsgård'. Det motsvarar och är enligt vissa forskare lånat 
från namnelementet -dunum i fornkeltiska ortnamn. Man har antagit, 
att de svenska ortnamnen på -tuna bildats efter mönstret av de keltiska 
namnen på -dunum. 

Innebörden av namnelementet tuna är omstridd. Man har tänkt sig 
'gård', 'inhägnad, helig plats', 'handelsplats', 'befäst plats eller borg'. 
Sannolikast förefaller den betydelse 'gård', som pluralen av fvn. tim n ett 
par gånger uppvisar, t.ex. i eddadikten Trymskvida, där det talas om 
Freyo tuna (gen. pl.) 'Fröjas gård'; se närmare härom SOSk 11: 1, 
s. 111. 

Litteratur: K. H. Karlsson i Sv. fornm.-fören. tidskr. 10: 46; 5. 
Lindqvist i Fornvännen 1918, s. 1 ff.; Brate därs. s. 207 ff.; Sahlgren i 
Rig 1920, s. 162; v. Friesen i NoB 1930, s. 96; Sahlgren, Vad våra ort-
namn berätta, s. 41 f.; Hellquist, Et. ordb., s. 1243; K. A. Holmberg, De 
svenska tuna-namnen, i Studier till en svensk ortnamnsatlas utg. av 
J. Sahlgren 12; Th. Andersson i NoB 1968, s. 88 ff. 

-und. Urgammalt suffix, ieur. *-04it med avljudsformen *-yent, 
vilket i de ariska, grekiska och latinska språken uppträder i denomina- 
tiva adjektiv för att beteckna 'försedd med något'; se Brugmann, Grund- 
riss der vergl. Grammatik der indogerm. Spr. 2: 1, s. 461 ff. Substan-
tiveringar av ord, som bildats med detta suffix, föreligga i ett ganska 
stort antal nordiska ortnamn. Se tidigast S. Bugge i ANF 6:243, samt 
utförligt Lindroth i NoB 1918, s. 41 ff. med litt., och E. Noreen i NoB 
1920, s. 23 med not 2. 

Skaraborgs län har endast ett bebyggelsenamn, som med säkerhet 
är bildat på detta sätt: bynamnet Malmene, skrivet Malmunda 1540, 
varom se SOSk 9: 13 och där anf. litt. By- och sockennamnet Borgunda 
torde endast skenbart vara hithörande (se SOSk 4: 15). — Suffixet före-
kommer även som naturnamnselement (se där). 

-ungi se -ingi, -ungi. 
vad. Ordet vad 'vadställe', fsv. vadh. Ingår i ett flertal namn, bland 

vilka särskilt märkes det gamla kungsgårds-, by- och sockennamnet 
Vad, som givit namn åt häradet Vadsbo; se SOSk 11: 2, s. 177. 

vall. Ordet vall 'vall, fält, mark', fsv. valder. Förekommer i flera 
namn. Är i fyra fall en ombildning av ett ursprungligt -välle, varom se 
särskild artikel nedan. 

*vara. Fsv. *vara f. 'höglänt mark, sandig hed'? Ordet, som endast 
är känt från ortnamn, anses av Sahlgren i NoB 1919, s. 187, säkerligen 
med rätta, ursprungligen vara samma ord som västg. dial. ora 'stenig 
skogsbacke', varom se i det föregående. Ingår inom länet med säkerhet 
i gårdnamnet Varan (SOSk 5: 17), troligen även i by- och sockennamnen 
Vara (SOSk 2:57) och Sävare (SOSk 6:46, 48). 

Litteratur utom den redan nämnda: M. Kristensen i NoB 1928, 
s. 105 f., Ohlsson, Blekingskusten, s. 187 ff., Sahlgren i NoB 1950, s. 
167 f. 

vatten. Ingår i ett mindre antal namn. I ett par fall, by- och socken-
namnet Trävattna (SOSk 14: 49, 53) samt bynamnet Vatnöia, som är 
det gamla namnet på nuvarande byn Oja i Vartofta-Åsaka sn, Vartofta 
hd (SOSk 13: 232), avser ordet vattendrag. 
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ved. Fsv. vidher m. 'skog, träd, ved', nsv. ved. Ingår med betydelsen 
'skog' som efterled i Missveden (SOSk 7: 52) samt som förled i det på 
tre håll förekommande Vedum (SOSk 5:36, 39; 8:20 f.; 9:20, 23). 

veke. Sv. dial. veke m. 'sidlänt äng vid bäck eller å m.m.' Ingår 
som s. led i Gunnareveken (SOSk 14: 23) och som f. led i Vekagdrden 
(SOSk 13: 147) samt som osammansatt i Veka (SOSk 4: 74) och Veken 
(SOSk 7: 54). 

Fsv. *vi (endast i ortnamn), motsvarande fgutn. vi  n. 'helge-
dom', en i böjningen uppkommen växelform till fsv. *vä (i ortnamn), 
fvn. iM med samma betydelse. Ingår som senare led urspr. i fyra namn • 
stadsnamnet Skövde (fsv. Sködve, Sködhtvi; se SOSk 7: 81), by- och 
sockennamnen Kinneved (SOSk 3: 14) och Göteve (SOSk 14: 32) samt 
bynamnet Torsvid (urspr. Torsvi; se SOSk 11: 1, s. 19). 

vik. Förekommer i ett fåtal namn. Betecknar i ett par fall icke en 
vik i vanlig mening utan en kilformig terräng (se SOSk 13: 70, 14: 68). 

vin. Det sammanlagda antalet namn inom länet, vilka med säkerhet 
innehålla namnelementet vin, uppgår till 34. Namnen äro ganska jämnt 
fördelade på länets gamla kulturbygder. Alla härader äro represente-
rade utom Laske och Valle. Talrikast äro de i Kålland, som har 7. 
Vadsbo har endast 2, och de finnas i den sydligaste delen av häradet. 

I fråga om storleken, beräknad efter mantal, fördela sig de av vin-
namnen representerade bebyggelserna på följande sätt: byar med 5 hela 
mantal eller mera: 21 st., byar med 4 hela mantal: 4 st., byar med 2 hela 
mantal: 2 st., gårdar med 1 helt mantal: 5 st., byar med resp. 3 halva 
och 2 halva hemman: 2 st. 

I skrift förekommer i allmänhet -ene, men några gånger ha namnen 
förändrats till oigenkännlighet: av Älini i Barne hd har blivit Eling, av 
Älini i Vilske hd har blivit Elin, av Gärpini har blivit Geirporna (SOSk 
14: 9), av Höfrini har blivit Hövered (SOSk 14: 16), av Ordhini har 
blivit Olunda (SOSk 15: 12) och av Digrini har blivit Digrid (SOSk 
16:13). 

Uttalet är synnerligen växlande. Som allmänna regler för hela länet 
gäller: 1. uttalet är -na, om förleden slutar på dh omedelbart föregånget 
av vokal, t.ex. »Bane» av Badhene. 2. uttalet är likaledes -na (-ne i skrift), 
om förleden är enstavig och slutar på vokal, t.ex. Söne av *Sovini. 
3. uttalet är -a, (-e i skrift), om förleden slutar på -n omedelbart före-
gånget av vokal, t.ex. Herre av Henene. Eljest kan märkas, att Falbygden 
och dess närmaste omgivningar i öster i allmänhet ha -a; Gätini blir 
»Jätte» osv., vidare att vi i norr och nordväst träffa (dock ej alltid) -a: 
Götini blir »Jöta» osv., samt att -ene anträffas i spridda exempel i Kål-
lands och Laske härader. I några fall har utvecklingen i dialekten gått 
egendomliga vägar. Sålunda har by- och sockennamnet ;flint, nu Eling, 
i Barne härad blivit //is (grzs), samma by- och sockennamn, nu Elin, i 
Vilske härad har blivit »Ilum» , Gärpini i sistnämnda härad har blivit 
»Jarpet», Digrini i Åse härad har blivit »Digri» och »Din». 

Förlederna synas i de fall, där de med någorlunda säkerhet kunna 
bestämmas, alltid vara appellativer, varibland 3 djurnamn (avseende 
häst, kalv och svin). Adjektiv föreligga i 2 säkra fall. Många förleder 
äro dunkla. 

Namnelementet vin har med säkerhet kunnat påvisas endast i 
Norge, där typen är talrikast företrädd, med över 1000 namn, samt i 
Sverige, där den har sin tyngdpunkt förlagd till de västra landskapen 
Jämtland, Värmland, Dalsland, Bohuslän och framför allt Västergöt- 
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land, vilket sistnämnda landskap har omkr. 60 namn, varav 31 socken-
namn och 3 häradsnamn. Det är samma ord som det gotiska winja f. 
'betesmark', fhty. winnia och mIty. winne med samma betydelse. Som 
appellativ i de nordiska språken har det lämnat spår efter sig i de forn-
norska sammansättningarna vin jarspann och vinja(r)toddi, vilka be-
teckna avgifter till konungen. 

I Skaraborgs län förekommer namnelementet endast i singularis 
och som senare led i sammansättningar. I ljudhistoriskt avseende är att 
märka att v alltid bortfaller. Ett besvärligt problem är behandlingen av 
förledernas vokaler, vilka oftast uppvisa i-omljud, där man väntar detta, 
men som i åtskilliga fall sakna sådant omljud. Se utförligt härom V. 
Jansson, Nordiska vin-namn, s. 111 ff. Bland de 22 namn i länet, vilka 
normalt borde uppvisa i-omljud, förekommer detta hos 13, medan det 
saknas hos de övriga 9. w-omljud föreligger säkerligen i Tådene (se 
V. Jansson, aa, s. 82; SOSk 8: 76) och möjligen även i &klene (så enligt 
V. Jansson, aa, s. 77 f.; annorlunda SOSk 4: 59). 

Den fornsvenska böjningen är i nominativ, ackusativ och dativ 
-ini, -me, -ene, i genitiv -ini, -ene (sammanlagt 16 gånger), -ina, -ena, 
-end (sammanlagt 5 gånger), -inis, -enis, -enes (sammanlagt 4 gånger). 
Samtliga genitivbelägg härröra från yngre fornsvensk tid och tillåta där-
för icke några slutsatser angående den ursprungliga fornsvenska geni-
tivböjningen. Speciellt genitivformerna på -s bevisa ingenting, då de 
nästan alltid stå som attribut till ett omedelbart följande sokn, vars s 
lätt kan ha smittat av sig på det föregående ordet; jfr t.ex. uppkomsten 
av sockennamnet Undenäs, varom se SOSk 11: 2, s. 161. Flera olika 
meningar ha uttalats om förhållandet mellan -vin och -vini. Den otvivel-
aktigt riktiga förklaringen har givits av V. Jansson, som i NoB 1935, 
s. 114 ff., påvisar, att -vini är den ljudlagsenligt utvecklade dativen enligt 
en regel, att kortstaviga ord, som utgöra senare sammansättningsleder, 
undergått samma utveckling som långstaviga. 

Om vin-namnens absoluta kronologi ha meningarna gått vitt isär. 
För namntypens höga ålder tala flera skäl. Sålunda måste de i-omljudda 
namnen vara tillkomna före vikingatiden. De ofta dunkla förlederna 
peka i samma riktning. För Norges del har M. Olsen, /Ettegård og 
Helligdom, s. 175 ff., ansett, att typens blomstring bör förläggas till 
romersk järnålder och folkvandringstid. Enligt V. Jansson, Nordiska 
vin-namn, s. 415, torde de äldsta vin-namnen icke härröra från äldre tid 
än omkr. Kr. f. 

Viktigare litteratur utom den redan nämnda: NG Indl., s. 85 ff.; 
H. Pipping i NoB 1925, s. 31 ff.; Lundahl, Falbygden, s. 205; Seip i NoB 
1933, s. 54 ff. 

vång. Fsv. vanger 'område; gärde', fvn. vangr 'fält, äng', sv. dial. 
vång 'gärde, skifte' m.m., feng. wang 'fält', got. waggs 'paradis'. Ingår 
urspr. i bynamnet Lekunga, skrivet (in) Lekivanghä 1338 SD 4: 626 or. 
Se SOSk 15: 27, dessutom i Vång och Vånga (SOSk 11: 2, s. 173 resp. 
10: 80, 86). 

väg. Förekommer i ett fåtal namn. 
välte. Fsv. -välte n. i sammansättningen akervälle 'jordområde'. 

Ingår som senare sammansättningsled ursprungligen i 5 namn, av vilka 
i skrift endast 1, Fagervälle, uttalat -ve/ (SOSk 8: 6), samt i dialektut-
talet likaledes endast 1, Resville, uttalat -vela (SOSk 6: 28j, numera ha 
kvar den gamla formen, medan de övriga 3 i både skrift och uttal om-
bildats till -valla. 
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yde. Västg.-dial. yde n. 'tät småskog; träsk'. Förekommer som 
senare led i Stockydet (SOSk 13: 17) och som osammansatt i Y det 
(SOSk 11: 2, s. 174). 

d. Fsv. å, gen. år. Förekommer i ett flertal namn. Den gamla geni-
tiven år återfinnes normalt utvecklad i det på ett par håll förekomman-
de Årds, i det ena fallet av ursprungligt Ärös 'åmynningen' (SOSk 11: 1, 
s. 20), i det andra fallet av Äräs 'åsen vid ån' (SOSk 15: 56). I två fall, 
där år ursprungligen utgjort andra leden i en som förled tjänstgörande 
fornsvensk sammansättning, har ä på grund av ställningen i obetonad 
stavelse förkortats före övergången av ä till å. Se Gagneberg och Horna-
mossen i SOSk 13: 86 resp. 88. Som förled har år före en slutled med 
begynnande konsonant blivit Åre-. Denna form torde återgå på en geni-
tiv *ärar, som nybildats till år, emedan sistnämnda genitiv, vilken 
genom kontraktion uppkommit ur *öar, icke längre uppfattades som en 
genitiv. Företeelsen uppträder på flera andra håll både i Sverige och 
Norge. Se Lundahl i NoB 1958, s. 177 ff. 

dker. Ingår i ett mindre antal namn. I tre fall betyder ordet 'helig 
åker, en åker där man bedriver fruktbarhetskult'. Så är fallet i by- och 
sockennamnen Friggerdker och Odensdker (SOSk 4:33, 34, 11:2, s. 115, 
116) samt väl även i bynamnet Frödkra, som skrives Fridhaker, -akra 
1459 och betyder 'den fredade, fridlysta åkern' (SOSk 11: 1, s. 114). 

dl. Västg.-dial. dl m. 'strimma, rand, remsa med särskilt beskaffad 
(dålig) jordmån, som starkt bryter av mot omgivningen; ås'. I andra 
sv. dial. betyder ordet 'mörk rand utefter ryggen på hästar, hundar m.fl. 
djur'. I fornvästnordiskan har det motsvarande cill betydelsen 'djup 
ränna i älv, sund eller fjord; djup dal eller insänkning mellan höjder; 
fåra, stripa längs ryggen på djur'. Om detta ord se utförligt M. Eriksson 
i NoB 1936, s. 139 ff. Inom länet ingår ordet i betydelsen 'höjdsträck-
ning' i bynamnet Synnerdl i Vartofta härad; se SOSk 13: 162 och där 
anf. litt. Ett annat Synnerdl finns i Skånings härad, men detta är säker-
ligen lånat från det förutnämnda; se SOSk 10: 52 och där anf. litt. 

ås. Ingår i 161 namn inom länet, varav 43 i vartdera av Vadsbo och 
Vartofta härader. Finns representerat i alla härader. Förlederna utgöras 
huvudsakligen av appellativer av olika slag, men personnamn före-
komma även. En gammal, från sv. dial. känd pl. äser, motsvarande fvn. 
cesir, föreligger i Björkäserna i Vinköls sn, Skånings hd (SOSk 10: 73). 

äng. Förekommer i ett flertal namn. 
*ärne. Ett fsv. *ärne n. 'platå', bildat till fsv. arm n 'härd, eldstad', 

fvn. arinn ds., även 'förhöjning', kan ingå i bynamnet Foxerna (se SOÄ 
5: 19, SOSk 12: 12). Jfr arin. 

ärve. Fsv. ärve n. 'arvegods'. Ingår utan tvivel urspr. i by- och 
sockennamnen Lindärva (in Linnerui 1344 or.) och Ullervad (in Vllerwj 
1308 or.). Se SOSk 6:35 resp. 11: 1, s. 132, 136 f. och där anf. litt. 

*äta? Ett fsv. *äta f. 'mat, foder', bildat till ett mot fvn. åt 'mat' 
svarande fsv. *åt, ingår möjligen i bynamnet och f.d. sockennamnet 
Senäte (in Synätu 1360 or.). Se SOSk 8: 40 f. 

ö. Fsv. ö, gen. öiar, pl. öiar. Ingår i flera namn, ofta med betydelsen 
'upphöjning i eller vid vatten eller sankmark'. Är i ett par fall på grund 
av ställningen i trycksvag stavelse reducerat till -e, i uttalet -a: se Asle 
och Hovmene i SOSk 13: 258, 259, 261. 

öja. Sv. dial. öja f. 'liten ö, holme'. Förekommer i ett fåtal namn 
med betydelsen 'upphöjning i eller vid sankmark'. 

ör. Sv. dial. ör m. 'grus, grov sand'. Ingår i ett mindre antal namn. 
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*öse. Fsv. *-öse n. som senare led i ortnamn, t.ex. Lödöse. Bildat till 
och med samma betydelse som os 'ställe där ett vattendrag mynnar ut'. 
Ingår möjligen urspr. i det bynamn, som utgör senare led i gårdnamnen 
Nolhönsa, Sörhönsa och Västerhönsa. Se SOSk 11: 2, s. 126 f. 

B. Namnelement ingående i naturnamnen 

ar (e)n. Torde med säkerhet ingå i önamnet Asparen kpan samt 
holmnamnet Klyparn, äldre binamn till Klypholmen. Är ett eljest så gott 
som uteslutande i uppsvenska ö- och holmnamn som slutled ingående 
ord med trolig betydelse '(klippig eller bergig) holme eller ö', egentligen 
samma ord som det som bebyggelsenamnselement förekommande fsv. 
arm n 'eldstad, härd', fvn. arinn 'upphöjning, ställning; eldstad, härd' 
samt det finska lånordet arma 'klippa eller grund i sjön'. Om detta ort-
namnselement se Lindroth i Fornvännen 1914, s. 125 ff. 

backe. Förekommer i höjdnamn med betydelsen 'kulle, höjd', 
vilken är ordets grundbetydelse och den vanligaste betydelsen i västg.-
dial., en gång, i formen -back, i ett holmnamn. Betydelsen 'höjdslutt-
ning', som även förekommer i västg.-dial., finns likaledes representerad. 

berg. Ingår utom i namn på höjder även — som senare led — i flera 
namn på öar, bolmar och skär. 

bonde. Ingår i Kinnebonde, äldre namn på Kinnekulle. 
boning. Ingår i Drakaboningen, ett kärr, varom se SOSk 17: 137. 
botten. Förekommer i ett stort antal namn i den från äldre västg.-

dial. kända betydelsen 'sidlänt äng, myr, kärr' (se SL 1909, s. 80). I en 
som det synes eljest icke påvisad betydelse 'damm' tyckes ordet före-
ligga i L. och St. Rudebottnen, två dammar i Amnehärads sn. 

bro. Förekommer i några namn. 
buk. Föreligger i den betydelse 'utbuktning', som ordet kan ha även 

i norska dialekter, i Kölnabuken, en utbuktning av en sjö. 
bygd. Föreligger i betydelsen 'trakt, område' i Falbygden, Snösocka-

bygden och Stråknabygden. 
byxa. Ingår i Kyrkarpa byxor, en björk med två stammar. 
*bård. Fsv. *bardh, nsv. *bård, motsvarande fvn. bara n. 'kant på 

en hatt', no. dial. bard n. 'kant, rand, brädd'. Ingår med all sannolikhet 
med betydelsen 'åsrand, ås' i Bidare bård, en högt belägen skogs- och 
betesmark (SOSk 17: 136). 

dal. Ingår i 6 namn. 
damm. Ordet damm i betydelsen 'liten vattensamling' ingår i flera 

namn. 
dans. Ingår i Jättedansen, som på åtminstone tre håll i länet före-

kommer som namn på domarringar. 
drag. Ingår med oviss innebörd i sjönamnet Abborredraget. 
drift. Västg.-dial. drift f. 'inhägnad väg'. Ordet upptecknat i Gustav 

Adolfs sn i Vartofta hd. Ingår i Baska drifter, vägar å gården Baskarp i 
nämnda socken. 

dunge. Ingår i Rappe dunge, en park. 
dy. Ingår i Brokedyn, en vik. 
död. Ingår i sjönamnen Baggadöden, Kodöden och T juradöden. 

Jfr döde. 
döde. Fsv. dödhe m. 'död', fvn. dauai m. ds., västg.-dial. döde m. ds. 

Ingår i Nilsa döde, ett ställe i skogskanten vid en väg. 
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ek. Ingår som senare led i Vilek, en urgammal ek vid en väg. Före-
kommer även som förled. 

fala. Ingår i flera namn på betesmarker på Falbygden. 
fjord. Ingår i Brandsf jorden och Lommef jorden, två vikar av 

Vänern. 
fjäll. Västg.-dial. fjäll n. 'sten, berggrund; bart berg; högt och brant 

berg'. Ingår som senare led i Pirkafjället, en bergig skogsmark, samt i 
det på två håll förekommande höjdnamnet Vitafjället. Finnes även 
osammansatt. 

flo. Sv. dial. flo m. 'vattenpuss, göl'. Förekommer som senare led i 
några sjönamn. 

flo ge. Västg.-dial. flo ge m. 'mindre, stillastående vattensamling, 
vattenpuss'. En säregen användning har ordet fått i namnen på en del 
avsnitt av sjön Stråken; se härom Bönaredsf logen bland sjönamnen. 

fly. Sv. dial. fly 'vattensamling; vattendränkt äng; kärr'. Ingår som 
senare led i ett par sjönamn. 

flå. Västg.-dial. ltd 'jämn mark vid strand, som stundom är under 
vatten'. Upptecknat i Strö sn i Kållands hd. Ingår i Gnistholmsflån, 
Vänervattnet kring holmen Gnistholmen, samt i Storefldn, en vik av 
Vänern. 

fur. Ordet fur 'fura'. Ingår i ett par namn. 
fålla. Subst. fålla 'röjning i skog'. Ingår möjligen i åkernamnet 

Fråfällan. 
grav. Subst. grav i betydelsen 'klyfta' ingår i Tjurs graven, en djup 

klyfta. 
gubbe. Ingår i Fattig gubbe, ett skär, på vilket det står ett ensamt 

träd. 
gärde. Ordet gårde 'åker'. Ingår i namn på åkrar. 
*gäv? eller *gäva? Ingår i namnet på en udde i Otterstads sn, 

Kållands hd, i dialektuttalet vintarichva, vilket lika väl kan motsvara ett 
riksspråkligt *Vintergåven som ett *Vintergävan. Kan vara en substan-
tivering *gäv f. av adj. sv. dial. gäv 'utmärkt', vilket i den ifrågavarande 
ortsdialekten användes om givande fiskeplatser, eller ett därtill bildat 
*gåva f. eller slutligen ett mot fsv. giäf f. 'gåva' svarande eller därtill 
bildat ord. Om namnet se SOSk 17: 106 f. 

göl. Ingår i namn på små sjöar eller tjärnar. 
gölj. Västg.-dial. gölj f. 'mindre, mycket djup vattensamling utan 

fast botten'. Upptecknat i Gustav Adolfs sn, Vartofta hd. Ingår i namn 
på småsjöar eller tjärnar. 

hage. Ingår i det på två håll förekommande Gullhagen. 
hall. Västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. Förekommer flera 

gånger i namn på dels höjder, dels uddar, dels skär eller grund, dels 
ensamstående stenar, en gång i pluralis i namnet på en stenig utmark. 

hals. Ingår i Tranhalsen, en lång och smal vik. 
hamn. Ingår i namn på hamnar och vikar. 
har. Sv. dial. har n., m. 'stengrund'. Ingår i L. och St. Lindeharen, 

två undervattensskär. 
*harv. Ett *harv med oviss innebörd ingår i Kattharverna, två små 

holmar. 
hed. Ordet hed i betydelsen 'exercished' ingår i Axevalla hed. 
holme. Vanligt. 
huvud. Förekommer i Digerhuvudet, en udde, Hästhuvudet, ett 
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skär, och i Sohuvudet, en holme. Jämförelsenamn. Jfr samma ord bland 
bebyggelsenamnselementen. 

hål. Användes dels i betydelsen 'håla, fördjupning', dels om en vik, 
dels om ett smalt sund, dels om en passage mellan en udde och ett skär, 
dels om ett par små tjärnar. 

Julia. Användes i ett fall om en sumphåla, i ett fall om en liten sjö, 
i två fall om vikar, i ett fall om en källa. 

hälla. Fsv. hälla f. 'häll, klippa'. Ingår i det nu försvunna (j) Lang-
hällo 1273. 

hätta. Ingår i smörhättan, en udde. 
hög. Förekommer i flera namn, dels i betydelsen 'gravhög', dels i 

betydelsen 'höjd, kulle'. 
hölj. Västg.-dial. hölj f. 'djup håla i sjö eller vattendrag'. Ingår i 

namnen på flera små sjöar eller tjärnar. 
-ing. Suffix. Ingår i bergnamnet Billingen (fsv. Billingh), vidare i 

fyra namn på sjöar, tre namn på öar och skär, i fem namn på åkrar och 
i ett namn på en äng samt kanske även urspr. i mossnamnet Blängen 
(SOSk 17: 136). 

karl. Förekommer använt om skär i Dunderkarlen och Dunder-
karlarna. 

kast. Subst. kast n. i betydelsen 'notvarp'. Ingår endast i Ladkastet, 
en bukt av Vänern. Där var förr ett notvarpsställe nedanför en lada. 

klev. Sv. dial. klev 'trång och brant bergsstig'. Ingår i Bragnume 
klev, en uppfartsväg till Hunneberg. 

klint. Subst. klint 'klippa, bergsstup'. Ingår i Kleva klinter, branta 
bergsstup å Mösseberg. 

klippe. Västg.-dial. klippe n. 'brant bergvägg'. Ingår i Högste klippe, 
brant cliabasstup. 

krok. Förekommer, använt om en vik, i Älvekroken, samt sanno-
likt i den från norska dialekter kända betydelsen 'avkrok' i det på tre 
håll uppträdande Gullkroken. 

kulle. Ingår dels i sin vanliga betydelse i höjdnamn, dels i ett fall i 
namnet på ett skär, dels i ett fall i namnet på ett grund. 

kulp. Sv. dial. kulp m. 'liten fördjupning'. Ingår i Svartekulpen, en 
bäck. 

käll. Västg.-dial. käll f. 'källa'. Upptecknat i Vilske-Kleva sn, Vilske 
hd. Ingår i Livers käll, en källa. Förekommer även som bebyggelse-
namnselement. 

källa. Förekommer i flera namn. 
kärr. Ingår i Smörkärret. 
lad. Västg.-dial. lad n. 'lada'. Upptecknat i Hova sn. Ingår i Stenslad, 

en slåtteräng i nämnda sn. 
lamp. Ingår som senare led i flera sjönamn i Tiveds sn. Ordet är en 

förkortning av det finska lampi 'tjärn'. Nordligaste Vadsbo är delvis 
gammal finnbygd. 

lid. Ordet lid 'sluttning'. Ingår i namn på sluttningar. 
-Ung. Suffix. Ingår i 4 namn: bäcknamnet Kräppling (SOSk 17: 72), 

önamnen Rödingarna och Skräpplingen (SOSk 17: 95 f., 97) samt 
terrängnamnet Röslingen (SOSk 17: 149). 

lycka. Fsv. lykkia 'inhägnad' ingår i det nu försvunna Akralykkia 
1366. 

lång. En substantivering i bestämd form -lån gen föreligger i sjö- 
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namnet Björkeldngen, mossnamnet Skdpelången och vägnamnet Väg-
lån gen. 

lös. En substantivering av adj. -lös som senare led i sammansätt-
ningar i betydelsen 'som lider brist på, som saknar', t.ex. i brödlös. Före-
ligger i sjönamnet Fiskalösen. 

lösa. Fsv. -lösa f. 'brist' som senare led i sammansättningar, t.ex. 
matlösa 'brist på mat'. Ingår i önamnet Mjöllösa och terrängnamnet 
Gräslösa. Finns även som bebyggelsenamnselement. 

mad. Ordet mad 'sank ängsmark'. Ingår i Venemad, en sankmark. 
mark. Ingår i terrängnamn. 
med. Sv. dial. med f. 'märke för fiskare att bestämma och uppleta 

fiskeplatser'; jfr fvn. miä n. 'fiskegrund på havet, vilket uppletas genom 
insyftningar på berg, stenar m.m.'. Synes ingå i terrängnamnet Vinde-
meden eller Vin gmeden. 

mjäle. Västg.-dial. mjäle m. 'lös fin sand; alv, rödaktig jord 
under matjorden', fornvästg. *miä/i. Ingår i det nu försvunna terräng-
namnet Vätursmiäli (in Wätursmiälä 1312 i vidim. 1330; se SOSk 
17: 159). 

mo. Västg.-dial. mo  m. 'stor och gammal barrskog merendels på 
sandbotten'. Ingår i namn på skogar. 

mosse. Ingår i namn på mossar samt en gång i namnet på en vik 
(se Katsemossen eller Karsemossen bland viknamnen). 

myr. Ordet myr 'mosse'. Ingår i det nu försvunna (in) Forsemämyri 
1310 or. Ordet förekommer icke såvitt är känt i nutida västg.-dial. 

nabb. Sv. dial. nabb m. 'huvud; udde; spets' m.m. Ingår i Bldnabb, 
en holme. 

nacke. Ingår i Getanacken, en kilformig terräng mellan två bäckar 
(se SOSk 10: 21), samt Käringanacken, en holme. Åtminstone det först-
nämnda är ett jämförelsenamn. 

not. Ingår i viknamnet Valnot, en förkortning för *Valnotsviken. 
näs. Ingår i namn på näs. 
ora. Äldre västg.-dial. ora f. 'stenig skogsbacke' enligt S. Hof, 

Dialectvs Vestrogothica, Sthm 1772, s. 219. Ingår i terrängnamnen 
Friels ora och det på 8 olika håll förekommande Ora(n). Jfr samma ord 
som bebyggelsenamnselement. 

pott. Sv. dial. pott m. 'puss, liten vattensamling'. Ingår i Valstad 
pott, en liten vattensamling. 

prick. Ingår i Slätpricken, ett grund, varpå det står en s.k. slätprick. 
ren. Ordet ren 'dikes-, åkerren'. Ingår i betydelsen 'långsträckt 

höjd, höjdsträckning' i det på två håll förekommande höjdnamnet 
Höge ren. 

rock. Fsv. *rocker 'höjd, kulle', motsvarande ett fvn. *Iu.okkr med 
samma betydelse, besläktat med äldre holländska rocke 'stack, hög', 
feng. hrycce (av urgerm. *hrukkia-) 'stack, hög', samt även med ordet 
ruka 'hög', nisl. hruka. Ett dylikt ord ingår sannolikt i Rocken eller 
Höge rock, en höjd. Jfr det i NG 11: 77 (under Rugtveit) nämnda norska 
fjällnamnet Rokken, som troligen är etymologiskt identiskt. 

rude. Ingår i terrängnamnet Gunilla rude. Ordet är antingen böjd 
form av ett ord, motsvarande fsv. rudha f. 'uppröjt jordstycke', eller ett 
f.ö. obekant *rude  (fsv. *rudhe) m. el. n. med samma betydelse. 

rygg. Ingår i det på 16 olika håll som höjdnamn och på två håll 
som holmnamn förekommande Get(a)ryggen samt i det som namn dels 



39 

på en holme och dels på ett skär betygade Galt(e)ryggen. Jämförelse-
namn. 

rås. Sv. dial., även västg.-dial., rås f. 'kärr, sumpigt ställe; lång dal, 
som vår och höst är översvämmad'. Ingår i namn på sanka terränger. 

räv. Västg.-dial. räv f. 'bakdel, anus'. Ingår i Trånge räv, en trång 
nedskuren passage på en väg, samt i Flarkens räv, en kluven udde. Jäm-
förelsenamn. Jfr röv nedan. 

rör. Ordet rör n. 'stenrör, stenrös'. Ingår i namn på stenrösen. 
röv. Västg.-dial. röv f. 'bakdel, anus'. Ingår i Vringelirövarna, tre 

små sjöar. Jämförelsenamn. Jfr räv ovan. 
sand. Ingår i betydelserna 'sandstrand' och 'sandig terräng' i vik-

namnen Bocksand och Fagersand, i Långe sand, en udde, i det på tre 
håll förekommande terrängnamnet Sanden samt möjligen även, åtmins-
tone i något eller några fall, i det på fem håll uppträdande terräng-
namnet Sanderna (se SOSk 17: 150). 

sik. Sv. dial. sik f. 'sidlänt ställe, där vatten framrinner; träsk'. 
Ingår i Svinnesiken, en mindre sänka. 

sjö. Ingår i sjönamn samt en gång i namnet på en vik. 
skalle. Ingår i Bockaskallen. Jämförelsenamn. Jfr samma ord som 

bebyggelsenamnselement. 
skede. Sv. dial. skede n. 'vägstycke; bred ren eller väg mellan två 

åkrar eller tegar; åkerstycke' m.m. Ingår i Treskede, ett vägskäl där tre 
vägar sammanstöta. 

skog. Ingår i namn på skogar. 
skyttel. Västg.-dial. skyttel f. 'stängsel för gärdsgårdsöppning'. 

Ingår i Pukaskytteln. 
skår. Bohuslänsdial. skår 'avsats i ett berg', fvn. sky f. 'insnitt, 

fåra, fördjupning; ränna i en fjällrygg', no. dial. skor 'avsats i ett berg; 
fördjupning, sänka'. Ingår i Katteskår, en liten holme, samt i Fruskår, 
en sänka i Gerumsberget. 

skär. Ingår i namn på skär. 
slag. Västg.-dial. slag 'plats där berget är brant och där man kastar 

ned virke och ved'. Upptecknat i Flo sn, Åse hd. Ingår i Bragnume slag 
i nämnda sn. 

spjäll. Sv. dial. spjäll n. 'liten hörnig åker; hörn av en åker'. Ingår 
i Gullspjället, en åker. 

stack. Ordet stack 'höstack'. Ingår i Arvids stack, en numera bort-
sprängd stor sten. Jämförelsenamn. 

stad. Ordet stad i den gamla betydelsen 'ställe, plats', som ännu 
kvarlever i bostad och gödselstad samt i uttrycket var och en i sin stad. 
Ingår i Kyrkestaden, en fornborg, samt Skallstaden, ett näs. 

*stad. Ett *stad, motsvarande fvn. stQä f. 'landningsplats', no. dial. 
stö, ingår i Dalbostad och Stadberget, vilka båda äro namn på uddar. 

sten. Ingår utom i namn på fristående eller friliggande stenar även 
i namn på skär och grund. 

sund. Ingår i namn på sund. 
svepa. Västg.-dial. svepa f. 'litet notvarp'. Upptecknat i Otterstads 

sn, Kållands hd. Ingår i Gäddesvepan i nämnda socken. 
tall. Ingår i Kymbo tall, en med tallskog bevuxen utmark till Kymbo 

by i socknen med samma namn. 
tarm. Ingår i Hartarmen, en liten sjö. Jämförelsenamn. 
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tutt. Sv. dial. tutt m. 'napp; tapp, tofs', här i samma betydelse som 
no. dial. tutt 'topp, spets'. Ingår i höjdnamnet Ber gatutterna. 

tuv. Västg.-dial. tuv m. 'tuva, liten förhöjning'. Upptecknat i Sand-
hems sn. Ingår i Lommatuven, en holme i nämnda sn. 

tuva. Ingår i Gudmunds tuva, en gräsbevuxen ö, samt i Gäddetuvan, 
ett grund. 

tärn. Vadsbodial. tärn m. och f. 'tjärn'. Ingår i flera namn på 
tjärnar i Vadsbo. 

udde. Ingår i namn på uddar. 
ugn. Ingår i Gigerugnen, en gånggrift, och Gigarugnen, en gång in 

i några berg. Se SOSk 17: 127, resp. 162. 
-und. Urgammalt suffix, varom se närmare bland bebyggelsenamns-

elementen. Ingår sannolikt urspr. i önamnet Brommö, varom se SOSk 
11: 1, s. 125 f. 

unge. Ingår i Gåsungarna, skär nära det större skäret Gåsen, samt i 
Gisselungarna, skär. 

vad. Ordet vad 'vadställe'. Förekommer i sin vanliga betydelse i 
Hallavadet och Stenvaderna (en oregelbunden pluralform, se SOSk 
17: 161) samt, med ovanlig syftning, i Klådavadet, en omkr. 75 m bred 
vattensamling (SOSk 17: 21), dessutom i det nu försvunna Lanawadh 
1273. 

vall. Ordet vall 'gräsvall, fält'. Ingår i Axevalla hed samt i det på 
två håll förekommande Kampavall. Dessutom i det nu försvunna Lin-
kornavallir o. 1325, en tingsplats (se SOSk 17: 158). 

vass. Ingår i Korsvass, en vik. 
vatten. Ingår som senare led i 8 sjönamn. 
ved. Fsv. vidher 'skog, träd, ved'. Ingår i betydelsen 'skog' i de 

gamla skognamnen Edsveden och Tiveden samt i det nu försvunna 
Vätursvidher o. 1325. 

vik. Ingår i namn på vikar. 
*vinge. Ingår i Gåsavingen, ett skär, varom se SOSk 17: 84. 
*vätne. Fsv. *vätne n. 'vatten (om sjö) ' som senare led i samman-

sättning. Kan urspr. ingå i sjönamnen Nordvättnen och Södervättnen; 
se SOSk 17: 30. 

ådra. Ordet ådra i betydelsen 'smal passage i vatten'. Ingår i Nora-
ådran, ett sund (se SOSk 17: 57). 

åker. Ingår i namn på åkrar. 
ås. Ingår i namn på höjdsträckningar samt i ett fall i namnet på ett 

grund. 
öl!. Västg.-dial. å// n. 'källa som aldrig fryser, kraftig källåder; 

gräsbevuxet gungfly'. Ingår i den förstnämnda betydelsen i Björsa öl! 
och Krusa äll båda i S. Fågelås sn samt i den sistnämnda betydelsen i 
Gröna ållet, en liten vattensamling i Gustav Adolfs sn. 

äng. Ingår i namn på ängar. 
ö. Ingår i namn på öar. 
öga. Ingår i Stora och Lilla Olas öga, en sjö och en tjärn, samt i 

Oxögat, som på tre håll är namn på småsjöar eller tjärnar. Jämförelse-
namn. 

ö ja. Sv. dial. ö ja f. 'liten ö'. Ingår i Baklomsö jorna och Björkö jorna. 
ör. Sv. dial. ör m. 'grus, grov sand; sandgrund; stengrund'. Ingår i 

Brännörn och Lumpörn, två grund i Kållands hd, samt i Lockörn, en 
sandig udde i samma hd. 
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sg.= singularis. 
S/OD=Skrifter utg. av institutet för ort-

namns- och dialektforskning vid 
Göteborgs högskola 1-5. 1918-
1934. 

SL =Svenska landsmål och svenskt folk-
liv. 1—. 1879 ff. SL B=D:o, Bihang. 

sn= socken. 
SOSk=Ortnamnen i Skaraborgs län. Lund 

1950 ff. 
SOA =Ortnamnen i Älvsborgs län. 1-20. 

1906-1948. 
St.= Stora (i namn). 
subst.= substantiv. 
sv.= svensk (t) , svenska. 
ty. = tysk (t) , tyska. 

urgerm.= urgermansk (1), urgermanska. 
Vft= Västergötlands fornminnesförenings 

tidskrift I—. 1869 ff. 
VGL= Västgötalagen. (Saml. af Sweriges 

Gamla Lagar 1. Sthm 1827.) 
vid(im).=vidimation, vidimerad. 
västg.=västgötsk (t) , västgötska. 
Ymer=Ymer. Tidskrift utg. av Svenska 

Sällskapet för antropologi och geo- 
grafi. Sthm 1881—. 

ä.= äldre. 
Älvsb. I.=Älvsborgs län. 
ödeen, Smdl. beb.-hist.=---ödeen, Nils, Stu-

dier i Smålands bebyggelsehistoria. 
Lund 1927-1930. (NoB, bil. C.) 



Av Sveriges ortnamn har utkommit: 

Ortnamnen i Blekinge län: II Bräkne härad (1971) 20: -. 

Ortnamnen i Hallands län: I Bebyggelsenamnen i södra Halland (1948) 20: -, 
II Bebyggelsenamnen i mellersta Halland (1950) 20:-. 

Ortnamnen i Skaraborgs län: I Inledning (1972) 15: -, II Barne härad (1961) 
10: -, III Frökinds härad (1961) 5: -, IV Gudhems härad (1954) 10: -, 
V Kinne härad (1965) 15: -, VI Kinnefjärdings härad (1966) 15: -, VII Kå-
kinds härad (1950) 12: -, VIII Kållands härad (1963) 15: -, IX Laske härad 
(1962) 10: -, X Skånings härad (1960) 15: -, XI: 1 Vadsbo härad, norra 
delen (1969) 30: -, XI: 2 Vadsbo härad, södra delen (1967) 35: -, XII Valle 
härad (1958) 10: -, XIII Vartofta härad (1955) 30: -, XIV Vilske härad 
(1957) 12: -, XV Viste härad (1964) 12: -, XVI Åse härad (1965) 12:-, 
XVII Naturnamn (1971) 40: -. 

Ortnamnen i Värmlands län: II Fryksdals härad (1923) 10: -, III Färnebo 
härad (1934) 12:-, IV Gillbergs härad (1922) 10:-, V Grums härad (1926) 
6: -, VI Jösse härad (1942) 15: -, VII Karlstads härad (1922) 6: -, VIII 
Kils härad (1939) 10: -, IX Nordmarks härad A. Territoriella namn (1950) 
10:-, B. Naturnamn (1952) 18:-, X Nyeds härad (1925) 5:-, XI Näs 
härad (1944) 10:-, XII Visnums härad (1939) 8:-, XIII Väse härad (1924) 
5:-, XIV Älvdals härad (1938) 15:-, XV ohne härad (1939) 10:-, XVI: 1 
Register A. Territoriella namn, B. Naturnamn (1962) 20: -. 

Ortnamnen i Västernorrlands län: I Ångermanlands södra domsagas tingslag 
(1955) 15:-, II Ångermanlands mellersta domsagas tingslag (1965) 18:-, 
III Ångermanlands västra domsagas tingslag (1967) 20: -, IV Ångerman-
lands norra domsagas tingslag (1972) 35: -. 

Ordbok till Sveriges lapska ortnamn. Av Björn Collinder (1964) 35:-. 

Distributör: A.-B. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala 

Ortnamnen i Älvsborgs län: I: 1 Inledning (1948), 1: 2 Namn på lägenheter 
och hemmansdelar (1923), II Ale härad (1909), III B järke härad (1906) 
IV Bollebygds härad (1909), V Flundre härad (1906), VI Gäsene härad 
(1911), VII: 1 Kinds härad, norra delen (1919), VII: 2 Kinds härad, södra 
delen (1918), VIII Kullings härad (1914), IX: 1 Marks härad, norra delen 
(1916), IX: 2 Marks härad, södra delen (1917), X Redvägs härad (1908), 
XI Vedens härad (1910), XII Väne härad (1906), XIII Vättle härad (1908), 
XIV As härad (1909), XV Nordals härad (1911), XVI Sundals härad (1910), 
XVII Tössbo härad (1913), XVIII Valbo härad (1915), XIX Vedbo härad 
(1915), XX: 1 Rättelser och tillägg (1921), XX: 2-4 Register (1930-1940). 

Förlag: P. A. Norstedt o. Söner 

Pris Kr. 15:- 


