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FÖRORD.
Då jag framlägger denna avhandling, är det mig en kär
plikt att först och främst rikta ett varmt tack till Professor
Jöran Sahlgren, som väckt mitt intresise för ortnamnsforskningen och givit mig uppslaget till att söka tolka ägonamnen i min hembygd. Med aldrig svikande intresse har Professor 1Sahlgren följt mitt arbete och 'bistått mig på allt sätt
med råd och anvisningar. För den granskning, han underkastat min avhandling i såväl manuskript som korrektur,
är jag honom stor, tack skyldig. Jag tackar slutligen för
all den personliga välvilja, som från Professor Sahlgrens
sida städse kommit mig till del.
Till Professor Elof Hellquist, som varit min lärare i
Nordiska språk, ber jag att få rikta ett vördsamt tack.
Min mångårige vän, Fil. Lic. Gunnar Hedström, ber jag
att få tacka för många värdefulla upplysningar rörande
sydsvenska dialekter och för benäget biträde vid korrekturläsning.
Tjänstemännen vid Landsarkivet i Lund ha med största beredvillighet stått mig bi vid mina omfattande excerperingsarbeten på Arkivet. Till dem står jag härför i stor
tacksamhetsskuld.
Min tacksamhet riktar sig även till Överlantmätaren i
Malmöhus län, E. K. Långström, för den beredvillighet med
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vilken han städse ställt Lantmäterikontorets handlingar till
min disposition.
För biträde vid korrekturläsningen har jag att tacka
Fil. Lic. Axel Holmberg, som trots eget brådskande arbete
välvilligt ställt sig till förfogande.
Lund i november 1931.
Erik Bruhn.

INLEDNING.
I föreliggande arbete behandlas ägonamn — åker- och
ängnamn -- från Rönnebergs härad i Malmöhus län, Skåne,
ordnade alfabetiskt till och med bokstaven N. Avsikten
var från början, att alla ägonamn i häradet skulle upptagas
till behandling, men det blev rätt snart uppenbart, att bland
de ungefär tiotusen ägonamn, som mina samlingar från häradet omfatta, inskränkningar i flera avseenden måste göras. Till behandling upptogos endast osammansatta namn
och sådana sammansättningar, vilka som ägonamn kunna
betraktas som icke sammansatta. Sålunda äro naturligtvis
ägonamn, i vilka senare leden utgöres av -åker, -äng, -toft
etc. icke behandlade, då däremot åker- och ängnamn som
Dynevaret, Korumpen, Bräslekullarna o. s. v. upptagas till
behandling med den motiveringen, att dylika sammansättningar kunna antagas, eller åtminstone misstänkas för, att
ha existerat oberoende av jordbruket och boskapsskötseln.
I enstaka fall har dock denna princip icke alltför ensidigt
tillämpats. För att i någon mån emellertid ge en föreställning om ägonamnsfrekvensen i häradet ha under rubriken
övriga namn de sammasatta ägonamnen, utan anspråk på
fullständighet, uppförts, Ordnade efter respektive förleder.
Här har också uppförts sådana sammansättningar, vilka
som senare led innehålla backe, dike, håla, lid etc., under
förutsättning att förleden varit föremål för behandling i arbetet.
Praktiskt taget äro, kan man säga, ägonamnen i häradet döda. 1 och med enskiftet och därmed sammanhäng-
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ande utflyttning — som för byarna i allmänhet inom häradet verkställdes under det första decenniet av 1800-talet —
hade man inte längre behov av några ägonamn, och dessa
sjönko också snart ner i glömskans natt. Enskiftet förändrade genom den rationella jordbruksdrift, som därigenom
möjliggjordes, i allra högsta grad bygdens karaktär och utseende, och på detta sätt undanröjdes i många fall grunden
för ett namns bestånd. Då var och en blev herre på sin
täppa och icke längre hade att taga hänsyn till bysamfälligheten, företog han de förändringar, som syntes honom
nödiga och behövliga. Dungar av allehanda slags träd höggos ned, småskog och buskar röjdes undan, mossar och
kärr dikades ut och torrlades, dammar och håligheter i marken fylldes igen, en sten, som stått som gränsmärke, eller
till vilken en speciell händelse varit knuten, sprängdes sönder och forslades bort, kullar och mindre markförhöjningar
jämnades ut, gärdsgårdarna revos, kreatursgatorna plöjdes
upp m. m. Kort sagt, en den mest genomgripande förändring ägde rum i bygdens utseende, och man gör sig ofta
den frågan, då man står inför en plats, som tidigare haft
ett visst namn, varom tillgängliga geometriska kartor och
därtill hörande beskrivningar vittna, om verkligen här de
betingelser förelegat, som måste förutsättas för nåmnets
uppkomst.
En språklig undersökning av här ifrågavarande slag bör
naturligtvis bygga på folkmålet inom det behandlade området. Detta har också som en grundprincip följts i arbetet, där så varit möjligt. Av det ovan sagda framgår
emellertid, att det endast är i ett försvinnande fåtal fall direkta dialektbelägg på namnen kunna erhållas. Vid tolkningen av namnen är man sålunda i största utsträckning
hänvisad till skriftformer med skrivare från olika håll, felskrivningar, missuppfattningar, omtydningar, försök att
skriva riksspråk m. fl. uppenbara nackdelar, som därav
måste följa. Denna frånvaro av direkta dialektbelägg upp-
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väges dock i någon mån av att ägonamnen i stor utsträckning utgjorts av ännu i folkmålet levande appellativer, och
att på så sätt indirekta •dialektbelägg kunna uppvisas. De
understundom efter uppslagsformerna inom parentes anförda formerna från rbm. få naturligtvis icke betraktas
som belägg på resp. ägonamn utan markera endast, att
det till grund för ägonamnet liggande appellativet förekommer i dialekten.
Uppslagsformen för varje särskilt namn är, där så har
ansetts erforderligt, normaliserad och angiven i bestämd
form i alla de fall, där sådan form förekommer bland beläggen. I några fall har jag av olika skäl föredragit att icke
angiva speciell uppslagsform, utan har källformen föregången av t. ex.: "I Lb 1569 föreligger": — — — — fått
tjänstgöra som uppslagsform.
De handskrifter, som excerperats för undersökningen
av ägonamnen i Rönnebergs hd, äro Lunds stif ts
Landebok av 1569, den s. k. skånska Palteboken och Malmöhu,släns Lantmäterikontors
handlingar (Akter) över Rönnebergs härad
— i det följande förkortat till Lmk. — från början av 170Jtalet och fram till tiden omkring enskiftet, som för de flesta
socknarna i häradet verkställdes under 1800-talets första
decennium.
Lunds stifts Landebok av 1569 är en i
Landsarkivet i Lund befintlig handskrift, numera uppdelad i trenne band, som på grund av ett brev, daterat den
11 augusti 1569, från den danske kungen Fredrik II till
alla häradsprostarna i Skåne, Halland, Blekinge och Lister,
upprättades över alla kyrkors och prästers hemman, jordar, och egendomar i stiftet. Denna jordebok, som i denna
avhandling går under beteckningen Lb 1569, anses ha förelegat i sitt nuvarande skick på 1570-talet. Av samma hand
finnes i Uppsala Universitetsbibliotek ett parallellexemplar,
som närmast motsvarar den del av L andebok e n, som
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numera kallas Malm ödele n. Dock förekommer i
denna foliant stora lakuner, och flera härader saknas, däribland Rönnebergs härad.
Den s. k. skånska Palteboken, som i detta arbete betecknas Pb., finns numera i Landsarkivet i Lund och
anses vara en från förra hälften av 1600-talet stammande
avskrift av en äldre försvunnen "P alt ebo g", som har
daterats till början av 1500-talet. Handskriften utgöres av
det forna ärkebiskopssätets (Lunds) jordebok. Se närmare
härom C. G. Weibull i Historisk tidskrift för Skåneland IV
sid. 167 not 3. — Båda handskrifterna — L an debo k en
och . 1) alt eb ok en — äro gjorda av danskar. Från
svensk tid, 1747, föreligger en avskrift av den ovan nämnda
P alt eb ok e n, även denna i Landsarkivet i Lund.
Beträffande de ur Lantmäterikontoret i Malmö excerperade akterna och geometriska kartorna över Rönnebergs
härad bör det påpekas, att dessa i de allra flesta fall äro
originalhandlingar och icke s. k. renovationer.

FÖRKORTNINGAR
VID FÖREKOMMANDE LOKALUPPGIFTER RÖRANDE
RÖNNEBERGS HÄRAD.

Sockennamn som därjämte äro namn på byar:
Sh. = Säiby
At. = Asmundtorp
Sk. = Sireköpinge
Bb. = Billeberga
Si.
= Norra Svalöv
Fs. = Felestad
Tirup
Tr.
Gl. = Glumslöv
Tt. = Tofta
Hl. = Härslöv.
Vs. = Vadensjö
Ibb = S:t Ibb
Örja
Öj.
Kt. = Kvistofta
Dessutom: Lk. = Landskrona stad.
Bynamn m. m. som icke äro identiska med sockennamnen:
Mkg. = Munkagårda
= Arrarp
Aa.
= Möllarp
Ml.
Alt. = Alfastorp
= Norraby
Nb.
= Axelvåld
Av.
N. Gl. = Nedre Glumslöv
= Eskatorp
Et.
Nm. = Norra Möinge
Hh. = Hilleshög
Ot.
= Olstorp
= Häljarp
Hj.
= Rönneberga
Rh.
= Hällstorp
Ht.
= Råga Hörstad
Rh.
Kat. = Karatofta
S. Si. = Södra Svalöv
Kis. = Kläsinge
K-löv = Kvärlöv (nu i Sax- Sm. = Södra Möinge
torps sn, Harjagers Sth. = Stora Hörstad
Söv. = Södra Vallåkra
härad)
= Tågarp
Tg.
=
Lilla
Hörstad
Lh.
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Tst. = Tarstad
Ttp = Tostarp
Tu.
= Tuna
Tul. = Tullstorp

Va.
= Viarp
Vä.
= Värmö
Ö. Gl. = övre Glumslöv
öt.
= örstorp

Är ägonamnet från en by, vars namn är identiskt med
sockennamnet, utsättes endast förkortningen för sockennamnet. Sålunda betyder t. ex. Hl. efter namnformen, att
denna är lokaliserad till Härslövs by i Härslövs socken, under det att Hl Va. betyder att namnet hör hemma i Viarps
by av Härslövs socken. — Förkortningarna för åker och
äng ha tecknats å resp. ä. övriga förkortningar ss: hd = härad, sn - = socken m. fl. äro så pass genomskinliga, att någon förklaring knappast tarvas.

AVDELNING I.

ÖVERSIKT AV DE BEHANDLADE SAMMANSÄTTNINGARNAS SENARE LEDER.

Backe rbm. båka 'naturlig markförhöjning' uppträder
även som enkelt ägonamn, II sid. 6 f.
Balle rbm. bida, 'valk, knöl' behandlas i samband med
f. leden, II "sid. 153 if.
Ben förekommer i ssgn Kindbenet II s. 126.

Berg rbm. bjceh, bye', Kuk, förekommer även som f.
led och som enkelt ägonamn, II sid. 11 f. I Pb:s -bierrig
under Hagebjäret sid. 81 är ultimas -i- att betrakta som
stödjevokal; se Lis Jacobsen Studier sid. 141 f. och jfr
Sahlgren i NoB 10 sid. 151 f.
Bo rbm. bo 1 'bod, skjul', 2 'boning, bo' be-handlas i
samband med f. leden, II sid. 163.
Brink rbm. blnk 'backe, lid' förekommer även som
enkelt namn, II sid, 20.

Brok i betydelsen 'byxliknande formation' förekommer
även som enkelt ägonamn, II sid. 20.
Bröt n. rbm. bhgd 'mark som är röjd från sten, skog'
etc. kan också översättas med 'nyodling', uppträder även
som enkelt ägonamn, II sid. 22 f.
Bår antages vara identiskt med fvn. bara 'kant, rand';
se II sid. 164 if.

XIV
Bäck rbm. bcel_g ingår även som f. led i ägonamnet
Bäckalien II sid. 25.
Dal rbm. dal uppträder även som f. led i Dalsberget
II sid. 29.
Damm rbm. dam betecknar numera i Rönnebergs hd
alltid 'vattendamm' icke 'fördämning'. Appellativet ingår
som f. led i ägonamnet Damshög II sid. 30.

Drift rbm. doft 1 'kringdrivande, drift' [även 'kringdrivande person'] 2 'fägata' förekommer som enkelt ägonamn, II sid. 33.
Duk rbm. dug ingår i »jämförelsenamnet» Breduk II
sid. 18.
Famn rbm. fan ingår som s. led i ägonamnet Femfamnarna II sid. 40.

Fjärding rbm. fypog 'en fjärdedel'. Den speciella betydelsen av s. leden i ägonamnet Fulafjärding II sid. 54
kan icke närmare angivas. Jfr de lämnade upplysningarna
i ägonamnet Fjärdingsparten II sid. 44. I SOÄ 1: 2 sid.
43 angives fjärding = 'ett fjärdedels mantal'.
Fot rbm. fod förekommer som s. led i »jämförelsenamnet» Gåsafoten II sid. 75.
Fredag rbm. f4da el. fix,41a behandlas i samband med
f. leden, II sid. 168 f.

Fylling [rbm. fbbag, fidytg, fOng 'det som lägges till
för att få något fullt']. Ordet förekommer även som enkelt ägonamn, II sid. 55.
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Fälla behandlas i samband med f. leden, II sid 194 f.
Gap rbm. gav 'gap, öppning, mynning'. I rbm. synes
-gav tidigare understundom ha betecknat 'öppning, hål på

gärdesgård, där boskapen brukade ha sin genomgång'; jfr
Tomegap, som antagligen urspr. varit namn på en genomgång i nordöstra delen av Lund.
Gata rbm. gåda förekommer även som enkelt namn,
II sid. 65 f.

Grav rbm. grhav betecknar såväl 'grävd grav' som 'naturlig fördjupning i marken'. Ordet uppträder även som
enkelt ägonamn, Il sid. 69.
Guda rbm. gitda 'kreatursgata' förekommer även som
enkelt ägonamn, II sid. 71 f.

Gåva rbm. gijva oftast giva; se II sid. 106.
Hale rbm. håle, 'svans'. Ordet återfinnes dels i Finde
halen II sid. 40 och dels i Kattahalen sid. 122 och betecknar
på båda ställen säkerligen 'långsträckta, smala ägofigurer'.
Hals rbm. hals ingår i »jämförelsenamnet» Gåshalsen
II sid. 75. Hals förekommer vidare som s. led i ägonamnet
Källarehalsen II sid. 145.
Hed rbm. he uppträder även som enkelt ägonamn, II
sid. 85 f.

Holm, Holme, se under det enkla ägonamnet Holmen
II sid. 89. I rbm. förekommer numera endast den svaga
formen Ulma, med den i rspr. vanliga betydelsen.
Håla rbm. hala 'fördjupning' förekommer även som

enkelt ägonamn, II sid. 107.

XVI
Häst(en) behandlas i samband med f. leden, II sid. 198.
Troligen föreligger en förvanskning.
Hög. rbm. hoj betecknar som regel i Rönnebergs hd
'ättekulle'. Ordet förekommer även som f. led, II sid. 115.
Hörning uppträder i det moderna rbm. endast som
s. led i ssgr; se under det enkla ägonamnet Hörningen II
sid. 118.
Kant rbm. kont ingår som s. led i ägonamnet Fyrkanten
II sid. 56.

Killa rbm. jasila 'källa'. Det dialektala killa .[da. kilde]
anses ha uppstått ur äldre kcelda i relativt obetonad ställning, varvid -ce- övergått till -i- framför -1d- (> Il); se
Wigforss SHF sid. 133 Anm. 4 och Br.-N. Gd. Gr. sid. 233.
Ordet förekommer även som f. led i ägonamnet Killebacken
II sid. 125.
Kläde rbm. kleea n. ingår som s. led i ägonamnet
Handklädet II sid. 85. Appellativet klege, betyder i rbm.
'tygstycke, duk av fyrkantig form, vilket, viket till trekant,
ännu någon gång användes av kvinnor som huvudbonad'.
Krok rbm. khog förekommer även som enkelt ägonamn,
II sid. 137 f.
Kull, Kulle, se under det enkla ägonamnet Kullen II
sid. 141. I det moderna rbm. förekommer endast den
tvåstaviga formen k4/a.

Kåk behandlas i samband med f. leden, II sid. 91 if.
Kåpa ingår troligen i s. leden av ägonamnet Han de
kobenn [Lb 1569] II sid. 96 fl.
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Kärr rbm. pay, 'kärr, moras' uppträder även som enkelt ägonamn; II sid. 145 f.
Lid rbm. ii pl. bah 'brant sluttning' förekommer även
som enkelt ägonamn, II sid. 159.
Ljung rbm. jag betecknar som s. led i sammansättningar
'område bevuxet med ljung'. Växtnamnet ljung förekommer som f. led i ägonamnet Ljungbacken II sid. 161.
Lock är möjligen identiskt med rbm:s lok 'hopvriden
lintåt' och behandlas i samband med f. leden, II sid. 159 I.
Längd rbm. lcegd förekommer som s. led i Norrväglängden II sid. 199.
Länne behandlas i samband med f. leden, II sid. 199.
-lösa, (-löse) som s. led, se II sid. 184 if.
Mad rbm. ma pl. mite,h, el. mita 'ängsmark, där vatten
har benägenhet att stanna och som på grund därav står
översvämmad vissa tider på året'. Ordet förekommer även
som enkelt ägonamn, II sid. 181 f.

Mark förekommer som s. led i ägonamnet Huss marckenn [Lb 1569]. Hållpunkter för att med säkerhet fastställa betydelsen saknas;. se II sid. 102.
-minne, fsv. -mynne, fda. -mynni 'mynning' ingår tro-

ligen i ägonamnet Brem(m)inde [Lb 1569]; se II sid. 19.
Moder uppträder som s. led. i skrivningen Node moderenn [Lb 1569] och beror sannolikt på missuppfattning
av skrivaren; se II sid. 201 f.
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Mosse rbm. masa 'torvmosse, kärr, mosse' uppträder
även som enkelt ägonamn och som f. led i sammansättningar, II sid: 191 if.
Nacke rbm. nåka. Om nacke i ortnamn se Hellquist
Et. ördb. sid. 508.
-nöt(en) antages vara en mask. a-stam motsvarande fvn.
-nautr ni. 'gåva'. Ordet behandlas i samband med resp.
f. leder, II sid. 171 if.
Ok rbm. og n. torde ingå som s. led i ägonamnet
Lättoken II sid. 169 f.

Part fsv. da. part, av lat. pars gen. partis 'del' ingår
som s. led i ägonamnet Fjärdingsparten II sid. 44.
Patte rbm. påta 'spene' ingår som s. led i »jämförelsenamnet» Kopatten II sid. 132.

Pöl rbm. pol 'vattensamling utan avlopp'. Samma ord
ingår som f. led i den under avd. II sid. 197 nämnda
Pölabäcken.
Ramm med betydelsen 'fuktig äng, kärr' ingår som s.
led i ägonamnet Mossaraminen II sid. 192.
Ruka rbm. hicga 'liten hög av ,kreatursspillning, mullvadshög' etc. antages ingå som s. led i det i Lb 1569 förekommande Humpe rugenn; se II sid. 95 f..
Rumpa rbm. 'Limpa 'svans, stjärt'. Ägonamn med .rumpa
som s. led beteckna smala, svansliknande ägofigurer; jfr
sammansättningarna med -hale.
Rygg rbm. /tog. Rygg har varit en utomordentligt ofta

använd s. sammansättningsled i åkernamn och har urspr.
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betecknat den kam el: ås, som uppstod då man plöjde
åkern på ett visst sätt, d. v. s. då man »ryggade» åkern;
se den .definition Sahlgren i ordlista till Beskr. ö. Kräklinge sn sid. 48 givit. Beträffande storleken av dylika »åkerryggar» 'kan efter Linné Sk. Resa pag. 250 [från sydligaste
Skåne] anföras: »Hwar rygg består mästadelå af 14 fåror:
fårorna kunna räknas med fötterna, ty hwar fåre är merendels så bred som skon är lång. - - - Ryggen är sällan
öfwer et qwarter hög». I Rönnebergs hd skulle en »rygg»
vara av en sådan bredd, att den person, som sådde för
hand, endast behövde gå två gånger — en gång i vardera
riktningen — för att få den ordentligt besådd. I rbm.
förekommer ordet ännu i den ovan anförda betydelsen i
sammansättningen ?enah,kg, vilket betyder 'den på tvären
upplöjda jorden för ändan av en [trädes-]åker'. — I sammansättningen Kattaryggen II sid: 122 ha vi väl däremot
närmast att se ett »jämförelsenamn», ehurui det icke är
alldeles otänkbart, att även här den ovan anförda betydelsen av rygg kan ha varit för handen.
Rygitt, som ingår i Lb:s Brors rygitt, är oklart; se II
sid. 21.
Rögel rbm. Qgal 'liten kulle, hög', en bildning med
1-suffix till motsvarigheten till fvn. hraukr 'kägelformig
stapel el. hög'; jfr Samsos Stedn. (Indl.) sid. X.
Rögla med samma betydelse som rögel behandlas under
ägonamnet Koröglan II sid. 135 f.
Sena synes ingå i ägonamnet Kiid senen [Lb 1569] II
sid. 124 f.
Skabet = ['skåpet'?] förekommer som s. led. i Pb:s
Höre sha bet. Sannolikt är såväl förra som senare leden i

ssgn förvanskad; se II sid. 118.

XX
Skinn rbm.
II sid. 32.

8 n. behandlas i samband med f. leden,

Skår identiskt med da. skaar, ä.da. skard, fsv. skardh

n. 'inskärning, skåra'. Ordet ingår som s. led i Bjärskåret
II sid. 12.
Skäl rbm. fel 'skillnad, ren, gräns' ingår i ägonamnet
Markaskäl II sid. 182 f. I rbm. förekommer ordet numera
oftast som s. led i ssgn håuhla 'bena i håret'.
Spel, som törekonimer i ägonamnet Kortspelet, är troligen en omtydning av den vanliga s. leden spjäll; se II
sid. 135.
Spjäll rbm. spicel användes numera endast om den
lilla skjutbara platta, som förekommer i skorstenar och
ugnsrör för att reglera luftdraget. Ordet — vilket även
har förekommit som enkelt ägonamn i Rönnebergs hd —
har enligt vittnesbörd av äldre geom. kartor betecknat
smärre ägofigurer av oftast fyrkantigt, oregelbundet utseende. Jfr Lindqvist Bjärka-Säby ortn. I sid. 302 f,
Stad fsv. staper, fda. stad -- sted [med -e- från pl.]
Beträffande den under ägonamnet Häsesta(d) II sid. 113
förekommande bestämda pluralisformen -stana bör det
erinras om att stad kunnat böjas som a-stam; jfr Noreen
Altschw. Gr. § 409 Anm. 1, ävensom hos Sdw. sid. 477 sådana
nom. pl. former som köpstadha, stadha, natbolstadha. Utvecklingen av den nämnda s. leden i rbm. bör ha varit
-stadana
-sta-ana
-stana; jfr det från rbm. upptecknade
Malstana 'platserna, där man lägger up kreatursgödslen'.
Sten rbm. sten pl. stMa behandlas i samband 'med

resp. f. leder.

XXI
Sträng rbm. sth,cee 'rep, tåg' synes i överförd betydelse
ha använts som s. led i sammansatta ägonamn. Sträng
har tidigare förekommit även som enkelt ägonamn i Rönnebergs hd och betecknat långa, smala ägofigurer.

Ström behandlas i samband med f. leden, II sid. 60 f.
Stud behandlas under avd. II sid. 61 if.
Stum pe rbm. stiimpe, förekommer som s. led i ägonamnet Gögastumpen II sid. 81.
Sund rbm. sutb behandlas i samband med, f. leden,
II sid. 123.
Tinn da. tind, fvn. fin dr 'pigg, spets, tagg' ingår som
s. led i ägonamn Bjärtinn II sid. 12. I rbm. förekommer
numera varken den starka formen finn eller den i sv. rspr.
uppträdande n-stamsutvidgningen tinne.
Torn = 'buske med tornar' ingår som s. led i ägonamnet Huiben tornn [Lb 1569] II sid. 103 f.
Tunde anses vara identiskt med mit. tunede; se II

sid. 102.
Tuva rbm. tita förekommer som s. led i ägonamnet
Hunnatuvan II sid. 99.
Tå med bet. 'fägata' el. dyl. behandlas i samband med
f. leden, II sid. 158.
Vall rbm. val. I den moderna dialekten i Rönnebergs hd känner man ingen annan betydelse på vall
än den, som ingår i t. ex. jordvall; betydelsen 'gräs-
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bevuxen märk; fält; jämn mark' etc.. är • obekant i folkmålet.
Var ..rbm: van,, även någon gång rawb 'överdrag till dyna,
kudde' el. dyl. ingår som s. led i ägonamnet Dgnevaret II
sid. 37. Samma ägonamn återfinnes i Lb 1.569 från,,Luggude hd, Jonstorps sn, där det skrives Dynne u7arid, och från
samma härad, Vänlige sn, påträffas Pu.de waars• rnaM.
Väg .rbm. vaj förekommer som s. led i ssgn 1141pägarna
II sid. 109.
Ådra rbm, åwya 'åder, ådra', en n-stamsutvidgning till
fsv.. ådher. Ordet ingår som s. led i ägonamnet Galgådran
II sid. 61, troligen med betydelsen 'källådra, vattenådra'.

Ägg rbm. ceg n. ingår som s. led i )>jämförelsenamnet»
Gåsägget II sid. 76. I Hl Va: fanns tidigare en mindre
kulle, som på grund av sin runda form kallades för Uggleägget.
Öronen förekommer som s. led i ägonamnet Kråköronen II sid. 140. Antagligen föreligger missuppfattning av
skrivaren.

RÄTTELSER.
Sid. 8 rad 12 står Bognhogs agre, läs Bognhogs agre Öj..
13 »
9 » blågabake, läs ble.gabcika.
» närmast.
» 16 » 33 » närmas,
» jen,a.
66 » 24
Oka
»
73 » 21 » .9Ya,
I åtskilliga skånska dialektformer har ett felaktigt r-tecken
insmugit sig, läs överallt k. Ägonamnet Gögastumpen sid. 81 har av förbiseende placerats efter Göjeholmen.

_
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AVDELNING II.

TOLKNING AV DE ENSKILDA
ÄGONAMNEN.

Abullakullen [rbm. abWaktila 'kulle med äppelträd'].
— Lb 1569: Affuille kullen, Auille kullen Tr Tst.
Det danska ursprunget hos Lb:s skrivare återspeglas
i ssgn ovan. F. leden är nämligen gen. pl. av da.' abild
< fda. apceld < apald 2 'apel, äppelträd' med utvecklingen
av p [> b] ->"-- v intervokaliskt och assimilation av id> 11.
I rbm. går däremot — som synes av de ,flesta exemplen
nedan — motsvarande f. led tillbaka på ett apuld, som vi
känna från fsv. Ordet förekommer ännu någon gång i
sammansättningarna abtVattlie . 'äppelträd' och abf:da/tema
'apelträdgård' hos den äldsta generationen i Rönnebergs hd.
Målets akcentuering abed har skyddat u-vokalen från reducering. Rönnebergs hd hör till det område i Skåne, där
äldre -p- i denna ställning [över -b-] ger -v-. Att så icke
skett i föreliggande ord torde också få tillskrivas akcenberingen av ultima, ett förhållande som närmare utredes
och exemplifieras av Wigforss SHF s. 446. --, S. leden är
kull eller kulle; se avd. I. — Namnet har betecknat en
markförhöjning, på eller invid vilken aplar vuxit.
övr. namn. Lb 1569: Auille agir, En abille. agir, Lille
auille agir, Norre abille agerenn, Syndre auille ager, Auille
stertenn Vs; Lille auille agerenn, En anden auille ager,
Auille ryggenn At Nm; Abille tofftenn Bb Vä; Auille ryggenn Tt. — Pb: Abile ager Gl. Bb. Nm; Abbile ager Gl
1 I folkmålsuppt. från Rönnebergs hd föreligger: dtta skula
vad an abiAlakåla t stlad fan, an jOsabconkt'Ala sa hada an
hat ngn nyta au an.
2 Br.-N. Gd. Gr. s. 239.
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Hh. — Lmk: Abulla toften Hl Va. 1706 å; Abulla tofterne
Si Mkg 1825 å; Abulla ängen SI Mkg. 1824 ä; Abula ängen
Kt Söv. 1793 ä; [Abulaängs holmen Kt Söv. 1783 ä]; Abula
åkren Kt Söv. 1783 å; Abula ryggafne At Nm. 1777; Appul
åcker Vs. 1706 å; Appel åckeren Vs. 1706 å; Appelryggarne
At Nm. 1707 å; Appell åcker Hl Hh. 1707 å; Apel åkrarne
Sk Kis. 1756.
Alekärr [rbm. it/ajOh n. 'kärr, i vilket alar växa']. —
Lmk: Ahle kjärr S1 Av. 1776 ä. — F. leden är kollektivbildningen ale till trädslagsnamnet al.
S. leden är subst. kärr n.; se avd. I. — Namnet har
betecknat en betesmark på fäladen i Norreskog, Av.
Allet [rbm. åla n. 1. 'alved'. 2. 'aldunge']. — Lmk:
Atlet Hl Et. 1805 ä.
Namnet är best. form sg. av alle 1, vilket vid sidan om
ale förekommer som kollektivbildning till al i rbm. — Den
ifrågavarande ängen har fått sitt namn efter en samling
alar, som vuxit på platsen.
Övr. namn. Lb 1569: Alle diigitt At Nm. ä; Alle ma67ne
Fs. ä. — Lmk: Alle ängen At Rh. 1764 ä; Allängen Ibb 1776.
Allmänningen alnicknnan Hl. m. fl.
Lb 1569: Almendingen Vs. ä; Almendingenn Bb. — Pb: Ahninding Bb. ä,
Gl. å, K-löv å, Nm. ä; Almindingen Gl. ä. — Lmk: Almenningen Tr. 1708, Tt Rh. 1709 ä, Bb. 1762; Allmänning Fs.
1777, Tt Hj. 1808; Allmänningen Si S.S1. 1763, 1822, Kt
Söv. 1783 ä, Tr. 1774, Vs. 1804, At Nm. 1805; Almänningarne Sk Kls. 1756; Allmänningarne Sk Nb. 1757; Store
Allmänningen At Nm. 1777; Store Allmänning At Nm. 1805;
Lilla allmänningen Gl Ö.G1. 1802 ä; Store Allmänningarne
Gl Ö.G1. 1802 ä.
Någon närmare förklaring av formerna torde vara
1 Se

Rietz s. 6 och Wigforss SHF s. 217.
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överflödig. Det i ex. ur Pb. i andra stavelsen uppträdande
i-et beror på en i danskan inträdande försvagning av -cei denna ställning frf. -nn- End-1 1. — I rbm. betecknar
almceng 'till byn hörande gemensam, oskiftad mark'.
övr. namn. Lb 1569: Almendings agir Vs. — Pb: Alminding skifftedt Bb. ä; Alminding stöch K-löv å; Alminding stöchet Gl. ä; K-löv å, Nm. ä. — Lmk: Allmännings
skiften Öl Tul. 1709; Allmennings skiftet Bb. 1762.
Ammenamaden. — Lmk: Ammena maden Kt Söv. 1783
ä. och Ammena maderna 1805 från samma sn och by.
F. leden är gen. Amunda(r) av det i fda. och fsv.
belagda personnamnet Amund 2, eller möjligen gen. av
Amundi 3, som är vanligt i fda. — Övergången u> e i
förledens .andra stavelse beror på akcentförsvagning; jfr den
parallella utvecklingen i personnamnen Gudmund och As:.
Ett skånskt
mund, vilka i rbm, ge: gamen resp. asmcen
ortnamn med samma förled som namnet här ovan är
Amena-bygget i Oderljunga sn, Norra Åsbo hd. 4 — S. leden
är subst. mad 'ängsmark, där vatten har benägenhet att
stanna, och som på grund härav står översvämmad vissa
tider på året': se avd. I. —.Ägonamnet har betecknat en mad
vid Rå-ån i Kt Söv. Anledningen till namnet är obekant.
Anikashålan. — Lmk: Anikas hulan Vs. 1706 ä.

F. leden är väl gen. av ett kvinnonamn Anika, bildat
med det Ity. diminutivsuffixet -eke- till det från Skåne belagda namnet Ana. 5 — Om senare leden håla se avd. I.
— Ägonamnet, som icke uppträder i senare handlingar,
Br.-N. Gd. Gr. s. 232.
Lundgren [-Brate] Personnamn s. 12 och Nielsen Ohld. Personn. s. 4.
3 Sist a. st.
4 Falkman Ortn. i Skåne s. 104.
5 Lundgren [-Brate] Personnamn s. 12.
2
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markerar på geom. kartan Vs. 1706 en plats österut helt
nära Vadensjö by och har avsett terrängförhållande. Någon
tradition, som anknyter till en »Anika», lever icke kvar.
övr. namn. Lmk: Aanikas åcker, Anikas åcker Vs. 1706.
Av det en gång i Lmk. förekommande Askret At Nm.
1805 kan jag icke draga några slutsatser. Månne felskrivning för asket best. form till kollektivbildningen aske n.
'askdunge, askträ'?
Asparna. — Lmk:` Asperne Sk Nb. 1757 ä.
Ägonamnet är best. form pl. till trädslagsnamnet asp,
ibm. asp, pl. dspah. — Säkerligen har här vuxit aspar, som
givit namn åt ifrågavarande äng.
övr. namn. Lmk: Aspa (?) rumpan Hl Va. 1706 å;
Ässp ängen Hl Hh. 1707 ä; Aspängen Hl Aa. 1780, 1784,
1804 ä.
Aspehålan. — Lmk: Aspes hålan, Aspes holan Hl Va.
1706 å.
F. leden är gen. av kollektivbildningen aspe n. till
trädslagsnamnet asp. Den omlj udda formen äspe är icke
bekant från rbm. — S. leden är subst. håla: se avd. 1. —
Läget för 'håligheten med eller vid asparna' kan numera
icke fastställas.
övr. namn: Lmk: [Aspekulls ängen, Aspekulls äng Kt
Ot. 1783 ä] ; Aspes äng Fs. 1777, SI Kat. 1838 ä; Aspelierna SI Kat. 1838 ä; Små aspelier, Stora aspelier SI Kat.
1838 å; [Aspelikärret SI Kat. 1838 ä]; Asperyggen, Nämste
asperygg, Lille asperyggen At Rh. 1764 å; Asspestycket Tt.
1709 ä; Aspestycket At. 1801 .å. ä; Aspestycken At. 1762.
Backen. — Lb 1569: Backindtt At Rb. — Pb: Bachen
Bb. å. — Lmk: Backen Tr. 1774, Tt Hj. 1808; Lille Backe
Sl. 1824; Backarne Tt Lh. 1807.
Namnet betecknar 'naturlig förhöjning av marken,
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backe'.
Om Backindtt, best. form till da. bakke bör det
kanske påpekas, att man — i vissa handskrifter åtminstone
— ännu genom den suffigerade artikeln höll, genus isär, i
det man i best. form mask. skrev: -ind -ynd -end, [< inn]
och i best. form fem. åter: -en [<in] t. ex.: manyndh ['måned] — solen; hemmcelind — jordhen. Angående -tt- i den
nämnda Lb:s formen bör det väl endast betraktas som en
ortografisk egendomlighet, som kan jämställas med andra
dylika skrivningar från denna tid. Det var ofta hos skrivaren en modesak — som antagits härstamma från Tyskland — att foga in så många bokstäver som möjligt i ett
ord; man skrev: ulldtt 'ull', skalldtt 'skall', mandtt 'man',
szynndtt 'sinne' etc:
övr. namn. Pb: Bach ager, Bache ager, Bache agger
G1 å; Bache shifftet GI ä; Bache lien Sm. — Lmk: Backe
skiftet, Södra Backefallet, Norra Backefallet SI Ml. 1796;
Backåckrarne Tt Hj. 1808.
Raggarna. — Lmk: Baggarne Fs. 1777.
Namnet lever icke kvar och uppträder endast en gång,
men att det är fråga om best. form pl. till bagge, rbm. båga
kan väl knappast betvivlas. Det sv. bagge anses vara etymologiskt identiskt med fvn. baggi med bet. 'packe, bylte' etc.
Denna betydelse tycks emellertid icke vara uppvisad från
östnordiskt område och torde väl sålunda knappast kunna
komma ifråga för bedömandet av ägonamnet ovan från Fs.
1777. Det vanligaste ordet för 'gumse' i sk. dialekterna är
vCeit. el. lubba, men att döma av belägget ovan torde även
båga ha förekommit. Enligt SAOB är bagge främmande
för folkspråket i Skåne och Halland. Anledningen till ägonamnet är obekant.
I Pb föreligger: ued bagen högen Rb. [En eng kallis
ned bagen högen].
F. leden bagen är identisk med fda. bagn motsvarande
nuvarande da. bavn, vilket i rspr. är inkommet från da.
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dialekten Ordet är ett lån från fris. bäken [även i fvn.
Lyikn] och betyder 'vårdkas'. Såvida icke -a- i f. leden
står för -aa-, vilket °icke är ovanligt i Pb. torde väl bagen
vara att bedöma som t. ex. da. krage 'kråka', d. v. s. som
en kompromiss mellan dialekt och skriftform. 1 Ännu så
sent som 1646 föreligger skriftformen bagner 2 - S. leden
är best. form till subst. hög; se avd. I. — Den ifrågavarande ängen har tydligen icke haft något självständigt namn
utan har endast betecknats som liggande vid »Vårdkashögen».
övr. namn. Lb 1569: Bognhogis agerenn At Rb. ä,
Gl; Bognlmijs agerenn Gl. ä; Bognhogs ager Hl; Thu sticke
Bognhogs agre. — Pb: Bogenhöigs ager å, Bagenhöig eng,
Bagerhöig (sic!) eng Rb. ä. .— Lmk: Bånhögs åker Gl.
omkr. 1715; Bonhöys åkrarne Öj. 1778 å; Bonnhögs åckrar Öj. 1803 å; Bånnhögs åkrar, Bånnhögs rumpen, Bånnhögs rumpor å, Bånnhögs ängen Si Mkg. 1824.
Barnakullen. — Lb 1569: Barnne Kullenn, Barnne Kulenn At Nm. — Pb: Barne kuld Nm. å. — Lmk: Barna
Kullen At Nm. 1707 å; Barnakullarne At Nm. 1777, 1805.
F. leden i ägonamnet är gen. pl. av barn. — Om s. leden se avd. I.
En kulle, som av någon numera okänd anledning kallats Barnakullen, har givit anledning till ägonamnet.
Öar, namn. Lmk: Barnakulls ändarne At Nm. 1777;
Barnakullsstumparne At Nm. 1805..
Bassadalarna. — Lmk: Bassa dalarne Sk Kls. 1756. .
Troligen har namnet betecknat tvänne smärre vid varandra belägna dälder i Kis. — F. leden kan vara gen. till
basse, fda. fsv. basse 'vildsvin, vildgalt'. I sv. dialekter
förekommer ordet med bet. 'galtgris, gris, stor oxe, stor
1 Se
2

Wigforss Långa vok. i fda. s. 228.
Kalkar I. s. 94.
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grov och ohyfsad karl'. Från rbm. känner jag icke ordet.
Att gissa sig till f. ledens speciella betydelse är omöjligt;
kanske är det den urspr. betydelsen 'vildsvin', som ingår
här. — S. leden är best. form pl. till subst. dal; se avd. I. —
Det bör dock med avseende på f. leden påpekas, att intet
direkt hinder finnes för att i densamma se personnamnet
Basse, vilket är känt både från fda. 1 och fsv. 2 ; även ett
personnamn Barsi 3 med assimilation av rs> ss skulle
kunna ifrågakomma.
Bastuholmen, — Lmk: Bastu hållmarne Öj. 1778 å;
Bastu holmen Badstugu holmarne Öj. 1803; Badstufwu
holman; Lilla Bastu holmen, Stora Bastu holmen Si Kat.
1838 å.
I f. leden ingå varierande former av sammansättningen
bastu, fsv. bapstova, -stug(h)a, da. badstue, rbm. basta 'torkhus för lin'. — S. leden är subst. holm el. holme med den
betydelse, detta ord vanligen har i namn av detta slag; se
avd I. — Ägonamnet har betecknat en 'holme', på vilken
en bastia 'torkhus för lin' varit uppförd. I Rönnebergs
hd användes i regel icke samma lokal för torkning av lin
och malt. Det sistnämnda torkades i en 4signa el. malt4941na.
övr. namn. Lmk: Baststu åker SI Mkg. 1824 å; Baststu ängen SI Mkg. 1824 ä; Baststu löcka SI Mkg. 1824
[ex. vissa regressiv dittografil]; Bastu holms äng SI Kat.
1838 ä; Badstugu åkern SI. 1835 å.
Bekan Ngan. — Lmk: Bekan Sb. 1746, 1782 å; Bekerne
Sb. 1786 å. — En äldre person i Sb. erinrade sig, att på
1850-talet ett område i närheten av gränsen till Tullstorps
by kallades bkan på grund av den sega mörka lera, av
1 Nielsen

Oldd. Personn. s. 11.
Lundgren [-Bratel Personnamn s. 23.
3 Först a. a. s. 10.
2
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vilken åkerjorden där bestod, och i beskrivningen över
Säby by 1746 anmärkes parentetiskt: »lera, sidlänt». —
Namnet har tydligen bildats till subst. beck, fsv. bik, da.
beg, rbm. beg på samma sätt som t. ex. Söta till sv. dial.
sör 'smuts', öra till ör 'grus, grusbank' 1 o. s. v. — Ägonamnet har betecknat ett område, som utgjordes av beckjord. 2
Betet [rbm. Uda, 3 'betesmark']. — Lmk: Betet At Nm.
1777, 1805.
Våra dagars folkmål i Rönnebergs hd känner endast
den ovan anförda parentetiska formen med akc. 2, och
någon enstavig form är icke bekant. Såväl Kalkar som
Ordb. o. DDS anföra emellertid endast den enstaviga formen bed i denna betydelse. I fsv. däremot .finna vi såväl
bel som dess avledning bete med betydelsen 'betande, betesplats'. Då ovanstående ägonamn icke längre lever kvar
för ifrågavarande plats och något dialektbelägg sålunda icke
kan anföras för namnet, är det omöjligt att säga, huruvida vi
här ha att utgå från bed eller Uela, 4. Namnet skulle under
alla förhållanden i best. form sg. kommit att skrivas Betet.
Biten [rbm. bld 'litet stycke']. — Lmk: Biten Kt Ot.
1783 å.
Namnet är best. form sg. till subst.. bit, vilket ord av
Hesselman Korta vok. sid. 54 f. förklaras ss. bildat till
bita v. på samma sätt som sup: supa, klunk: klunka m. fl.5.
— Möjligen är namnet en reduktionsprodukt av ett ur1 Se

Hellquist Et. Ordb. Ordbildning s. III f.
SAOB: »beckj ord, ett slags svart leraktig jord. Bekj orden
låter sent tillreda sig om våren ..., hon kublar sig mycket i hårda
klimpar. Linne Sk.»
3 Ude, betyder i rbm. även 'på rot stående foderväxter, ss.
gräs, klöver, trindsäd m. m. för kreaturen'.
4 Wigforss SHF s. 86 har såväl bod som båtela 'bete'.
5 Jfr dock Wigforss SHF s. 46 f. not 3.
2
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sprungligare Åker-biten med diminutiv betydelse 'liten åker,
Lillåkern' el. dyl.
Bjären. — Lmk. Bjeren Fs. 1777; Bjären Fs. 1777,
1804.
Namnet är best. form pl. till den brutna formen av subst.
boh, bco9.
berg, fsv. bcergh el. bicergh, da. bierg, rbm.
Palataliseringsgraden varierar något i rbm., i det att somliga
personer ha -jce- andra -je-. Angående rgh> r se Wigforss SHF sid. 475 if. — Vad vi nu för tiden skulle vilja
beteckna som 'berg' finns mig veterligt icke inom Rönnebergs
hd. Det framgår emellertid tydligt av ortnamn, där 'berg' ingår antingen som för- eller efterled, att man betecknat även
en ganska anspråkslös höjning i terrängen med 'berg'. I
den nu levande dialekten i häradet heter 'berg' alltid balk ),
och den brutna formen tyckes vara alldeles undanträngd,
då det gäller att beteckna, det vi nu mena med 'berg'.
Däremot lever bjeh kvar i betydelsen av 'upplagd trädgårdssäng för odling av ärter, bönor, 'gurkor' etc. — Ägonamnet har väl överförts från namnet på den av flera rätt
ansenliga förhöjningar bestående terräng, vilken på geom.
kartan av 1777 markeras med namnet Bjären, i nordvästlig
riktning från Felestads by.
övr. namn. Lb 1569: Bier agerenn Öj; Biergis agerenn
Gl; Biers agerenn At; For biers agerenn Vs. ä; .[Biergs engs
agir Vs.]; Biers eng Vs; Biers engenn Vs; y Biergis wongen
At. — Pb: Bierss ager G1 Hh; Bieriss ager Gl. Bb; Bieriss
Link: Bjärs åkrarne Vs. 1779 å. ii; Bjers
agger Gl.
åckrar, Bjärs åckrar, Bjers åkrarne Vs. 1804; Bjär ängarne
Tr Tst. 1776, 1802 ä; Bjera äng Fs. 1777; Bjera backen
Fs. 1777; Bjer wingar Fs. 1777; Bjärafallet Bb Sm. 1782;
Bjär fallet Bb Ttp 1796; Bergs åcker Hl Hh. 1707; [Berg
åcker löten Hl Hh. 1707 ä; Bergs ängs åcker Vs. 1706 å;
Bergwångs ängen At Rb. 1726 ä].

12
Bjärskåret. — Lb 1569: Bierre skaardett At.
F. leden är väl gen. pl. till den brutna formen av
subst. berg med assimilation av -rgh- (-ij-) till -rr-. — S.
leden är best. form sg. till skår n. 'inskärning, fördjupning
i en bergrygg' etc.; se avd. I. — Ägonamnet har avsett en
fördjupning i det norrut från Asmundtorps by belägna
höjdpartiet.
Bjärtinn. — Lb 1569: Biertindtt Fs.
F. leden är den brutna formen av subst. berg. — S. leden
är da. tind 'pigg, spets, tagg' m. m.; se avd. I. — Namnet
har troligen betecknat högsta punkten på den terrängförhöjning, som ovan under Bjåren Fs. omtalats.
Blandningen [rbm. blöng 'blandning av varjehanda

— Lb 1569: Blonningen Bb.
Ägonamnet är best. form sg. troligen till ett blcending 1,
där -nd- assimilerats på vanligt sätt till -nn-, och ö-vokalen
uppstått genom labialisering av -cc-. Vad betydelsen av
namnet angår, har Rietz sid. 38 från Skåne blånning =
'korn och havre', d. v. s. det som vi nu kalla 'blandsäd'.
Möjligen har man med förkärlek odlat denna 'blandning'
just på denna plats, som därav kunnat få sitt namn, men
troligare är, att ägorna här på något särskilt invecklat sätt
hopblandats och namnet av den anledningen uppstått.
övr. namn. Lb 1569: Thenn westre blonnings agerenn Bb.
Bleken. — Lmk: Bleken Bb Vä. 1763.

Namnet lever icke kvar, men vid besök på platsen
konstaterades, att markens beskaffenhet icke kunde ha givit
anledning till ett ägonamn, som ifråga om betydelsen kunde
ha något att göra med en mask. an-stam *bleke. som eventuellt kan tänkas ha uppstått vid sidan om den till adj.
1 Jfr Kalkar I s. 231 f.: »Bloende go. blande; Blxnding no.
det kreatur, som er fodt af unge fader og moder».

13
blek bildade fem. ön-stammen, som vi återfinna i fda. blege
och i sv. dial. bleka = 'kalk, krita, kalkjord'. Åkerjorden

på den ifrågavarande platsen består av svartmylla på lerbotten. — Sannolikt är vårt namn ovan best. form sg. av
ett subst., som i rbm hetat bly 1 el. bkga 2 till verbet bleka
med betydelsen 'göra ngt vitt'. Platsen har då kunnat få
sitt namn därav, att linneräckor här spändes ut till blekning i solen.
Blekebacken [rbm. blagabetke, 'gräsbevuxen backe, på
vilken linneräckor utspändes till blekning']. — Lmk: Bleke
backen At Nm. 1707; Bleka backen Bb Vä. 1763.
F. leden i första exemplet är verbet bleka, fvn bleikja, fda.
blege 'göra ngt vitare'. Beträffande det andra belägget faller

det genast i ögonen, att den s. k. bindevokalen utgöres av
-a-, och att f. leden under sådana omständigheter skulle
vara verbal är föga troligt. Under förutsättning att den
meddelade skriftformen beträffande bindevokalen korrekt
återgiver dialektuttalet — vilket man långt ifrån kan vara
säkei• på, då ett skrivfel kan föreligga — får tydligen f.
leden sökas på annat håll. Enl. geom. kartan över Värmö
by 1763 låg Blekabacken i omedelbar närhet av det ovan
behandlade Bleken, ett förhållande som ännu i dag återspeglas i terrängen, ehuru som vanligt namnet på backen
har försvunnit. Det är sålunda möjligt, att f. leden i ägonamnet återgår på • Bleken [se ovan], och att den i namnet
uppträdande bindevokalen icke beror på skrivfel, utan från
dialektens synpunkt får anses som den normala. — S. leden
är best. form sg. till subst. backe; se avd. I. Under alla omständigheter ha de båda namnen ovan betecknat 'backe,
på vilken linneräckor brukade blekas'.
1 Jfr da. »Bleg . . . 1 handlingen at blege [toj] blegning
4 blegeplads». Ordb. o. DDS II sp. 788 f.
2 Se SAOB art. Bleke 2.
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Bliedalen. — Lmk: Blie dahlen, Blje dahlen, Blije dahlen
Hl Hh. 1707.
F. leden i namnet är säkerligen best. förm av adj. blid,
fvn. bliör, fsv. bliper, da. blid, rbm. bli 'mild [ej kall] om
väderleken'. — S. leden är best. form sg. av subst. dal; se
avd. I. — I rbm. kan man få höra: 'M444 e blzt 'vädret är
milt'; våunern e bli i ault, 'våren är mild i år', dvs, ingen
stark frost förekommer; däremot är betydelsen 'vänlig,
munter, glad' okänd i dialekten. — Ifrån att med adj. bud
ha betecknat så att säga klimatet i dalen i förhållande till
omgivningarna har blid så småningom fastnat vid dalen,
som troligen har haft ett skyddat läge, öppen åt sydväst,
och namnet Bliedalen har uppstått.
Blöthögen. — Lmk: Blöthögen Tt Hj. 1756, 1808; Blöthög Tt Hj. 1791.

F. leden ser. ut att vara adj. blöt, fsv. bloter, da. blod, rbm.
blod 'mjuk'. Den nuvarande huvudbetydelsen 'våt, vattensjuk' uppträder icke förrän jämförelsevis sent 1.
S. leden
är det substantiverade adjektivet hög; se avd. I. — Namnet har säkerligen avsett en fast fornlämning, ättehög, som
relativt tidigt utplånats. På kartan över Tofta m. fl. byar
av år 1709, där ättehögar för övrigt inprickats, förekommer den icke, och något minne av den i trakten har man
heller icke. Anledningen till att man betecknat ett markparti av antytt slag som mjukt, förefaller egendomligt. Snarare väntar man väl motsatsen av en 'hög', även om den
omgivande marken på grund av inneboende fuktighet skulle
vara 'mjuk'. Möjligen innehåller f. leden subst. blod —
ehuru numera icke förekommande i rbm. — bildat till adj.
blöt med betydelsen 'blötmark sumpigt ställe' etc. Jfr da.
Blod och Blode, »opblodt el. dyndet sted i jordsmon; sump;
blodhund» 2 och det i Sö. Halland förekommande blida pl.
1 Se Hellquist Et. Ordb. s. 51.
2 Ordb. o. DDS II sp. 913 och 917.
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'kärrmarker', 1 vilket förutsätter en sg. blod el. blida. —
Nivåförhållandena på platsen förbjuda icke antagandet, att
sumpmark här kan ha- funnits. - Namnet är att uppfatta
som en kollektiv sammanfattning av de kring högen liggande ägorna och har som ägonamn icke avsett själva högen.
övr. namn. Lb 1569: Blodhogis agerenn, y Blodhogis
wongen Tt. — Lmk: Blöthögs stycket Tt. 1709; Blöthögs
åker Tt Hj. omkr. 1715; Blöthögs fallet Tt Hj. 1808.
Bockamossen bökamdcsan. — Lmk: Bocka mossen Si.
1824.
F. leden är gen. pl. av bock, fsv. bokker, bukker, da.
buk, rbm. bok.
S. leden är best. form sg. till mosse; se
avd. I. — Den speciella anledningen till namnet är • numera obekant.
Övr, namn. Lmk: Bocka lyckan Fs. 1777, 1804.
Bolen [bölas, nu namn på en gård i Vadensjö sn]. —
Lmk': Bo/et Bb Vä. omkr. 1715 ä; Bo/ile,' Bb Vä. 1793;
Bohlerne Bb Vä. 1763, 1807; Bohlen At. 1762.
Utgångsformen är subst. bol n., fvn. böl, fsv. da. böl,
bildat till stammen i verbet bo. — Såväl Bohler som Bohlerne utgå väl också från en neutral form bol men med
avvikande pl. böjning. I da. förekommer dock bol icke
uteslutande som neutralt genus 2. -- Enl. tillgängliga uppslagsböcker Ilar detta bol synnerligen skiftande betydelser.
Oftast angives bol som 'boning, [lant-]gård' [av viss storlek], men även betydelsen 'äng' tycks vara allenarådande
på vissa platser. Sålunda anger Rietz betydelsen »bördig
äng nära gården». Linder Sö. Möre »bördig ängsbit invid en ladugård» och Wigforss SHF »platsen invid gården, ofta odlad äng». Även Falkman Ortn. i Skåne anger
jämte 'bostad, gård' »bördig äng nära gården». Denna
1 Wigforss SHF s. 175.
2 Se Kalkar 1 s. 241.
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betydelse av 'äng nära gården' stämmer inte med gjorda
iakttagelser i Rönnebergs hd. Tvärtom visar kartmaterialet
från 1700-talet, att bolen lågo bortom de egentliga vångarna
eller rättare sagt utgjorde gränsområden mellan dessa och.
den till byarna hörande, gemensamma utmarken, fäladsmarken. Särskilt belysande för dessa förhållanden äro
Lmk:s geometriska kartor över byarna: Tirup 1708, Asmundtorp 1762, Värmö 1763, Tarstad 1776 och Felestad
1777. Icke heller kan betydelsen 'boning, [lantlgård' här
komma ifråga i den mening, att områdena på grund av
bebyggelse kunnat kallas 'bolen', åtminstone icke i allmänhet, även om i något enstaka fall så kunnat vara förhållandet; jfr nedan sid. 26 om ett antagande i denna
riktning. — Materialet ovan tillåter endast den slutsatsen,
att man med bol velat beteckna sådana områden i utkanterna av vångarna, som visserligen voro skiftade, tillhörde
inägorna, så att varje gård i byn hade sin bestämda del,
sitt bol. Kanske just på grund av ett relativt stort avstånd från byn följde dessa ägolotter icke cirkulationen
inom vångarna utan användes företrädesvis som betesmarker, ehuru de innehöllo odlingsbar jord. Det efter uppslagsformen • anförda gårdnamnet från Vadensjö sn är av
jämförelsevis sent datum och uppstod därigenom, att gården
byggdes på ett område — ytterst mot Asmundtorps sn —
som hette b6len.
öar. namn. Lb 1569: Boleskiifftid Gl. ä; Boleskiifftidtt
Gl. — Pb: Boelshifftedt, Boleshifftet Ö.G1. å. — Lmk:
Bolaskiftet Gl. omkr. 1715; Bolsängen Kt. omkr. 1715 ä;
Bola stycken Gl. 1804.
Bopölen. — Lb 1569: Bo Nilen Tr Tst. — Lmk: Bopölen Tr. Tst. 1776 å. ä; Bopöl Tr Tst. 1810.
F. leden är troligen subst. bo, fsv. bö, da. bo, som här
närmas torde beteckna 'by'. — S. leden är best. form sg. av
subst. pöl; se avd. I. Dubbelskrivningen -Il- i Lb. torde icke
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få betraktas som tecken på att den långa föregående vokalen
förkortats utan är helt säkert av grafisk natur; jfr ovan
under Backen sid. 6 f. — Ägonamnet har betecknat ett
område helt nära Tarstads by i sydlig riktning, som på
grund av det sanka läget [intill ett kärr] tidvis stod under
vatten.
Branten. — Lb 1569: Branthen Bb. — Pb: Branten
Nm. å. — Lmk. Branten Bb Ttp 1776; Bränterne Sk Nb.
1756 å.
Namnet utgår ifrån det substantiverade adjektivet brantl,
rbm. brant [pl. brånta el. bråntak]. Det sista ex. Bränterne,
best. form pl. får väl anses som en tillfällig analogibildning efter t. ex. [slänt:] slänter = 'lid sluttning', och icke
som en relikt av ett bränt: bränter, vilket skulle förutsätta
en helt annan bildning. Ett bränt: bränter 2 är, så vitt jag
vet, icke känt i dialekterna på sydsvenskt område. — Betydelsen av namnet är 'brant sluttning'.
Breden. — Lb 1569: Breden At Sth; Bredenn At Lh;
Bredin At Sth; Brein At Rb.
Till adj. bred, rbm. bre har bildats subst. bredd genom
det germ. suffixet -ipö- [*braidipö-]. I danskans bred(d)e
har slutljudande -e- inkommit från obl. kasus; 3 i fda. föreligger bred = 'bredd'. Huruvida ovanstående former utgå
ifrån bred(d)e eller bred är icke möjligt att avgöra. Sista
exemplet visar det i denna ställning vanliga dialektala Öbortfallet. Det torde väl emellertid kunna ifrågasättas,
huruvida man i namnet ovan nödvändigt måste se en
bildning. Något direkt hinder för att namnet helt enkelt
är en substantivering till adj. bred, kan jag icke finna; jfr
i Enl. Ordb. o. DDS föreligger i da. »Bratte, en flt. -r. starkt
skraanende jordsmon; brink».
2 Se SAOB art. Brant.
3 Se Torp-Falk Lydhist. s. 62.
2
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t. ex. brant: branten, ldng : lån gen etc. samt by- och sockennamnet Bred i Uppsala län. Angående betydelsen torde
Breden ha betecknat en ägofigur, som i förhållande till
omkringliggande odlade jordstycken har större utsträckning på bredden.
Bredingen. — Lb 1569: Breding At Rb; Bredingenn
Vs. At Rb; Bredingen Vs. Öj. ä. — Pb: Breding Gl. å; Bredingen Gl. ä, K-löv å, Bb. å. — Lmk: Breingen Vs. 1706 å,
Hl Hh. 1707, At Nm, 1707 å, At Rb. 1726 å, Bb Sm. omkr.
1715, Fs. 1777 å, Kt Söv. 1783 å; Breingar Öj Tul. 1709;
Breingarne Sk Tg. 1756, 1838, Sk. 1757, Öj. 1778 å, Öl
Tul. 1778, Vs. 1779 å. ä, 1804, At Nm. 1805, Gl. 1805 å.
— Namnet är säkerligen en ing-avledning till adj. bred,
således icke verbalsubst. till breda. Jfr rbm:s g4nig 'gräsbevuxen plats, gräsplan'. Formerna i Lmk. visa alla Öbortfall. Betydelsen är den samma som i närmast föregående namn.
övr. namn. Lmk: Breings åckerlööt Tr. 1708 ä; Breinga
fallet At Nm. 1777; Breinga löten Kt Söv. 1783 ä; Breingarne
åkeren Öj Tul. 1804; Breings åkrarne Sk. 1838.
Bredningen. — Lb 1569: Neden under breningen Bb. ä;
Breninge Bb. — Pb. Bredningen Gl. å.
Exemplet ur Pb. avser samma teg, som åtta gånger
förekommer under formen Breding i närmast föregående
namn. Troligen beror formen på analogi från de många
verbalabstrakta på -ning, som förekomma. Samma är väl
förhållandet med de båda exemplen ur Lb., av vilka det
sista är obest. form pl.
Breduk. — Lmk: Breduuk Hl Hh. 1707 å.
F. leden är väl snarast adj. bred, rbm. bre. — S. leden
är subst. duk; se avd. I. — Betydelsen av namnet skulle
alltså vara 'bred duk'. Möjligt är, att ett område av den
odlade jorden kallats 'duken' — jfr ett sådant namn från
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samma by som Hyenet — och att denna jordbit vid ytterligare delning skiftats i mindre lotter t. ex. 'långduken,
bredduken' etc. En annan förklaringsgrund till namnet,
som emellertid förefaller mindre Sannolik på grund av
brist på stödjande exempel, är att i f. leden se verbet breda
[rbm. bre], varigenom betydelsen skulle bliva 'duk att breda
ut' [t. ex. bordduk]: Namnet är ett s. k. jämförelsenamn.
I Lb 1569 föreligger: Breihe At Rh, som torde läsas
Bremme, ehuru ett dylikt -- eljest icke användes av Lb:s
skrivare för att beteckna -mm-. Möjligen är namnet identiskt med det mlt. subst. brem(e), som inlånats i da. och
sv. Sålunda förekommer i da. såväl Brcemme som Brcem
pl. Brceminer 1 [änyda. bremme] och i sv. bräm [i Bib.
1541 bremm] med betydelsen 'kant, rand på klädning' etc.
Från denna betydelse har bräm sedan kunnat användas
om 'kant' och 'rand' av annat slag, t. ex. i da. »Skovens
Brxm» =- 'skogsbrynet'. Samma variation i betydelsen kan
föreligga i namnet ovan, som är lokaliserat till den starkt
kuperade terrängen väster ut från Rönneberga by.
Bremminne. — Lb 1569: Bremminde, Breminde vid acdn.
Bb Sm.
Tyvärr går namnet icke igen i senare handlingar, och
läget kan således . icke definitivt fastställas. Att namnet är
sammansatt förefaller troligt, och f. leden kan vara adj.
bred. — S. leden kan gå tillbaka på ett fda. -mynni, fsv.
-mynne 'mynning', där -y- delabialiserats till -i- 2. Vidare
visar s. leden den vanliga skrivningen -ud- för -nn-, som
redan förekommer i fda. Såvida icke dubbelskrivningen
av -m- i formen är av rent grafisk natur, har man rätt att
räkna med en assimilation av dm> mm. På den del
av Södra Möinge by, som tillhör Billeberga sn, rinna tvänne
1 Ordb.

o. DDS III sp. 12.
Br.-N. Gd. Gr. s. 216 if. och Hellquist Et. Ordb. s. 495 art.
mynning.
2
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bäckar, vilka förena sig och ha gemensamt utflöde i en å,
som utgör 'ett biflöde till Saxån. Möjligen har denna mynning — som understundom på grund av rikligt tillflöde
och därmed åtföljande översvämning kan ha varit anmärkningsvärt bred — givit anledning till ägonamnet.
Brinken [lEtigkan, namn på en brant backe i Hl Va.].
— Lb 1569: Lille brincke Tr Tst. — Lmk : Brinck Tr Tst.
1810; Brinkerne Tr Tst. 1776 å. ä; Brinkarna Tr Tst. 1802.
Namnet är subst. brink, fsv. da. brink [i dial. även
brinke] 'backe, lid'. Den nuvarande dialekten i llönnebergs
hd känner endast den enstaviga formen. De båda sista
exemplen visa att såväl ändelsen -ar som -er kan förekomma i pl; jfr art. Brink SAOB. — Betydelsen i rbm.
är 'brant sluttning'.
övr. namn. Lb 1569: Brincke agerenn, Brincke eng
Tr Tst. — Lmk : Brinck åcker Tr. 1708 å, Tr Tst. 1810;
Brink åkrarne Tr. 1774; [Brink åkers ängarne Tr. 1774;
Brinck åckers ängar Tr. 1804; Brinkagården, gård i Tirups sn].
Broken. — Lmk: Broken Tt. 1709 ä; Brookarna Tt.
1709 å; Brokarna Tt. 1709 å; Brokarne 1777 å.
Namnet är ett s. k. jämförelsenamn och återgår på
fda brok, da. brog, fsv. brök 'benkläder, byxor'. Pl. ändelsen
är såväl -ar som -er. — Som ortnamn uppträder brok ofta,
där land och vatten mötas, d. v. s. där en figur uppstår,
som kan ge anledning till namnet. Men även där vatten
icke är förhanden, kunna andra terrängförhållanden spela
in och motivera namnet, t. ex. då ett bergparti, en ås el.
dylikt skjuter in, och likhet med en brok uppstår. 1 För
ägonamnet ovan har det troligen varit så, att på grund av
markens sumpiga beskaffenhet ett högre liggande parti
kunnat odlas, och att detta odlade område liknat en brok.
1 Se

t. ex. Lindqvist Bjärka-Säby ortn. 1 s. 52 f.
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Övr. namn. Lmk: Brookängen Tt. 1709 ä; Broks åckerlöten Tt. 1709 ä.
I Lb 1569 föreligger: Brors rygitt At Nm.
F. leden är troligen gen. av personnamnet Bror [<
Brodher]. — S. leden är oklar, Möjligen är det fråga om
motsvarigheten till fsv. W 1 'röjning' m. m., som i rbm.
regelbundet skulle ha utvecklat sig till ry 2, varefter i best.
form ett j-inskott kan vara tänkbart. Detta hiatusfyllande
-j- kan av Lb:s skrivare ha uppfattats som- ett -g-, och
formen -rygitt har uppstått 3.
Brunsbackarna.
Lmk: Brunsbackarne Si S.S1. 1763
.å, 1822 å.
Tyvärr lever ägonamnet icke kvar, och varken kvaliteten eller kvantiteten av n-vokalen i f. leden kan på grund
härav fastställas. Frånsett att endast ett -n- uppträder
såväl här som nedan i Vs. i f. leden, kan man knappast
misstänka, att subst. brunn med betydelsen 'källa, brunn'
är utgångspunkten, åtminstone icke under förutsättning att
formerna skola återspegla dialektuttalet. Sammansättningar
med brunn som förled ha nämligen aldrig -s- i kompositionsfogen i rbm. Troligen ingår gen. av personnamnet Brun i
f. leden. Om detta namn se Nielsen Oldd. Personn. sid.
15 och Lundgren [-Brate] Personnamn sid. 38. — S. leden
är best. form pl. av subst backe; se avd. I.
Övr. namn. Lmk: Bruns talen, [Bruns åckers löt]
Vs. 1706.
Bränningarna. — Lmk: Brenningarne Bb Vä. 1763;
Bränningarne Bb Vä. 1807.
Namnet är best. form pl. till verbalsubst. bränning.

Om fsv. »ryp f. o. n.?» se Hellquist Et. Ordb. art. ryd.
Jfr sådana former som Ry, Ryet, Ryd etc. hos Falkman
Ortn. i Skåne s. 81.
3 Jfr Br.-N. Sprogl. Fort-best. s. 26.
1
2

22
Om. betydelsen här är 'svedja, svedjeland', eller om namnet
betecknat något annat, som haft med 'bränna' eller 'brinna'
att göra, är numera icke möjligt att avgöra.
övr. .namn. Lmk: Brenninge ängarne Bb Vä. 1763;
Brenings almeningen Bb Vä. 1793; Bränninge allmänningen
Bb Vä. 1807.
Bräslekullarna. — Lmk: Bräsle Kullarne Sk Nb. 1756.

Ovisst om namnet är att betrakta som ägonamn. På
geoni. kartan över Norraby 1756 är namnet — den enda
gång det ,uppträder — lokaliserat till en plats alldeles invid byn i sydlig riktning. — F. leden kan rätt väl icke
vara annat än en nordisk bildning på -s1- 1 till det i dialekterna förekommande verbet bräa 2, fvn. bröa, da. brcede
'medelst hetta göra flytande, smälta'. I rbm. antar jag
sålunda, att det en gång funnits ett subst. bkeesia f., vilket
i gen. sg. som första ssgs-led regelbundet givit bkiesla.
Ett ursprungligt -ös- Skall nämligen i dialekten assimileras
till -ss-; jfr det till bildningssätt och ifråga om assimilation
likartade i rbm. förekommande hes/a 'förskräckelse, rädsla'.
Enklast torde sålunda det i f. leden ingående subst. kunna
översättas med 'smältning'. — S. leden är best. form pl.
till kull el. kulle; se avd. I. Vad för sorts 'smältning', som
försiggått på de numera obefintliga kullarna, är naturligtvis
omöjligt att avgöra 3.
Brödet [rbm. bit,gd n., best. form pl. bhdden 'mark, som
är röjd från sten, skog' etc.]. — Lb 1569: Brodett Hl;
Broditt At Nm. Bb Ttp; Brodd& At; Ett brodtt Hl. — Pb:
Brödet Nm. å, Gl. å, Bb. å; Ostre bröditt Nm. å. — Lmk:
Brödet Öl Tul. 1804; Brötet Tr Tst. 1776 å. ä, At Nm. 1777,
Öj Tu!. 1778, Kt Ot. 1783 å, Kt. 1783 å, Hl. 1804; Norra
1 Se

Olson App. subst. s. 495 fr.
Rietz s. 61.
3 Från Dalarna meddelar Rietz s. 61: »Bräsler, brässet n.
sörpe: löf, höboss. småfoder, hvarpå varmt vatten sjås».
2
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Bröt, Nor-Bröten Kt Ot. 1783 å; Bröten H1..1705 å, Hl Hh.
1707, At Nm. 1707, 1805, At. 1762, 1801 å. ä, Gl. 1805;
Bröter Öl Tul. 1709.
På svaga avljudsstadiet till verbet bryta, fvn. brjöta, da.
bryde har bildats subst. brott, fsv. brut, brot, fvn. brot, da.
brud, dels med den betydelse, som ingår i t. ex. 'skeppsbrott, benbrott' etc. och dels med den konkreta betydelsen
'det brutna, brutet stycke, ställe som är brutet' 1 m. m. Av
ord, som i fornspråket kunde ha såväl -4- som -ö-, uppträda i rbm. somliga med d-kvalitet, andra åter med ökvalitet. Denna differentiering i de skånska dialekterna har
varit föremål för en längre utredning av Wigforss i SHF sid.
343 ff., som i stort sett vill göra gällande, att de hithörande
ord, som i dialekterna uppträda med ö-vokal, återgå på
äldre former med -ö-, under det att de, som visa d-kvalitet,
innehålla ett äldre -il-, oberoende av omgivande konsonanter. Frågan har även varit föremål för behandling av
J. Palm& NoB 16 sid. 20 if., som kommit till det resultatet,
att en palatalisering 2 av både -u- och -o- ägt rum. Att ett
bngfd 3 i de nordvästskånska målen, till -vilka dialekten i
Rönnebergs hd i stort sett hör, bör förutsätta ett äldre bröt
tyckas emellertid båda vara överens om. — Som ägonamn
i Rönnebergs hd har N40 betecknat mark, som genom
röjning [från sten, buskar, träd 'etc.] gjorts odlingsbar..
Öar. namn. Lmk: Bröts åckerlöt At Nm. 1707 ä; Små
Bröts åker Si Kat. 1838 å; Långe Bröts åker SI Kat. 1838 å;
Bröds åkrarne Sk Kis. 1756; Brödängarna Bb Ht. 1765 å.
ä; Brötäng Kt Ot. 1783 ä; Brötängen Kt Ot. 1773 ä; Brödängen Bb Ht. 1807; [Brödåkra äng Sk. 1757]; Bröt länderne' Sk Nb. 1756 å; Norra Bröts läten Kt Ot. 1783 ä;
Bröda fallet Hl Hh. 1898; Bröta löten Kt Söv. 1783 ä; Bröta
1 Se

Olson App. subst. s. 350.
Sist a. a. s. 31.
3 Som självständigt ord återfinnes bnod varken hos Wigforss
el. Palmer bland lämnade exempel; däremot i ssgn Wanbnbd.
2
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kroken Tr Tst. 1776 å. ä; [Brödåkra Intodetyka = by i Sireköpinge sn].
Bunken [rbm. bågka 'hög, hop']. — Lb 1569: Tuo agre
kallis bunckind.
Ägonamnet är best. form sg. till subst. bunke 'hög,
hop'. I rbm. användes bugke, helt allmänt om något sammankastat, så att en hög bildas t. ex. sicabitgka, msbtigka,
stenbtigka m. in. I vissa dialekter har bunke enl. Rietz sid.
65 specialiserade betydelser. Om så även varit förhållandet i rbm. kan icke avgöras, och vad för sorts bunke ägofiguren fått sitt namn av kan icke bestämmas.
Buskarna [rbm. bitska, pl. bitskana 'buske']. — Lmk:

Buskarne Kt Söv. 1783 ä.
Namnet har uppkommit därav, att ängsmarken i någon
utsträckning varit bevuxen med buskar el. småskog.
övr. namn. Lmk: Buska stycken At Nm. 1707 å, 1777,
1805; Buskängen Gl. 1802; Wästra Buskängen, Östra Buskängen Hl Aa. 1780; Buskaspiellet Sb. 1782 ä.
Buskholmen. — Pb: Buske holmen Gl. ä.

F. leden i namnet är gen.. av buske. — S. leden år
best. form sg. till holm e!. holme, med den betydelse detta
ord har i namn av här ifrågavarande slag; se avd. I. — Ägonamnet har betecknat en med buskar bevuxen dylik holme.
Bygatan [rbm. bygtJda el. Oda betyder numera ('huvud-)väg genom by'].
Lmk: Bygatan SI Kat. 1838.
F. leden innehåller subst. by, — S. leden är best.
form sg. till gata; se avd. I. — Bygatan betecknade den i
allmänhet stora, öppna plats, kring vilken gårdarna i de
skånska byarna före utflyttningen voro grupperade.
övr. namn. Lmk: Östre Bys åkrarne, Wästre Bys
åkrarne Sk Kls. 1756; [Bys åkers hålerne Sk Kls. 1756];
Bys äng Hl Va. 1804; By ryggen At Nm. 1707 å.
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Bymaden. — Lmk: By malm At Nm. 1707 ä.
F. leden innehåller samma ord som f. leden i föregående namn. — S. leden är best. form sg. av subst. mad;
se avd. I. — Namnet har betecknat en 'mad' i närheten av
Norra Mäinge by.
Bäckalien. — Pb: Beche lien Sm. ä. — Lmk: Bäcka
igen, Böka igen, Bäka ly Bb Sm. omkr. 1715 å.
F. leden i ägonamnet är gammal gen. sg. till subst.
bäck. — S. leden är subst. lid, rbm. h 'sluttning'; se avd. I.
Namnet, som säkerligen avser samma område i Pb. som i
Lmk., har varit namn på den sluttning, som söder ut från
byn begränsas av en bäck, som är ett biflöde till en av
Saxåns armar.
övr. namn. Lb 1569: Beck agir Bb Ht; Becke agerenn
Bb Vä; En becke agir, Lille beck agir Vs; Beck engenn
Bb Vä. ä; Becke spiellit At. — Pb: Becheshifftet Gl. ä. —
Lmk: Bäck åcker, Bäck åker Hl Va. 1706 å, Kt. omkr.
1715, Sk. 1757, Sb. 1782 å; Bäck ängen At Nm. 1707 å;
Bäck åkrarne Tt Hj. 1756, Sk. 1757, Gl N.G1. 1805 å;
Bäck åckrarne Tt Hj. 1808; [Bäckåkers löt Sh. 1782 ä;
Bäckåkrarnes åkerlotter Tt Hj. 1756; Bäckåckrarnas åckerlotter Tt Hj. 1808; Bäck åckerskjärret Gl N.G1. 1805];
Bäcka ryggarna Bb. 1762; Bäckastycket At. 1801 å. ä;
[Bäckadrags Fallet Vs. 1779 å. ä. 1804].
Bänkebacken. — Lmk: Bänke backen 1 Ibb 1812 å.

F. leden innehåller subst. bänk med betydelsen 'jordvall, jordås'. — S. leden är best. form sg. till subst. backe;
se avd. I. — Ägonamnet har betecknat en backe på en åsartad markförhöjning, belägen i omedelbar närbet av Uranienborgs Kungsgård i sydvästlig riktning.
. övr. namn. Lmk: Bencke stycken Ibb 1763; Bänkestycken Ibb 1776, 1812 å.
1 Ssgr med bänk som f. led ha i rbm. alltid -a- i kompositionsfogen.
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I Lb 1569 föreligger: BEienn Tt (Hj.) — Formen, sådan
den möter ovan, beror troligen på en förvanskning [av ena
.eller andra slaget] av Lb:s danske skrivare. Vid uppräkning av tegarne i Lb. Tt (Hj.) följer omedelbart efter Boenn
ett Tu/is boenn, vilket senare förekommer ännu en gång,
och denna gång som Tu/is ban — tecknet som gör -o- till
-ö-. uteglömt? — I en lantmäterihandling från omkring år
1715 skrives detta sistnämnda sammansatta ägonamn Tu!les bo/et. Tu/is [resp. Tu/les] är säkerligen gen. av det fda.
fsk. mansnamnet Tu/il, som redan betydligt tidigare än Lb:s
tillkomst kunnat erhålla -s- i genitiv, och det ligger nära
till hands att översätta s. leden i Lmk. -botet med 'gård'.
Sett i sammanhang med Lb:s Talts boenn bör väl även
detta sistnämnda ha 'betytt Tules gård, och med denna utgångspunkt är det icke för djärvt att anse det enkla Boenn
ha betecknat en gård, och att möjligen på området för
Boenn och Tulis boenn en relativt tidig bebyggelse ägt ruin.
Men härmed äro icke de egendomliga formerna i Lb. förklarade. Den urspr. betydelsen av subst. by, fvn. bar, bår,
fsv. ba(r), da. by synes ha varit 'bostad, gård'. Senare är
naturligtvis den i da. m. fl. förekommande bet. 'stad', som
dock redan förekommer i fornspråken. Enligt Aasen Ordb.
sidd. 92 och 96 föreligger i no. en differentiering så, att
by = 'stad' och hö = 'gård, ängsmark'. I Ortn. på -by sid.
51 'anför Hellquist från Dalsl. Boh. 1. Medbön, och i Nordals hd, Älfsborgs län, påträffas Bön 2 som gårdnamn. Enl.
Vendell Ordb. sidd. 102 och 107 förekommer såväl by
som bä inom de östsvenska dialekterna, där by = (ofta)
'enstaka gård' och bö användes i ssgr t. ex. beman 'byaman, granne'. Detta be- angiver Vendell som identiskt
med fvsk. bor m. Från Gotland föreligger böi 3 'stad, by,
-gård' [böin = Visby], men detta utgår icke från en äldre

.

i Nielsen Oldd, Personn. s. 100.
2 SOÄ 15 s. 82.
3 Se 0. V. Vennersten Nygutnisk Ordbok.
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form med -ö- utan beror på diftongering av äldre
Från egentligt sydsvenskt och danskt område äro, så vitt
jag vet, inga former kända av detta ord, som kunna gå
tillbaka på ett äldre WO, utan alla förutsätta äldre WO,
och därmed kan den utgångspunkten till förklaring av
namnet i Lb. lämnas ur räkningen. Gammalt -9- utvecklas
emellertid i dialekterna på stora områden av Danmark —
Jylland, Langeland, Låland, Falster, Sejerö ni. fl. — till
dift. -öj- 1, och ett bg blir sålunda på de nämnda områdena
böj. En tänkbar möjlighet till förklaring av vokalisationen
i namnet är att Lb:s skrivare varit från en trakt där böj
varit det normala uttalet för vårt by och att bö är någon
tillfällig kompromissform av skrivaren, som dock på andra
ställen i Lb. korrekt skriver by t. ex. Byhoys agir, Sebby etc.
Böjan [rbm. bOa 'böjning, krök']. — Lb 1569: Boyenn,
En lidenn boye, [En eng] wid Boyenn Tt (Hj.). — Lmk:
Böyan Tt Hj. omkr. 1715; Boyorna Tt Lh. 1709 ä; Boyorne
Tt. 1709 å; Boyerna Tt Lh. 1709 å.; BojOrne Tt. 1803.
De ovan anförda formerna ge intryck av att gå tillbaka på subst. boja, som är inlånat i de nord. språken
och förekommer i fvn. under formen bifja el. beja, i fsv.
som boia och i da. som boje, boje. I rbm. skulle boja
'uppträda som bbya, men ordet ingår icke i dialektens ordförråd, och skulle det någon gång förekomma, kan man
vara ganska säker på att det är fråga om ett rent litterärt
lån. Då man väl i, allmänhet har rätt att antaga„ att ortens
befolkning själv givit namn åt sing tegar, kan man ha rätt
att' ställa sig tvivlande inför antagandet, att namnet skulle
ha med 'boja' att göra. • Sannolikare förefaller det mig att
i ägonamnet se rbin:s bka 'böjning, krök', sv. dial. böja,
no. dial.• bogja, da. dial. boje, en avledning till verbet böja
med bet. 'böjning, ngt böjt'. Exemplen ur Lb. jäva icke
1 Se

Benn.-Krist. Kort § 46.
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ett sådant antagande, icke heller första exemplet ur Lmk. De
övriga formerna ur Lmk. kunna bero på att förtecknaren
av tegarna trott det vara fråga om det ovan anförda 'boja'
och skrivit i anslutnig härtill med tanke på att böja= 'boja'
verkade dialekt. På båda ställena, där namnet uppträder,
är det av allt att döma lokaliserat till krökar och böjningar; i ena fallet bildar en å den naturliga förutsättningen; i andra fallet är namnet lokaliserat till den del
av gränsen mellan Tofta och Lilla Hörstads byar, där denna
— enl. storskifteskartan över Tofta by 1777 — utgöres av
skarpa krökar.
övr. namn. Lmk: Boye åckerlöt Tt Lh. 1709 ä,
Bönhög.
Pb: Bönhog Gl. å. [Tecknet över -o- i s.
leden är uteglömt av skrivaren].
Troligen ingår i f. leden motsvarigheten till fda. bon,
da. !mine, fsv. bön, böna. — S. leden är det substantiverade
adj. hög.. — Hur namnet uppstått är emellertid icke så
alldeles klart. Den förklaringsgrund, som förefaller mig
sannolikast är, att den kring [ätte-]högen odlade jorden
på grund av sin lämplighet för bönodling kallats Bön(e)åkern. Namnet skulle då närmast våra en reduktionsprodukt: Bön(e)dkershög..-:--- Bönhög. Uteslutet är icke, att högen,
Vi närmast då på grund av sin form kallats för Bönhögen, något som emellertid icke kan konstateras, då högen
— som säkerligen varit ett fast fornminnesmärke — är
utplånad. Det av Nielsen Oldd. Personn. sid. 17 i da.
ortnamnet Bonstrzzp förutsatta personnamnet *Bon kan, i
det skick förleden i namnet ovan framträder, knappast
komma ifråga.
övr. namn. Lb 1569: &mine agerenn Tt; En bone
ager At Lh; &mine stickid At Sth; &Inne spiellid At Sth.
Bb Vä. — Pb: Bönhöj ager Gl. å; Bönehöx ager K-löv å;
Böneshifftedt; Böneshifftet, Bönshifftedt, Bönshifften, Bönshiffterne Sm. å; Böneshifftedt K-löv å. — Lmk: Bön
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åcker Tr. 1708 å; Bönhögs åcker, Böön högs åcker Hl Hh.
1707 å; Bönelandet Hl Hh. 1707; [Bönelands stycken Gl.
1805 å]; Böneryggen Tt Rh. 1709 å; Böneröggen At Rh.
1764 å; [Böneröggs ängen At Rh. 1764 å; Bönerygs fallet
At Rh. 1807]; Lilla Böneryggen, Store Böneryggen At Rh.
1764 å; Bönespjellen Sk Tg. 1756; [Bönespjells åkrarne
Sk Tg. 1838].
Böstan [rbm. bbsta 'redskap att »banka lin» med']. —
Lmk: Böstan Hl. 1705 å.
Namnet är best. form sg. till ett i rbm. förekommande
bOsta, som torde vara en avledning till det dialektala verbet
bösta, fsv. bösta, da. boste 'banka, slå'. Ordet kan sålunda
översättas ungefär med 'klappträ'; jfr det dialektala bäste!.
Namnet är sålunda ett s. k. jämförelsenamn, och ägofiguren
torde ha företett någon likhet med ett dylikt klappträ.
Dalsberget. — Lb 1569: Dals biergidtt, Dailtz biergidtt
Hl. ä. — Lmk: Dahlsberg Hl. å.
F. leden i namnet är gen. sg. av subst. dal, men det
skick, i vilket formerna i Lb. uppträda, tarva en närmare
förklaring. Genom den i förra leden av Lb:s första ex.
efter -a- stående vokalen -J- vill skrivaren endast markera
den föregående vokalens längd; jfr t. ex. sådana skrivningar som bog boel = 'bol', vilka ofta förekomma i Lb.
Detta sätt att beteckna längd är för övrigt ganska vanligt
i da. skrifter från denna tid, men att ett -i- uppträder
med samma funktion är anmärkningsvärt och pekar i
en bestämd riktning, nämligen mot Jylland, och vill man
draga gränsen ännu snävare, mot västliga Jylland 2. Då
Lb:s skrivare sålunda jämte dal skriver dail har man
skäl att antaga, att nämnde skrivare varit av jutskt ursprung, eller åtminstone att av en eller annan anledning
1 Samma företeelse möter i Dails agerenn Sh. [under Övr.
namn].
2 Se Br.-N. Sprogl. Fort-best. s. 7 if.
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ett starkt jutskt inflytande gjort sig gällande hos honom.
— Om s. leden se avd. I. — Ägonamnet har betecknat
ett parti av Rönnebergsåsens förlängning, som går genom
Härslövs by.
övr. namn. Lb 1569: Dals agir, Daals ager Vs; Dails
agerenn Sb; Dals agerenn At Rh; Dals brinckenn, y Dals
brincker Tt; Dalbrodenn At Rh. — Pb: Dalss ager K-löv
å; Dalss eng Gl (Hh.) ä; Dale stöchet Sm. — Lmk: Dahlbergs fallet Hl. 1808; Dahlsbergs lotterne Hl. 1808 ä; Dahls
åker Hl. 1705 å, Hl Va. 1706 å, 1804, S1 Mkg. 1824 å;
Dalls åcker Hl Va. 1706 å; Dahls åcker Vs. å, Hl Va. 1706
å; Lilla Dahls åcker Hl. Va. 1706 å; östre Dahls åker,
Västre Dahls åker Sl. 1835 å; Dals åcker Hl Va. 1706 å;
Dals ängen Hl Hh. 1707 å; Dahls åkers ändan Hl. 1705 å;
Dals åkrarne Sk Nb. 1756 å, Vs. 1804; Dahls åkrarne Vs.
1779 å. ä; Dahls åckrar Vs. 1804; Dahls brincken Tt. 1709
å, Tt Lh. 1709 å; [Dahls brincks åckerlööt Tt. 1709 ä;
Dahls brincks åckerlöter Tt Lh. 1709 ä; Dahlsbrings åckerlööt Tt. 1709 ä; Tt Lh. 1709 ä]; Dahlbrötet At Rh. 1726
å; Dahl wången Hl Hh. 1805.
Dammshög. — Lmk: Damshög Tr. 1708 [kartan]; Danshög Tr. 1774.
Det äldsta belägget ger vid handen, att f. leden är gen.
sg. av subst. damm, fsv. damber, da. dam, rbm. dam, här
troligen med betydelsen 'vattengrav'. F. leden i formen
från 1774 beror troligen på missuppfattning eller felskrivning. — S. leden innehåller subst. hög; se avd. I. -- Ägonamnet är säkerligen att uppfatta som en reduktionsprodukt av Damshögs äng; jfr nedan under övr. namn.
övr. namn. Lb 1569: Dams ager Fs'; Dams agerenn
At Rh. — Pb: Dambss ager, Damss ager Bb. å, Dambss
Lmk: Damshögs äng Tr. 1708; Damms
eng Bb. ä.
åker S1 Kat. 1838 å; Dams åkrar Fs. 1777; Damängen
Tt. 1709 ä; Dnmängarne Tt. 1777 ä; Dambtoften At Rh.
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1726 å; Damstofterne Bb. 1762; Dams tofterne Öj. 1778
å, 1803; Dambs ryggen At Rb. 1726 å; [Dambäcks ängarne
Sk Nb. 1757]; Damms kroken Si Mkg. 1824; 2:ne Damställen Ibb 1735 ä.
Degnebacken. — Lb 1569: Degnne backind Bb.
F. leden •i ägonamnet är gen. sg. av subst. degn 1, sk.
dial. dejn 2 'kyrkotjänare, klockare'. — S. leden är best.
form sg. av backe; se avd. I. — Namnet har uppstått på
grund av att ifrågavarande backe utgjorde en av klockarens
avlöningsförmåner och icke på grund av någon speciell
händelse, där en »degn» eventuellt spelat huvudrollen.
övr. namn. Lb 1569: Degnne tofftenn, En degnne
hulle Vs; Degnne tofften v4d Kircke ladenn Tt.
Pb: Dielle holmen Bb. å.
Deleholmen.
S. leden i ägonamnet är best. form sg. av subst. holm
el. holme med den i namn av detta slag vanliga- betydelsen; se avd. I. — F. leden är mångtydig. Möjligen innehåller f. leden gen. sg. av ett mot fvn. della, fsv., dela, fda.
delce svarande subst. med betydelsen 'tvist [rättsstrid]'.
Namnet kunde då översättas med 'holmen som varit föremål för tvist'. — Men även motsvarigheten till ett fvn.
deild 3 f., fsv. fda. deld med betydelsen 'del, delning' kan
tänkas ingå i f. leden, och namnet kan ha uppstått vid
någon delningsförrättning. Även andra möjligheter 4 för att
fastställa det i f. leden ingående ordet skulle kunna tagas
i. övervägande, men i saknad av dialektbelägg på namnet
och därmed jämförliga sammansättningar måste frågan lämnas öppen. Om diftongering av äldre --e- till -ie- se Br.-N.
Gd. Gr. sid. 347 f.
1 Se

Falk-Torp Et. Wb. s. 138.
Rietz s. 86.
3 Se Falk-Torp Et. Wb. s. 139.
4 Det från åtskilliga mellansv. dial. bekanta subst. dele n.
'gräns, ren' år icke känt från sydsvenskt el. danskt område.
2
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Ovr. namn. Pb: Dielle ager, Diele shifftedt, Diele stöcket,
Dielss stöchet, Deele stöchet Sin. å. — Lmk: Dehla stycket,
Delles stycket Hl Va. 1706 å; Della stycket Bb Ttp 1796;
Dehle stycken At Nm. 1707 å; Deles åker, Delestycket Bb
Sin. omkr. 1715.
Djävulsskinnet. — Lb 1569: Dieffuils skindtt, Dieffuels
skingid Fs.
Rent formellt sett tyckes namnet icke erbjuda några
svårigheter. F. leden är tydligen gen. sg. av djävul och s.
leden innehåller subst. skinn. — Några direkta paralleller
till namnet har icke kunnat uppletas. Sannolikt har namnet någon förklenande betydelse. Möjligen har det ifrågavarande området innehållit särskilt dålig och svårbrukad
jord. Det kan i detta sammanhang påpekas, att såväl hud
som skinn i det äldre språket användes ibland om personer,
företrädesvis kvinnor, i ytterst förklenande betydelse. Så- •
lunda anför Kalkar: »oc kalder hende en slem hud»; »din
fandens hud»; »den skarns hud». I fsv. påträffas uttryck
som ful hudh eller ond hudh, vilka avse skymfanck benämningar på kvinna och i fvn. förekommer k vennskinn, n.
som skymford för kvinna. — Namnet motsvaras troligen
av det i storskifteshandlingen över Felestads by år 1777
uppträdande ägonamnet Skinn.
Drakullarna. — Lmk: Dra kullarna Vs. 1706 å.

F. leden i namnet innehåller den av subst. drag i
svagton uppkomna formen dra 1. — S. leden är best. form
pl. av subst. kull el. kulle; se avd. I. — Vad det är för
ett slags drag, som avses, visar storskifteskartan över Vadensjö by 1779, där samma plats betecknas Båckadragsfallet.
Namnet är sålunda att betrakta som en reduktionsprodukt av Båckadrags kullarna.
Öar. namn. Lmk: . Dra kulls äng Vs. 1706.
1 Jfr Wigforss SHF s. 460 Anm. 3.
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I Lb 1569 föreligger: Druus dall Vs.
F. leden kan möjligen innehålla det i da. förekommande drul 'grums på bottnen av ett kärl, bottensats', =
rbm:s bierma 'bottensats, gyttja'. — S. leden är subst. dal;
se avd. I. — Ägonamnet torde då närmast ha betecknat
en gyttjig dal, och det finns skäl att misstänka, att Lb:s
skrivare med Druus dall avsett samma plats som nedan sid.
38 skrives Deys dal!, som torde kunna översättas med 'den
gyttjiga dalen'.
Dröften [rbm. dkoft 'drift, fägata']. — Lmk: Dröften
Kt Söv. 1783.
Namnet är best. form sg. till ett verbalabstraktum drift
'drivande', vars -i- i rbm. labialiserats till -y-, som sedan
framför -ft- givit -o-. Ifrån den abstrakta betydelsen 'drivande', som förekommer i rbm. i sådana .uttryck som gau
pet dkoft 'gå och slå dank, driva omkring', har den konkreta betydelsen av 'fägata', den väg på vilken kreaturen
drevos till betesplatsen, uppstått. Innan byarna i häradet
voro enskiftade och utflyttning ägt rum, ledde det alltid
från byn eller rättare sagt från bygatan, 'strätet', en väg
eller gata ut till den för byn gemensamma utmarken, dit
kreaturen drevos på bete. Det var denna fägata, som bl. a.
kallades &been el. fcedktiftan.
Öar. namn. Lmk: Dröfta stycket Bb Ttp 1726.
Dummen. — Lmk: Dumben At Nm. 1709 ä; Dommerne
Tt Hj. 1756, 1808; Dommern Tt Hj. 1808.
Äldre belägg än från 1709 saknas, tyvärr, och namnet
lever icke kvar varken i At Nm. eller i Tt Hj. På de båda
ställen, där ovanstående namn uppträda, beteckna de fuktig
ängsmark med läge i förra fallet väster ut från Norra
Möinge by längs med en å, som är ett biflöde till Saxån,
i senare fallet i sydöstlig riktning från Häljarps by, alldeles
1 Ordb.

o. DDS III. sp. 1013.
3

34
utmed Saxån. De naturliga betingelserna äro sålunda på
båda platserna likartade. — Det äldsta belägget Dumben
1709 ger intryck av att vara best. form sg. till ett subst.
.dumb el. dumbe. Ett starkt subst. *dumb
fsv. dum ber]
är icke känt i vårt språk, men väl ett svagt dumbe med
betydelsen 'stum person', vilket är bildat till adj. dum fsv.
dum ber, fvn. dumbr 'stum'. Att inlägga en dylik betydelse
i ägonamnet ovan är naturligtvis omöjligt. Den egentliga
betydelsen av det nämnda adj. eller den till grund för detta
liggande stammen, synes emellertid vara 'skum, mörk omtöcknad, och denna stam står i avljudsförhållande till damm, fsv.
damb 'ånga' och dimma, fsv. dimba [jfr no. dimma = 'mörke-1 1. En teoretisk möjlighet finns alltså att Dumben kan
ha sitt ursprung i en mask. an-stam med betydelsen 'den
skumme, den omtöcknade, d. v. s. den dimmiga platsen',
men säkra belägg på ett dumbe med denna betydelse saknas. En substantivering av adj. dum med betydelsen 'omtöcknad, dimmig', som skulle givit en stark form *dumb
[< fsv. dumber], är som ovan antyddes lika litet känd. Vad
man däremot vet är, att i dalmålet förekommer en ön-stam
dumba nied betydelsen 'dimma, ånga' och att i fno. föreligger dumba = 'dammsky, damm'. Möjligen ha vi att i
namnet ovan se en motsvarighet till detta dumba = 'dimma,
töcken', på så sätt att den obl. formen genom flitig användning efter preposition slutligen trängt upp i nominativ
och givit formen dumbe. Det är väl överflödigt att påpeka,
att Rönnebergs hd icke är något s. k. e-målsområde, och
att en försvagning av ändelsevokalen i ett eventuellt dumba
>dumbe är utesluten. En nominativform dumbe [av dumba]
motsäges icke heller av den nedan under övr. namn uppförda sammansättningen Domma maderne, då svaga mask.
alltid uppträda med »bindevokalen» -a- i rbm, lika regelbundet som svaga fem. ha -e- i samma ställning. Vad åter
1 Se

Olson App. subst. s. 157 resp. 210.
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pl. formen Dommerne Tt Hj. 1756, 1808 'beträffar, finns från
dialektens synpunkt sett intet hinder för att denna kan gå
tillbaka på en sg. nom. form dumba. Men även från annat
håll av Skåne påträffas ortnamnsformer, som med en viss
grad av sannolikhet kunna anses ha det nämnda dumba
som utgångspunkt. I Fru Alstads sn, Skytts hd av Malmöhus län, ligger byn Domme. År 1624 skrives detta Dumme
bye; i jordeboken 1662 i Domme och 1712 års jordebok
har formen Domma. I en geom. beskrivning över Domme
by av år 1721 talas om Domme •siö »tätt norr invid byn».
På kartan till samma beskrivning står Doma siö I. Vidare
kan anföras, att norra delen av byn i dialekten heter döma,
fielad 2 och att själva byn heter döma, vars -o- betecknar
se Wigforss SHF s. 353 if.
utvecklingen av äldre
Något hinder för att de anförda formerna kunna gå tillbaka på ett dumba finns icke, då denna del av sydvästra
Skåne är ett s. k. e-målsområde, på vilket ett äldre dumba
både som enkelt namn och som f. led i ssgr under alla
omständigheter i dialekten skulle ge döma. — Ett ortnamn,
som rätt väl icke • kan förutsätta någon annan utgångsform
än dumba, finna vi i Järpås sn, Kållands hd, Skaraborgs
län, under formen Dummö. Denna plats — en herrgård —
är enl. GS. belägen helt nära upprinnelsen av ett biflöde
Lician och skrives enl. SDns 1 s. 385 »i Dumbu», vilket • icke kan tydas på annat sätt än som obl. kasus till
ett dumba 3.
Det gemensamma för de här ovan anförda namnen är,
att de alla äro bundna till vatten. Sålunda beteckna namnen i Rönnebergs hd, enligt tillgängliga geom. kartor, mader,
som såväl i At Nm. som i Tt Hj. ligga utmed vattendrag.
1 Formerna äro hämtade från 0. Kristofferson Skytts härad
s. 133 if.
2 Sk. Landsmålsfören:s
3 Sedan detta skrivits meddelar Sahlgren Ark. 46 s. 111 att
redan 1343 betecknas samma plats med dumba [SD5 s. 154].
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Beträffande Domme i Skytts hd och Dummö i Kållands hd
se ovan. — Det förefaller vara ett rimligt antagande, att
namnet på dessa platser uppkommit på det sättet, att man
gjort den iakttagelsen, att dimma här lätt uppstod. — Den
i Tt Hj. 1808 uppträdande formen Dommern, jämförd med
övriga pl. former från 1756 och 1808, ger vid handen, antingen att ett -e- i ändelsen är uteglömt, eller att skrivaren
med utgångspunkt från pl. formen Dommerne bildat en
best. form sg. Dommern.
Anm. Det finns ännu ett par skånska ortnamn, som på goda
grunder kunna antagas höra samman med den ovan nämnda
stammen dum-, nämligen Domsten vid Öresund i Allerums sn,
Luggude härad, och DomAäng, tidigare skrivet Dompeng, i samma
socken och härad. I saknad av äldre namnformer kan jag dock
icke här upptaga dessa namnformer till behandling.
övr. namn. Dommaremaderne (sic!)-- At Nm. 1777;
Domma maderne At Nm. 1805.
Duvekullen. — Lmk: Dufwe kullen Tr. 1708 ä; Dutive
kull Tr. 1708 å.
F. leden är gen. av duva, rbm. da.
S. leden är
subst, kull; i första exemplet möjligen best. form till kulle;
se avd. I. — Ägonamnet har betecknat en höjd, tidigare
troligen i någon utsträckning trädbevuxen — nordöst om
Tirups by på gränsen till Tarstads. by — där vildduvor
brukat uppehålla sig.
Dynan. — Lmk: Dynan Hl Va. 1706 å, Lk. 1787 å;
Dynnan Hl Va. 1706 å; Dynerne. Dunerne Hl Va. 1804;
Dynarrne Hl Et. 1805.
Trots det skiftande formbeståndet finns knappast något
tvivel om att utgångspunkten är subst. dyna, rbm. dpya.
Beträffande motsättningen Dynan : Dynnan kan det påpekas, att ett genomgående drag för den ifrågavarande lantmäterihandlingen är en synnerligen vacklande ortografi.
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Detsamma gäller om Lmk. Hl Va. 1804, och beträffande
skrivaren i Lmk. Hl Et. 1805, som skriver Dynarrne kan
meddelas, att han även skriver Hularne; å andra sidan
presterar han sådana pl. former som Grafvorne, Skallerna
etc. — Namnet förefaller vara ganska allmänt som ägonamn, men anledningen till namngivningen är okänd.
Dynevaret [rbm. ciPnavdh, c/Pnavetufr, n. 'dynvar']. — Lb
1569: Dett vestre dynewaar, Dett ostre dynewaar Kt. ä. —
Lmk: Dynewåret Kt. omkr. 1715 ä.
F. leden är gen. av subst. dyna, fsv. dyna, da. dyne.
— S. leden är best. form sg. av subst. var, da. vaar, fsv.
-var = 'överdrag'; se avd. I. — Anledningen till namnet
är obekant.
Dyngorna [rbm. digr a 'dy, gyttja, gödsel']. — Lmk:
Dyngerne Öj. 1778; Dynerne Öj. 1803.
Det äldsta belägget ger vid handen, att namnet är
best. form pl. till subst. dynga, da. dunge, fsv. dyngia. Att
namnet skulle uppkommit på grund av markens gyttjiga
beskaffenhet, finnes åtminstone numera intet som tyder på.
Snarare har väl dynga här haft betydelsen av något i hög
hopkastat 1; en betydelse, som den moderna dialekten i
Rönnebergs hd dock icke inlägger i Ma, vars betydelse
nu endast är 'dy, gyttja, sörja' [någon gång 'kreatursgödser]. Det finnes emellertid skäl för antagandet, att Dyngerne
1778 möjligen betecknar samma område, som i Lb 1569
skrives Bunckind — se sid. 24 ovan — och då skulle här
ifrågavarande namn även kunna översättas med 'uppkastad, upptornad hög' [kanske av sten]. Formen Dynerne av
1803 är Väl skrivfel eller medvetet uppsnyggad av skrivaren.
1 Se Ordb. o. DDS III sp. 1192: »Maengde av ting, der uden
orden er lagt ell. kastet ovan paa hinanden.»
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Lb 1569: Degs dall, Tho degs dal! Vs.
Däjsdal.
F. leden är gen. sg. av subst. deg, fsv. degher, da. dei(g),
rbm. dce2 med äldre Egh> ey. — S. leden är gubst. dal;
se avd. I. -- Namnet har möjligen uppkommit på grund
av att dalbottnen Vafit fuktig, haft svårt för att torka upp,
varit degig, gyttjig.
Lb 1569: Dgssenn Gl. ä.
Men.
Namnet är best. form sg. till da. dysse 1 motsvarande
fvn. fsv. dys [sv. dös], rbm. do 'stenhög, gravhög'. — Namnet har väl betecknat ett område vid eller omkring en
ättehög i det på dylika så rika Glumslöv.
övr. namn. Lb 1569: Dyshoy Gl; [Dyshogs engenn,
Dys hogis engen Kl. ä; Dysse kiers engenn Bb. ä]. — Lmk:
Dös åcker, Döss åcker, Döss åker Hl Va. 1706 å; Döös
åkrar Öj Tul. 1709; Dös åkrar Öl Tul. 1804; Dös åkrarne
Öj Tul. 1778, Hl Va. 1804; Dösse inaen Hl Va. 1706 ä.';
Dös maden Hl Va. 1804; Döösa wången Öj Tul. 1709;
Dösa wången Öj Tul. 1778, 1804.
Ebbekilla. — Lmk: Ebbe kila, Äbbe killa Hl. 1705 å.
F. leden innehåller troligen personnamnet Ebbe 2. - S.
leden är det ur äldra kcelda utvecklade dialektala killa,
rbm. 1$1,a; se avd. I. — Namnet har betecknat :ett område
söder ut från Härslövs by omkring eller invid en numera
okänd källa.
Egran [rbm. : gik,ct 'åker, som av någon anledning icke
brukas']. — Lmk: Egran, Store Egra Sh. 1782 å.
Namnet är identiskt med sv. dial. ä(c)kra, en fönavledning till subst. åker, rbm. dtgan,; e-vokalen beror på
den i vissa dialekter uppträdande förträngningen i fram1 I da. dial. föreligger även den starka formen dys. Om den
i da. svaga formens uppkomst se Torp-Falk Lydhist. s. 176.
2 Nielsen Oldd. Personn. s. 18 f.; Lundgren [-Brate] Personnamn s. 305.
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ljud. — Enl. Rietz betyder egrci dels 'igenlagd åker, åker
som får ligga i linda att beväxas med gräs' och dels speciellt i Skåne 'ingärdad liten äng'. Betydelsen av namnet
ovan är säkerligen 'åkerlinda'.
övr. namn. Lmk: Egres marcken (?) Si Av. 1796.
I Lb 1569 föreligger: Egh hollenn Bb.
Huruvida f. leden i namnet avser trädslagsnamnet ek,
da. eg , rbm. eg, eller ägg, da. eg , rbm. ceg kan icke avgöras.
— S. leden är best. form sg. till subst. håla; se avd. I.
Av senare skrivningar i Lmk Ägg hålan Bb Ht. 1765, 1807
att döma, har väl det andra alternativet mest fog för sig.
Namnet, som enl. geom. kartan över Hällstorps by 1807
är lokaliserat till en plats invid gränsen till .Billeberga by,
där en mindre å flyter fram, kan ha uppkommit på grund
av att hålan haft äggform, varit en oval, eller också är det
möjligt att platsen varit tillhåll för andfåglar, som här
brukat lägga ägg. Tänkbart är även, att Ägghålan 1765,
1827 är en senare omtydning av ett tidigare Eghålan
Ekhålani. Det bör dock påpekas att sammansättningar i
rbm. motsvarande ovanstående namn alltid som f. led ha
kollektivbildningen
Lb 1569: Eskiill beckincltt. Sh. ä. .
F. leden innehåller personnamnet Eskil, med gen.-s
antingen uteglömt eller dissimilerat. — S. leden är best. form
sg. av subst. bäck; se avd. I. — Ett dike, som leder till det
nedan behandlade Eskilskärr Hl Hh. torde vara ett minne
av den forna bäcken. Ägonamnet, som betecknat en äng
vid nämnda bäck, torde väl få betraktas som en reduktionsprodukt av Eskilskärrs bäcken.
Öar. namn. Lb 1569: Eskilsagerenn, Eskiils agerenn
At Rh. — Lmk: Eskels ängen, Wästre Eskels ängarne,
Östre Äskels ängarne, Eskels gård Sk. 1757; Äskels ängarne,
Östre Eskels ängen, Wästre Eskels ängarne Sk. 1838.
Eskilbäcken.
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Eskilskärr eshals- el. ceskalsbcill, Hl Hh. — Lmk: Eskels
kiärr, Eskels klär Hl Hh. 1707 ä; Eskills kiärr Hl Hh.
1765; Eskels kärr At Rb. 1726 ä.
F. leden är gen. av personnamnet Eskil rbm. slcal el.
&skal. — S. leden är subst. kärr, rbm. 13seq; se avd. I. —
Namnet betecknar i Hl Hh. ett ännu icke fullständigt utdikat kärr, som markeras på Ek: kartan 1912. Den närmare
anledningen till namnet är okänd.
öur. namn. Pb: Eschill kierss ager, Eschil kierss ager Rh.
Eskils nöten, se nedan under de ägonamn, som ha
-nöten som s. led.
Femfamnarna. — Lmk: Fembfainnarne Öj. 1778 å;
Femfamnar Öj. 1803 å.
F. leden är räkneordet fem. — S. leden är pl. av subst.
famn som längdmått. Det -b-, som uppträder i första
exemplet, är analogiskt infört. — Namnet har väl betecknat en åkerbit av fem famnars bredd. Det kan nämnas
att i Lb 1569 föreligger Sextenn faune Öj., lokaliserat till
samma vång, som 1778 och 1803 innehåller•Femfamnarna.
I Pb. föreligger ett isolerat Finde halen K-löv.
Materialet inskränker sig till detta enda exempel och
är alltför knappt för att tolkningsförsöket skall kunna bliva
annat än en gissning av f. ledens ursprung. — Möjligen
kan denna vara gen. sg. av ett subst. motsvarande da. finne
[finde] 'fena'; i sk. dial.
— S. leden är best. form
av subst. hale 'svans' — med samma betydelse som 'rumpa' ofta har i ägonamn, d. v. s. en smal remsa mark, som
strålar ut från en ägofigur 2. - Möjligheten kan föreligga,
att en ägofigur av någon anledning kallats Fenan, och att
1 Sk.

Landsmålsfören:s saml.; L. Isie sn, Vemmenhögs hd.
Ordb. o. DDS VII sp. 716: »Smal landstrimmel, som strxkker sig ud fra et storre hele».
2
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sammansättningen avser en smal jordremsa, som likt en
svans skjutit ut från nämnda ägofigur.
I Lb 1569 föreligger: Finge ryggenn At.
Även i detta namn, som uppträder isolerat, kan möjligen ansättas samma f. led som i föregående namn, här
—
med den dialektala övergången nn[nd] g efter
S. leden i ägonamnet är subst. rygg, troligen i betydelsen
av den upphöjning, kam, ås, som genom plöjning av åkern
på visst sätt bildas mittåt densamma; se avd. I. — Namnet på åkern i sin helhet kan sålunda möjligen även här
antagas ha varit Fenan, och att det parti, som Lb. velat
beteckna, har avsett det mellersta, högre liggande partiet
av åkern. — En möjlighet, som dock synes föga sannolik,
är att terrängen — som på området, dit namnet kan lokaliseras, är starkt kuperat — liknats vid det översta partiet
av en 'fena' [ryggfenan?] på någon sorts fisk. Slutligen
kan- -nämnas, att något direkt hinder för att i f. leden se
ett personnamn — jfr nedan under Finnekullarna — icke
föreligger. F. ledens ursprung kan icke med utgångspunkt
från detta enda ex.- definitivt bestämmas.
Finnebäck. — Lb 1569: Fene beck Bb. — Lmk: FinneBb. 1795 [kartan].
Finnebäck avser en numera helt obetydlig bäck, som
kommande . norrifrån faller ut i ett av Saxåns tillflöden, som
flyter genom Billeberga by. På storskifteskartan över ägorna
till Billeberga kyrkoby 1762 markeras bäcken, och ett ägo- namn, Finne bäcks skiftet, står utsatt, och i den kartan åtföljande beskrivningen förekommer finne Becks ängarne.
På Ek. kartan av 1912 är väl bäcken markerad, men varken här eller i den kartan åtföljande beskrivningen över
Billeberga sn finner man namnet. Detta beror på att namnet icke längre lever kvar bland befolkningen. Trots ivriga
efterforskningar har jag icke lyckats finna någon, som erinbeck
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rade sig, att bäcken haft något namn. För härledningen
av namnet hade det varit av största vikt, om- dialektbelägg
kunnat erhållas, och frånvaron härav måste med nödvändighet göra tolkningsförsöket synnerligen .osäkert. — Möjligen kan som f. led i namnet ansättas subst. [sv. dial.]
fän 1, en neutral ja-stam [* fanja-], som är känd från stora
delar av det germ. språkområdet; fvn. fen n. 'träsk, kärr,
moras'; da. fen 2 [en, -et] 'dy, gyttja;; sv. dial. fcen [fen] n.
'ofruktbar mosse, kärr, moras, även kärrjord, dyjord' etc.
Med utgångspunkt från detta fcen kan f. leden i Lb 1569 •
möjligen vara en gen. pl. form, i vilken -j- försvunnit på
grund av utjämning inom paradigmet från j-lösa former 3.
F. leden i den nedan under övr, namn uppförda ssgn Funne
becks engenn ur Lb 1569 visar ce fr,)> ö i labial omgivning. Huruvida dubbelskrivningen av -n- i denna form
endast är av grafisk natur, eller om -nn- uppkommit på •
grund av f. ledens svagtonighet i en eventuell accentuering
med fortis på senare leden kan icke avgöras. Skulle. ssgn
Ramm becks engenn rekonstrueras till modernt rbm. skulle
ifråga om akcentueringen huvudtonen otvivelaktigt ligga på
-becks-. För jämförelses skull anföras här en del äldre och
yngre former av ortnamnet Finja i V. Göinge hd, Skåne,
som möjligen kunna tänkas' gå tillbaka till p1. av samma
ja-stam fcen[feni, och vi finna då, att även här de äldsta
beläggen visa former, i vilka vokalisationen kan förklaras
ur ce (e)-former gentemot senare och nuvarande former med
-i-. Mon. Hist. Dan. 1: Fonye len 1467; Lb 1569: Fonie
sogn; Pb: Fenie lehn; Kr. Sköder I: i Tonie S. 1562; Fienne
Rietz s. 135: Fen n.
Enl. Ordb. o. DDS IV sp. 901 föreligger i da. även Fenne
av ffris. fenne eller mit. venne, som betyder »indgroftet stykke
marskland, der udgor en del av en kog; i videre bet: indgroftet
engslykke ell, nu isxr: indhegnet grxsmark tu l losgaaende dyr».
3 Jfr Linder Sö. Möre s. 54 under Fån. »1 gen. har detta ord
formen fiinja 1. fåna uti sammansättningar — — --».
2
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Len, Fienne By 1578; Fcenni S. 1578; Finnie S.1600; Fenie
S. 1633. Samma är förhållandet med de former, som Falkman Ortn. i Skåne sid. 217 anför. De äldsta beläggen visa
även här tillbaka på gammalt -ce (e)- 1, men denna vokal
skall enligt gjorda iakttagelser — åtminstone icke i allmänhet utvecklas till -i- 2 i denna ställning, och jag vill i detta
sammanhang påpeka, att den äldsta generationen i Finja
ifråga om sin hemort har uttalet fimp. För de relativt
sena skrivningarna med -i- i såväl Finnebäck som Finja
kan möjligen häri ses en tendens till en övergång ce (e)>i
i relativt obetonad stavelse, uppkommen genom akcentöverkastning i ssgr. Genom en sådan akcentöverkastning, som
i rbm. skulle ge *figabca förklaras också uppkomsten av
dubbelkonsonanten -nn- gentemot Lb:s Fenebeck. — S. leden
i namnet är subst. bäck; se avd. I. Möjligt är att bäcken
tidigare haft sina förnämsta tillflöden från några numera
utdikade moras. Som ägonamn är Finnebäck att betrakta
som en reduktionsprodukt av Finnebäcksängen, -skiftet etc.
Öar. namn. Lb 1569: Fallne becks engenn Bb; — Lmk:
Finne Becks skiftet, Finne Becks ängarna Bb. 1762; Finnebecks skiftet Bb. 1795.
Anm. Beträffande det ovannämnda Finja, socken och by i
V. Göinge hd, bör det påpekas, att byn är belägen vid en efter
skånska förhållanden stor sjö, som nu kallas Finjasjön. Huruvida ortnamnet eller sjönamnet är det primära, lär väl knappast
med absolut visshet kunna avgöras. På den första (I) av de kartor, som åtfölja Doc. H. Richters gradualavhandling »Skånes karta
1500-1700», och dateras av honom till tidigt 1600-tal skrives:
Fenjan både för bynamnet och sjönamnet. Samma namn återfinnes på tredje kartbladet (III. 1646), men där är det byn som
skrives Fenjan, under det att sjön betecknas med Fenya. Ytterligare belägg på att sjönamnet uppträder osammansatt har jag
icke kunnat finna, och i dialekten är det okänt. Detta hindrar
»Finne» förekommer dock 1578.
Om härmed sammanhängande frågor se Br.-N. Gd. Gr. s.
231 f. och där cit. litt.
1 Ett
2
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emellertid icke, att detta namn kan ha funnits och brukats och
är väl då närmast ätt betrakta som best. form av en elliptisk
bildning till ett fsk. *Feentasio(n)=-Iräskens eller kärrens sjö',
eller rättare sagt 'sjön vid träskmarkerna'. Det är välbekant att
Finjasjöns stränder på åtskilliga ställen före sjösänkningen voro
särskilt sumpiga och träskartade.
Finnekullarna. — Lmk: Finnekullarna Sk Kls. 1756.

Namnet uppträder endast en gång på en geom. karta
över Kläsinge by 1756 och lever numera icke kvar. Identifieringsförsök av förleden kan endast bliva gissningar.
Möjligen kan det vara fråga om en sammansättning med
verbet finna, rbm. fka, — jfr ett sådant ex. hos Kalkar
som »Findebog, no. fortegnelse, inventarium» — och namnet torde då närmast kunna översättas med 'kullarna, där
man gjort [forn-?] fynd'. En annan gissning, som kan ha
fog för sig, är att i förleden se mansnamnet Finne, välbekant från nordiskt språkområde 1. — S. leden är pl. best.
form av subst. kull el. kulle; se avd. I.
Fjärdingsparten.
Lmk: Fjerdingsparten, fjerdingsparlen, furingsparten Kt Ot. 1783 å.
F. leden är gen. sg. av subst. fjärding, rbm. beef:n;
[nu vanligast i ssgr: kalafichig 'fjärdedelen av en slaktad
kalv': silafjiprog 'en kutting sill — en fjärdedels tunna'].
S. leden är best. form sg. av subst. part 'del'; se avd. I.
Av de ovan anförda formerna ser den sista egendomlig
ut. Troligen har den uppstått på det sättet, att skrivaren
haft en förlaga av något slag, i vilken stått fierings — med
det dialektala bortfallet av -å- efter -r-, som — möjligen
något otydligt skrivet — av skrivaren lästs som furings-,
d. v. s. -ie- har uppfattats som -q-. — Namnet betyder
'fiärdingsdelen'. Den i detta fall speciella betydelsen av
fjärding kan jag icke angiva. Ofta betecknade emellertid
1 Jfr t. ex. ur Sk. landsmålsfören:s saml. från Bara hd:
»— — de va dr en som hide fige, hade. st — —».
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fiårding 'fjärdedelen av en gård [ett bol]'. Det kan framhållas, att i Rönbechska samlingarna 1 Tom V pag. 17
meddelas, att av ny jord, som , upptogs till röjning, räknades i Skåne en fjärding = ett markstycke av 37 1/2 alnars
bredd och 37 •1/2 alnars längd.

Flakarna. — Lmk : Flagerne Öj. 1778 å, 1803; Flakerne
Öj. 1803; Flakarna Öj. 1803 å.
Av exemplen ovan framgår icke omedelbart, vilken sg.
form som bör ansättas i namnet. Rietz anför från Skåne under
Flag 4 b: »En stor flage, ett vidt fält», men detta kan vara
från e-målsområdet i sydväst och ger sålunda ingen absolut säker ledning. I SHF sid. 188 har Wigforss: flåga
s. 'yta, markstycke' [Breared] och anf. sida not 5 flifge,
'platt slät mark' [Laholm]. Den moderna dial. i Rönnebergs hd känner flåga med betydelsen 'flisa, tunn, avskalad hinna, flinga' m. m., ofta i ssgr som snyfkiga 'stor
[icke kornformig] snöflinga', sodflåga 'sotflinga', jgflåga
'skinnflaga' m. fl. Detta subst. i rbm. är tydligen till betydelsen identiskt med fvn. flaga 'tunnt jordlager', sv. dial.
flaga 'tunn skiva, flinga' etc., även 'flat yta', men kan icke
från ljudhistorisk synpunkt sett direkt motsvara detta, i
det att ett äldre -gh- skulle på här ifrågavarande område
intervokaliskt utveckla sig till -v- efter den bakre vokalen
-a- 2. Jfr för ifrågavarande ord da. dial. /layer 'flisa, skiva'
och Sö. Hallandsmålets &van, 'flaga, blåsa på järnet i lien' 3.
Att -g- återfinnes i rbm. kan bero på inflytande från riksspråket eller, vilket väl är troligare, på sammanblandning
av flaga och det, som det allmänt antages, nära besläktade
flake 4 [rbm:s Nigs]. Huru tidigt detta rspr:s inflytande
eller denna sammanblandning av de båda orden kan ha
1 Hdskr.

i Lunds U. B.
Jfr t. ex. rbm:s h4ve, 'hage, trådgård'; mbs, 'mage' etc.
3 Se Wigforss SHF s. 194.
4 Se t. ex. Hellquist Et. Ordb. s. 142.
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gjort sig gällande i rbm. är icke lätt att säga, men jag är
snarast böjd för att i namnet ovan se former, som gå tillbaka på en äldre form med -k- motsvarande fsv. flaki
'plankverk, flätvärk', da. dial. flage 'skiva av plankverk',
vilket ingår i det av Molbech Dansk Ordb. I sp. 502 anförda »Flageled, et, Et Led av Flager», no. dial. flake, fleke
'flätverk, lucka'. Hit höra säkert också det av Rietz sid.
141 anförda flake 'grind utan gångjärn och kastverk' och
det från Onsjö hd i Skåne upptecknade fletge, 'grind av
flätade vidjor' 1 samt s. leden i rbm:s gnisflåga, filafldgs,
vålkafletge, 'tvättbräde, valkbräde = tvättbräde, förfärdigat av
flätade vidjor' [som flätverket i en agnkorg]. Jag har särskilt velat påpeka dessa skånska dialektord, vilka, synes
det mig, ytterligare bestyrka den av Hellquist Et. Ordb.
sid. 142 uttalade misstanken »att den genomgående betydelsen av flätverk o. d. kunde dock tala för att här snarare
'se en biform till ie. plek. [i fläta]».
För att återvända till vårt namn ovan, håller jag, som
antyddes, för troligast, att utgångspunkten är den mask.
an-stammen, rbm:s fl4ge,, med betydelsen 'platt, slät mark' 2 .
De båda första exemplen Flagerne, Flakerne peka snarast på
en utgångsform flaga, men kunna bero på en förvanskning
av respektive skrivare eller på missförstånd av namnets
ursprung. Att vid sidan om Mågs, skulle förekomma ett
flitga med samma betydelse på samma område är icke
omöjligt, men förefaller dock mindre troligt, och dessutom
förekommer redan 1709 i samma socken ssgn Flaga stycken
— se nedan under ()yr. namn — i vilket namn den s. k.
bindevokalen utgöres av -a-, som från dialektens synpunkt
sett ger anledning förmoda en nom. sg. form flåga. Att
1 Sk.

Landsmålsfören:s saml.
Jfr betydelsen av det ovan efter Rietz anförda: »En stor
flage, ett vidt fält», och Wigforss SHF s. 188: Ma, platt, slät
mark; fligga 'yta, markstycke'.
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-k- uppträder i namnformen beror naturligtvis på vanlig
skrivarerekonstrUktion. — Namnet har troligen betecknat
några åkrar, som jämförda med närliggande ägofigurer,
utmärkt sig för jämn, slät yta.
övr. namn. Lmk: Flaga stycken Öl 'Tu!. 1709; Flakamaen Kt Ot. 1783 ä; [Flakaleds stycket Gl N.G1. 1805.
Som första komponent i f. leden ingår väl i detta sist anförda namn flake 'grind av flätverk'?].
Flinthög flotth6) — Lb 1569: Flinthog Tr Tst.
F. leden innehåller subst. flint i, vilket ingår i rbm:s
fa t flint = 'bliva så arg så man kan spricka, [flyga i
bibel Troligen betecknar flint här flintskärvor. — S.
leden är subst. hög 'ättekulle'; se avd. I. — Ägonamnet
har betecknat en intill den numera obefintliga ättehögen
liggande åker, och är säkerligen att betrakta som en reduktionsprodukt av Flinthögs- &cern — stycket el. dyl.
övr. namn. Lmk: Flinthögs stycket Tr Tst. 1776 å. ä,
1802; Flinthögs fallet Hl Aa. 1780, 1804.
Floen [rbm. flo el. N& 'pöl, tillfällig vattensamling'].
— Pb: Floden Sm. å. — Lmk: Store floden, Lille floden
Kt. 1802.
Ägonamnet är best. form sg. av subst. flo, fvn. fbi, sv.
och no. dial. flo(e), änyd, flo 'vattensamling'. Skrivningen
med -d- här ovan beror på analogi efter subst. flod 2. —
Betydelsen av namnet är här 'vattensjukt ställe, där vattnet en stor del av året blir stående'.
övr. namn. Pb: Flo ager K-löv. — Lmk: Floos åcker
Tt Rh. 1709 å; Floostycken Tt Rh. 1709 ä; Floa biten ä,
Floa stycket å, Bree Floaängen ä, Lille Floaängen ä, Smale
Floa ängen å. ä. At Rh. 1764; Floåker Ibb Tu. 1791.
1 Hellquist
2

Et. Ordb. s. 144.
Jfr Blandinger 1 s. 232.
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Flugebrinken. — Lmk: Fluge brincken Tt. 1709 å.
Endast detta ex. föreligger. Att döma av skrivningen
kan f. leden rätt väl icke vara annat än gen. av subst.
S. leden är best. forrii sg. till subst.
fluga, rbm. fla.
brink; se avd. I. — Anledningen till namnet är obekant.
Flundran [rbm. flicnka 'flundra]. — Lmk: Flundran
At Rh. 1764 å.
Förmodligen är det åkerns form och icke dess eventuella flathet, som givit anledning till namnet.
övr. namn. Lb 1569: [Flyndre stys engenn Gl. ä]. —
Lmk: Flundre stigen Hl Hh. 1707 ä; [Flundre stigs äng Hl
Hh. 1707 ä]; Flundre dalen Hl Hh. 1765; [Flundre stys
ängarne Gl N.G1. 1805]; Flundre stycken Gl N.G1. 1805 ä.
Fläden fldclan Hl Hh. — Lmk: Fleden Hl Tt. 1705;
Fläden Hl Va. 1706 å; Flädien Hl Va. 1706 å; Flädan Hl
Va. 1706 å; Fläderna Hl Hh. 1707, 1765; Fläderne Hl Hh.
1765; Fläder Hl Va. 1804; Flederne Hl Hh. 1805.

Akcentueringen av dialektbelägget ger vid handen, att
utgångspunkten för ägonamnet är en enstavig form. Närmast till hands ligger- då att i dialektformen se motsvarigheten till fvn. /tet, en neutral ja-stam till ack]. flat med betydelsen 'jordgolv' och sedan: 'det upphöjda golvet längs
väggarna', fda. fiket 'hus husfolk'. Såväl i norskan som i
sv. dial. föreligger ordet, men med övergång från neutralt
genus till resp. mask. och fem. Sålunda finna vi i no.
flet m. med ungefär samma bet. som den från fvn. anförda 1,
undet det att sv. dial. flät 2 har feminint genus och betecknar 'jämnt slätt fält, åkerfält', d. v. s. samma allm. bet.
av 'flat jämn yta, flata', som enligt Rygh NG. Indl. sid. 50
flat har i fno. ortnamn, och som även måste ansättas för
vårt namn ovan. — Det torde emellertid icke vara över2

Torp Nyno. Et. Ordb. s. 119.
Rietz s. 147.
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flödigt att nämna, att de två första exemplen ovan från målets synpunkt sett kunna vara best. form pl. till ett neutralt
udd, och även pl. formerna på -er- kunna förutsätta en
neutral sg. form; jfr t. ex. pl. formen boler jämte bolen
ovan sid. 15. Även dialektbelägget flcklan, vilket tydligt
framträder som en sg. form av realgenus, kan — ehuru
det väl får betraktas som överdriven misstänksamhet —
ursprungligen ha varit best. form neutrum pl., som så småningom genom missförstånd av ordelement (ändelsen -en)
har uppfattats som best. form sg. av ett mask. el. fem.
flced. — I Hl Va. 1706 uppträder jämte det ovan behandlade Flöden även Fläcka? [en gång] och Flädjen [tre gånger].
Möjligen kan i dialekten vid sidan om det för de båda
första exemplen ansatta flced en i:ön-avledning till adj. flat
ha förefunnits, d. v. s. fleedja, vilket så småningom genom
att -e inträngt från obl. kasus givit en nom. 'form fleedja.
Denna iön-avledning är sålunda identisk med fsv. flcetja,
da. flceclje 'dårskap, fåfänglighet'. I Ordb. o. DDS V sp. 17
översättes Flcede, en. flt. -r med »flade, flad mark, fladt
stykke land, agerskifte, en Flsede Sxd». Vad åter den
nämnda formen Fläcka? [Hl Va. 1706] beträffar, kan denna
icke omedelbart återföras på den nämnda ,iön-avledningen,
då de nordvästskånska målen icke känna något j-bortfall
i ord av denna typ. Även från Halland föreligger enligt
Möller och Rietz ett flöda med betydelsen 'jämnt, slätt fält
eller åkerstycke', utan att platsen, där ordet upptecknats
närmare angives. Detta hall. flöda har i Ortn: i Gbg I
sid. 239 återförts till ett *fIcetja f. r< *flat-iön], men det är
väl mer än tvivelaktigt, att ett äldre &tja skulle utveckla
sig till flöda, d. v. s. att -j- skulle falla. Även Ödeen har
i Smålands beb. hist. sid. 78 diskuterat detta hall. flöda, i
vilket han ser antingen ett *flaNön, utgående från en stam
med -p- dock under uttalande av misstanken att »i-förlusten knappast är ljudlagsenlig», eller återgående på en
germ. sidorot fiep-. I sistnämnda fall tänker han sig väl,
4
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att träda är ett ursprungligt *fieöön, men även detta torde
vara synnerligen problematiskt, då man i detta fall skulle
väntat ett dialektalt fle'va, d. v. s. -ö- skulle intervokaliskt
fallit bort. Såväl det hall, flöda som här ifrågavarande
form — om den nu hört hemma i rbm. eller är beroende
på skrivaren — är jag snarast böjd för att betrakta som
en kompromissform av det ovan nämnda *flckdja [eller
möjligen 71ced] och det om varjehanda flata ytor använda,
synnerligen frekventa flata [dial. flåda].
Betydelsen av namnet har varit 'jämnt, slått åkerfält'.
övr. namn. Lmk: Flad ängen Hl Hh. 1707 ä; [Flädh
åckers ändan Hl Va. 1706 å]; Flöde hålan Hl Hh. 1765.
Anm. Beträffande det hall, flöda är det väl troligt, att Rietz
anfört ordet efter Möller, som i sin tur erhållit det från de samlingar, som Kidron, prost i Halmstads hd, gjort. Hos Wigforss
SHF och i för mig tillgängliga senare samlingar från Halland
återfinnes icke ordet.
I Lb 1569 föreligger: Flis man At.
F. leden i ägonamnet är troligen gen. sg. till det i da.
dial. förekommande ficedel [änyda. fice(de)], namn på åtskilliga vattenväxter, företrädesvis kalmus och svärdslilja.
Jfr det av Linné i Sk. resa pag. 359 från nordvästra Skåne
antecknade /1 äj e [= Iris]. — S. leden är best. form sg. av
subst. mad; se avd. I. — Namnet har betecknat en mad,
där dylika vattenväxter vuxit.
Flögerna.
Lmk: Flögerne S1 S.S1. 1763, 1822; Flögerna Si S.S1. 1822; Flöijerna SI S.S1. 1822.
Att med absolut visshet bestämma sg. formen låter sig
icke göra, då ägonamnet endast uppträder i pl. best. form.
Som sannolikast håller jag dock före, att sg. formen är ett
dialektalt fkfga, som i pl. erhållit ovanstående för neutrala
1 Se Falk-Torp Et Wb. s. 244 under Flceg och Ordb. o. DDS
V sp. 15.
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subst. icke ovanliga form. Från skånskt område för övrigt
känner jag icke ordet, men det föreligger såväl från Sö.
Halland, flogal (flöja), som från Småland, flöke, med betydelseri '{åker-]stycke, jämnt, flatt åkerstycke', och står i
avljudsförhållande till subst. flak, bildat på samma avljudsstadium som fvn. flöki 'flundra', no. floke 2 m. Ilatt markStykke'. Utgångspunkten för namnet torde sålunda vara
ett ursprungligt *flökia. Jfr det enl. Rietz i sv. dialekter
förekommande flök n. 'ett stort lösryckt stycke, bit', och
det i bornholmskan föreliggande »F/öj 3 n., Strog, Strxkning, Udstrwkning: hugga ett stort flöj, hugge en stor
Strxkning - - - - ett flöj äjnga, et stort Sinn Engjord.» —
Den i sista exemplet ovan uppträdande försvagningen av
-g- till -j- torde bero på att ordet uppträtt som senare sammansättningsled. Se närmare härom hos Wigforss. SHF
sid. 442.
Namnet torde ha betecknat jämna, släta åkerfält i
omedelbar närhet av Södra Svalövs by. '
Fogdamaen. — Lmk: Fogdamaen Kt Ot. 1783 ä.
F. leden är gen. sg. av tjänstetiteln fogde. — S. leden
är best. form sg. av subst. mad; se avd. I. — Anledningen till namnet, som har betecknat en ängsmark norrut
från Olstorps by, är obekant.
Frankesbacken. — Lmk: Frankes backe, Frankes backen
Kt Ot. 1783 ä.
F. leden ser ut att vara gen. av personamnet Franke,
enl. Nielsen Oldd. Personn. sid. 26 bestyrkt från danskt
område.. Att -s- uppträder i kompositionsfogen för ett väntat
-a- [Franka-] är icke överraskande med hänsyn till tidpunkten för belägget. Som tillnamn föreligger Franke i ett
1 Wigforss

SHF s. 172 och 177.
Torp Nyno. Et. Ordb.
3 Espersen Bornh. Ordb.
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köpebrev av 1436 från Tommarp i Skåne 1. — Det finns
emellertid en omständighet, som gör, att man har rätt att
ställa sig tveksam inför antagandet, att f. leden i ägonamnet omedelbart skulle vara gen. av personnamnet Franke.
Från grannbyn Hilleshög föreligger år 1707 skrivningen
Franckoss- (3 ggr) — se nedan under övr. namn — och
då de båda sammansättningarna betecknade områden —
ängar — som gränsade intill varandra, finns det skäl för misstanken, att samma f. led ursprungligen ingått i de båda namnen. Möjligen har man att i skrivningen Franckoss- se en
sammansättning av det nämnda personnamnet Franke och
appellativet ås. I rbm. skulle en sammansättning frågka-åus
med all sannolikhet ge frågkaus. Detta aus kan möjligen, som
senare sammansättningsled och därmed åtföljande akcentreduktion, ha uttalats med någon dragning åt a, o-kvalitet,
och skrivaren — han skriver dessutom en gång franckas-,
se nedan — kan av den anledningen ha fått fram en form
Franckoss 2. Med. denna utgångspunkt tvingas Man emellertid till antagandet, att även skrivaren av Frankes backe etc.
missuppfattat f. leden och i denna sett en genitiv av personnamnet Franke. Hade de båda skrivningarna förelegat från
samma by, kunde man antagit, att skrivningen Franckoss1707 utgjort förlagan för. skrivaren av år 1783, och att
denne med avsikt ändrat f. leden Franckoss- till Frankes-.
Det är nämligen svårt att förstå, huru det förutsatta frdgkaus, även om dift. -au- undergått en kvalitetsförändring åt
o-hållet, kunnat uppfattas av skrivaren som Frankes. En
dylik reduktion av målets dift. -au- till -e- kan icke under
några omständigheter äga rum. — S. leden i ägonamnet
1 Breve

fra Middelalderen III s. 489.
Det är emellertid icke troligt — om nu ett ås kan anses
ligga dolt i f. leden — att skrivaren varit medveten om detta, då
man av honom väntat en hypersvecistisk skrivning -åss i stil med
andra skrivningar av hans hand, i vilka ett gammalt långt, eller
tidigt förlängt -a- ingår. Han skriver nämligen: g åss- (gås) gårds- etc.
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är subst. backe; se avd. I. — Ägonamnet har betecknat en
på en höjdsträckning belägen ängsmark i Olstorp invid
gränsen till Hilleshögs by.
Övr. namn. Lmk: Franckoss ängen, . . . med franckas
äng Hl Hh. 1707 ä; Frankes äng Kt Ot. 1783 ä.
Fredagen se under Långfredagen.
Fruns damm. — Lmk: Fruns dam Ibb 1735 ä, Fruernas Damm, Friiernes Damm Ibb 1762.
Det äldsta beläggets f. led är best. form gen. sg. av
fru, under det att de båda yngre beläggens f. led av någon
icke skönjbar anledning visa pl. form. På en miniatyrkarta över ön Ven av år 1848 1 läses: »Trakten där Thyko
Brahes vattendammar funnits». För att utnyttja vattenkraften i den lilla Möllebäcken — bl. a. för driften av den
papperskvarn, som anlades — lät Tyko Brahe anlägga ett
antal regleringsdammar på det vattensjuka området norr
om Uranienborg. Av allt att döma är det en av dessa
dammar, som i Lmk. 1735 kallas Fruns dam. En annan
damm heter vid samma tid [En liten holme i] Pyla dam.
Det anförda visar, att s. leden bör översättas med det vi
nu mena med damm (= vattensamling), icke med fördämning. Båda betydelserna förekomma som bekant både i
fsv. och fda. och användas långt 'ner i tiden. — Vilken
kvinna, som döljer sig bakom fru-titeln i f. leden är förborgat. Någon tradition är numera icke knuten till platsen.
Då man emellertid vet, att Tyko Brahe anlagt dessa dammar, skulle man kunna gissa på att det är Tyko Brahes
hustru, den ofrälse kvinnan från Knutstorp i Skåne, söm
åsyftas i f. leden, och som av en eller 'annan anledning
knutits till ifrågavarande damm. Hon var väl den enda
kvinna, som på denna tid [slutet av 1500-talet], såsomn
1 Lmk:

S:t Ibbs socken Akt 19.
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hustru åt en adelsman, hade rätt att bära denna titel på
den lilla ön.
Det är ängsmarken invid dammen, som namnet här
ovan betecknar.
Fulafjärding. — Pb: Fule fiering Gl. ä.
Endast detta belägg förekommer. Av allt att döma
innehåller f. leden gen. pl. av subst. fågel, fsv. fughl, da.
fugl och sk. dial. ful, varvid gh > w> bortfall, och i > u.
Man skulle möjligen — ehuru någon större sannolikhet för
ett sådant antagande knappast föreligger — i f. leden kunna
se ett helt annat ord, nämligen adj. ful, som är belagt såväl i fda. som i fsv. och sv. dial. med betydelsen högst
varierande ss. 'stinkande, rutten, dålig' m. m., men i sk. dial.
finns det, enl. Sk. Landsmålsfören:s saml., icke. Från Skytts
hd finns ordet antecknat, men upptecknaren anmärker
»inlånat?» . Detta behöver ju inte vara ett absolut bevis
för att icke ordet en gång varit levande i de skånska folkmålen, men det förminskar sannolikheten för att det här
skulle vara fråga om adj. ful. — S. leden är subst. fjärding:
se avd. I. — Under förutsättning att f. leden innehåller subst.
fågel, kan ägonamnet antagas ha uppkommit på det sättet,
att fåglar (av visst slag?) på grund av någon numera okänd
anledning plägat uppehålla sig på ifrågavarande fjärding.
Fulakroken. — Pb: Fule krogen Sm. å.
Beträffande f. leden hänvisas till det ovan, om f. leden
i närmast föregående namn, sagda. — Om s. leden, som
är best. form sg. av subst. krok, se avd. I. — Namnet kan
ha uppstått på så sätt, att fåglar (kanske i anmärkningsvärt stort antal) brukat ha sitt tillhåll på ett som krok
betecknat område, vilket nu till dags icke kan lokaliseras.
övr. namn. Pb: Fule tofften Gl. å.
Anm. till namnen med Fule- som f. led.
I Upl:s lagen förekommer ett [nia ren, »en smal ren på
hvilken fåglar kunna sitta, men ingen gångstig eller våg år».
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Dess motsats är gangu ren, »åkerren, på hvilken är gångstig»1. Det
framgår sålunda, att f. leden fugla- är diminuerande. Några parallella exempel från danskt eller sydsvenskt område ha icke kunnat uppletas. Enl. Rietz förekommer i Västergötland uttr. fuglabit, m. »ottemåltid, bestående af en munnsbit mat tidigt om morgonen innan man under sommartiden går ut till arbetet». Även
hår kan väl fugla- betraktas som diminuerande. I båda de anförda
exemplen skulle man alltså kunna översätta f. leden med 'obetydligt, litet' el. dyl. Beträffande det av Rietz från Västergötland
anförda fugla-bit bör dock den reservationen göras, att man möjligen däri har att se samma betydelse som motsvarande sammansättning har på andra håll; se härom Li~ Nsv. »gök» i Spr. o.
st. 6 sid. 97 f. och Wiklund 6 sid. 249 if.

Fyllingen. — Lb 1569: Fyllingen, Lille fylling, Store
fylling Vs. — Lmk: Föllingarne Vs. 1706 å; Fyllingarne
G1 N.GI. 1802 ä.
Det förefaller naturligast att betrakta detta ägonamn
som ett verbalsubst. till fylla, fsv. fylla, fda. fylke. Som
regel gäller, att -y- står kvar frf. dentalt -I- men öve.rgår
till -ö- frf. supradentaler. I flera sk. dialekter får man
emellertid räkna med en tendens till öppnare ljud, d. v. s.
y > o, » även framför dentalt -I-, så t. ex. i rbm. och i
dial. i Frosta hd, där såväl fykt som fåla, faa föreligger.
Från denna synpunkt sett är Föllingarne en rent dialektal
form. 2 - Betydelsen av namnet kan ha varit 'fyllnadsstycke' eller 'tillägg', som, t. ex. vid skifte eller delning,
av en eller annan orsak fått utgöra fyllnad — ersättning.
Man skulle även kunna tänka sig ett annat verb som
underlag för ifrågavarande verbalsubst. nämligen följa, fsv.
fylghia, fda. fylghce, ehuru sannolikheten för ett sådant antagande förefaller betydligt mindre. De båda exemplen ovan
med y-Vokal skulle då ha denna vokalkvalitet i skrivningarna
1 Schlyters ed.
2 Formerna för . ifrågavarande verbalsubst. i det moderna
rbm. äro: fön, finn2p, fping. Även föln, fyk har jag hört.
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bevarad från äldre tid, vilket i och för sig icke är omöjligt. Jfr Lis Jacobsen Studier sid. 247. I detta fall skulle
då det första exemplet ur Lmk. Föllingarne visa den ovan
omtalade övergången g> ö frf. supradentalt -1-. Vidare
får man räkna med assimilationen lgh > If 11; jfr t. ex.
fga [fida] 'fylla' v. från Oxie och Skytts hd:er i Skåne 1
och Lis Jacobsen Studier sid. 163. — Ett dylikt fylling
som namn borde väl då ha betytt ungefär 'det som [av
ålder] tillhört eller följt med ifrågavarande bys ägor'.
övr. namn. Lmk: Föllings åcker lööt Vs. 1706. ä.
Fyrhörningen [rbm. fihajåhng, fyithökng 'fyrhörning'].
— Lb 1569: Fiire hiorningen Vs. — Lmk: Fyrgörningen Sb.
1782 ä, Kt Ot. 1783 ä; Store fyrgörning, Lille fyrgörning Kt
Söv. 1783 å; Fyrhörningen Hl Va. 1706 å, Tt. 1709 å, At
Rh. 1726 å, Sb. 1746 å, 1782 å, At Rh. 1764, Kt Ot. 1783
ä, GI N.G1. 1805 å; Wästra fyrhörningen å, östra fyrhörningOn Kt Ot. 1783 ä; Fyr hörningarne Hl Va. 1804.
F. leden utgöres av räkneordet fyra. Om i-kvaliteten
i • detta ord se nu -senast Br.-N. Gd. Gr. sid.. 217 ff: Anm.
1, och där cit. litteratur. — S. leden innehåller subst. hörning; se avd. I. — I de fall, där det varit möjligt att genom kartor kontrollera ägofigurernas geometriska utseende,
ha dessa figurer, oberoende av formen för övrigt, alltid
varit försedda med fyra vinklar — hörn.
övr. namn. Lb 1569: Fiire hiörnings eng Vs; Fiire
hiornings agerenn Bb Ht. — Lmk: Fyrhörnings ängen Sb.
1746 ä.
Fyrkanten [rbm. firkönt 'fyrkant']. — Lmk: Fyrkanten

Fs. 1777, 1804, SI Av. 1796.
F. leden är densamma som i föregående namn. — Om
s. leden, som är best. form sg. till subst. kant, se avd. I.
1 Sk.

Landsmålsfören:s saml.
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Namnet har betecknat ägofigurer, som begränsats av fyra
sidor — kanter.
I Ortn. i Gbg I sid. 47 läses: »Trehörning'en . . . el.
Trekanten . . . Namnet åsattes. platsen på grund av ägornas form av prosten Fast vid ett husförhör, och samtidigt
bildades på liknande grund namnet Fyrhörningen . .».
Här är det tydligen fråga om en mycket sen namngivning.
Men även om under tidernas lopp skillnaden mellan Trehörningen—Fyrhörningen å ena sidan och Trekan ten—Fyrkanten å andra sidan så småningomi suddats ut, så håller
jag dock för troligt, att de båda namntyperna ursprungligen
haft olika karaktäristika att tacka för tillkomsten. Hos
Hellqvist Sjönamn sid. 642 läses under Trekanten: »Namnet, af räkneordet tre och subst. kant, är likbetydande med
.». Bland de till närmare ett
Trehörningen, Treskaten
femtiotal uppgående beläggen på sjönamnet Trehörningen 1
har jag på GS. letat upp ett stort antal, men minst av allt
har. jag- funnit _någon trekantig. form på dessa sjöar. Däremot hava de alltid befunnits innehålla tre (ibland flera)
— ofta spetsiga — vinklar, hörn eller rättare sagt vikar 2.
Av de tvänne sjöar, som bära namnet Trekanten (se ovan
a. st.) påminner den ena — i Brännkyrka sn, Svartlösa
hd, Sdml. — mest om en rektangel utan skarpt markerade
vinklar. Möjligt är, att sjön tidigare haft en annan form.
Den andra sjön däremot — i V. Våla sn, Norbärgs hd,
Vstml. — visar sig på kartan som en typisk liksidig triangel, en form, som väl motiverar namnet Trekanten, och
som naturligtvis även skulle kunnat gjort namnet Trehörningen berättigat. Av det anförda förefaller det icke vara
omotiverat att hålla de båda namnen i sär, då enligt min
mening olika faktorer legat till grund för namnen, nämSist a. a. s. 639 ft
Jfr Sahlgren Skagershults sn:s naturn. s. 115 under TryssUngen.
2
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ligen i ena fallet hörnen—vinklarna, i andra fallet sidorna—
kanterna.
övr. namn. Lb 1569: Ett fire kant sticke Hl; Uid
fiirekant sticked Tt. ä.
Fållen [rbm. f ed 'fålla, kreatursfålla'], — Lmk: Fållen
å. ä, Fålla Si Mkg. 1824.
I fda. föreligger fald, i rbm. fal, i sv. ha vi från relativt sen tid 1 en svag -form fålla 2, som bör gå tillbaka på
ett fsv. *falda f. 'inhägnad plats för boskap, kreatursfålla'.
— Första exemplet ovan är best. form sg. av rbm:s fal, identiskt med fda. fald, med förlängning av vokalen frf. -Id-, som
assimilerats till -Il-, varvid sekundär förkortning av den
frf. -Id- uppkomna långa vokalen ägt rum. Detta från rbm.
nämnda fal pl. f &la återfinnes icke i Sk. Landsmålsfören:s
saml. i den ovan anförda betydelsen. Efterforskningar gåvo
dock vid handen, att ordet levde kvar, och just i Rönnebergs. hd. Efter hänvändelse till flera åldriga personer utan
resultat, påträffades. slutligen en åttiofemåring, som meddelade att fal pl. /Vila betydde ett med stengärdsgård avgränsat område vid gården; där kreaturen, företrädesvis fåren,
höllos innestängda om nätterna sommartiden. Härmed kan
jämföras betydelsen av det da. Fold 3 »fast ell. flyttelig indhegning (paa en mark) isxr bestemt til grsseplads for
basgaaende husdyr». Man skulle med an!. av det andra
exemplet ovan — Fålla — vara benägen att i detta se den
dialektala pl. formen, men allt tyder på, att det här är
fråga om sg. formen fålla, vilken väl varit den för skrivaren
normala. — Att Fållen—Fålla kommit att upptagas som
ägonamn beror naturligtvis på att en dylik hägnad varit
uppförd på området ifråga.
1 Se

Hellquist Et. Ordb.
SAOB meddelar: »förr äv. fåll».
3 Ordb. o. DDS V sp. 104 f.

2
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Fädriften [rbm. fcedigift 'fä- kreatursgata']. — Lmk:
Fädriften Bb Ht. 1807, Si Mkg. 1824 ä.
F. leden innehåller subst.. fä 'boskap'. — Om s. leden,
som är identisk med rbm:s dhpft, se avd. I. — Som ägonamn
är Fädriften likbetydande med det enkla Dröften sid. 33.
Fäladen [rbm. fc_klad betyder nu 'icke uppodlad — oftast stenbunden — betesmark'].
Lmk: Fäladen G1 Ö.G1.
1780; Stora fäladen Kt. 1802; Lille Fäladen Hl Et. 1805 ä.
Namnet är identiskt med fda. subst. fcelap, fcelcep, rbm.
flad 'betesmark'. Ordet är sammansatt av subst. fä och
ett ord av omtvistat ursprung, troligen ett mot fvn. laö
'land' svarande subst. — Namnet ovan har betecknat 'till
byn hörande gemensam betesmark'. Den av Linné Sk.
Resa pag. 173 anförda betydelsen av ungefär 'för året
vilande vång' är icke bekant från Rönnebergs hd, och av
tillgängliga äldre lantmäterihandlingar kan icke heller en
dylik betydelse utläsas från det behandlade området.
övr. namn. Lmk: Fälads ängen Hl Va. 1706 ä, Kt.
omkr. 1715 ä, Sk. 1753, Kt Ot. 1783 ä; Fälads ängarne
Sk. 1757, Hl Va. 1804; Fälads åkrar Hl Et. 1805; Fälads
bohlen Tr. 1708 ä; Fälads bolen Tr. 1774; Fälads kroken
Kt. 1802; [Fälads kroks ängen Hl Et. 1805]; Fälads lyckan
Sk. .1756; Fälads stycket Bb Ttp 1796, Si. 1835 å; Stora
fälads fallet Kt. 1805 ä, At Nm. 1805; Fälads andelen Öj. 1803.
Fåstekärret. — Lmk: Fäste kärr, Fäste käret Si Mkg.
1824 ä.
F. leden innehåller antingen subst. fästa 1 eller verbet
fästa med den från Danmark och förutvarande danska provinser speciella betydelsen 'lagligen (bort)arrendera på en
eller flera personers livstid'. — S. leden är subst, kärr; se
avd. I. — Namnet' betecknas som äng i lantmäterihand1 Se

SAOB.
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ungarna, och det är väl egentligen den i kärret förekommande grässkörden, som givit anledning till »fästan».
övr. namn. Lmk: Östre Fästängarne, Wästre Fästängarne Sk Tg. 1756; Fäste ängarne Sk Tg. 1838.
Galgaströmmen. — Lmk: Galga strömmen, Galga strömen, Galga strömmarne, Galga strömarne Vs. 1706 å.
Sammansättningen uppträder endast i Lmk. Vs. 1706,
men där ett flertal gånger. Även på den geometriska kartan över Vadensjö by av samma år är namnet — Galga
strömmarna — utsatt och lokaliserat intill gränsen av det
område av Rönneberga by, där i ett flertal ägonamn den
sistnämnda byns karaktär av gammalt tingsställe tydligt
framträder. Jfr nedan sid. 62 f. Rent formellt sett företer
sammansättningen intet anmärkningsvärt — f. leden är
tydligen gen. av subst. galge, och s. leden innehåller subst.
ström. — S. leden -ström verkar emellertid något anspråksfull med hänsyn till det obetydliga — numera på detta
ställe igenlagda — lilla vattendrag, som på den ovannämnda
kartan inprickats i själva gränsen mellan Vadensjö och
Rönneberga byar, och som erhållit sitt tillflöde från fyra
stycken källor, även dessa markerade på den nämnda kartan, ehuru de äro belägna på andra sidan byrenen något
hundratal meter inne på 'Rönneberga bys område. En av
dessa källor återfinnes på den geom. kartan över Rönneberga by av år 1726 under namnet Galga kinan. På samma
karta står — i nordlig riktning från källan — Galga högen
utsatt, också den helt nära gränsen till Vadensjö. — Namnet har väl uppstått på det sättet, att man iakttagit, att
vattenådrorna, som tillfört källorna resp. Galjaströmmen
vatten, kommit från den plats, där galgen eller galgarna
haft sin plats. Eller skall man anse namnet som en redukt
av *getbaiplastn,hman el. dyl., som sedan i sin tur överförts
som ägonamn på ifrågavarande åkrar?
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Anm. Det kan ifrågasättas, huruvida subst. ström tillhört
folkmålet i nordvästra Skåne. Från sk. dialekterna är det mycket
sparsamt belagt. I Rönnebergs hd tillhör det åtminstone numera
icke folkmålet. Kan man möjligen genom användandet av en s. led
-ström, som här torde vara relativt sällsynt, däri ha velat inlägga
något av den högtidlighet och mystik, som alltid varit förknippad
med dylika avrättsplatser. Man har kanske rent av, anknytande
till den gamla folkliga föreställningen om källor, som sprungit
fram ur jorden, där en människa — oskyldigt — ljutit döden,
ansett den på platsen förekommande galgen som orsak till
vattenflödet.
övr. namn. Lb 1569: Galie engenn, Galle engenn At
Rh; [Galie biers agir Vs.]. — Pb: Gallie eng Rb. — Lmk:
Galg ängen, Galga stycket å. At Rh. 1726; Lilla galga lyckan
Hl An. 1780.
Galgådran. — Lmk: Galg ådran At Rh. 1726.
I f. leden ingår subst. galge. — För s. leden, som är
best. form sg. av subst. ådra, kan i detta fall knappast
någon annan betydelse än 'vattenådra, källådra' vara tänkbar; se avd. I. — Namnet är lokaliserat till det område i
Rönneberga, där så många ägonamn framhäva platsens
karaktär av gammalt tingsställe. Namnet har väl tillkommit på grund av en källådra, som lupit i dagen i närheten
av en på platsen uppställd galge.
I Pb. föreligger: [En eng kallis] galstud G1 Hh. ä.
Namnet uppträder endast en gång. Den slutljudande
konsonanten -d- är i handskriften försedd med en »släng»,
som går tillbaka under senare delen av ordet och i en avskrift av Pb. från 1747 uppfattats som ett -s-, och namnet
förekommer där under formen gallstuds. Detta är emellertid missuppfattning, och den nämnda »slängen» har antingen
ingen betydelse alls, eller också kan den uppfattas (möjligen!) som förkortningstecken för best. slutartikel. Frånvaron av dialektbelägg på namnet gör tolkningen vansklig.
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— Som f. led torde kunna ansättas subst. galge, fda. galghe
(galne, galle), fsv. galghe. I ifrågavarande f. led får man
räkna med en övergång Igh> if> il, varvid assimilationen
enkelskrivits och slutvokalen synkoperats; jfr skrivningen i
avskr. gall- och Galle berget (1584) hos Falkman Ortn. i
Skåne sid. 218. I Lb 1.569 skrives en och samma äng än
Galie engenn än Galle engenn At Rb. Troligen ingår galge
med ovan relaterade övergångar även i det från Särslöv,
Oxie hd, antecknade ga/chean-1. Att vi i- detta sista ex. icke
ha att göra med adj. gall, fsv. galder, fda. gold 'ofruktbar,
steril' framgår därav, att detta adj. i de skånska dialekterna
i allmänhet skulle uppträda med d-kvalitet ged : gql 2
även i svagtonig ställning — såvida man icke vill räkna med
svenskt riksspråksinflytande, ett antagande, som förefaller
föga sannolikt. — S. leden -stud kan vara identisk med
fda. studh f., fsv. stup (stop), fvn. stuå (sto0)- f. o. n. 'stolpe,
stock, pelare' m. m. Från Kalkar IV sid. 176 kan citeras:
»Som han gik frw studhen oc war nylle hudhstrugen». —
Sammansättningen ovan torde sålunda i modern tid kunna
översättas ned ungefär 'galgstolpe stock'. De närmare
omständigheterna vid namngivningen kunna icke preciseras,
men troligast är väl, att ifrågavarande äng erhållit sitt namn
därav, att en galge där varit uppförd. Att lägga märke till
är, att Glumslöv, där detta namn förekommer, är en •av
häradets gamla tingsplatser, och det är mot denna bakgrund
ägonamnet bör ses. Ännu kunna de gamla i bygden berätta
om avrättningar, som ägt rum på gåliabeike,n, och att de
varit åsyna vittnen till huru missdådare där flngo spö.
Även i Rönneberga by, Asmundtorps sn, lämna oss ett flertal ägonamn bevis• på att också här varit en av häradets
gamla tingsplatser. Så t. ex. — för att endast taga ett par
ex. ur Lb 1569— förekomma här: Tinghogis agerenn, Tingweys agerenn, Galie engenn, och de enligt min mening även
1 Se Sk. Landsmålsfören:s saml.
2 Sist a. saml.
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till denna grupp hörande Tiu.ffue dals engenn. Horedals
agerenn m. fl. Vidare förekommer också här motsvarigheten till det ovan nämnda stup, stop, i det Pb. från denna
plats har Staden — Stöden — Stöder; Lb 1569: Stodenn —
-s'toddenn, och Lmk. At Rb. 1726:. Mödan — (Stötan —
Stöterna) m. fl. former. — Den i vårt namn ovan förekommande s. leden stud har i fornspråket kunnat bildi. även
betyda 'understöd, hjälp, avgift, skatt' m. m. Se t. ex.
Schlyter Sk. L. V. 3 13: »um konungs stuth»; Kålkar IV
sid. 176 under Stud 4: »giffuer huercken stud eller leding»
(1552). Detta nämnes därför, att en avlägsen möjlighet ju
kan finnas, att ifrågavarande ängs avkastning använts till
underhåll av tingsplatsens galge — eller galgar, och att
namnet uppkommit på grund härav.
Galtaspjällen. — Lmk: Galla spiellen Vs. 1706 å. Samma
namn är troligen det i Lmk. Ibb 1735 förekommande Gallaspiellet, ehuru ett förbiseende av skrivaren kommit f. leden
att framträda på ovanstående sätt.
F. leden i ägonamnet är gen. pl. av subst. galt, fsv.
galter, da. galt, rbm. galt. — S. leden innehåller det i ägonamn vanliga subst. spjäll; se avd. I. — Namnet har enl.
kartan över Vs. 1706 betecknat 'åkrar av fyrkantigt, oregelbundet utseende'. De närmare omständigheterna, som givit
anledning till att galt 'snöpt hansvin' ingått i ägonamnet,
är numera icke bekant.
Ganen. — Lmk: Ganen Bb Vä. omkr. 1715; Norre
Gannan, Södre Gannan, Norre Gannerna, Södre Gannerna
Bb Ht. 1765; Södra Gannan, Norra Gannan Bb Ht. 1807.
Beläggen avse samma område. Ett byte av mark har
nämligen ägt rum mellan byarna Värmö och Hällstorp, båda
belägna intill varandra i I3illeberga sn. Därpå beror, att
ägonamnet från Bb Vä. omkr. 1715 sedermera ingår i Bb
Ht. 1765, 1807. 1 Bb Ht. 1756 angives efter de särskilda
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ägonamnen på området markens beskaffenhet. Norre, Södre
Gannan etc. betecknas sålunda ss. 'sid hårdvall, tuvig, stenig
och mager' samt på sina ställen 'bevuxen med ljung'. Vid
besök på platsen kunde intet anmärkningsvärt i topografiskt
hänseende iakttagas. — Betraktar man den tidigast belagda
formen isolerad, kunde man vara böjd för att i denna se
best. form sg. mask. el. fem. el. best. form pl. neutr. till
sv. dial. gan, fsv. gan f. 'gap, gom'. I sk. dial. uppträder
nämligen detta gan både som mask, fem, och neutr.; i
danskan föreligger en svag sidoform gane med samma betydelse. De ovan anförda sammansättningarna visa alla
-im-, och man skulle kunna misstänka, att utgångspunkten
för namnet är en helt annan än det nämnda gan, t. ex.
att det vore fråga om en assimilation av -nd-. Det enda
ord, som då på allvar skulle kunna komma ifråga, vore
motsvarigheten till fvn. gandr m. 'stav, käpp, trollstav', no.
gand m. 'pinne', ösv. dial. gand 'torr fura' 1. Detta skulle
på här ifrågavarande område — i normaliserat talspråk —
ge gann [dial gan]. Från Öland anför Rietz sid. 185 gånder
m. »gren på ett trä», som kan vara identiskt med fvn. gandr.
För övrigt har ordet icke återfunnits i sydsv. dial., och
danskans gan(d) i Ordb. o. DDS VI sp. 664 förefaller att
vara ett rent litterärt inlån från västn. område. Om vi
fortfarande hålla oss till de ovannämnda sammansättningarna, skulle vi dessutom tvingas att antaga en sidoform
*ganda, som icke är känd från något håll, och i den
tidigaste belagda formen — Ganen — räkna med felskrivning av ett väntat Gannen. Att döma av skrivningarna
föreligger sålunda ingen större sannolikhet för att detta ord
ingår i namnet, ehuru ordets betydelse icke lägger hinder
i vägen. Ägonamn, i vilka betydelsen av stav, stock, käpp,
pinne etc. ingår, äro nämligen synnerligen vanliga. — Om
vi återvända till gan 'gap, gom', få vi även här i samman1 Vendell

Ordb. s. 259.
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sättningarna förutsätta en svag form, vartill man dock har
en parallell i danskan, där ordet numera uteslutande uppträder som svagt subst. Angående de genomgående skrivningarna med -nn- kunna dessa förklaras sålunda, att vid
akcentreduceringen i sammansättningar vokalen förkortats
och den därpå följande konsonanten förlängts. Härpå
finnas sporadiska exempel även i de sk. dial., i vilka vokalen i den gamla korta rotstavelsen regelbundet undergått
förlängning. Skulle ett gan varit utgångspunkten för namnet,
torde det väl närmast ha varit terrängförhållanden, ehuru
nu icke skönjbara, som avsetts.
Även andra förklaringsmöjligheter skulle kunna tänkas.
Att med ledning endast av skriftformerna draga några säkra
slutsatser angående ägonamnets härledning låter sig knappast göra. Frånvaron av dialektbelägg är i ett fall som
detta särskilt besvärande. Synnerligen upplysande hade det
varit, om vokalkvaliteten [a el. a] genom en uttalsform
kunnat fastställas.
övr. namn. Lmk: Norre Gann-Engen Bb Ht. 1765.
Gatan {rbm. Oda betyder numera ('huvud-)väg genom
by']. — Lmk: Gatan SI Kat. 1838.
Namnet är best. form sg. till subst. gata.
Med gatan i en skånsk by före utbrytningen avsågs
det område, kring vilket byns gårdar voro grupperade.
Gatan var alltså en sorts allmänning, och längs med denna
kunde byns huvudväg gå fram, eller också skar denna väg
samfällda gatan, som mynnade ut i fädriften — skild från
denna genom ett led — vilken ledde till byns gemensamma
utmark el. fälad. Bygatan användes bl. a. till betesplats
åt byns alla småkreatur och tjänade också som samlingsplats för byborna. I en beskrivning över Hilleshögs by,
Härslövs sn, 1764-69 1 återfinnes följande: »Åboarnas samlingsplats är mit uppå gatan utj Byen, omkringsatt med
1 Lmk. Akt 8.
5
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pilar, träd och med en grop utj en rundel instängd. Hvarje
åbo har sin sten att sittia uppå och sin Pihl derhos. Åldermans sätet är mit utj. Genom Ispector Stenroths försorg och anstalt är denna anläggning gjordt åhr 1762».
Det anförda kan tjäna som ett observandum, att varje i
våra dagar påträffad »stensättning» icke med nödvändighet
behöver tillskrivas förhistorisk tid.
övr. namn. Lb 1569: Gade stickidtt At; [Gadeleds
agerenn At Rb; Gadeleds tofftenn Tt; Dett sondre gadeleds
spieldtt, Dett norre gadeleds spieldtt Kt.]; y gade wongen
Tt. — Pb: [Gade kierss eng, Gade shouffs eng Gl Hh. ä].
— Lmk: Gate Backen Öl Tul. 1709; Gate wången Tt. 1709
å. ä, Tt Hj. 1808; Gate stycken Tt Rh. 1709 å; Gatestycket
Tr Tst. 1776 å. ä; Gate åker, Gate ängen Kt Söv. 1783;
Gatelyckan Kt Söv. 1783 å, Fs. 1804; Gatu lyckan Kt Söv.
1805; Gatelyckorne Hl Aa. 1780; Gatu lyckorne SI Kat.
1838; Gatumarken Tt Lh. 1807, SI Kat. 1838; Gate tofterne
Sk Nb. 1756 å, Öl Tul. 1778, Sk Tg. 1838; [Gateleeds åcker
Hl Hh. 1707; Gateleds tofterne Tt Hj. 1756; Gatuleds tofterne
Tt Hj. 1808; Gatuleds hålan Hl Hh. 1765; Gatuleds kroken
Tt Hj. 1791, 1808; Gateängs stycket Kt Söv. 1783 å; Wästra,
Östra Gatewångs fallet Tt. 1777; Gateängsstycks löten Kt
Söv. 1783 ä; Gatelöfs ängarne Sk Nb. 1757].
Geren [rbm. gba, 'nedre delen av skjorta, särk, som
oftast gjordes av grövre tyg än den övre delen']. — Pb:
Gierind K-löv å; Gierindt Sm. å; Giering Ö.G1. å. — Lmk:
Gieren Hl Hh. 1707, Bb Sm. omkr. 1715; Geren Bb Sm.
omkr. 1715, SI. 1824; Gere, Gerar Fs. 1777; Gärarna Sk
Kis. 1756?
Namnet är identiskt med det ännu i dialekterna förekommande subst. gere, fsv. fda. gere, fvn. geiri m. 'kil, kilformigt stycke'. Beträffande skrivningarna i Pb. med -id,
-indt, se ovan under Backen sid. 6 f. Det sista exemplet ur
Pb. skulle möjligen kunna föranleda något tvivel angående
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ursprunget. I danskan föreligger nämligen subst. gering i och
i Sö. Skåne gäring, vilket Rietz sid. 191 översätter med
»ett hörn af två bräder, sammanfogade så att de bilda en
half rät vinkel». Det torde emellertid vara ganska säkert,
att även detta ex. innehåller subst. gere, och att skrivningen
med -ng- endast beror på sammanblandning med -nd- 2.
De tidigaste beläggen i exempelsamlingen visa affricering
av g > gi framför starktonigt -2-. — Formen på ifrågavarande ägofigurer har givit anledning till resp. namn. Jfr
hos Sdw. under gere sid. 397.
I exem
. pelsamlingen har det sista belägget — Görarna
— försetts med ett frågetecken. I de fall, där ovanstående
ägonanin å tillgängliga geom. kartor kunnat kontrolleras
och identifieras, ha alla utom detta sista betecknat mer
eller mindre utpräglade kilformiga ägofigurer. I och för
sig behöver detta icke vara avgörande för att i det sista
namnet se annat ursprung än rbm:s ja, men en omständighet tillkommer, som kanske icke bör lämnas alldeles ur
räkningen. Överallt i de sk. folkmålen uppträder e-vokal
i ft/ta, och en mera öppen vok.-kvalitet -ce-, som skulle
kunna vara tänkbar i ställningen frf. -r- i ordet, har icke
på något håll iakttagits 3. Ett rent skrivfel -ä- för -e- kan
naturligtvis ha insmugit sig — det är under denna förutsättning namnet uppförts här ovan — men å andra sidan
kan ä-kvaliteten ge anledning att misstänka ett annat subst.,
nämligen de sk. dialekternas jcp,' — identiskt med fsv.
icepur ni. 'kant', fvn. jaöarr, Murr — som underlag för
namnet. Detta J" med betydelsen 'ås, vall, höjdsträckning'
är enl. Sk. Landsmålsfören:s saml. belagt från skilda håll
i Skåne, och från Oxie hd kan anföras: »jcenbölcan ortn.
Järavallen, en strandvall vid Limhamns fiskläge, nu till
1 Se Ordb. o. DDS.
2 Se t. ex. Lis Jacobsen Studier s. 159 f.
3 Från Ö. Göinge hd föreligger diftong, som går tillbaka på
gammalt långt -e-.

68
största delen utjämnad. Även Ok« el. jeethavalan». Från
Vemmenhögs hd: »y^bcike,, vanl. • pl. best. f. ycehbdkana,
strandvallarna; utmed sjöstranden löpande upphöjd vall:
himascloss, yte&bciles, (invid Smyge)». I norra Skåne, V. Göinge
hd, förekommer jc_eh i bet. 'rullstensås' t. ex. »hcestveda icek».
övr. pamn. Lmk: Gera fallet Fs. 1777, 1804.
Pb: Gidde killen Rb. ä.
Getakillan.
F. leden är gen. pl. av djurnamnet get, rbm. jed pl.
jhla.4. Den starka palataliseringen e> i, som f. leden visar
här, är icke för handen i rbm. men väl känd från andra
skånska och även danska dialekter. — S. leden är da.
kilde; se avd. I. — Namnet på källan har överförts på den
invid densamma liggande ängen.
Getakärr ftdalpit Hl Hh. — Lmk: Geta kiärr Hl Hh.
1765.
F. leden är gen. pl. av djurnamnet get, och s. leden
är subst. kärr; se avd. I. — Namnet har betecknat ett
numera utdikat litet kärr. En åttiofemåring — nu död —
berättade, att hans morfar talat om, att en gumma försökt
dränka sin get och sig själv i kärret, då danskarna på
1660-talet avbrände Hilleshögs by. Den lämnade förklaringen till namnet får väl lämnas åt sitt värde och bör
kanske närmast tillskrivas en frodig fantasi. I samma by,
några hundra meter från Gelakärret, låg tidigare ett mindre
kärr [markerat på geom. kartan 1765], som hette Ysna kiärr,
i vilket f. leden tydligen är gammal gen. pl. till djurnamnet
oxe. Även gris ingår i namnet på ett kärr från samma by,
vilket framgår av skrivningen Grgssackiärs ängen (1707).
övr. namn. Lmk: Geeta kiärs åcker Hl Hh. 1707;
[Geta åckers åckerlööt, Geet och liuss åckers åcker, Geet
och liusa kiär Hl Hh. 1707].
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Gravarna [rbm. grav pl. graven gravar (även: grava)]. —
Lmk: Grafvorne Hl Et. 1805 ä.
Namnet är best. form pl. till rbm:s pay och har betecknat naturliga fördjupningar i marken.
Grisakärr. — Lmk: Grisa kärr Gl N.G1. 1805 ä.
F. leden är gen. pl. av djurnamnet gris, rhm:s gris pl.
grisa. — Om s. leden se avd. I. — Den speciella anledningen till ägonamnet är icke känd.
övr. namn. Lb 1569: Griisse ager, Griiss ager, Griiss
engen, [Griissenge eng] Fs. — Lmk: Gryss ängen, Gryss
ängarne Sk. 1757; Gryssackiärs ängen Hl Hh. 1707; Grysa
kiärs ängen Gl. omkr. 1715.
Gropavallen. — Lmk: Gråfva vallen (?) Hl Et. 1805.
F. leden är gen. av subst. grop, rbm:s grov med den
i målet vanliga övergången av p (> b)> v i denna ställning. Skrivningen visar d-kvalitet, som i detta ord icke
är känd i rbm., men väl bekant från sydskånska mål och
ödanskan samt från Bornholm, där ö> å frf. urspr. -p-.
Såväl i rbm. som i andra sk. dial. betecknar grop alltid
'dike'. — S. leden (otydligt skriven) skall troligen vara
best. form' sg. till subst. vall; se avd. I.
Med sammansättningen — under förutsättning att s. leden innehåller vall — kan möjligen ha avsetts en utmed
ett dike befintlig jordvall. eller marken därintill.
övr. namn. Lmk: Gropa stycket, Gropa stumpen Bb
Ttp 1796; Grop ängen Hl Aa. 1780.
Gryt. — Lmk: Gryt Fs. 1777.
Om ägonamnet är identiskt med fsv. gryt, fvn. grfrit
'sten, stenbunden mark' etc. eller best. form sg. till det av
gryt uppkomna gry, som har samma betydelse, kan icke
, med säkerhet avgöras. Det yngre subst. gry — belagt i
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sv. från 1700-talet och i danskan från samma tid i den
handskrivna danska ordboken av Matthias Moth (ca. 1647
—1719) — anses ha uppstått på det sättet, att slutljudande
-t- i gryt uppfattats som best. art. Se härom Kock Om
spr:s förändr. sid. 120. På området, som i storskifteshandlingen över Felestads by 1777 skrives Gryt, ligger nu en
gård, som kallas Mad, vilket kan tolkas så, att även i rbm.
det till grund för namnet liggande substantivet varit den
korrumperade formen gry. Jfr härmed det från Harjagers
hd i Kävlinge sn förekommande ortnamnet Mvliga ghy 'en
stenig fäladsmark'. Jag är emellertid icke övertygad om
'att den kortare formen gry uppkommit av gryt genom »missuppfattning» 1, som Kock på ovan a. ställe uttrycker sig.
, Tänkbart är, att den kortare formen gry kan ha uppkommit i dialekter, där en utveckling från best. formen
grytet till gryet varit förhanden. . Om en dylik utveckling,
som givit till resultat sup. och perf. part.-formerna skat
resp. skad 'slitit' bhbat resp. bhbad 'brutit • etc. se Wigforss
SHF sid. 442 Anm. 3. Från en sålunda uppkommen best.
form ghyat — ghjad skulle man då kunna antaga, att en
obest. form g/ty utsöndrats. Det bör emellertid framhållas,
att en utveckling av antydd art i med gryt likartade appellativer ss. fat, spjut, nät icke kunnat uppletas.
Namnet .har betecknat stenig mark.
övr. namn. Lmk: Gryts åkrarne, Gryts stycken Fs.
1777; Gryts ängarne Ps. 1777, 180.4; Grytts åckrarne, Grytts
ängarne Fs. 1804; ? Grys kullen Tr Tst. 1776; ? Grys kull
Tr Tst. 1810.
Grytorna. — Lmk: Gryterne Gl N.G1. 1802.
En gård, som efter enskiftet i Glumslöv 1805, flyttades
ut på området, som 1802 skrevs Gryterne, kallas ännu gr#dan.
Ägonamnet, som är best. form pl. till subst. gryta [en av1 Samma

antagande återfinnes i SAOB.
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ledning till gryt 'sten'], har betecknat naturliga, rundade
fördjupningar i marken: Huruvida man förutom håligheten även velat i namnet inlägga en antydan om att marken var stenig, kan numera icke avgöras.
Gudan [rbm. Oda, (jjda, j,da) 'kreatursgata']. — Lmk:

Gutan Bb. 1762, 1795.
I Rönnebergs hd har tidigare för att — jämte det
ovan sid. 33 behandlade Dröften -L beteckna den från byn
till fäladsmarken ledande kreatursgatan, använts formerna:
gitdan, iitdan, och »dan. Den största frekvensen förefaller
den först nämnda formen gicdan ha haft. Sålunda har jag
upptecknat den inom Rönnebergs hd i At Rh., SI Mkg. och
Hl. Av de övriga båda formerna är jiulan från Hl Hh.
och jOan från At Nm. Ingen av formerna lever kvar i
den nu talade dialekten inom häradet. Vad den sistnämnda
formen jcian angår, så är den en bildning till verbet gjuta,
fvn. gjöta, fsv. gjuta, da. gyde och formellt, identisk med
sv. dial. gjuta f. 'kvarnränna', no. gjota 'dalkjusa', da. dial.
gyde 'trång väg eller liten trång gata'. Om palataliseringen
av -ii- till -y- gäller huvudsakligen för rbm. den av Wigforss SHF sid. 383 § 33 formulerade regeln. Som nämndes
ovan synes emellertid Oda ha varit den vanligaste formen
av de tre anförda. Enligt en uppteckning av författaren
till Södra Luggudemålets ljudlära, Nils Olseni, föreligger 1
gicda eller ji4da från Mell. Luggude och Oda f. pl. gåder
från S. Luggude med betydelsen 'hålväg, smal väg mellan
tvänne backar'. För övrigt finns icke ordet upptecknat i
Sk. Landsmålsfören:s saml. 2 Enligt Rietz förekommer guda
f. 'hålväg, smal väg eller gång mellan två gärdesgårdar' i
i1. Sk. Landsmålsfören:s saml. (Språkl. fack).
Vid senare efterforskningar beträffande detta appellativ ha
ytterligare belägg uppspårats: Frosta hd .9ciet; N. Åsbo hd ,9da;
Luggude hd (Viken) Oda och ,*la. Som ovan antyddes lever
ordet praktiskt taget icke längre kvar i sk. dialekterna.
2
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Onsjö och Harjagers hd:er i Skåne'. Det är tydligt, att
detta gåcla icke omedelbart kan vara bildat till verbet gjuta,
då som ovan påpekats ett -å- i denna ställning skulle palataliserats till
Icke heller kan man förklara gåda som
en ön-stam, bildad på svaga avljudsstadiet till det nämnda
verbet, då ett -ii- icke på ifrågavarande område skulle givit u-kvalitet. Den förklaring, som synes mig sannolikast,
är, att vid sidan om verbet gjuta genom analogiskt i-bortfall efter pret. ptc. p. ett verb *gåda uppstått i dialekten,
och att det är till detta de omnämnda dialekternas subst.
gåda är bildat '. En parallell till gjuta :*gåda synes mig
skjuta: skåda vara. Detta dialektala skåda, som anses ha
uppkommit genom det ovan omtalade analogiska i-bortfallet, är väl belagt från Skånedialekterna, där det är upptecknat från Vemmenhögs hd, från Oxie och Skytts hd:er
[under formen skåda] samt från V. Göinge hd. Även från
Sö. Halland föreligger skåda 3. Vad slutligen jicda beträffar,
håller jag före, att det är en kompromissform mellan »da
och gåda..
Betydelsen av namnet är i Rönnebergs hd 'smal gata
med på sidorna uppkastade jordvallar, fägata, fädrift'.
övr. namn. Lmk: Gute stycket, Guthe stycket At Rb.
1726 å; Gutängen At Rb. 1726 ä; Gute fallet Tt. 1785;
Gute ryggen Bb Ttp. 1796; Gute sånnen Bb Ttp 1796;
Södra Gute fallet [gatumark] At Rb. 1807.
Guemaen. — Pb: Gue maen, Gue maer Sm. ä.
F. leden är sannolikt ett personnamn i gen. Jag har
föredragit att låta Pb:s form stå kvar som uppslagsform,
då man icke med absolut visshet kan säga, — på grund
av den danske skrivaren — huruvida ett mansnamn eller
ett kvinnonamn avses. En liten möjlighet finns nämligen,
1 Jfr

Falkman Ortn. i Skåne s. 42.
Jfr utsattas SAOB art. gjuta V.
3 Se Wigforss SHF s. 387 Anm. 4.
2
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att f. leden kan innehålla motsvarigheten till det av Lundgren [-Brate] Personnamn sid. 72 för Gudhustadha ansatta
kvinnonamnet *Gudha. Sannolikare är emellertid, att det här
är fråga om motsvarigheten till fsv. Gudhi 1, som ingår i ett
flertal ortnamn, belagda från fsv. tid, och som återfinnes i
det skånska sockennamnet Gualöv, Villands hd. I Nielsens
samling, Olddanske Personnavne, är namnet icke upptaget,
men hos Erslev, Breve fra Middelalderen, finna vi från år
1444 mansnamnet Gude. — S. leden innehåller subst. mad;
se avd. I. Namnet lever icke kvar, och anledningen till
att »Gues» namn knutits till maden är icke bekant.
Gungaryggen. — Lmk: Gunga ryggen Hl. 1705 å.
F. leden är gen. av personnamnet Gunne 2, SOM i rbm.
genom palatalisering av -nu- utvecklar sig till gifea.
Sr leden är best. form sg. av subst. rygg med den i- namn
av hithörande slag vanliga betydelsen; se avd. I. — Den
speciella anledningen till sammansättningen är icke känd.
Gyeryggen. — Lb 1569: Gye ryggenn Kt. ä. — Lmk:
Gye ryggarne Kt. 1761.
F. leden innehåller troligen gen. av kvinnonamnet Gyda
[rbm. gpa], känt från såväl fvn. som från fsv. och fda.
område; se Lundgren [-Brate] Personnamn sid. 83 f. —
Om s. leden se avd. I. — Någon tradition till förklaring
av ägonamnets uppkomst lever icke kvar.
Gängarebäck. — Lmk: Gångare beck [-bele] Tt. 1709 å.
Det framgår av den lantmäterihandling, vari Gångare
beck [-bak] förekommer, att det är ett åkerområde, sorn
åsyftas. Namnet förekommer endast på ovan anförda ställe.
I senare lantmäterihandlingar finns det icke, varken vid
1

2

Se sist a. a. s. 73.
Se Lundgren [-Brate] Personnamn s. 80 f.
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storskiftesdelningen 1777 eller vid enskiftet 1803. På den
söndriga och illa medfarna geom. kartan från 1709 kan
namnet icke identifieras; och på kartorna av 1777 och 1803
finns ingen bäck markerad, och icke heller förekommer den
på Ek. kartan av 1912. — F. leden kan väl knappast vara
något annat än gångare, som såväl i fornspråket som i
senare tid betyder 'den som går' företrädesvis om häst, som
har en lätt och jämn gång, 'passgångare': En sekundär
utveckling på -are 1, som är vanlig -i västsv. dial. 2, kan
nämligen för rbm:s vidkommande icke ifrågakomma. —
S. leden innehåller subst. bäck; se avd. I. — Anledningen
till sammansättningen är icke känd. Något vittnesbörd om
att gångare nu eller tidigare tillhört sk. dialekternas ordförråd föreligger icke.
Gårdstaen. — Lb 1569: Gaard staind Vs. å.
•
F. leden är gen. sg. av subst. gård med utelämnat -si kompositionsfogen framför s. ledens börjande -s-. — S.
leden innehåller best.' form sg. av sta(d) 'ställe, plats': se
avd. I.
Ägonamnet har väl betecknat 'platsen, där en
gård legat' F. leden synes nämligen här böra översättas
med gård = 'lantgård', icke med 'hägnad, inhägnat område' el. dyl.
Gäsarna [rbm. gituss, best. form pl. gåusana 'gåskarl'].
— Lmk: Gåsana Si Mkg. 1824 å. ä.
Från rbm:s synpunkt sett är ägonamnet ovan best.
form pl. till det av gås avledda gijusa 'gåskarl'. Möjligt är
emellertid, att markområdet tidigast kallats getusan av gams
'gås', men att genom delning av området den plurala formen uppstått. Vid många ägonamn, där källorna visa pl.
1I
2

detta fall till subst. gång.
Se t. ex. Lundahl Falb:s by- och gårdn.
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form, har utvecklingen varit den antydda. — Anledningen
till namnet är obekant. I samma lantmäterihandling förekomma även andra fågelnamn, såsom Kråkorne, Swärterne
etc., för att beteckna ägofigurer.
övr. namn. Lb 1569: Gaasse biidenn At. At Rh. Bb;
En gaasse bidtt Hl; Gaasse krogenn Tt. — Pb: Gaasse
bidt Bb. å; Gaasse biddet å, Gaasse lien K-löv å, Gaasse
spiellit, Gaase spiellit Sm. å. — Lmk: Gåsa biten Hl. 1705
å, 1764 å, Kt Ot. 1783 å; Gåsa bit At Rh. 1764 å; Gåsa
byten Tt. 1709 ä, Tt Rh. 1709 å; Gåsa bitarne Sk Nb.
1756 å, Bb Vä. 1763; Gåsa krokarne Tt. 1777 å; Gåsa
kärret Si Mkg. 1824; Gåsa löckan, Gåsa lyckan Tt Lh.
1807; Gåsa maden Sk. 1753, 1757; Gåsaman Bb Sm. 1792;
Gåsa maderne Sk. 1757; [Gåsama äng Tt. 1709 ä]; Gåsa
spiellet, Gååa. spiället Bb Sm. omkr. 1715 å; Gåse spiellen
Bb Sm. 1763; Gåse toften, Gåsa toften At Rh. 1726 å;
Gåsawallen Hl Hh. 1786.
Gåsafoten [rbm. g4usafiml 'gåsfot'].

Lmk: Gåsa footen

Kt. omkr. 1715.
F. leden innehåller gen. av gås. — Om s. leden, som
är best. form sg. till subst. fot, se avd. I. — Namnet får
väl anses som ett s. k. jämförelsenamn.
Gåshalsen [rbm. gigusahåls 'gåshals']. — .Lmk: Gåss
halsen Hl Hh. 1707 ä.
F. leden innehåller fågelnamnet gås, och s. leden är
best. form sg. till subst. hals; se avd. I. — Namnet på
ängen har uppstått på grund av likhet. Jfr Gaasehals Agre
Samsas Stedn. sid. 56: »Gaasehals er ikke sjeld. som Marknavn og sigter sandsynligvis tu l Jordstykkernes langstrakte,
smalle Form».
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Gåskilla. — Lmk: Gås kille Ibb 1735 ä.
F. leden är densamma som i föregående namn. Om
s. leden se avd. I. Med anledning av den avvikande formen kille för killa kan följande påpekas. Folkmålet på
den lilla ön Ven, som tillhör Rönnebergs hd, är i allt väsentligt lika med rbm., och något danskt inflytande på
dialekten kan numera åtminstone icke spåras, och källa
återfinnes i Sk. Landsmålsfören:s samlingar från Ven under
den i rbm. vanliga formen Mia. Att -e- uppträder som
ändelsevokal i ordet kan möjligen bero på att skrivaren
efter kille uteglömt ett äng el. dyl., eller också kan möjigen slutljludande -e- ha inträngt från obl. kasus, med
resultat att vid sidan om Mia en nom. form »ile, tidigare
kan ha förekommit i dialekten på den lilla ön. — Anledningen till namnet är obekant. Möjligen är det platsens
lämplighet som. betesplats för gässen, som varit avgörande,
men även andra möjligheter kunna tänkas.
Gåsägget [rinn. g4usaieg 'gåsägg']. — Lmk: Gåss äggel
Hl Hh. 1707 ä.
F. leden innehåller fågelnamnet gås. — S. leden är
best. form sg. av subst. ägg; se avd. I. — Såväl denna
som den ovan anförda sammansättningen Gåshalsen är
lokaliserad till den starkt kuperade »Dalavången» i Hl Hh.
Ägonamnet är väl ett s. k. jämförelsenamn, d. v. s. ägofiguren har i detta fall gett intryck av ett gåsägg, vilket
som bekant är ungefär jämntjockt i båda ändarna och
sålunda till formen avviker från t. ex. ett hönsägg.
Gängelen [rbm. yeega/ 'med på gungstol och vaggal. —
Lb 1569: Giengellend Bb. ä.
Ägonamnet är best. form sg. till subst. gängel, vilket —
väl för Skånes vidkommande genom förmedling av danskan 1
1 Se
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— möjligen kan vara lånat från Ity.1 med betydelsen 'med
på vagga'. Ordet är — att döma av uppteckningarna i
Sk. Landsmålsfören:s saml. — sparsamt belagt från sk.
dialekterna, där det endast finnes antecknat från Albo öch
Torna hd:er under formen yeeal pl. jeeela. I Rönnebergs
hd och till detta härad angränsande trakter av Luggude hd
är ordet icke sällsynt i folkmålet, och jag har ofta där
hört jiegal användas om 'med på gungstol' 2. För övrigt
finns ordet mig veterligt icke belagt från våra dialekter.
I Ark. 7 sid. 147 anför Hellquist från no. dialekter ett
gcengel 'träsko' — en avledning med /-suffix till verbet
ganga — germ. *gangila- — efter Aasen, men jag har icke
kunnat återfinna detsamma i Aasens Ordb.; icke heller är
det upptaget hos Torp Nyno. Et. Ordb. Däremot är den
svaga formen gängla 3 < germ. *gangilön väl belagd såväl
från ä. nysv. som från sv. och no, dialekter.
Anledningen till namnet får sökas i formen på ifrågavarande äng.
Gärdet [rbm. jckha 'gärdesgård' (nu alltid av sten)]. —
Pb: Gierdit,
Lb 1569: [Ett sticke g] Uestre gierdett At Rh.
Gerd! Sm. å.
Endast på ovanstående tvänne ställen förekommer
Gärde som osammansatt ägonamn. Gärde har ursprungligen betecknat 'stängsel, hägnad, gärdesgård', och denna
bet. är nu till dags den allenarådande i Skåne. En betydelse av 'hägnad mark', ur vilken den på andra håll förekommande bet. 'större. sammanhängande stycke av odlad
jord eller ängsmark', inlägger man här aldrig i detta ord.
Av de ovan anförda exemplen att döma ser det emellertid
1 Se

t. ex. Olson App. subst. s. 244.
Från Rönnebergs hd har jag antecknat: »Hon har en näsa,
som ser ut som en jiegal».
3 Om en alternativ förklaring till uppkomsten av gängla s.
'stylta' se Hellquist Ark. 14 s. 22 och not 2.
2
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ut, som om man i gärde tidigare även kunnat inlägga betydelsen 'inhägnat område'. Detta framgår av Lb 1569,
där gierdett i exemplet Ett sticke i Uestre gierdett knappast
ger rum för' någon annan tolkning än 'hägnad mark'. Den
andra ur Pb. anförda formen Gerdt får betraktas som en
ur sammansättningar lösgjord form, som sedermera uppträder som självständig. Jfr härmed Rygh NG. Indl. sid.
51 och i Samsos Stedn. sådana former som Gjerd Krog
sid. 56, Gierd Bred sid. 79 m. fl.
övr. namn. Lb 1569: Gierdz agir, Gierris ager, En
liden gierdz agir Fs; Gierdis agerenn At Rb; Giers agerenn
At Sth; Denn offuerste gers ager, Denn nederste gers ager
At; Giers agrene At Rb; .Gierdis eng, Gierdis engen, Store
gierdis eng, Lille gierdis eng Tr; Gierdis engenn Tr Tst;
Gierris engenn Fs; Gierde stickidtt, End ett gierde sticke,
Tuende giers stycke, Tuende gierde sticke, Fiire gierde
sticke, Gierde stickerne At Sth. — Pb: Gierdz ager Rb. Nm;
Gierdtz Ager Rb; Gierdiss ager Rb; Gierdtz spiellit Sm. —
Lmk: Giärs åcker Hl Hh. 1707, Tt Rh. 1709 å, Tr. 1708
å, At Rh. 1764; Giärss åcker Hl Hh. 1707; Giärdes åker
At Rh. 1726; Gierdes åker Sb. 1746 å; Store Giärs åcker,
Nämste Giärs åcker, Nämste Giärs åckeren, Stackede Giärs
åcker At Rh. 1764; [Giärs åckers toften Tt Rh. 1709 å;
Giärss åckers läten Tt Rh. 1709 ä; Giärs åcker lööter Tr.
1708 ä]; Giärs ängarne Tr. 1708 ä; Gamla Giärdes äng Ibb
1735 ä; [Gjärdes ängs fallet, Gjäres ängs fallet, Gjerdes ängs
jorden Bb Vä. 1807]; Giärds ängen Sb. 1746 ä; Giäres
stycket Bb Sin, omkr. 1715 å; Gierdes spiellet Sb. 1746.
(Icke affricerade former): Gäres åker Sb. 1782 å; Gärdes
åker, Gärds åker Si Mkg. 1824 å; Gärdes åkrarne Sk Kis.
1756, Sk. 1757; Gärds åkrar, Gärdes åkrar, [Gärds åkers
lämning] Fs. 1777; Gärds åkrarne Fs. 1777, 1804; Gärds
åckrar At Rh. 1807; [Gärds åkers äng Si Mkg. 1824 ä];
Gäres ängen Kl Söv. 1783, Bb Vä. 1793; Gärdes ängarne
Sk Kis. 1756, Bb Vä. 1763; Stora Gärs ängarne, Lilla Gärs

79
ängarne Tr. 1774; Gärdespjällen Sk Kis. 1756; Gärdes
ryggarne At Nm. 1777, 1805; Gärdes stycket At Nm. 1777,
Fs. 1777; Gärdes stycken At Nm. 1805.
Göjeholmen jkahölman.
Lmk: Gye Hollmen At Rh.
1764; Göye holmen At Rh. 1807.
Det numera utdöda ägonamnet levde kvar ännu på
1860-talet. Meddelaren — nu död — erinrade sig från sin
barndom, att platsen, som hette ibje,h6lman, belägen i
madmark alldeles utmed en liten å, som rinner genom
Rh. tidvis vår och höst var ett kringflutet område. Om
namnets uppkomst eller om någon tradition, knuten till
platsen, hade han dock intet att berätta. Såväl dialektbelägget som skrivningen av 1807 ge vid handen, att f.
leden är gen. av det mytiska namnet Göja, vilket är bekant framför allt som f. led i den gamla benämningen på
årets andra månad, nämligen Göje-mcinad. Goja anses ha
varit en vegetationsgudomlighet, som troddes taga sitt hemvist i årets sista gröda, varav gjordes bilder, till vilka man
offrade under göjemånaden 1. Detta mytiska väsen, Göja,
ansågs visa sig i februari eller början av mars. Att Göja
spelat en viss roll i folktron i Rönnebergs hd är tämligen
säkert. En sedan mer än ett tiotal år tillbaka avliden över
åttioårig f. d. lantbrukare och kyrkovärd meddelade mig,
att han, under sitt första tjänsteår som drängpojke hos en
bonde i Härslövs sn, var vittne till, att det första »mannen» (= husbonden) yttrade, då han den förste februari
trädde ut på gården, var följande:
»vcelkoman yva i vaun, gaun
nu joha vattna yes nu ona vauka faun».

Huruvida det anförda endast skulle betraktas som en
hyllning åt februari månad eller som en åkallan av den
mytiska Göja hade min meddelare intet minne av. Var
1 Se
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det sistnämnda fallet, torde väl Göja även ha spelat en roll
som fruktbarbetsgudomlighet. Huru härmed än må förhålla sig, är det dock tydligt, att Göja var välbekant på
området för denna undersökning och som f. led i ett ägonamn icke ägnad att väcka förvåning.
Det äldsta skriftliga belägget Gye Hollmen förekom' mer på geom. kartan 1764 men återfinnes ej bland de i
beskrivningen av samma år förtecknade tegarna och är sålunda vid denna tid knappast att betrakta som ett ägonamn. Som dialektbelägget och namnet i den ovan anförda strofen visa, har f. leden i det äldsta belägget från
1764 rent språkligt sett icke hemortsrätt i rbm., där ökvalitet, liksom i grannhäraderna Onsjö och Luggude 1
(södra delen), är rådande i namnet. Enl. Rietz sid. 232
föreligger från N. Åsbo och Luggude hd:er y-kvalitet (Gyja)
i namnet, d. v. s. en palatalisering av -ö- till -y-, som väl
får tillskrivas den framför vokalen stående palatala konsonantens inverkan 2. F. leden, sådan den möter oss i det
tidigaste belägget, torde sålunda sannolikast vara beroende
av skrivaren, som möjligen kan ha varit från en trakt, där
formen GYWa 3 varit den normala, eller också kan denna
form av någon anledning vid tillfället ifråga ha varit aktuell
för honom. — S. leden är best. form sg. till subst. hohn
eller holme; se avd. I. Som ovan antyddes, är det möjligt,
att s. leden här bör ses mot bakgrunden av att platsen
vissa tider på året var kringfluten av vatten.
•
Någon tradition, som kan ge närmare upplysning om
sammansättningens tillkomst, lever icke kvar.
1 Jfr

Kock Sv. Ljudh. II s. 26.
Det av Kock Sv. Ljudh. II s. 277 med anslutning av Wigforss i NoB 6 s. 121 gjorda antagandet av en övergång
framför -a- kan vål knappast anses tillräckligt styrkt. Se de, som
det synes, berättigade invändningar, Lindroth i Ölands folkmål
s. 181 gör mot utvecklingen blöja:...-.-.bly(j)a.
3 Jfr SAOB art. Göja: »sv. dial. gö(j)a, gy(j)a».
2
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Gögastumpen. — Lb 1569: Gage stumpen, Denn lille
gage stumpe Kt.
F. leden är troligen gen. pl. till fågelnamnet gök,
rbm. igg. — Om s. leden stumpe 'liten obetydlig jordbit'
se avd. I. — Anledningen till namnet är icke känd.
Lmk: Habers backen öj Tul. 1709.
Habersbacken.
Namnet uppträder på geom. kartan av 1709 över Tullstorp och betecknar en brant sluttning mellan Vadensjö och
Tullstorpå byar. — S. leden i namnet är best. form sg. av
subst. backe; se avd. I. — Beträffande f. leden, som troligen i sin tur är en sammansättning, i vilken sista komponenten synes innehålla subst. berg, kunna på grund av
materialets knapphet och frånvaron av uttalsform inga
säkra slutsatser dragas. En förklaring av första komponenten i f. leden ss. innehållande ett mot fvn. hår 'hög'
svarande adj. 1 med förkortning av den långa vokalen före
utvecklingen a> d-kvalitet, skulle kunna tillgripas men
förefaller så pass vansklig och osäker, att jag föredrar att
lämna frågan öppen.
Hagebjäret. — Lb 1569: Hagebierg, Hagebiergidtt, En
liden Hagebiergh, En anden Hagebierg At Rb. — Pb: Hegeberg, Hegebierrig Rb. å. -- Lmk: Hagebjär At Rb. 17951803, 1806.
En av de förhöjningar, som ingår i höjdsträckningen
— högsta punkten något över 100 m. ö. h. — Rönnebergs
åsen, vanligen kallad »Rönneberga backar», har enl. ovanstående vittnesbörd burit • namnet Hagebjär. Namnet lever
tyvärr numera icke kvar, men ännu så sent som år 1806
återfinnes det i »Rönneberga Bys Enskifts Handlingar»
under ' den sist nämnda formen. Har dialektuttalet motsvarat den ovan anförda skriftformen från 1806, är f. leden,
på grund av att -e- uppträder som s. k. bindevokal — se
1 Jfr

Hellquist i NoB 4 s. 128 f.
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även under övr. namn nedan — gen. sg, av subst. haka,
rbm. höga 1, som, enl. vad Sahlgren i NoB 10 sid. 137
visat, i ortnamn kan översättas med 'utsprång, udde' el.
dyl. Denna betydelse av 'utsprång' passar synnerligen väl
in på terrängförhållandena på det område, som betecknas
med förevarande namn, vilket är lokaliserat till Rönnebergsåsens östliga ändpunkt. — De avvikande skrivningarna 2
i Pb. bero väl i detta fall som så ofta annars i denna
handskrift på missförstånd av skrivaren. — S. leden innehåller på ett undantag när den brutna formen av silbst. berg;
se avd. I. — Sammansättningen har, som nyss antyddes,
betecknat det östligaste utsprånget av Rönnebergsåsen.
övr. namn. Lb 1569: Hagebiergs agerenn, Norre hagebiergs agerenn, Norre hagebiergs ager, Lille Hagebiergs
ager, Store hagebiergs agir. Tuende hagebiergs agre At Rb.
— Pb: Hegebierg ager, Hegebierrig ager, Lille hegebierrig
ager Rb; Hegeberrig eng Nm. — Lmk: Hagebergs åker,
Hageberg stycket, Hakebergs stycket At Rb. 1726 å; Hagebjärs allmänning At Rb. 1795-1803, 1806.
Halnamaden: — Lmk: Hallnamaden, Hallna mad Si
Mkg. 1824 ä.
Dialektbelägg på ägonamnet saknas, men f. leden är
otvivelaktigt det i sammansättningar från Götalandsdialekterna väl bekanta halna-, hallna- 3, vilket troligen är
gen. pl. ffsv. halfnapa-] till det numera obrukliga subst.
1 Subst. hake, rbm. hågs 'något böjt, krokigt, krok', som
efter dialektens sätt att bilda sammansättningar i kompositionsfogen skulle haft -a-, kan sålunda under den givna förutsättningen
icke ingå i f. leden.
2 Den av Hesselman i Sveamålen sid. 15 för (öst)mellansv.
dialekter påpekade övergången av gammalt kort -a- till -ä- i urspr.
kort rotst., då följande stavelse innehållit -u-, kan för vårt område
icke komma ifråga, och rimligtvis kan icke heller Pb:s danske
skrivare ha varit influerad av den nämnda ljudutvecklingen.
3 Rietz s. 238.
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halvnad, fsv. halfnaper, fda. halfnap 'hälft'. Jfr den fsv.
sammansättningen halfnapa-trcepe 1 'sådant åkerbruk, då
halva åkern besås och halva ligger i träde'. — S. leden
innehåller subst. mad; se avd. I. — Anledningen till sammansättningen är icke känd.
övr. namn. Lmk: Halna ängen, Halna stumpen, Halnade stumpen Sh. 1782; Halnade ängen Sk. 1753; Halfnade
äng Fs. 1777; Halna äng Tt. 1777.
Hampen [rbm. lampa — homp 'hampa]. — Pb: Hampet, Hampit, Hampitt, Hampe, Hompe [i avskr. 1747 hampa]
Gl. å. — Lmk: Hampen, Hamparne GI N.G1. 1805 å.
I fsv. föreligger såväl en stark form hamp m. som en
svag form hampa f. 'hampa'. Den danska formen är hamp,
en; dock påpekas i Ordb. o. DDS VII sp. 805 »ogs. i forb.
m. attrib. ord af intk. fx.: intet Hamp (1838)», d. v. s. att
hamp kan uppträda som neutralt ord. I Sk. Landsmålsfören:s samlingar finns ordet icke upptecknat med neutralt
genus. De trenne först anförda exemplen ur Pb. förefalla
att vara best. form sg. till ett neutralt hamp, då däremot de
båda andra exemplen ur Pb., Hampe och Hompe, — det
sistnämnda med den dialektala utvecklingen > o framför
kons.-förbindelsen -mp- — kunna anses vara identiska med
den svaga formen hampa. Vad åter formerna i Lmk. angår,
torde Hampen vara best. form sg. till hamp och den andra
formen den regelbunda pl. bildningen till detta hamp. Det
kan ju finnas en möjlighet, att ifrågavarande område i
Glumslöv under en avsevärd tidrymd använts att odla
hampa på, och att området för den skull helt enkelt kallats Hampet etc., och i detta sammanhang kan erinras om
ett annat namn, som ingår i mina samlingar från Rönnebergs hd, nämligen namnet Sten. 1 Lmk. Bb Vä. Akt 5
(1763-64) läses: »Allmänningen »Sten» kallad. Et stycke
1 Se
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mycket stenig - - -». Respektive former i exempelsamlingen
kunna emellertid förklaras även på annat sätt. De båda
exemplen Hampe — Hompe i Pb. kunna vara den första
komponenten i en sammansättning hampe — hompe ager.
Båda stå nämligen i handskriften under rubriken »En ager
kallis». I stället för att upprepa 'ager' kan skrivaren tänkas
ha nöjt sig med att anteckna f. leden i sammansättningen.
Det bör emellertid anmärkas, att ett dylikt förfaringssätt
brukar Pb:s skrivare i vanliga fall icke använda. Omöjligt
är väl icke heller, att man kan betrakta exemplen Hampet
— Hampit — Hampitt såsom ellipser av sådana sammansättningar som hampelandet -stycket , el. dyl., vilka äro
synnerligen vanliga. Med hänvisning till det sist sagda
skulle då Lmk:s Hampen kunna ha uppstått som en
elliptisk bildning av ett hampejorden -dkern el. dyl. Vad
den närmaste anledningen till ägonamnet är, och hur
det uppkommit, kan sålunda icke bestämt avgöras 1. Hos
Kalkar II sid. 139 läses: »Hampejord, no. dårlig jord,»
utan att det angives varför 'hampjorden' anses för mindervärdig. Skulle det emellertid förhålla sig så, är det ju en
möjlighet, att mindervärdig jord överhuvud helt enkelt
kunnat betecknas med kamp — hampa.
Anm. Frånvaron av dialektbelägg i ett fall som detta är
särskilt besvärande. Misstanken att formerna ovan äro tillkomna
på grund av missuppfattning — och i detta fall en förlåtlig missuppfattning — av respektive skrivare ligger snubblande nära.
Från våra dialekter känna vi appellativet kamp, vilket dels som
enkelt ägonamn förekommit just i Glumslöv och dels ingått som
f. led i ett ägonamn i At Nm; se nedan sid. 94f. I rbm. bör
detta kamp ha hetat hump, och då dialektuttalet av kamp är
komp, är det icke på ,något sätt ägnat att väcka förvåning, att
respektive skrivare tagit för givet, att det här var fråga om hamp
(hampa) och i överensstämmelse härmed på vanligt sätt rekonstruerat formerna.
1 Jfr Rygh NG. XV s. 165 under Hamstad och SOÄ 16 s. 173.
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övr. namn. Pb.: Hampe ager, Hompe ager Gl. å. —
Lmk: Hampa lycka (af gatan intagen), Hampe lyckan (på
gatan), Hampa kiärr, [Hampa kärs Acker, Hampa kiärs hulan ä, Hampa ckiärs hulan ä.] Hl Hh 1707; Hamperyggarne,
Hampa Ryggarne At Nm. 1707 å; Hampa ryggarne At Nm.
1777, 1805; Hampa landet Kt. omkr. 1715; Hampa hagen
å, Hampa lannet At Rh. 1764; Hampe maderne Gl N.GI.
1805 ä.
Hamrar. — Lmk: Hamrar Fs. 1777.

Namnet motsvarar pl. obest. form av fsv. hamar(e).
fda. hamcer, fvn. hamarr, vars grundbetydelse är 'sten'. —
Namnet har här betecknat 'stenig mark, stenbackar'.
Handklädet [rbm. hanklda 'handduk, näsduk']. — Lb
1569: Handkleditt, Handklceditt Tt. — Lmk: Handklädet Tt.
1709 å; Hand kläden Tt. 1709 (kartan).
Ägonamnet är formellt identiskt med fvn. handklceöi,
fsv. handklcepe, fda. handklcethe 'handduk'. Den omedelbara anledningen till ägonamnets uppkomst är naturligtvis
omöjlig att angiva, men såsom mest troligt kan väl antagas, att man med namnet velat beteckna någon mindre
fyrkantig ägofigur. Den från östsv. dial., från Gottland
och även från Jylland kända betydelsen av 'vante, handske'
för detta ord är icke bekant från sydsv. område. Som
jämförelsenamn hade annars ett ord med betydelsen 'vante'
icke verkat överraskande.
Havranöten, se nedan under de ägonamn, som ha -nöten som s. led.
Heden [rbm. he; best. form h&n, hni, pl. ha 'hed']. —

Pb: Heen Nm. ä, Rb. ä. — Lmk: Heeden At Nm. 1707 ä,
Tr. 1708 ä; Store Hedar, Lille Hedar Öl Tul. 1709, 1778;
Store Heder, Lille Heder Öl Tul, 1804; Stora Heden, Lilla
Heden, Wästra Heden Sh. 1782 ä.
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Subst. hed motsvaras av fvn. heiör, fsv. hep, fda. hethce,
hedh. Huruvida Heen i Pb. utgår ifrån den danska formen
hede 1 eller från den starka skånska hed kan — på grund
av Pb:s danske skrivare — icke med säkerhet avgöras.
Skrivningarna i Pb. visa det dialektala bortfallet av -Ö- i
intervokalisk ställning. Den exakta orsaken till pl.-formernas uppträdande i Öj Tul. kan icke angivas, då flera möjligheter äro tänkbara.
Med hed menar man i Rönnebergs hd i allmänhet 'ouppodlat fält med mager jordmån, på vilket kratt
och småbuskar växa'. Att 'hed' kommit att användas som
ägonamn — företrädesvis som ängnamn — beror väl på
att någon del av densamma kunnat lämna en sparsam
grässkörd.
Öar. namn. Lb 1569: Heds ager Vs; Thuo hede agre
Öj; Hede engenn At Rb. ä, Bb Vä. ä, Heden (?) engen At
Rb. ä; Heden (?) engenn Sb. ä. — Pb: Hee eng Rb. ä;
Heen (?) ager Nm. ä. — Lmk: Östra Hee ängen, Wästra
Heängen Sb. 1746 ä; Heängen Sk. 1753, 1757 ä; Heedängen Bb Ht. 1765 ä; Hedängen Bb Ht. 1765 ä, 1807 ä,
Sk. 1838; Hedäng, Hedängar G1 N.G1. 1805 ä; Stora Hedaängarne Tr. 1774; Wästra Heaängarne, Östra Heängarne
Sb. 1786; Stora Hedängar Tr. 1804; Hea stycken SI S.S1.
1763, 1822; Hea lyckan Gl N.G1. 1802 ä; [Heahus lyckan
Bb. 1795; Hedhusets Åkerlycka Sk. 1838].
Helgebröten. — Lmk: Hellebröten, Helgebröten Lk. 1787 å.
Av de båda namnen, som förekomma i samma lantmäterihandling, uppträder den första namnformen tvänne
gånger i början av beskrivningen, under det att den senare,
d. v. s. Helgebröten i beskrivningens fortsättning är den
uteslutande förekommande formen. Likaledes uppträder
Helgebröten på den beskrivningen åtföljande kartan. Från1 Se

Torp-Falk Lydhist. s. 176.
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varon av äldre belägg gör tolkningen av f, leden vansklig.
S. leden i ägonamnet är pl. best. form till subst. bröt
(rbm. brod); se avd. I. På grund av frekvensen de båda
namnformerna emellan, kan man icke rätt gärna förklara
Helgebröten som en förvanskning av Hellebröten, och därmed är det också uteslutet, att som ägonamnets f. led ansätta det i sk. dialekterna förekommande subst. hälla (rbm.
ha) 'sluttning'. Något formellt hinder för att f. leden kan
innehålla personnamnet Helge — med Helle som hypokoristisk bildning — förefinnes, så vitt jag kan se, icke.
Ägonamnet skulle då ha betecknat 'den mark Helge brutit
upp, odlat'. Det finns emellertid vissa omständigheter, som
göra, att man kan ställa sig tvivlande inför den givna tolkningen av namnet. Vid sidan om Helgebröten ligger enl. geom.
kartan av 1787 ett område, som kallas S:t Olufs äng, och
i själva beskrivningen förekommer namnet Sande Olufs
tvång. Man vet, att ett kapell, helgat åt S:t Olaus, hört
till Landskrona stad, och den förmodan ligger nära till
hands, att såväl Sande Olufs tvång som S:t Olufs äng stått
i något förhållande till det nämnda kapellet. Man vet dessutom, att det första k armeliterklostret i Norden förlades
till Landskrona år 1410, och att Kristian I upprättade ett
helgeandshus i samma stad år 1470. Man skulle kanhända med kännedom om detta våga gissa på att Helgebröten stått i relation till någon av de nämnda institutionorna. På grund härav kan möjligen f. leden hänföras
till adj. helig — i första formen med assimilationen 11 <
lj < lgh — dock icke att fatta så, att den ifrågavarande
åkern skulle på något sätt vara »helig», utan på grund av
ifrågavarande områdes förhållande till en religiös institution
helt enkelt erhållit adj. helig som attribut. Uteslutet är väl
icke heller att, med hänsyn till det ovan nämnda helgeandshuset, Helgebröten kan vara en förkortning för ett ursprungligt Helgeandshusbröten el. dyl., en namnform som emellertid var tung och ovig att använda.
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Till ett enda belägg inskränker sig Hobbens Lb 1569
At Nm.
Ägonamnet förefaller synnerligen dunkelt, och några
bestämda slutsatser, grundade på _ denna isolerade form,
lära väl knappast kunna dragas. Som en gissning får följande gälla. Vid sidan om danskans bob s. 'hop' ni. m.
föreligger med samma betydelse hoben s, lånat från mit.
Detta först nämnda subst. bob heter i gen. sg. hobs, och
det adverbiella uttrycket fil hobs 'tillsamman' är väl belagt
i danskan 1. Det är emellertid icke otänkbart, att man
också haft ett adverbiellt uttryck tu hobens med samma
betydelse, ehuru jag icke kunnat finna något sådant belägg. Geminatan -bb- har jag icke träffat på i något
av de danska belägg, som varit mig tillgängliga. Möjligen kan dubbelskrivningen hänföras till den tendens,
som på denna tid gör sig gällande, nämligen att fullständigt regellöst dubbelteckna såväl vokal som konsonant. Å andra sidan uppträder detta subst. hop — fvn.
höpr, fsv. höper -- i många av våra dialekter med kort
vokal och lång konsonant. För att taga ett exempel kan
från rbm. anföras en hopedb glöta (en hop barn), en h,opah
sng (en massa snö), en hopen, fölk (en hop folk). Ett antagande, att förkortningen av den urspr. långa vokalen beror
på ordets svagtoniga ställning i sådana uttryck som de
ovan från rbm. anförda, är icke omotiverad 2. I Ortn. i
Gbg I. finnas meddelade åtskilliga namn, i vilka tydligen
adv. hopa-, hop- ingå som f. led; så t.. ex. sid. 194: Hopalyckan. »Namnet syftar på att lyckan under primitivare
skiftesförhållanden brukats tillhopa av flera hemmansdelar»; sid. 288: Hopaskogen; sid. 326: Hopåkern. »Åkern
har förr brukats ihop av flera gårdar i byn», m. fl. se det
cit. arb:s register. Hos Rietz sid. 261 under Hop finna vi
1 Ordb.

o. DDS VIII sp. 336 if., Kalkar II s. 248.
Jfr härmed Noreen Altschw. Gr. § 296 Anm. 3 och• Wigforss s. 540.
2
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också ett flertal dylika sammansättningar, t. ex. Hopa-Mark,
Hopa-Stycke etc. Med hänvisning till det ovan sagda skulle
man• som en möjlighet till förklaring kunna våga att göra
det antagandet, att Lig:s Hobbens utgör en ellips av ungefär
(Iii) Hobbens agern — marken el. dyl. — Namnet torde
under sådana omständigheter ha avsett ett område, som
av byn gemensamt brukades för något visst ändamål.
Holmen. — Lmk: Holm Tr Tst. 1810; Hollmen Hl Va.
1706 å; Holmen At Nm. 1707 å, 1777, Tr Tst. 1776 å. ä,
Hl Aa. 1780, 1784 å, Sb. 1782 å; Lilla Holmen At Rh. 1726
å; Holmana Hl Hh. 1707; Holma Hl Hh.. 1765; Holmarne
At Nm. 1777, 1805.
Av beläggen ovan kan man i de fall, där namnet står
i best. form sg. el. i pl., icke säkert avgöra, om utgångsformen varit appellativet holm eller holme. Som bekant
föreligger i fsv. såväl en stark form holmber som en svag
holme, och samma är förhållandet i fvn. I danskan tyckes
endast den starka formen holm förekomma, Nedan under
övr. namn finna vi emellertid sammansättningar, som visa,
att den svaga formen holme varit utgångsformen, t. ex.
Holma åcker, Holma åckerlööt f -n. fl. Dessutom förekommer
i en lantmäterihandling från 1735 (Ibb) »En liten holme
i Pyla dam». Sålunda torde att döma av skrivningarna
såväl den starka formen holm som den svaga holme tidigare ha förekommit i rbm.
Betydelsen av holm — holme i hithörande fall är 'ett
stycke åker eller äng, som på något sätt är isolerad från
den kringliggande marken' 1•
övr. namn. Lb 1569: Den ostre holm ager, Den
westre holm ager Hl; Holm ager Vs. Sb; Holm agerenn,
Under holmagerenn Gl. — Pb: Holme ager Gl. å, Nm. å;
1 Jfr

Samsos Stedn. (Indl.) s. VIII.
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Holme agger Gl. å; Hollem (sic!) ager Gl. å; Lille holme
ager Nm. å. — Lmk: Hållm åker Hl. 1705 å; Hålm åcker
At Nm. 1707 å; Holm. åcker Hl Hh. 1707, At Nm. 1707 å;
Holm åckeren Vs. 1706; Holma åcker At Nm. 1707 å, HI
Hh. 1707; Holm åkrarne GI N.GI. 1805 å; [Holm åckers
löten, Holma åckerlööt Hl Hh. 1707 ä; Holmens åkerlöt
Sh. 1782 ä; Holm åkers banka SI Kat. 1838 ä]; Hålm
ängen, Hållm ängen Hl Va. 1706 ä; Holm ängen At Rh.
1726 ä; [Holm åkers äng SI Kat. 1838 ä; Hollma Giärs
åckeren At Rh. 1764].
Horedalen himadetlan (namn på en åker i At Rh., som

en och annan av de allra äldsta i Rönneberga by ännu
för ett tiotal år sedan erinrade sig). — Lb 1569: [Ett
sticke y] /torre dallenn At Rb.
F. leden i dialektbelägget innehåller gen. av subst. hora
'äktenskapsbryterska, osedlig kvinna'. Beträffande f. leden i
exemplet ur Lb 1569 horre-, som återgår på den från mit.
lånade formen horre, hänvisas till närmast följande ägonamn
och där lämnad utredning. — S. leden i ägonamnet är best.
form sg. till subst. dal; se avd. I. — Namnet är knutet
till häradets gamla tingsplats Rönneberga. Antagligen har
bestraffningen av äktenskapsbryterskor ägt rum på detta
ställe, därav namnet. Jfr sådana namn från samma vång
som Tjuvedalen, Galgängen, av vilka det förstnämnda säkerligen icke tillkommit på grund av att tjuvar huserade
eller bodde där, utan helt visst stod namnet i samband
med rättsförfarandet vid tjuvnadsbrott.
övr. namn. Lb 1569: Horedals agernn, Helredals agerenn, Horedals stickid At Rh. — Pb: Hördallss ager, Hordallss ager, Hordalss eng, Hardalss (sic!) eng Rh. — Lmk:
Horedahls åker, Horedahls stycket å, Horedahls hålan ä.
At Rh. 1726; Horedahls fallet At Rh. 1795 (kartan).
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Horkåken. — Lb 1569: Hor kagenn Gl. ä. — Lmk:
Hörkåkar, Hörk'ågarne Gl N.G1. 1805 å.
F. leden i den äldsta namnformen är subst. hor, fvn.
hör, fsv. hör, da. hor. — S. leden innehåller det från mit,
lånade subst. kåk, fda. kag, fsv. kåker 'skampåle'. Inlånet
torde i danskan ha skett efter övergången ä> å. Någon
enstaka skrivning med -aa- förekommer visserligen 1, men
detta behöver icke nödvändigtvis beteckna -å- utan kan
vara en skrivning för -å-. Den svenska formen kåk visar
däremot, att ordet inlånats före den tid, då ä> å. Som
synes av skrivningarna med -å- i Lmk. — vilka förutsätta
ett dialektalt kaug i rbm. — förefaller det som om inlånet
från mlt, skulle ha ägt rum tidigare i skånskan än i danså
kan, då man väl kan förutsätta, att övergången ä
skett ungefär samtidigt i danskan och skånskan. Möjligt"
är emellertid, att det här kan vara fråga om ljudsubstitution, jfr Wigforss SHF sid. 191 Anm. 3. Ordet finnes icke
upptecknat från sk. dialekterna. — Beträffande f. leden
Hör- i exemplen ur Lmk. 2 torde den fordra en särskild
förklaring, då ett gammalt långt -o- i dialekten icke kan
ge -0- utan måste stå kvar som -o-: hor. Det finns emellertid vid sidan om subst. hora, fsv. höra, da. hore ett fsv.
hörra, fda. herre lånat från rnit. horre 3. Formen hörra
synes numera vara utdöd hos oss, men om man i de ovan
under näst föregående ägonamn anförda skrivningarna ur
Lb 1569 »y herre dallenn, Horedals agerenn» vid sidan om
»Horedals agerenn, H.oredals stickid» vill se en återspegling
av dialektuttalet, skulle man komma till den slutsatsen, att
såväl hora som herra en gång tillhört dialektens ordförråd.
Då man knappast har rätt att här räkna med förlängning
av vokalen framför -rr-, torde skrivningen here- — om
något reellt underlag funnits för den — vara av rent
1 Se

Kalkar II s. 464 f. och Ordb. o. DDS IX sp. 1067.
Se även under Övr, namn nedan.
3 Se Noreen Altschw. Gr. § 423 Anm. 5.
2
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analogisk natur, d. v. s. lång vokal har analogiskt införts
efter den i hora föreliggande långa vokalen. Att man
då vid sidan om hor kunnat få fram en form hör-, som
skrivningarna i föreliggande ägonamn i Lmk. visa, kan
ligga inom möjligheternas gräns. Nu finns det emellertid
enligt min mening ytterst ringa sannolikhet för att några
ö-former förelegat _ i rbm. eller i någon sk. dialekt överhuvud i berörda ord. Ingen enda skrivning med ö-vokal
förekommer i Lmk. 1726 eller senare (se föregående namn),
och icke det minsta spår av ö-vokalisation kan uppletas i
våra. dialekter. Formerna med -o- i föregående ägonamn
äro säkerligen helt och hållet beroende av Lb:s danske
skrivare. Med hänvisning till det ovan sagda håller jag
före, att den i enskifteshandlingen över Glumslöv 1805
'uppträdande f. leden Hör- i Hörkåkar etc. beror på förvanskning och missuppfattning av ägonamnets innebörd
från respektive skrivares sida. S. leden i namnet, rbm:s
kaug, har varit lätt att identifiera, och naturligtvis har den
på vanligt skrivaresätt rekonstruerats till kåg, kåk, men
man har icke haft reda på att bakom detta kåk dolde sig
bet. 'skampåle', en betydelse, som väl redan vid denna tid
(1805) var förbleknad, utan trott, att det var fråga om
den betydelse av 'träruckel', som numera inlägges i ordet.
Med anledning härav har man kanske trott sig i f. leden
böra se det vanliga subst. hör 'lin' och sålunda antagit, att
området fått namn efter någon bod att förvara eller bereda
lin i el. dyl. Hur man än kommit fram till de i Lmk.
föreliggande namnformerna, är det dock tydligt, att ägonamnet — sett mot bakgrunden av formen i Lb 1569
varit utsatt för omtydning och förvanskning. I detta sammanhang kan påpekas, att f. leden i en av de nedan under
övr. namn upptagna namnformerna överensstämmer med
motsvarande f. led i Lb 1569. Om detta skall uppfattas
som ett lättförklarligt förbiseende av skrivaren, eller om
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denna form skall betraktas som den verkliga, hörda formen,
kan icke avgöras.
Schiller-Liibben uppger under kåk, att en dylik skampåle användes vid bestraffning av menedare och äktenskapsbrytare, isynnerhet av kvinnligt kön 1. Genom den
inskränkning, f. leden gör i det här behandlade namnet,
förefaller det, som om ,det vore fråga om en skampåle
endast för äktenskapsbrott. Att ett markområde, lokaliserat
till en av häradets gamla tingsplatser, Glumslöv, erhållit
namnet Horkåken, beror säkerligen på att ett dylikt straffredskap varit uppställt .på. platsen. Att tänka på likhet i
detta fall förefaller orimligt.
övr. namn. Lmk: ,Hörkågalotterne ä, Hörkåka (och hus)åckrar, Hörk åkern (sic!), Horkåka lotter Gl .N.G1. 1805. å.
'Horsaljungen. — 'Lmk: Horsedjungen, Horsa ljungarne
Sk. 1757 (hed),
F. leden är gen. pl. av subst. hors, fvn. hross. fsv. fda.
hors 'häst'. Endast i sammansättningen hma/må:ur 'tagel'
är hors ännu fullt levande i rbm. — S. leden innehåller
växtnamnet ljung, här i kollektiv bemärkelse 'ljunghed,
ljungfält'; se avd., I. — Ägonamnet har avsett ett numera
uppodlat område i Sireköpinge, som tidigare , till största
delen varit bevuxet med ljung. Platsen har ännu i relativt
sen tid. använts som betesmark åt lösgående .hästar.
Öm.. namn. Lmk: Horsaljungs ängarne Sk. 1838;
[Horsabis ängen. Tt. 1709]; Horsa bitarne Tt Hj. 1756,
1808; Hårsa . dahl Hl. 1808.
Lb 1569: "lommande dal/en Tr.
Ho(v)mannadalen.
— Lmk: Hofmanna dalarne Tr. 1774.
F. leden är gen. pl. av hovman, troligen med den'
speciella betydelse, som denna saminansättning kunde ha
Jfr Schlyter Ordb. under kagh.
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i Danmark och de gamla danska provinserna, nämligen
'person, som hade dagsverksskyldighet under en herrgård'.
Från rbm. känner man som benämning på en dylik person, som hade att uträtta hoverisysslor under en hog4u4 1,
såväl homdt t. som hob6ne, och hbabiyge,, under det att själva
utförandet av hoveriarbetet gick under uttrycket gau ta
110. — S. leden innehåller subst. dal: se avd. I. — Namnet
har betecknat en dalsänka västerut från Tirups by. Enligt
Malmöhus läns jordebok av 1725 funnos några hemman i
Tirup, som tillhörde säterierna Bälteberga och Duveke. Det
kan på goda grunder antagas, att de hoveriskyldige från
Tirup togo sin väg genom den nämnda dalen, då de skulle
utföra hoveriarbete vid de omnämnda säterierna, båda i
södra delen av Luggude härad.
Öar. namn. Lmk: Homman Dahls åcker Tr. 1708 å;
Hofmanna lycka, Hofmanna lyckan Fs. 1777, 1804; Hornman ängen, [Homman högs ängen] Hl Hh. 1707 ä.
Humpen. — Lb 1569: Store humpen, Lille humpen,
under humpen Gl. å.
Namnet motsvaras av fsv. humper, da. hump(e). Betydelsen av detta fsv. subst. är enl. Schlyter Ordb. »urfjell,
ett från en bys öfriga egor skildt jordstycke Ög.». Som
ägonamn återfinnes appellativet i Östergötland, där .det utförligt 'behandlats av Lindqvist i Bjärka-Säby ortn. I sid.
148 f. Ordet tyckes numera icke leva kvar i Skåne, men
fränden /pimpel brukas ännu i de skånska målen med betydelsen 'knöl, stor klump, puckel' etc. Att det här föreliggande hump skulle betyda »ett från en bys öfriga egor
skildt jordstycke» förefaller mindre sannolikt. Snarare betecknar namnet ett terrängförhållande, en välvning, en
'förhöjning av marken
man erinre sig att appellativet
med största sannolikhet föres till en rot med betydelsen
1 Jfr

Wigforss SHF s. 323.
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'välva sig' 1 — ett antagande, som Stödes av den framför
namnet stående prep. under, som här kan antagas betyda
'nedanför, vid sidan av (ett högre föremål), vid foten av'.
Då Lb:s skrivare använder den nämnda prep. brukar den
ofta stå vid subst., vilka beteckna föremål, som på något
sätt höja sig över den omgivande marken t. ex.: under
biergid Fs., under niden Vs. m. fl.
I Lb 1569 föreligger: Humpe rugenn, Humpe Rugenn
At Nm. Då följande namnformer ur Lmk. otvivelaktigt
beteckna samma lokalitet, och skäl finnas för att anse dem
som omtydningar eller förvanskningar av den i Lb 1569
förekommande namnformen, hava, de uppförts här: Hampa
Ryggarne, Hamperyggarne At Nm. 1707 å; Hamparyggarne
At Nm. 1777; Hampa ryggarne At Nm. 1805.
Beläggen ur Lb 1569 visa otvetydigt, att f. leden innehåller det här strax ovan behandlade appellativet hump.
— Som s. led är jag mest böjd för att ansätta det från
flera sk. dialekter, däribland rbm., bekanta subst. g a
'hög av kre.atursspillning, mullvadshög, mindre, obetydlig
kulle' etc., sv. ruka 'hög'; se avd. I. Namnformerna i Lmk
synas ha helt andra utgångspunkter än Lb:s, men som
ovan påpekades, är det samma område, som avses, och
det kan väl knappast råda något tvivel om att de former,
som möta oss i Lmk., bero på omtydning eller förvanskning av det ursprungliga namnet. Ett hump bör i rbm.
ha hetat hump. Skrivaren av formerna från 1709 har hört
detta hump och trott sig ha att göra med det dialektala
uttalet av hamp(a), rbm. homp, hbmpa. Genom en enkel
rekonstruktion från dialekt till riksspråk har skrivaren i
stället för den urspr. f. leden hump fått fram ett helt annat
subst., nämligen hamp(a). Enligt beläggen i Lmk. skulle
s. leden i föreliggande namn vara best. form pl. av det i
ägonamn så utomordentligt vanliga rygg. Men även denna
1 Se

Torp Nyno. Et. Ordb. s. 227.
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s. led — under .betingelse ,att Lmk:s namnformer äro en
direkt fortsättning av Lb:s
beror helt säkert på omtyd
ning eller förvanskning .av den urspr. s. leden /tåga 'hög'.
Det .bör dock påpekas, att Kalkar i Ordb. III sid. 633
under Ryg parentetiskt anför: Tog; rug. Då det -är fullständigt: otänkbart att rug skulle på danskt område representera en oomljudd form, som levat kvar vid sidan om
den omljudda ryg, bör man väl närmast tänka på, att
denna form lånats in från lågtyskan, • där jämte den omljudda formen en icke omljudd Möjligen kunnat förekomma
[Schiller-Liibben: rugge] 1. Att , Lb:s -rugenn skulle avse
-ryggen — frånsett att det borde skrivits med -gg- i best.
form -- motsäges också av den omständigheten, att detta
i så fall är det enda ställe bland namnformerna från Rönnebergs hd i , Lb 1569, där -ryggen ersatts av -rugenn. Det
bör kanske betonas att -ryg -ryggen(n) är en utomordentligt ofta använd s. led bland Lb:s namnformer; sålunda
förekommer enbart i At Nm. denna s. led minst ett 'tiotal
gånger. Att skrivaren från 1707 i Lmk. satt in -ryggarne
kan möjligen bero på, att han icke förstått det dialektala
/tåga utan trott, att det var fråga om den synnerligen vanliga .sammansättningsleden -rygg. Att de senare skrivningarna .1777 och 1805 även ha -4'yggarne som s. led
kan bero på skrivna förlagor, t. ex. handlingarna från
1707. Men lika möjligt är det, att byns egen befolkning
redan på ett tidigt stadium utbytt den ursprungliga, s. leden
mot den mycket vanliga. -ryggen. — Av allt att döma,
torde sålunda ägonamnet ursprungligen ha betecknat :'en
kulle eller hög på humpen'.
-1 Lb 1569 föreligger: Hunde kobenn Fs.
Flera omständigheter bidraga till att göra tolkningen
av namnet vansklig. S. leden 2 - förutsatt att icke fel1 Jfr Lasch Mrid. Gr. § 51.
2 Om o-vok. Se Kock .Sv. Ljudh. 1 s. 354.
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skrivning föreligger — kan rätt väl icke vara annat än
best. form sg. av subst. kåpa, fsv. kåpa, fda. (äldst) cape,
enl. Ordb. o. DDS: »om en hovedbedxkning, hxtte (slag)
olgn». — Nu påträffas emellertid från samma by -- Felestad — i samma handskrift ägonamnet Hunde kulenn, och
man kan icke frigöra sig från den misstanken, att det är
samma lokalitet, som de båda namnen beteckna. Denna
sist nämnda s. led -kulenn är mångtydig. Man skulle
kunna gissa på subst. kula, fsv. käla, fda. kule 'konkav
eller konvex böjning' 1; på kull eller kulle 'naturlig förhöjning av marken'. I detta sistnämnda fall skulle då -ktzlenn
stå i stället för -kullenn, men det bör anmärkas, att Lb:s
skrivare ytterst sällan gör sig skyldig till en dylik felskrivning. Endast en gång bland Lb:s ägonamn från Rönnebergs hd påträffas ett -kulenn för -kullenn, nämligen i Barnne
kulenn At Nm.; se ovan sid. 8. Vidare skulle man kunna
utgå ifrån ett subst. motsvarande fvn. ku/i, fsv. kuvul 2,
ä. nyda. ku/ 3 'hätta, kapuschong'. Man erinre sig i detta
sammanhang, att -kobenn, som kan betyda 'hättan', bildade s.• leden i det först anförda ägonamnet. Skall man
av detta våga dra den slutsatsen — under förutsättning
att s. leden i Hunde kulenn verkligen innehåller kul 'hätta'
i överförd bemärkelse — att Lb:s skrivare medvetet bytt
ut s. leden i ena fallet mot ett synonymt ord i andra fallet,
menande det vara likgiltigt, vilkendera s. led han skrev, då
båda betydde detsamma? Eller kanske rent av namnet
uppträtt med tvänne s. leder, något som synes ha varit
fallet med ett ägonamn i Hl., vilket i Lb 1569 skrives Staalhuffuenn, Staallhuffuenn, men som senare i Lmk jämte
Stdhl hufwet skrives Sidlhätterne, (SIdlhättefallet).
1 Lmk. finna vi lokaliserade till samma plats i Fele-,
stad namnen Hunzzakulls åkrar 1777, Hunnakullsfallet 1777,
1 Hellquist

Et. Ordb. under kula 1 och 2.
Se t. ex. Olson App. subst. s. 246.
3 Hade appellativet funnits i rbm., skulle det hetat kul.
2
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1804, Hunnakuls fallet 1804. Senare komponenten i f: leden
till dessa sammansatta ägonamn har säkerligen .uppfattats
ss. innehållande subst. kull 'kulle, förhöjning'. Det vid
sidan om -kulls en gång förekommande -kuls är helt säkert
ren felskrivning. Antagandet ått kull 'kulle' ingår i dessa
sammansättningar ur Lmk. behöver emellertid icke nödvändigtvis utesluta möjligheten, att kul 'hätta' tidigare utgjort ägonamnets s; led. • Man kan väl tryggt påstå, 'att
om detta kul tillhört rbm:s ordförråd, så här det jämföordet finns nämligen, gå- vitt
relsevis tidigt försvunnit
jag vet, icke belagt från något skånskt mål -- och i sammansättningar som de ovan anförda omtytts till kull 'kulle'.
Ha s. lederna i de ovan anförda ägoriamnen skiftat,
så kan man å andra sidan konstatera,' att f. leden varit
densamma såväl i Lb 1569 gom i. Lmk. Vad däremot
denna f. led betyder, är icke så alldeles •lätt att avgöra.
Att ett personnamn Hunde eller Hunel skulle ingå i sammansättningarna kan väl knappast komma ifråga. Närmast
tänker man väl på en gen. pl. av djurnamnet hund: Ser
man åter detta i relation till s. leden i det första här ovan
anförda exemplet, Hunde kobenn, och även till det andra,
Hunde kulenn — för den händelse att s. leden betytt 'hätta'
kan man icke, såvitt icke förkortningar eller elliptiska bildningar av något slag skola förutsättas, se någon rimlig
mening i sammansättningarna. Snarare tror jag då, att
detta Hunde-, Hunna- utgår från den stam hund- 'berg,
höjd' el. dyl., som Hellquist i Sjönamn sid. 238 ffi' på .som
det synes starka grunder anser ingå i många av våra
bergnamn, varvid Hellqvist fattar f. leden i sådana namn
som Hunneberg, Hannekulla m. fl. ss. innehållande en gen.
definitivus av ett bergnamn *Hunde-, rotbesläktat med fsv.
Min 'takås', fvn. luinn 'mastspets' m. m. till en ieu. rot
ku- 'svälla upp'. Går man ut ifrån en dylik betydelse av
Se Nielsen Oldd. Personn. s. 48 och Lundgren [-Bratel
Personnamn s. 113.
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f. leden, torde Lb:s första ex. ha betecknat 'toppen, krönet,
det. översta partiet av berget', och samma betydelse skulle
vara .att anteckna i Lb:s andra exempel, om gissningen,
att s. leden här innehåller kul 'hätta', har något fog för
sig. Berget, som avses, är ett efter traktens förhållanden
icke oansenligt höjdparti, som på GS. angives till 235 fot.
Hunnatuvan hicnatåeth, higatt'ian. [En nu 88-årig Man,
född i. Asmundtorp, hade båda uttalsformerna]. — Lmk:
Hunnatufwan At. 1801.
Någon anledning att även i denna f. led räkna med
möjligheten ss. i närmast föregående namn av en stam
hund- , 'höjd, berg', föreligger icke. F. leden här är säkerligen gen. pl. av djurnamnet hund med den i sammansättningar med detta ord ofta förekommande, förklenande betydelsen. — S. leden, best. form sg. av subst.
tuva, rbm tåa, betecknar här en liten oansenlig höjd.
Jfr Blöndal Is1.-Dansk Ordb. sid. 368: »hunda på/'a f.
(kegleformet) Tue (som Hundene besudler)». — Ägonamnet har betecknat en liten på grund av källsprång vattensjuk markförhöjning. Området ligger numera under odling.
Övr. namn. Lmk: Hunnatufwe åcker At Nm. 1707 å.

Hunshögarna. — Lmk: Huns högar Öl Tul. 1709, 1804;
Huns högarne Öj Tul. 1778.
Det äldsta belägget föreskriver sig ifrån en geom. karta
i Lmk. av år 1709. På denna karta över »Tullstorpa By»
finns åtminstone i ett fall en fast fornlämning, en gravhög,
markerad, men så är icke förhållandet vid ifrågavarande
namn. Detta behöver dock icke utesluta, att det kunnat
vara fråga om fasta fornlämningar, som tidigt utplånats,
men vilkas namn dock levat kvar hos bygdens folk och
kommit att beteckna ägofigurer. Under sådana omständigheter kan man i f. leden se personnamnet Han, vilket an-

100
ses ingå i åtskilliga såväl svenska som danska ortnamn 1.
Som appellativ förekommer i fsv. hån med bet. 'takås' m.
och motsvaras av fvn. Hinn 'mastspets', [kymriska cwn.
'höjd'] 2. De topografiska förhållandena på platsen lägga
intet . hinder i vägen för att i f. leden se detta hån med en
betydelse 'ås, höjdsträckning'. Visserligen synes hån icke
leva kvar i våra dialekter, men om Hellquist i Sjönamn
sid. 239 har rätt i sin förmodan, att detta ord ingår som.
f. led i det fda. .Hunsbiargh, »nu Hunsbärget Smål.., nära
Hallandsgränsen, en långt ut från sjön märkbar höjd»,
föreligger därmed belägg på ordet från sydsvenskt område.
— Vilket av de båda alternativen till förklaring av f.
leden som bör föredragas i här föreliggande fall, kan
jag icke bestämt .avgöra. Då emellertid subst. hög [rbm.
hos], vilket ingår som s. led i namnet, som regel i Rönnebergs hd. betecknar 'gravhög, ättekulle', bör kanske därmed
ett visst företräde givas åt antagandet, att f. leden utgöres
av ett personnamn.
Hunsröglarna. — Lmk: Huns röglarne Tr Tst. 1776 å.
ä; Hunds Röglerne Tr Tst, 1801, 1802.
F. leden i äldsta belägget av detta ägonamn skrives
på samma sätt som motsvarande led i närmast föregående
namn. Skrivningarna. från 1801, 1802, vilka. ha Hundssom f. led, få väl anses bero på skrivaretyrriologisk anknytning till djurnamnet hund. Hade det sistnämnda urspr.
ingått som f. led i namnet, hade man väntat att finna en
form, som motsvarade rbm:s gen.. pl. håna- el. häva,. Jfr
ovan sid. 99 skrivningen Hunnatufuyan. Det finns nämligen
i rbm. och i de skånska målen överhuvud ingen enda
sammansättning, som visar gen. sg. av djurnamnet hund
i f. leden. Det är därför :troligt, att f. leden, ss. den före1 Nielsen Oldd. Personn. s. 48 och Lundgren [-Brate] Personnamn s. 113.
2 Hellquist Et. Ordb. s. 247 under Hunneberg.
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ligger enl. skrivningarna 1776, av senare skrivare felaktigt
anknutits till hund, och att därigenom den från sk. dialekternas synpunkt sett fullständigt omöjliga f. leden Hundsuppkommit. — Icke heller är det sannolikt, att f. leden
innehåller det tidigare nämnda personnamnet Hari. Den i
ägonamnet föreliggande s. .leden har nämligen icke säkert
kunnat påvisas i sammansättningar med personnamn som
f. led 1. Då sålunda berättigade invändningar kunna resas
mot att i f. leden se såväl djurnamnet hund som personnamnet Han, återstår att undersöka, huruvida appellativet
hun (fsv. hän) — se närmast föregående ägonamn och där
a. a. — kan ha något fog för sig. Vid besök på platsen
konstaterades, att en ganska hög . och • icke obetydlig ås
sträcker sig från Tarstads by i väst-nordvästlig riktning.
Trots ivrigt efterforskande fanns det ingen, som visste av
något namn på åsen, men själva krönet — högsta punkten
i Tarstads .by — med några smärre runda kullar, kallades av äldre personer i byn för 4glabilkan. Enl. storskifteskartan över Tarstads by av 1776 är vårt namn
lokaliserat till den .nämnda åsen. De topografiska förhållandena förbjuda således icke att i namnets f. led se motsvarigheten till fsv. hän ('takås') med en i förhållande
till betydelsen 'takås' mera primär betydelse av 'höjdsträckning, bergås'. — S. leden i de tidigaste beläggen från 1776
är best. form pl. till rbm:s /tåga 'liten kulle, hög': Utgångspunkten för de senare skrivningarna 1801, 1802,
beträffande s. leden ser snarast ut att vara den svaga
formen rögla; se avd. I.
Som ovan antyddes har sammansättningen betecknat
några smärre kullar på den nämnda åsen.
1 Bland de relativt många ägonamn, som i Samsas Stedn.
uppträda med motsvarande s. led, finns ingen f. led, som kan
antagas innehålla personnamn. Samma iakttagelse har gjorts i
liknande fall 1 Rönnehergs hd.
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Husmarken. — Lb 1569: Huss marckenn Kt. ä.
Sammansättningen uppträder endast denna gång bland
ägonamnen i Lb 1569 från Rönnebergs hd. I Pb. och
Lmk. förekommer den icke. — F. leden ser ut att innehålla
subst. hus. — Hur s. leden skall tolkas i förhållande till f.
leden kan icke avgöras. Man skulle möjligen kunna gissa
på att s. leden innehölle subst. mark = 'jord' och, att Lb:s
skrivare därmed menade bygatan, allmänna gatan, kring
eller utmed vilken de skånska byarnas gårdar (hus). i allmänhet voro grupperade, och som understundom användes
till betesplats åt småkreaturen. Även antagandet att ssgn
avsett ett område, där ett hus legat, kan ha något-fog för sig.
I Lb 1569 föreligger: Hustunde At Sth.
F. leden, i ägonamnet är subst. hus. — S. leden torde
kunna identifieras med mit. .tunede n., som enl. SchillerLiibben 4 sid. 631 betyder: »das Eingezäumte, Hof, Garten»
etc. Något spår av detta lånord från mit. påträffas icke
i danska och svenska uppslagsböcker, och det är väl föga
troligt, att det åtminstone mera allmänt använts. I mlt:
förekommer ordet oftast i det allittererade uttrycket »tunede (tunete) unde timmer», vilket sist a. st. översättes
med »Haus und Hof)). .Sammansättningen ovan har möjligen urspr. som s. led. innehållit det isynnerhet från västoch sydvästsvenska dialekter kända subst. tun 'inhägnat
jordstycke, gårdsplats' rn. m., vilket av Lb:s skrivare utbytts mot det av honom kända lågtyska ordet med ungefär samma. betydelse. Sammansättningen torde ha betecknat 'ingärdad gårdsplats'.
Huvudet. — Lmk: Hufwudet Vs. 1706 å.
Ägonamnet är best.. form sg. till subst. huvud [rbm.
hed]. Läget kan icke närmare bestämmas, men namnet
betecknar troligen en höjdformation, (eller möjligen ett
framskjutande parti), på den ås — Rönnebergs åsens förlängning — som går genom Vadensjö bys »norre vång».

103
I Lb 1569 förekommer: Huiben tornn At: å. och Under
huiben tornn At. ä.
F. leden i detta ägonamn .är i så måtto anmärknings7
värd, som den icke utan vidare kan hänföras till ett äldre
hiiipon 'nypon'. I danskans . hyben föreligger, en regelbunden :utveckling av ett äldre ;Mik' pon och likaså i en del sk.
dialekter; så t. ex. från Rönnebergs och Bjäre hd:er: h#ven,
och likaså hos Wigforss SHF sid. 180 m. fl.: hkvan. -Den
form, som Lb 1.56.9 representerar, tycks emellertid ha en
ganska stor utbredning. Sålunda anför Kalkar II sid. 326:
»Hviventorn, no. hybentorn»,.och från ett stort antal skånska
folkmål. är den bekant, .t. ex. i Frosta hd vibes; Färs hd
vibentimn;. Gärds hd viben; Torna hd vins; Herrestads hd
gåvas; Villands hd vibenatuihn. I Åsbomålets ljudlära sid.
38 yttrar Billing: »I hvad förhållande vibantoits nyponbuske
tornam. vive,n,timn kan stå till fsv. hiwpona thorn, är icke
lätt att inse». Något försök till förklaring inlåter han sig
icke på.. . Det är. emellertid utan .vidare .klart, att fda. fsv.
hiåpon på s. k. ljudlagsenligt sätt icke kan utveckla sig till
ett viks. — liken. För att komma tillrätta med dessa
former, .kan man tänka sig,. att sedan hiåpon> hgben, har
en delabialisering av -9- till -i- ägt rum .i ett stort antal
dialekter; så t. ex. i da. dial.. hiven 1.; blek. hibentorn; bornh.
hiven. Vad denna delabialiseringsprocess åter ytterst kan
bero på, är icke lätt att säga. .Möjligen har anhopningen
av labialer vållat uttalssvårigheter, och på grund därav
delabialisering av vokalen . skett 2? Sedan den nämnda
delabialiseringen inträtt,, antar jag, att i ett stort antal skånska och danska dialekter en attraktion eller kanske rättare
sagt . en fjärrassimilation inträtt på så sätt, att den anlju,
dande konsonanten -h- labialiserats till -hw- genom inverkan .av den efterföljande labialen -b-, och en form hwiben . uppstått; jfr skrivningen Huiben i Lb 1569. och det
1 Ordb. o. DDS VIII sp. 949 under Hyben.
2 Jfr Br.-N. Gd. Gr. s. 215.
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ovan efter Kalkar anförda exemplet Hviven torn. Därefter
har -(h)w-> den dentilabiala konsonanten -v- och resultatet har i de berörda dialekterna blivit viban— vivan. Den
dialektala utvecklingen skulle sålunda i föreliggande fall
hPban
ha varit: [hifipon
hivan >hiOban —
hickan> viban — vive,n. För att stödja den givna förklaringen hade det varit av vikt, om parallella exempel till.
denna egendomliga utveckling kunnat uppvisas, men sådana stå icke att uppbringa. En liknande företeelse ehuru
i motsatt riktning, d. v. s. en progressiv fjärrassimilation
föreligger emellertid enligt min mening i ett annat växtnamn. I Berga sn, Sunnerbo hd, Småland, heter 'vitsippa'
i folkmålet witw6a mot andra närliggande dialekters witviera, witv&s. Någon annan förklaring till det i Bergas
-tuba uppträdande w-et än påverkan av det i IM- anljudande w-et är väl knappast tänkbar.
En annan förklaringsgrund till viban — vivan skulle
möjligen också kunna tagas i övervägande. Namnet på
hagtornsbusken, vilken liksom nyponbusken växer här och
där vid dikeskanterna och ofta i rågångarna mellan hemmanen i Skåne, kallas i Danmark på grund av sina vita
blommor för Hvidtorn [-tjorn], Cratcegus oxgacantha. Möjligen skulle genom en sammanblandning av namnen hvidtorn och hgbentorn en kontaminationsform hvibentorn kunnat uppstå. Något busknamn motsvarande da. Hvid-tornär emellertid enl. Sk. Landsmålsfören:s saml.' icke bekant
från Skåne, och under sådana. omständigheter skulle väl
då den kontaminerade formen få anses som lånad in i de
sk. dialekterna från danskan, ett antagande, som med den
stora spridning viban — vivel& har i .de skånska folkmålen,
dock förefaller mindre sannolikt.
S. leden i ägonamnet är subst. torn 'törnbuske', här
kanske taget i kollektiv bemärkelse törne, rbm.139,bna 'samling av bilskar med. tornar'.
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Den ifrågavarande åkern har fått sitt namn därigenom,
att en nyponbuske eller en samling nyponbuskar vuxit på
platsen.
I Lmk. föreligger: Hwitings gåtor, Hwitings gåf(wo)r,
Hwitings gafwor, Hwitings gafor, Wittens gafar Hl Va.
1706 å; Wittens skoferne (sic!) Hl Va. 1804.
Det bör anmärkas, att namnformerna överhuvud i
beskrivningen över Viarps by av 1706 utmärka sig för
synnerligen vacklande ortografi, och många uppenbara felskrivningar förekomma i densamma. Dialektbelägg på ägonamnet står icke att erhålla, och tolkningen äventyras
därigenom. F. leden ger intryck av att innehålla ett personnamn, men att bestämt avgöra utgångsformen för detta
med ledning av skrivningarna ovan är, som nedan skall
visas, icke möjligt. I Ortn. på -inge sid. 50 f. anför Hellgnist — efter Lundgren Personn. på -ing sid. 10 — ett
fsv. patronymicum Hvitin ger, vars motsvarighet också funnits i forndanskan, och som bl. a. anses ingå i de båda
Skånesocknarna Norr- och Södervidinge i Harjagers hd 1.
Skrivningen Hwitings- i Lmk. kan icke återspegla någon
uttalsfort i rbm, då ett -t- överhuvud taget är omöjligt
denna ställning i dialekten. Det kan emellertid vara möjligt, att skrivningen med -t- är ett uppsnyggningsförsök,
och att skrivaren av 1706 -- 50 år efter freden i Roskilde
— var angelägen om att skriva svenska i Skåne'. Om man
antar, att f. leden i namnet återgår på ett i fornspråket
existerande Hviting(er), skulle skrivaren nämligen ha skrivit Hwidings-, om han velat återgiva den i folkmålet hörda
formen. Det är emellertid tänkbart, att skrivningen med
-t- har något fog för sig. I ett äldre Hviting är det nämligen möjligt, att den långa vok. -i-, på grund av att namS. leden i dessa båda sockennamn heter i dialekten -adlga. Hur gammalt långt -i-, som ingår i personnamnet Hpiting,
kan utveckla sig till långt -e-, ger dock Flellquist ovan a. st. ingen
upplysning om.
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net understundom förekommit i :svagtonig ställning, förkortats innan novationen . t> d började göra sig ,gällande
på danskt språkområde, och att en form Hwitting på så
sätt uppkommit. I Breve fra Middelalderen I sid. 63 påträffas Hwittingh som efternamn år 1271 och Hwitting 1328.
Vid sidan om dessa namnformer finnas även i samma ai-b.
Hwydingh 1328, Hwidingh 1332 och ' Hwydyngh 1333,
vilka namn representera - Utvecklingen Under Starkton av
ett äldre -Hatting. 'Den möjligheten föreligger alltså, att
leden i ägonamnet Urspr. är ett .Htvittitigå-, i' vilket gehiP
'talan enkeltecknats. Samme skrivare hår en gång — se
ovan — Wittens- i detta' ägonamn, och även skrivningen
från 1804 uppträder med -tt- i f. leden, vilket kanske kan
tyda på att underlaget för skriftförrnen haft - -tt-. För
uppkonisten av det ovan nämnda namnet Hwitting skulle
man eventuellt kunna antåga, att detta är en - avledning till
ett personnatim Htvitte 1, vilket i sin tår kan Vara en hypokoristisk bildning' till personnamnet HuM 2.
Gentemot
skrivningarna Htvitings- i de första exemplen- lavan äro de
båda sista beläggen ined Wittens- i f. leden i så måtto förvanskade, som 'avledningsändelsen -ing Skall stå kvar som
-g i
Någån försvagning filt -en är icke känd -på
detta oniråde. — S. leden i ägonamilet torde vara pi. av
subst. gåva, smit i rbm. kan förekomma under formen
gtva och (oftast) gt2v.a; jfr Wigforss SHF sid. 331. Ägonamnet kan Möjligen antagas ha avsett ett markområde,
som f. ledens person — Hwiding eller Hwitting — mottagit
som gåva, eller 'kanske snarare givit bod (donationsjord).

Hyendet.

Lrnk. Hyenet Hl Hh. 1707.
Namnet är best. formh sg. till siibst. hyende, fsv. högh-:
inde; fda. &flyende, hyw(e)nde, hyvade m. fl. 3. - Den närBreve fra Middelalderen II s. 276.
Lundgren [-Brate] Personnamn s. 114.
3 Se Eir.-N. Gd. Gr. s. 246 f.

1
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mare anledningen 'till namngivningen är obekant. Ett liknande s. k. jämförelsenamn är det -ovan sid. 36 f. behandlade Dynan: I .de skånska folkmålen synes motsvarigheten
till hyende ha betecknat 'löst, i mönster vävt överdrag till
stolsits'.
Lmk: Hylle maderne Tt Hj. 1756,
Hyllemaderna.
1808.
F. leden i namnet är det kollektiva hylle 1, sk. dial. hffla.
'fläder, samling av fläderbuskar -träd'. — Om s. leden,
som är best. form pl. till subst. mad, se avd. I. — Anledningen till ägonamnet torde ha varit, att fläderbuskar
vuxit invid eller 'på ifrågavarande madmarker:
Övr. namn. Lmk: Hylle ängen, Hylles ängen Hl Hh.
1707 ä; Hylles toften Vs. 1706 å; Hylles åkrar SI Kat. 1838 å.
— Lb 1569: Hullen(n) Vs.
Hålan [rbm. hide&
Fs„ Gl; En hulle Fs. At; Under Hulten Gl. — Lmk: Hållan
Hl Va. 1706 å, At. Rb. 1726 .å, Holan Gl. Bb Vä. omkr.
1715 å; Stora Hålan Si. 1835 å; Hålerne Sk Nb. 1756 å,
Sk. 1757; Hålorne GI N.G1, 1805 å; Holerne Bb Vii. 1763,
Hl Va. 1804; Hulerne Hl Va 1804; Hularne Hl Et, .1805.
Bland dessa såväl kvantitativt som kvalitativt skiftande
former hör det framhållas, att subst. Mia i den moderna
dialekten i Rönnebergs hd överallt heter kila. 1 gammal
kort rotstavelse förlänges i rbm. alltid vokalen framför -I-,
och att någon sekundär .förkortning här ägt rum finns
ingen anledning att antaga. Icke heller finns skäl för antagandet, att vokalen förkortats under svagton i sammansättningar. Skrivningarna i_ Lb 1569 med genomgående
kort 7u- peka avgjort på det gamla kvantitetsförhållandet,
men man får icke tolka det så, att_ rbm. vid denna tid
utan det är väl snarare den
(1569) skulle haft kvar
danske skrivarens egen uttalsform, som här skymtar fram.
1 Hellquist

Et. Ordb. s. 251.
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Skrivningen [Milan 1706, 1726 tyder möjligen på att den
som skrivit formerna — såvitt icke ren felskrivning föreligger
hört hemma på ett område, där den ursprungliga
korta vokalen bevarats och konsonanten förlängts 1. Beträffande u-vok. i de båda sista beläggen ovan kan denna
icke återgiva den i rbm. rådande vok.-kvaliteten i förevarande fall utan måste tillskrivas inflytande från annan
dialekt, som påverkat resp. skrivare.
Namnet betecknar försänkning i terrängen.
Hålabäck halabca Kt Söv. — Pb: Hule bech GI Hh. å.
Lmk: Hola bäck Kt Söv. 1783.
F. leden i detta synnerligen vanliga täcknamn är det
i rbm. förekommande adj. hal 'ihålig', fsv. fda. kul — hot.
S. leden utgöres av subst. bäck; se avd. I. Sammansättningen torde kunna översättas med 'den djupt nere
flytande bäcken'. Namnet ur Pb. lever numera icke kvar,
men Lmk:s Hota bäck rinner upp inom Härslövs sn och
har sitt utflöde i Rå-ån inom Kvistofta sn. Den allra sista
delen av bäcken går genom en djupt nedskuren ravin, och
det är denna lilla del, som kallas hcclabdk. — Betecknande
åker •och äng — se nedan under Öar. namn — får .namnet betraktas som en reduktionsprodukt av halabcas4eyan
resp. -eige.mi.
Öar. namn. Lb 1569: Hullebecks engen(n) Kt; Hullebecks agerenn, En anden Hullebecks ager At Rb.
Pb:
Hulebechss agger, Hullebechss ager, Hulbechss ager Rb. å;
Hulebechs eng, Hulebechss shifftedt, Hulebechs shifftedt,
Hulebechss shifft, Hullebechss shifft Sin. ä. — Lmk: Holabäcks ängen Kt. omkr. 1715, Bb Sin. omkr. 1715, Kt
Söv. 1783 ä; Holebäcks ängen Bb Sin. omkr. 1715 ä;
Holabäcks äng Kt Söv. 1783 ä; Holabäcks åker Kt. omkr.
1715 å; Holabäcks åkren Kt Söv. 1783 å; Hoiabäcks löten
1 Ett sådant område har Wigforss påvisat i De korta rotstavelserna i Skånemålen.
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Kt Söv. 1783 ä; Stora Hålebäcks skiftet Bb Sm. 1763;
Hålabäcks ängen Bb Sm. omkr. 1715 ä; Hålebäcks åker
At Rh. 1726 å; Hålabäcks fallet Kt. 1805; Hållabäcks fallet.
Kt. 1761.
Hålegapet. — Lmk: Hulegapet Hl Hh, 1707 ä.
F. leden i ägonamnet är gen. •av rbm:s kitla. Beträffande u-vokalens uppträdande i skrivningen för ett väntat
-0- el. -å- får det ovan under Hålan anförda • gälla. — S.
leden är best. form sg. till subst gap 'öppning, mynning';
se avd. I:— Sammansättningen har betecknat öppningen till
en håla i den starkt kuperade »Dalavången» i Hilleshög.
Övr. namn. Lmk: Hulegaps åcker, Hullegaps åcker,
Hulegapss äng Hl Hh. 1707.
Hålekårr. — Lmk: Hole kiärr Hl. Hh. 1765.
F. leden i namnet är väl snarast gen. av subst. håla
men kan också vara best. form av det ovan nämnda adj.
hål, rbm. 141 'ihålig, djupt nere belägen' m. m. — S. leden
innehåller subst. kärr; se avd. I. — Kärret, som bar detta
namn, numera utdikat och uppodlat, var beläget i en håla
strax söderut från Hilleshögs by.
Övr. namn. Lmk: Holekärrs fallet Hl Hh. 1786.
Hålvägarna. — Lmk: Holvägarne Kt Söv. .1805.
S. leF. leden innehåller det ovan nämnda adj. hål.
den är best. form pl. till subst. väg, rbm. vas. — Sammansättningen förekommer endast på en geom. karta från 1805,
och det kan icke med säkerhet avgöras, om namnet skall
betraktas som -ett, ägonamn. Sammansättningen har i alla
händelser betecknat en plats i den starkt .kuperade, skogklädda terrängen å Södra Vallåkra bys område.
Övr. namn.. Lmk: Holwägs åcker, Hulwägs åcker Tr.
1708 å.
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Härdenacken. — Lb 1569: Hatde macken, En borde
nacke Hl. --- Lmk: Hårdnacken, Lille Hårdenacken, Store
Hårdenacken Hl. 1705 å. .
F. leden i ägonamnet utgöres av adj. hård, rbm. hau4.
Lb:s harde- beror på en viss konservatism i skriftspråket, då
utvecklingen [å framför rå>.] å >aa A danskan vid Landebogens tillkomst sedan länge varit ett fullbordat faktum 1. —
S. leden är best. form sg. till subst. nacke, säkerligen i.betydelsen 'höjd, höjdsträckning'.; se avd. I. — Några kartor, som
upptaga namnet, finnas 'icke, "men möjligen avser sammansättningen en lerås strax
pm klärslövs by. Med f.
. • öster
_
leden har man möjligen velat understryka, att marken på
grund av leran var svår (hård)' att bearbeta.
Övr. namn. Lmk: Hårdnacksändan fil. 1705 å.
Håsan [rbm. hetsa 'strumpa]. — Lmk: Husan (3 ggr),
Huusan, Husen At Nm. 1767. å.
Ägonamnet är best. form till rbm:s luft» 'strumpa'.
Beträffande skrivningarna med -u- bör det anmärkas, att
dessa icke i föreliggande fall ha hemortsrätt i rbm., där i
gammal kort rotstavelse
'ö- framför -s- (Mua, hosa)
skall giva å-kvalitet. Formerna sådana de framträda i
skrivningarna från 1706 äro :sålunda påverkadP av annan
dialekt, och om man i den vid sidan om- Husan uppträdande formen Husen icke vill se en direkt felskrivning,
skulle man kunna gissa på att skrivaren hört hemma på
e-målsområdet i sydvästra Skåne, där rbm:s hetsa heter
och att skrivarens egen dialekt slagit igenom vid
nedskrivandet av formen. Med denna utgångspunkt skulle
man också beträffande den i namnet uppträdande. u-kvalh
teten våga antaga, att denna är en kompromiss av rbm:s
-a- i hetsa och ett sydligare -o- i hösa av en skrivare från
det nämnda området. — Namnet har uppstått därigenom,
att ägofiguren påmint om en strumpa. I detta samman1 Jfr Lis Jacobsen Studier s. 198 § 291: 2.
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' hang kan nämnas, att i Lb '1569 uppträder i At. ägonamnet Strumpen; och det är troligt att Husan etc. i At. Nm.
1706 avser samma. ägofigur. Detta skulle åter kunna tydas
så, att Lb:s skrivare • utbytt
jfr det med tvekan gjorda
antagandet i denna 'riktning ovan sid. 97 — det kanske redan på denna tid dialektbetonade håsa mot det synonyma
strumpa.
Häftkrok. — Lb 1569: Heft krog Kt. ä.
Tyvärr inskränker sig materialet till detta enda belägg
ur. Lb 1569. — F. leden" kan möjligen vara identisk med ett
till det svaga Verbet häfta, fsv. hcepta, hcefta, fda. hceftce
"binda, hindra' bildat' verbalabstraktum häft, som lämpligen
bör kunna översättas med 'hindrande, hinder' — jfr den
i fsv. föreliggande betydelsen 'förstoppning' för detta ord i.
— Namnet ovan skulle då kunna . översättas med 'hindrande krok,. böjning'. Det är emellertid' icke ovanligt, att
dylika verbalabstrakta även kunna få en konkret betydelse.
Så har t. ex. fsv: brut — brot vid sidan om bet. 'brytande,
brott' fått en _konkret betydelse 'brutet stycke, ställe som
är brutet'. jfr det. ovan sid. 22 f. behandlade ägonamnet
Brödet. På samma sätt har det gått med fsv. mot 'sammanträffande, möte', .vilket konkretiserats så, att t. ex.
vcegha-mot betecknar 'korsväg, vägskillnad' och vceggia-mot
'husknut', för att nu endast nämna ett par exempel bland
de många 2. Om det här ifrågavarande häft 3 tages i konkret bemärkelse, skulle man kunna antaga, att det . var
fråga om ett på något sätt instängt, tilltäppt område; en
betydelse, som ,sålunda närmar sig den i det konkreta (fsv.)
hapt föreliggande. — S. leden i ägonamnet är subst, krok;
se avd. I.
Möjligen kan sammansättningen ha betytt en naturlig
1 Se

t. ex. Olson App subst. s. 359.
Se sist a. a. s. 356.
3 1 SOÄ 5 s. 49 a; 55 a. förekommer Häftängsmaden. Någon
tolkning av namnet lämnas icke.
2
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böjning, vinkel, en skarp krök på ett vattendrag — för- '
utom. ett flertal smärre bäckar, rinner Rå-ån genom Kvistofta bys område och bildar här åtskilliga krokar och krökar — en spets, Som bildats, där tvänne gärdsgårdar löpt
samman el. dyl., som utgjort ett hinder av .något slag.
Eller också kan det ha varit fråga om en krökning, krok,
som varit lätt att tilltäppa, så att t. ex. därav kunde göras
en kreatursfålla, vilken kunde användas till att hålla de
lösgående kreaturen innestängda i vid vissa tillfällen 1. Då
inga möjligheter finnas att topografiskt bestämma platsen,
som burit ovanstående namn, få naturligtvis de föreslagna
tolkningarna endast betraktas som gissningar. Bland ägonamnssamlingarna från Rönnebergs hd förekommer ett
sammansatt namn, i vilket första komponenten i f. leden
Synes vara densamma som f. leden i föreliggande ängnamn,
nämligen Lb:s Heftske agerenn Bb Vä. Andra komponenten i f. leden är här • troligen subst. skede, fsv.. skådhe, da.
Sked(e) 'gräns; ren, skillnad' m. m. Redan så pass tidigt
har man emel. som i början av 1700-talet — se nedan
lertid saknat >förståelse för namnets innebörd, och Heftskehar omtytts till Häsko-.(åkel), och detta namn — skrivet
Hästsko-(åkrarne, åkeren) — går sedan igen i lantinäterihandlingarna ända fram till enskiftet.
eivr. namn. Hit kan möjligen — med assimilation av
(-pt-) -fl- till -tt- i svagton — räknas Lmk: Hätt ängen
Bb. 1762; Hättängarne Bb. 1795. — [Lb 1569: Store heftske
agerenn, Lille heftske agerenn Bb Vä. I Lmk. senare omtytt till: Häsko åker Bb Vä. omkr. 1715. å; Hästsko åkrarne
Bb Vä. 1763; Hästsko åkeren Bb Vä. 1793.]
Hällorna [rbm. hckla 'sluttning, mindre lid eller backe

på en väg']. — Lmk: Hällorne, Hellorne åt Sjön Ibb 1762;
Hellorne (åt Sjön) Ibb 1776; Hellerne Hl Aa. 1780.
1

Jfr Schlyter Ordb. s. 299 under Hcefta (v.)
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Ägonamnet är best. form pl. till det i sk. dial. vanliga
appellativet heekt 'sluttning, slänt'. Jfr den fsv. sammansättningen tilhcella 'sluttning', da. hcelde 'skraaning, skrxnt».
Detta subst. är en n-avledning till ett gem. adj. *halpa
'lutande', fvn. hallr, sv. dial. hall, da. hald.
Terrängförhållanden ha givit anledning till ägonamnet.
Öm.. namn. Lmk: Hälle toft Vs. 1706.
H'åsesta(d). — Lb 1569: Hesse staa, Anden hesse stad,
Hesse ske Vs. — Lmk: Häsestana ä, St. Häsestana å, Häsastalla Vs. 1706.
F. leden i ägonamnet synes beträffande formerna i Lh
1569 innehålla det svaga danska fem. subst. hesse, som är en
n-stamsutvidgning till det såväl från da. som sv. dialekter
välbekanta hces
urn. *hasjö-l]; jfr rspr:s hässja. Både den
starka och den svaga formen ha samma betydelse 'stack av
säd, hö, halm' etc. Vill . man åter med hänsyn till beläggen
i Lmk. Vs. 1706 tillmäta den omständigheten någon betydelse, att den s. k. bindevokalen icke är densamma i samtliga skrivningar, förefaller det — under förutsättning att
dessa skrivningar återspegla dialektuttalet
som -om. f.
leden i de båda förstå exemplen kunde hänföras till en
svag fem, form heesa, som är känd från åtskilliga skånska
folkmål, under det att. sista ,beläggets '.f. led, -som visar
i kompositionsfogen, Snarast för tanken på det starka subst.
ha?.s. I rbm. av i dag förekommer varken den starka eller
den svaga formen, men intet hinder finns för att båda
tidigare tillhört målets ordförråd
— Om s. leden, som
innehåller skiftande former- av subst. stad 'plats, ställe',
se avd. I..
Sammansättningen har betecknat den plats, där nian
brukade sätta stack el. stackar 'av säd el. hö. Jfr 'från
1 Hellquist

Et. Ordb. s. 260.
Enl. Sk. Landsmålsfören:s saml. föreligger från Frosta hd
såväl hcps som hefsa 'stack'.
8
2

114
Skytts hd hesgeb. 'Platå på eller vid gården för stackar';
från Ljunits hd Usagdok, 'inhägnad för hesar, stora stackar
av säd, hallå m. m.' och från Onsjö—Frosta hd:er hiesaplas
'plats, ställe, där map sätter stack, stackar' 1•
övr. namn. Lb 1569: Tuende hesse stee agre, ij hesse
staa agre, Hesse sted eng Vs. — Lmk: [Häsabacks ängarne Sk Tg. 1756, 1838; Häsabacks ängar, Häsabacks maderne Sk 'Pg. 1838]. •
Häsken. — Lmk: Hesken Si S.S1. 1763; Häsken S1 S.S1.
1822.
Ägonamnet ovan ser ut att vara best. form pl. till
rbm:s heeska n. 'familj, hushåll', numera' ofta med förklenande betydelse. Fsv. hffiskaper 2 , fda. hceskap, hceski 'familj, hushåll' återfinnes i nästan alla skånska folkmål under
formen hckska med i stort sett samma betydelse som i
fornspråket. . En förutsättning för att området, söm bar
namnet Häsken, skall kunna hänföras till hieska 'familj,
hushåll' är väl att någon sorts bosättning på området
en gång ägt ruin. Den beskrivningen åtföljande geopi.
kartan av år 1763 markerar emellertid ingen bebyggelse
vid namnet, vilket dock icke behöver utesluta, att en sådan
tidigare varit för handen. Men även om man går ut ifrån
att en bosättning här ägt rum, så är det svårförståeligt, att
häske med betydelsen 'familj, hushåll' kunnat specialiseras
så, att det givit namn åt ett visst markområde. Kan möjligen häske vid sidan om den från fornspråket och dialekterna kända vanliga innebörden haft ytterligare någon numera oåtkomlig betydelse? Skulle ymöjligen den av Schlyter
(Ordb. sid. 311) anförda betydelsen av hcerskap, »område,
land 1. gård som lyder under någons välde. Sk.» kunna
ligga till grund för ägonamnet. Det kan emellertid mot
ett dylikt antagande invändas, att en sådan betydelse av
1 Sk.
2

Landsmålsfören:s saml.
Se Kock Sv. Ljudh. 1 s. 132 f.
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häske är fullständigt främmande för våra dialekter. Frågan
om vad namnet betecknat måste sålunda lämnas obesvarad.
Anm. Ehuru troligt kan man dock icke med absolut säkerhet påstå, att vi här ha att göra med det nämnda häske 'familj,
hushåll'. Den ursprungliga betydelsen av adj. hes, rbm. hes
anses vara 'förtorkad'1, och något formellt hinder för att man
till detta adj. på nordisk botten bildat ett subst. med k-avledning
med bet. 'egenskapen att vara torr' finns enligt min mening icke.
Ett eventuellt *hes-k- skulle då närmast vara att jämföra med
sådana bildningar till adjektiv, som Hellquist Ark. 7 sid. 145 anför. Det framställda förslaget får emellertid endast betraktas som
en lös gissning, då något subst. heske el. heska med betydelsen
'torka' el. dyl. icke är känt från något håll, ehuru en sådan betydelse väl låtit förena sig med namn på åker och äng.
,
I Lmk. föreligger från At. 1762: Hästens Lierne, Hästes
Dessutom förekommer från
At. Rb. 1726 det sammansatta ägonamnet Hästes åkeren.
Att med ledning av föreliggande, varierande skrivningar draga några slutsatser angående ursprunget av f. leden,
som uppenbart är förvanskad av resp. skrivare, är icke
möjligt. — S. leden innehåller subst.
; se avd. I.
Lierne och 1801: Hästens Ii.

Hästaholmen. — Pb: Heste holmen Gl. ä. — Lmk:
Häst holmen Gl N.G1. 1802 ä.
F. leden har ursprungligen varit gen. pl. till djurnamnet häst. — S. leden är best. form sg. till subst. holm el.
holme; se avd. I. Anledningen till namnet har troligen
varit, att hästar här brukade gå på bete.
Högsbrödet. — Lb 1569: Hogs broditt At Rh. — Lmk:
Högs Bröten, Högs brööten At Rh. 1709 å; Höys bröden At
Rh. 1764, 1807; Högs bröden At Rh. 1807.
F. leden är gen. sg. till det substantiverade adjektivet
hög, rbm. hoj. — S. leden innehåller det från rbm. m. fl.
1 Falk-Torp

Et. Wb. s. 449.
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dialekter kända appellativet bod 'röjning, uppbruten mark';
se avd. I. — Ägonamnet har uppstått på grund av en röjning, som upptagits vid en ättehög.
öpr. namn. Lb 1569: Hogs agerenn At. At Nm; En
hogislenghe, En hogis eng Hl. — Pb: Högs ager Nm. — Lmk:
Höys åcker Hl Va. 1706 å; Högs .åcker Hl Va. 1706, Hl
Hh. 1707, Tt Rh. 1709 å; Hög (sic!) åker Hl Va. 1706 å;
[Högs åkers ändan, Högs åckers ändan Hl Va. 1706 å];
Högs åkrarne Sk Nb. 1756, Vs. 1779, 1804, Hl Va. 1804,
Hl Et.' 1805; Högs ängen Kt. omkr. 1715 ä; Högs stycket
Hl Aa. 1780; [Högs wångs åcker Tr. 1708 å]; Högs fallet
Öj. 1803; Högs löcka, Högs löckorne Si Mkg. 1824.
Höjden [rbm. hoyd 'höjd']. — Lb 1569: Hoydenn At Rh.
Namnet är best. form sg. till subst. höjd, (da. 'lejde
med -e- från obl. kasus), som i rbm. betecknar en mera
ansenlig markförhöjning.
Öar, namn. Lb 1569; Hoyde agerenn At Sth; Hoyde
ryggenn At. At Nm. At Lh; Hoyde ryggenn oppe wid Tue
Mogens gaardtt St; En hoyde ryge At Nm.
Höneskrapet. — •Lb 1569: Hone skraffuidtt At Rh.

F. leden i namnet är gen. av subst. höna rbm. hOna.
S. leden är det till ,verbet skrapa bildade subst. skrap,
da. skrab 1 'skrapande, krafsande', och däravbetydelsen 'det
som avskrapas, värdelöst kram, avskrap'. — Huruvida
namnet ovan avsett en plats där hönsen fingo eller brukade krafsa, sprätta och sålunda är att inrangera under
beteckningen »skämtsamma namn» (Hönekrafset!), eller om
namnet betecknat en jordbit, som inte ansågs ha något
vidare värde eller vara större, än att en höna där kunde
livnära sig, lär väl icke kunna avgöras.
1 Jfr Kalkar III s. 811: »leffwer hona aff sith skrab».
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Hönsasträngarna. — Lmk: Hönsa strängarne Sk Tg.
1756.
F. leden i ägonamnet är gen. pl. av det kollektiva
subst. höns, fsv. da. hons. — S. leden är best. form pl.
till appellativet sträng, här i överförd betydelse 'smal ägofigur'; Se avd. I. F. leden har här troligen diminuerande
betydelse. — Enl. geom. kartan över Tågarps by 1756
betecknar namnet några smala ägofigurer.
(hr. namn. Lmk: Hönsa stycket Ibb 1735 ä; Hönse
Tofterne At Rh. .1764; Hönse tofter At Rh. 1807; Hönsa
tofter SI Kat. 1838; Hönsa hagen Sk. 1838.
Hörastenarna. — Lmk: Hörastenarna Vs. 1779 å. ä, 1804.
F. leden i ägonamnet torde 'vara gen. sg. till subst.
herde, fda. hirthce, hyrthce 1 in. fl. former, fsv. herpe, hyrde,
I de nordvästskånska målen har gamhordhe
malt -g- tidigt förlängts framför -rå- och på så sätt
kommit att stå kvar som -y-. Herde heter också regelbundet hph,e, — med -d- fallet i förbindelsen -rå- i de moderna dialekterna på det nämnda området. I .de sydskånska
målen finna vi emellertid formen hå4a, 2, och så pass långt
norrut som vid Barsebäck i Harjagers hd är denna form
allenarådande i dialekten. Då Rönnebergs och Harjagers
hd:er äro grannhärader, är det intet som hindrar, att &be,
kan ha haft hemortsrätt även i rbm., ehuru denna form
numera alldeles undanträngts av hipta. — S. leden är best.
form pl. av subst. sten, rbm. sten. Beträffande s. leden är
det säkerligen endast en sten, som varit namngivningselement; se de äldsta formerna ur Lb 1569 och Lmk. 1706
här nedan. Pl. formerna betraktar jag som en reduktionsprodukt av Hörastens åkrarna, beroende på att det ursprungliga området genom skiftesförhållanden — eventuellt förstoring genom nyodling — kommit att uppdelas i flera.
1 Se
2

t. ex. Br.-N. Gd. Gr. s. 202 och 339.
Om sydsk. lika se Wigforss SHF s. 108 f.
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Namnet kan ha uppkommit på det, sättet, att på ifrågavarande område funnits en sten, på vilken byns herde
brukade sitta eller kanske kliva upp för att ha bättre utsikt över de lösgående kreaturen. Efter denna »herdesten»
kan området ha fått sitt namn. Ur, Sk. Landsmålsfören:s
samlingar kan från Oxie hd anföras: »12,44a1cheigan belägen
i Sallerups sn, där gränserna för byarna Tullstorp, Sunnanå och Särslöv mötas. Här träffades fordom kreatursvaktarna [himanal från dessa tre byar». .
övr. namn. Lb 1569: Horastens ager Vs. — Lmk: Höra
steens åcker, Höra stens äng Vs. 1706. (Med tvekan för
jag hit ur Lmk. Höra kulls åkrar, Höra kullar Fs. 1777.
Snarast ha vi väl här att i. f. leden se subst, hör
Helt isolerat står Pb:s Höre shabet Rh. å.
Någon säker utgångspunkt för bedömande av namnformen är vansklig att finna. Ägonamnet är lokaliserat till Rönneberga, där vi tidigare träffat på namn, i vilka f. leden
identifierats med det från mit. lånade hörre 'hora': jfr ovan
under Horedalen och Horkåken. — S. leden ser ut att innehålla motsvarigheten till best. formen sg. av subst. skåp,
fsv. skåp, da. skab, rbm. skav. Det bör emellertid framhållas, att med den massa uppenbara felskrivningar, 'som
förekomma i Pb., hela namnet kan vara förvanskat . av
skrivaren. Flera omständigheter tyda på att skrivningen
Höre shabet är beroende på missuppfattning av det ovan
sid. 116 ur Lb 1569 från samma by anförda ägonamnet
Hone skraffuidtt. Någon bestämd slutsats beträffande sammansättningens uppkomst oeh betydelse kan emellertid icke
dragas av detta enda belägg ur Pb.
Hörnin gen [rbm. känner icke det enkla ordet hörning.
Som s. led i sammansättningar förekommer ordet däremot
under formerna -hohnt4, -jothmg]. — Lmk: Hörningen Tr.
1708 å, Tt Lh. 1709 å.
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Namnet är väl snarast <en avledning till subst. hörn,
och icke att jämställa med det till horn bildade formellt
identiska hörning < fsv. hyrninger med horn eller spets
försett föremål'. Ägofigurernas form kan numera icke fastställas.,
övr. namn. Lmk: Hörninga åkrar Si Kat. 1838 å.
Hövden. — Lmk: Höfden GI 45.G1. 1780.
Namnet synes vara identiskt med det från da. dialekter väl kända hovd(e) 'tvärteg, ändteg'. Se Kalkar II sid.
361 och Falk-Torp Et. Wb. sid. 422. Jfr det i sv. dialekter förekommande vändhuvud 1. Appelativet hövd(e) synes
egendomligt nog icke leva kvar i de skånska folkmålen
och har i rbm. ersatts av eenakoig, varmed menas 'den på
tvären upplöjda jorden för ändan av en [trädes-]åker'. På
andra håll i Skåne kallas en sådan åker för tvciehhg 2•
Höfd
öVr. namn. Lb 1569: Hoffd ager Vs. —
åker Hl. 1705 å; Höfd åcker Hl Va. 1706 å; Höfda åkren,
Höfda åker Kt Ot. 1783 å; Höfda .åkrarne Hl Va. 1804;
Höfda ryggen Hl. 1705 å, Tt. 1709 å, At Rh. 1726 å, At
Rh. 1764, SI. Mkg. 1824 å; Höfde rygen Hl Va. 1706 å;
Höfda rygg Tt Rh. 1709, SI Mkg. 1824; Höfd ryggen Bb Vä.
omkr. 1715 å; Höfda backen At Rh. 1726 ä.
Hövdingen. — Lmk: Höfdingen Hl. 1705 å; Store-

Lille- Långa Höfding At Rh. 1764 å; Höddingarna At Rh.
1709 å; Höfdingarne At Rh. 1764 å; Hödingarne At Rh.
1807.
Namnet torde vara en ing-avledning med diminuerande
innebörd till appelativet hovde, känt från sv. da. och no.
dialekter, fvn. hQföi 'fram- uppskjutande parti'. Enl. Rietz
sid. 287 betecknar hövding i Bhl. 'kulle, utstående sandmo'.
I de namnformer, som visa geminata, får man antaga en
1 Landsmålsarkivets
2

Frågelistor 27 s. 19.
Sk. Landsmålsfören:s saml.
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dialektal assimilation vd> dd. Formen från 1807 med
enkelt -d- kan vara ren felskrivning. — På ovan angivna ställen har namnet använts om smärre obetydliga
kullar eller markförhöjningar.
övr. namn. Lmk: Höddinge åcker, Hödding åcker,
Höddinge ryggen At Rh. 1709 å; [Höddinge åcker löten.
At Rh. 1709 ä]; Höfdingestumpen At Rh. 1764 å.
Ingerebacken. - Lmk: Ingere backen Tt. 1709 ä.
Materialet är för torftigt för att några säkra slutsatser •
med avseende på f. ledens ursprung skall kunna dragas.
Möjligen ha vi att i f. leden 'se en .gen. till det såväl i fsv.
som i fda. förekommande kvinnonamnet Ingerdhl med det
dialektala bortfallet av -ö- i förbindelsen -rö-. — S. leden
. är best. form sg. till subst. backe; se avd. I. — Sammansättningen har betecknat en kvadratformig äng i Tt.
Julaspjällen.
Lmk: Jula spjällen Sk Kls. 1756.
F. leden i ägonamnet ser ut att innehålla jul (=högtiden), rbm. jul [som f. led i ssgr ju/a-]. Hade appelativet
hjul ingått som f. led i ägonamnet, hade man icke funnit
-a- som »bindevokal», då sammansättningar med detta ord
bildas i rbm. och i de skånska folkmålen överhuvud utan
»bindevokal» el. gen. -s-. Rent formellt möter intet hinder,
att i f. leden se gen. av personnamnet Jule, som är bekant
från såväl fsv. som fda 2 . Att med absolut visshet bestämma f. ledens ursprung i föreliggande ägonamn, är icke
möjligt. — S. leden är best. form pl. till subst. spjäll; se
avd. I. Enl. geom. kartan - över Kläsinge by 1756 har Jula
spjällen betecknat några smärre rektangulära åkrar.
1 Se Lundgren [-Brate] Personnamn s. 135 och Nielsen Oldd.
Personn. s. 50 under Ingigerth.
2 Lundgren [-Brate] Personnamn s. 139 och Nielsen Oldd.
Personn. s. 53.
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övr. namn. Lmk: Jule kroken Bb. omkr. 1715 ä;
Jula bröds åkrarne Sk. 1757; Jula bröts åkrarne Sk. 1838.
Kalvakullen. — Lb 1569: Kalffue ,kullenn Tr. — Lmk:
Kalfwa kullarne Tr. 1774.
F. leden i ägonamnet är gen. pl. av djurnamnet kalv,
rbm. kal. — S. leden innehåller subst. kull el. kulle; se

avd. I.
Anledningen till namnet är icke bekant.
öbr. namn. Lmk.: Kalfwa kull . åcker, Kalfwa kull
åckerlööt Tr. .1708 å; [Kalfmas spieliet Ibb 1735 ä]; Kalfva
.maden Sk Kls. 1756;•Norre Walfängarne, Södre Kalfängarne
Sk Nb. 1757; [Kalfhags stycken Sk Nb. 1756]; Kalfwa
lyckan Kt Söv. 1783; [Kalfwa lycke ängen Kt Söv. 1783];
Kalfva hagen Si Kat. 1838; . [Kalfhags åker å, Kalfhags äng
ä. SI Kat. 1838]; Kalfwa löckan S1 Mkg. 1824 å. ä; [Kalfhage äng S1 Kat. 1838 ä].
Kalvarumporna [rbm. kålat.iompa 'kalvsvans']. — Lmk:
Kalfwa romporne, Kalfwa romperne Vs. 1706 ä.

F. leden i ägonamnet är densamma som i närmast
föregående namn..— S. leden är best. form pl. till appellativet rumpa, rbm. hitmpa 'svans, stjärt'; se avd. I. I samma
beskrivning över Vadensjö by 1706 förekommer även ägonamnet Koorompor [på geom. kartan Korumpan], men några.
ägofigurer Kon resp. Kalven, från vilka på grund av föreliggande s. led man kunde väntat, att några smala utlöpare,
svansar, utgingo, tyckas icke ha • existerat. På. den ovan
nämnda kartan finns, ehuru på relativt stort avstånd från
Korumpan, namnet Koorööklerna angivet. Måhända är sammansättningen ovan att betrakta som ett direkt s. k. jämförelsenamn, d. v. s. i ägofiguren har man återfunnit det
för en kalvsvans karaktäristiska 1. Slutligen kan framhållas,
1 som namn på Hieracium pilosella anför Rietz s. 304 från
Småland Kalv-rumpa, där likheten varit avgörande som namngivn ingselem ent.
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att de båda .ägonamnen Koorompor och Kalfwa romporne äro lokaliserade till samma vång. Kanske ha resp. f. leder
ingen annan innebörd än att framhäva motsättningen mellan
en större svansliknande ägofigur och en mindre.
Kattahalen. — Lb 1569: Kattehalenn ä, Den söndre
Kattehale ä,. Lille kattehalenn, Katthalenn, Katthalen Gl. — Pb:
Kattehalen G1 Ö.G1. å. -- Lmk: Kattehalen 1 Gl. omkr. 1715.
F. leden i ägonamnet innehåller -djurnamnet katt. —
S. leden är subst. hale 'svans; se avd. I. — Namnet har säkerligen betecknat en långsmal ägofigur. Genom sammansättningen med katt har man väl på något sätt ytterligare
velat framhäva — den böjda? 2 - formen.

Lb 1569:
Kattaryggen [rbm. kåtahig 'kattrygg'].
Katte ryggenn, Katteryggend Bb. — Pb: Katterygen, Katte
rögen Bb å. — Lmk: Katte ryggarne Bb: 1762; KatlarygOrne Bb. 1795.
F. leden i ägonamnet är gen. av djurnamnet katt. —
Om s. leden rygg se avd. I. — Platsen, som burit ovanstående namn, kan numera icke med säkerhet identifieras.
väl närmast då
En formation, som liknat en kattrygg
katten »skjuter rygg» — bör ha givit anledning till ägonamnet; jfr Rygh NG. Indl. sid. 72 under ryggr.

Kattastenen. — Lb 1569: Katte stenen At Sth.
1 Med undantag av e-målsområdet i sydvästra Skåne ha
samtliga skånska folkmål i sammansättningar med djurnamnet
katt som f. led -a- i kompositionsfogen. Då -e- uppträder i nämnda
ställning i Lmk. såväl i föreliggande som i följande ägonamn, i
vilka 'katt' ingår som f. led, måste detta bero på att resp. skrivare varit från trakter, där -e- normalt uppträtt som »bindevokal»
i sammansättningar av liknande slag. — I de skånska dialekterna
böjes katt SOM en mask. a-stam. Något minne av u-stamsböjning
kan icke spåras i något skånskt folkmål i detta ord.
2 Se Rygh NG. Indl. s. 52.
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F. leden i ägonamnet är gen. av cljurnanmet katt. —
leden
är best. form sg. till subst. sten, rbm. sten.. — Enl.
S.
Feilberg II sid. 112 förstås med »kattesten, små kvarts rullesten . . . de skal have fået navn af, at de frembringer lys,
når de i morke gnides mod hinanden , . .». Det 'hos Rietz
sid. 314 från Mälarprovinserna anförda kattflinta 'kvartssten, vit flinta' avser, troligen samma sorts sten. Möjligen kan en dylik på ett eller annat sätt anmärkningsvärd
kiselsten ha funnits på här ifrågavarande område och
ägonamnet 'av den orsaken kommit till, . men mycket troligare är, att en episod, i vilken en katt spelat en framträdande roll, givit anledning till namnets* uppkomst.
Kattasund katas4n. — Lmk: Kattesund Hl. 1773.

F. leden är densamma som i närmast föregående namn.
— S. leden i sammansättningen är subst. sund, rbm. sun,,
som här betyder 'mindre. vattensamling', — Namnet, som.
ännu lever kvar, betecknar ett omedelbart ,intill Härslövs
by norrut beläget mindre kärr med öppet vatten. Enligt
uppgift av äldre personer i byn brukåde nian i kärret
dränka övertaliga katter och kattungar, och det förefaller
troligt, att namnet uppkommit just på grund härav. Jfr
NoB 6 sid. 184 f.; 8 sid. 188 och där anv. litt.
I Lb 1569 föreligger en gång. Tre- keger At Lh.
Möjligen •ha vi att i skrivningen kegee se den obestämda formen pl. till subst. käke, fsv. kiceke, fda. kicege;
i rbm. heter käke alltid Mya, där e-vokalen kan bero på
starkare palatalisering: ta> ge
Förutsatt att vi verkligen här ha att göra med motsvarigheten till apellativet käke, är det emellertid synnerligen besvärligt att komma åt betydelsen av namnet. På
annat ställe inom det område, som här behandlas, finna
vi namnet Käften: Detta är* enligt storskifteskartan över
Vadensjö by 1779 lokaliserat till socknens nordvästra del och
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ligger alltså på Rönnebergsåsens västliga förlängning. Möjligen kan det här vara fråga om någon naturlig fördjupning, som man kallat käft 'gap, svalg, klyfta, hålighet'.
Emellertid- synas . käke och käft tidigare kunnat sammanfalla till betydelsen, och möjligen kan käke här översättas
med 'gap, hålighet'. Men käft kan också översättas med
kind. 1 detta sammanhang kan erinras om att i allmogespråket — åtminstone i Skåne — käft är det vanliga uttrycket för kind, och ,det användes utan att däri inlägges
någon som helst förklenande betydelse. Enl. Rygh NG.
Indl. sid. 60 betyder kinn i norska ortnamn en brant sluttning av ett fjäll eller en ås, och samma betydelse kan kind
ha i en del svenska ortnamn; se t. ex. Hellquist Et. Ordb.
under kind och Kinna. Med utgångspunkt från detta kan
möjligen det från Vadensjö ,antecknade Käften ha betecknat
en sluttning på den ovan nämnda Rönnebergsåsen. Av, det
sagda framgår, att käke, käft och kind kunnat betyda ungefär detsamma, och kanske ha vi att i Lb:s Tre keger se
tre sluttningar. Ytterligare mer eller mindre plausibla gissningar beträffande föreliggande namn skulle kunna göras,
men jag föredrar att lämna frågan öppen.
Kidrons killa. — Lmk: Kidrons killa At Rh. 1764.

F. leden i sammansättningen är gen. av det bibelgeogr.
namnet Kidron, den bäck, som .Jesus gick över, då han
vandrade till. Getsemane
— S. .leden innehåller subst.
killa av äldre kcelda; .se avd. I. De närmare omständigheterna vid namngivningen äro obekanta. Kidrons killa
har väl varit belägen på eller invid ifrågarande åker, som
därav erhållit sitt namn.
Kidsenan. — Lb 1569: Kiid senen Fs.
1 Se Hjelmqvist Bibelgeogr. namn s. 144. På a. st. meddelas
att Kidron förekommer i Arbogatrakten som ortnamn [»väl namn
på en bäck?»]. Jfr SOÄ 19 s. 115.
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F. leden i ägonamnet är djurnamnet kid, fsv. kidh, fda.
S. leden torde vara best.
kith, rbni. fas9, 'killing, getunge'.
form sg. till subst. sena, fda. sene, fsv. sina, rbm. sena.
Möjligen har man i överförd bemärkelse kunnat använda
sena i ägonamn på samma sätt • -som sträng, d. v. s. för att
beteckna smala .ägofigurer. Anledningen till sammansättningen är dock dunkel.
Killebacken. — Lmk: Kille backen Kt Söv. 1783.
F. leden är gen. till subst. kala av äldre kcelda. —
S. leden i ägonamnet är best.• form sg. till subst. backe;
se avd. I. — Sammansättningen har betecknat en backsluttning, i eller invid vilken en källa funnits. Av källan
finns numera på området intet spår.
Kilde agerenn
övr. namn. Lb 1569: Kiille. agerenn
Tt; Kille ager, Kielle agerenn Tr; Kille bolidtt, Kiille bolid,
Kille bolid, Kielle agerenn Fs. — Lmk: Kille backs äng,
Killebacks ängen Kt Söv. 1783; Killåker, Killåkren, Killäng,
[Killåkers löten], Killängen [Kille bäcks äng] Kt Söv:1783;
Killåkrarne Tr. 1774, Tr Tst. 1776; Killåekrarna Bb. 1762;
Killåkrarna Tr Tst. 1802; Kill ängarne Bb Vä. 1763, 1807;
Kille stycken Bb Vä. 1763; [Killängs fallet Bb Vä. 1793;
Kille bohl, Kille bohlen, Kille toften Fs. 1777; • [Killebols
fallet Fs. 1804]; Killeli Bb Ttp 1726; [Killevads sånnarne
At Nm. 1777]; Kille strängarne Sk Tg. 1756, 1838; Kiälle
toften Vs. 1706, Hl Hh. 1707; Kiälle åcker, Kiäll åcker;
Kiälles åcker,. [Kiälle åckers löten] Tr. 1708; Kiäl åker,
Kiäll ängen At Alt. 1714; Kiälle maen Kt. omkr. 1715;
Kiälle stycket At Rb. 1726.
Kimmaremaderna. — Lmk: Kimmare moderne Tr .Tst.
1776 ä; Kimmare mad Tr Tst. 1810.
F. leden i namnet innehåller motsvarigheten till mit.
kim(m)er 1 , da. dial. kimmer. Jfr det i da. dial. förelig1 Schiller—Liibben

2 s. 462.
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gande verbet kimme 'utföra tunnbindarearbete' och art.
kim, kimme Hellquist Et. Ordb. I SOÄ 10 sid. 206 anföres
ett Kimmarebo, som beträffande f. leden anses gå tillbaka
på ett fsv. kimbare 'tunnbindare'. Såväl det ovan nämnda
danska kimmer små det med detta identiska svenska kimmare torde vara lån från mit. Kimmare synes icke leva
kvar i sv. dialekter som beteckning för utövare av tunnbindareyrket eller del därav 1. I rbm. kallas en tunnbindare bOka48, 2, och andra skånska folkmål ha mot detta
svarande former. — S leden i ägonamnet innehåller subst.
mad; se avd. I. — Sammansättningen har betecknat sank
ängsmark strax nordväst om Tarstads by, men de närmare
omständigheterna vid namnets tillkomst äro icke kända.
Kindbenet. — Lb 1569: Kind benit Gl; Kind benitl V s;
Dell offuirste kind been, Dett nederste kind been Bb. — Lmk:
Kindben, östre kindben Fs. 1777; Kinnbenet G1 N.G1. 1805 å.
F. leden är subst. kind. — S. leden är subst. ben. —
De lokala förhållanden, som betecknas med ssgn kindben,
där dessa låta sig kontrollera, ge vid handen, att 'kindben'
här har samma betydelse som 'kind' i ortnamn på andra
håll, d. v. s. 'en brant sluttning av t. ex. en ås'; jfr ovan
under Tre keger sid. 123 f. Egentligen är det fråga om en
överförd betydelse av kindben= 'kind' 3 av samma slag som
hals, tunga, huvud etc.
övr. namn. Lb 1569: Kind bens agerenn Vs; Kind
bene åtickid Tt. — Lmk: Kindbens ända, Kindbens Fallet
Fs. 1777; Wästra Kindbens åckrarne Fs. 1804; Kinbens
renen Kt Söv. 1783 ä.
Klasen [rbm. klos 'klase, klump']. — Lmk: Klasarne
Tr Tst. 1776 å. ä; Klasen Tr Tst. 1810.
Förmodligen utgår ägonamnet från en stark form klas.
1 Se

sist a. st.
Jfr mlt. bodiker, da. bodker.
3 Se Sdw.
2
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I åtskilliga sk. dialekter och däribland rbm. beror sannolikt denna starka form klas på att ändelsevokalen i det
svaga appellativet klase, fsv. klasi, da. klase synkoperats i
infortis ställning i sammansättningar; jfr t. ex. rbm:s jrklås, lerklås etc. En annan förklaringsgrund till uppkomsten av den starka formen klas är, att denna uppstått genom missförstånd av ordelement, d. v. s. best. formen av
klase har utsöndrat den enstaviga formen klas. — Jordens
klumpiga och klasiga beskaffenhet på ifrågavarande ställen
har säkerligen givit anledning till ägonamnet.
övr. namn. Lb 1569: Store klassager, Lille ,klassager
Sh. [Ett dike eller rättare sagt en mindre bäck, som går
genom Säby sn, kallas ännu kliisagnhvan]. — Lmk: Klas
åckrarna Bb. 1762; Klasa spiellen S1 S.S1. 1763; Klasa
spjellen SI S.S1. 1822.
Klinterna [rbm. klint 'sjöbrink, brant havsstrand, back-

krön]. — Lmk: Södre klint Ibb 1735 å; Klinterne G1 N.G1.
1802 ä.
De båda ägonamnen utgå ifrån appellativet klint, här
i betydelsen 'sjöbrink'. — Ifrågavarande markområden såväl i Glumslöv som på ön Ven ha fått sinal namn efter de
strandparti, som på resp. ställen stupa brant ner i Öresund.
övr. namn. Pb: Klinte eng Gl. — Lmk: Klintefallet
G1 N.G1. 1805 ä. På området i Glumslöv, som tidigare
betecknats med ägonamnet Klinterne, finns ännu en källa,
som av befolkningen kallas klantajpila.
Klockespjället. — Pb: Kloche spiellit, Kloche spielit Gl. å.
— Lmk: Klåckespjell Gl N.G1. 1805.
F. leden i ägonamnet synes vara gen. av subst. klocka,
men detta är så pass mångtydigt, att det är synnerligen
vanskligt, att i ett fall som detta träffa den rätta betydelsen.
Man kan tänka sig, att f. leden av någon anledning betecknar 'klocka att ringa med' eller 'klocka' = 'ur'. —

128
S. leden innehåller subst. spjäll. som i namn av här ifrågavarande slag brukar beteckna 'åker av fyrkantigt, oregelbundet utseende'; se avd. I. — Det kall:också nämnas, att
klocka i sydv. Sverige kunnat betyda »kolt; fruntimmerseller barnklädning utan ärmar» 1. Under den sistnämnda
betingelsen torde man erinra sig, att spjäll 1. ex. i Ljunits
och Vemmenhögs hd:er i Skåne kan avse »en fyrkantig
lapp, som insys i armhålan av ett lintyg» 2. Jfr härmed
det av Rietz sid. 657 från Vg. anförda arma-spjäll 'kil i
lintygsärmen 'vid armhålan'. Samma betydelse återfinnes
i Danmark, se härom Samses Stedn. (Indl.) sid. X f. —
Med utgångspunkt från det ovan sagda synes den rent
formella sidan av sammansättningen vara klar, men den
reella innebörden av ägonamnet lär väl knappast kunna
fastställas.

Anm. I SOÄ 9 sid. 86 förekommer Klockedal. F. leden i detta
anses innehålla »ett med det vanliga no. bergs- och gårdsnamnet
klokk (biform till no., da. och sv. dial. klunk 'klump') nära besläktat ord eller möjligen detta själftl». Antagandet förefaller
emellertid diskutabelt. Man hade väl haft rätt att vänta, att
denna parallellform till klunk = 'klump' etc, skulle förelegat som
appellativ från något håll av nordiskt språkområde. Jfr Rygh
NG. XIII sid. 96.
Klockesträngen. — Lb 1569: Klocke strengenn, Under
klocke strengenn At; En klocke streng Vs. — Lmk: Klocke
strängen Vs. 1706 å, At. 1801 å. ä; Klåcke sträng At Nm.
1777; Klå cke strängarne At. 1762; Klocke strängarne At
Nm. 1805.
F. leden är gen. av subst. klocka. — S. leden innehåller appellativet sträng här i betydelsen 'rep, tåg'; se avd. I.
Jfr fsv.- klokkosträn ger och da. Klokke-streng, Klokke-tov,
Klokke-reb »reb, hvormed en klokke bringes til at ringe» 3.
1 Rietz

s. 329.
Sk. Landsmålsfören:s saml.
3 Ordb. o. DDS.
2
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— Såväl i At. som At Nm. är ssgn lokaliserad till områden, i vilkas omedelbara närhet ägonamn påträffas, som
ha gen. av kyrka som . L led.
I överförd bemärkelse torde sammansättningen ha använts -för att beteckna långa, smala ägofigurer, något som
tydligt kan iakttagas på geom. kartan över Asmundtorps
by av år 1762.
Övr. namn. Lmk: Klåcke håla At. 1762. Klåbacken. — Lmk: Klobacken Ibb 1735; Klåbackarne Ibb 1763, 1812; Klåbakarne Ibb 1763, 1776.
Tyvärr lever namnet icke kvar, och någon uttalsform
kan. sålunda icke underlätta tolkningen av ägonamnet.
Sannolikt .innehåller f. leden det från sv., da. och no. dialekter kända subst. klov n., fvn. klof n. 'klyfta, skreva,
rämna' el. dyl. I rbm jämte flera andra skånska folkmål
skall emellertid gammalt kort -o- framför -v- utveckla sig
till -n-, och -v- skall Under vanliga förhållanden stå kvar.
Att någon omfärgning av vokalen till -ö- icke ägt rum
beror säkerligen på att sammansättningen Klobacken är så
gammal, att den uppstått innan utvecklingen ö> e frf. -vägt rum i rbm., d. v. s. i ssgn "lelot-bakke :har f. ledens
slutljudande -f- assimilerats med s. ledens anljudande -binnan utvecklingen ö> inträtt i rbm. Jfr med avseende
på den nämnda assimilationen Noreen Altschw. Gr. § 284
1: »re(f)Nn, stil(f)barn» etc. Helt nära den backe, som
betecknas med Klobacken etc, påträffas ett annat ägonamn,
som 1763 skrives Sönder klöfs stycken [Södra, klöfs stycket
1812], i vilket f. leden troligen är densamma som i här .
föreliggande namn, men i denna sammansättning föreligger
intet hinder för utvecklingen ö> ö. — Om s. leden backe
se avd. I. — Namnet har avsett en backe, som varit försedd med en rämna, skreva.
Anm. Klå back [uttalas i dial. Tadtbak], en holme nordväst om
Varberg i Lindbergs sn, Himle hd, torde icke vara att förklara
på samma sätt som här föreliggande namn.
•
9
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Kläggen. — Pb; Klegen, Klegend Gl. å. — Lmk: Kläggarne G1 N.G1. 1805 å.
Ovanstående ägonamn torde vara identiskt med det
från danskan kända subst. klceg 1 med betydelsen 'lera,
lerhaltig jord'. Jfr Frostamålets kleege,d 'klibbig smetig';
boad e kliegad. Ordet anses utgå ifrån en germ. grundform
klajja(n) till samma rot, som antages ingå i klena, klema
ni. 11. 2 - Markens beskaffenhet har givit anledning till
namnet.
— Lb 1569: KlemKlämman,
Södra klämmen, En klemme At Sth. — Lmk:
man, Mellarste klämman, Norra klämman At Rh. 1764.
Ägonamnet är identiskt med subst. klämma, da. klemme. Som ortnamn påträffas detta subst ofta — även i
sammansättningar — och betecknar någon inklämd plats,
trång passage m. m. — Ägonamnet ovan avser ett område,
som begränsas av tvänne bäckar, vilka löpa samman i en
spetsig vinkel.
Klämman [rbm. klema

Klövastenen. — Lmk: Klöfva stenen, Klöfva sten arne

At Rh. 1764; Klöftva stenar At Rh. 1807.
F. leden i ägonamnet är , sannolikt gen. sg. av ett äldre
klöve, fsv. klovi ni. 'något kluvet', bildat på svaga avljudsstadiet till det starka verbet klyva. Den i exemplen uppträdande ö-vokalen beror på en dialektal övergång av äldre
-ö- till -ö- framför -v-; jfr ovan under Klå backen. — S.
leden innehåller subst. sten, rbm. sten. — Om Klov(a)sten
som namn se S. Friberg i NoB 10 sid. 69 f. 3 — Från
flera håll finnas belägg på att klov(a)stenar använts som
gränsmärken, se t. ex. sist a. st. i NoB. Enligt geometriska
kartan över At Rh. 1764-65 finns intet hinder för att även
1 Kalkar

II s. 546
Se Falk-Torp Et. Wb. s. 541.
3 Sammansättningen klovasten synes vara mycket gammal
som ortnamn. Se Sdw.: clovasten SD 1: 688 (1210-16, nyare avskr.).
2
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här ifrågavarande ägonamn haft en gränssten att tacka för
sin tillkomst, och beträffande det. nedan under Övr. namn
anförda Klöfwa steens bohlen etc. säger oss en blick på
geom. kartan över Tr. 1708, att detta ägonamn är lokaliserat till gränsen mellan Tirups och Felestads byar.
Övr. namn. Lb 1569: Kloffue stens eng Tr. ä. — Lmk:
Klöfwa steens bohlen Tr. 1708; Klöfwa stens bolen Tr. 1774.
Knorrebackarne. — Lmk: Knorre backarne GI N.G1.
1805 å.
Under förutsättning att de skrivna formerna återspegla
dialektuttalet — ägonamnet lever nämligen icke kvar —
innehåller f. leden gen. av ett dialektalt knorra — en
sidoform till subst. knorr — bildat till verbet knorra 'hoprulla'. I da. föreligger såväl den starka formen knor som
den svaga knorre. 2 - S. leden är best. form pl. av subst.
backe; se avd. I. — Det backiga område, som .burit ifrågavarande namn, företer numera intet särskilt anmärkningsvärt. Möjligen har tidigare en formation, som påmint om
en »knorr» förefunnits och givit anledning till sammansättningen. Jfr gårdsnainnet Knorren SOÄ 12 sid. 86.
Koholmen. — Lmk: Koholmen, Koholmarne Gl N. Gl.
1805 ä.
F. leden i ägonamnet är djurnamnet ko. — S. leden
innehåller subst. holm eller holme; se avd. I. — Namnet
på ängen har troligen uppkommit därigenom, att kor här
brukade gå på bete.
. Övr. namn. Lmk: Koo ängen Hl Hh.,1707 ä; Kohagen
Hl Hh. 1782; Norra kohagen, Wästre kohagen, Söd Östra
kohagen Si Ml. 1796.
Kompen. — Lb 1569: Kompen Bb.
Ägonamnet är säkerligen best. form sg. till subst. kamp
1 Rietz s. 338: knorra f. 'något som är hopviket'.
2 Se Ordb. o. DDS X sp. 830
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'klappersten, kampersten' [rbm. kömpe.kstM]; sydsv. dial.
kamp(er) 1 da. no. kamp. Beträffande den i namnet uppträdande vokalkvaliteten är rbm. ett av de skånska folkmål,
där gammalt kort -a- i den moderna dialekten ger å-kvalitet framför konsonantförbindelsen -mp-; jfr Wigforss SIW
sid. 240 och för de danska dialekternas vidkommande
Benn.-Krist. Kort §. 9 sid. 18 f. — Namnet torde kunna
uppfattas som en kollektivbeteckning för ett område med
riklig förekomst av klappersten.
Kopatten [rbm. köpdtta 'kospene']. — Lb 1569: Kopatten, Lille kopatte At Rb. — Pb: Koparten, Caperten Rb.
— Lmk: Koopatten, Kopatten At Rb. 1726 å.
.F. leden i ägonamnet. innehåller djurnamnet ko. —
S. leden är best. form sg. till appellativet patte 2 här i betydelsen 'spene'. — De ur Pb. hämtade formerna bero på
skrivareförvanskningar.
Ägonamnet är troligen ett s. k. jämförelsenamn, där
likheten varit avgörande vid namngivningen. Mindre troligt
förefaller det, att förekomsten av någon växt, som gått under
namnet kopatte — flera olika örter förekomma med detta
namn i våra folkmål — här varit namngivningselement.
I Lb 1569 föreligger: Korrendtt Bb. Området, som
betecknas med denna namnform, heter i Lmk. Bb. 1762:
Komna, Korarna och 1795 [geom. kartan] Korrana.
Någon uttalsform av ägonamnet står numera icke att
uppbringa, och att med ledning endast av de skrivna formerna skapa en fast utgångspunkt för bedömande av namnet
synes icke möjligt. Betraktar man namnformen i Lb 1569
isolerad, skulle Man möjligen för denna våga som utgångsform ansätta det från sydsv. dialekter kända subst. korra,
1 Enl. Sk. Landsmålsfören:s saml. föreligger från Albo hd.
kamp, -an 'småsten'. Jfr Rietz s. 306.
2 Se Falk-Torp Et. Wb. s. 818.
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[kurra] 1 'dyig Vattenpuss utan avlopp, hålighet Med gödselvatten vid göselstad'. Enligt Feilberg förekommer Ordet
— korre — även i jylländska dialekter med ungefär samma betydelse som den ovan anförda. Det nämnda appellativet uppträder emellertid överallt, där det förekommer,
med feminint genus, men som synes av de •i Lmk. uppträdande pl. formerna kunna dessa icke gå tillbaka .på en
svag fem. form. Man skulle med denna utgångspunkt
tvingas att anse samtliga former i Lmk. bero på missuppfattning av resp: skrivare. Av i huvudsak samma skäl
måste tanken på att det i sv. dialekter förekommande kopra,
da. kurre 'något hoprullat, knut' in. m.
jfr Knorrebacken
ovan sid. 131 — eventuellt skulle ligga till grund för namnformerna avvisas. Från betydelsesynpunkt hade de båda
anförda appellativen väl låtit förena sig med namn av här
ifrågavarande slag, ehuru vid undersökning av området
numera intet särskilt iögonenfallande beträffande platsens
topografi kunde iakttagas, som kunde ge stöd åt en dylik
förmodan. Formellt kunna dock såväl skrivningarna i
Lmk. som namnformen i Lb 1569 återföras till en gemensam utgångsform, nämligen till subst. korg, fsv: korgher,
fda. korg h senare kura även skrivet kurre 2. Ett äldre korgh
skall i rbm. över *kod utveckla sig till 1CM4 pl. kba. Dubbelkonsonanten i Lb:s danska form kan förklaras enl. TorpFalk Lydhist. sid. 206: 2 f. Till en nöjaktig förklaring
av den i Lmk. 1795 [geoni. kartan] uppträdande dubbelkonsonanten äro — .såvitt icke ren felskrivning föreligger
— flera möjligheter tänkbara. Som ovan antyddes möter
inga oöverstigliga svårigheter rent formellt sett att återföra
Lb:s och Lmk:s namnformer till en gemensam utgångspunkt,
men ifråga om änledningen till namnet och från betydelsesynpunkt synes det mig, att man hade rätt att ställa sig
undrande inför ett ägonamn Korgen. Även andra mer eller
mindre plausibla förklaringar av namnet skulle kunna tagas
1 Nu
2

även belagt från Småland; jfr Rietz s. 347.
Se Ordb. o. DDS XI sp. 834.
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i övervägande, men någon absolut visshet, grundad endast
på de skrivna formerna, anser jag icke kunna vinnas.
Öar, namn. Lmk: Kora 'skiftet Bb. 1762.
Korsheden. — Pb: Korss heen, Korsse been Sm. —
Lmk: Kors heen, Lilla kors heen, Bb Sm. omkr. 1715; Kors
heden, Kors hederna Bb Sm. 1763.
F. leden i ägonamnet innehåller subst. kors. — Om
s. leden hed rbm. ,he se avd. I. — Den närmare anledningen till ägonamnet har icke kunnat utrönas. Som synes
nedan under Övr, namn har appellativet kors varit flitigt
använt vid bildandet av ägonamn i Rönnebergs hd, men
trots gjorda efterforskningar har det icke lyckats att numera
fastställa, vad kors egentligen avsett i de särskilda fallen,
d. v. s. om t. ex. tidigare lokala betingelser givit anledning
till namnen, eller om kyrkliga eller religiösa förhållanden
legat till grund för namngivningen 1. Att det sistnämnda
varit fallet vid ett sådant ägonamn som: [dyket ivid] helig
kors lycka 2 . " — se nedan under Övr, namn — är tydligt.
Öar, namn. Lb 1569: Korss tofftenn At Rb; Kors agerenn Tr; Lille korss ager, Store korss ager, Korss engenn
Sb; [Korss stens engenn KL; Korss by engenn Bb.]. —
Pb: Korss tofft å; Korss moese Sm. å: KorSse maen, Korsse
stöchit, Korsse stöchet, Lille -korss stöchet, Store korse
stöchit Bb. å. — Lmk: Kors åckeren Vs. 1706; Kors åcker
Tr. 1708; Kors åker, Lilla kors åker, Stora kors åker,
Östra kors åker Sb. 1746; Lille kors åker, Store kors åker,
Långe kors åker, Brede kors åker. Yttraste kors åkren;
[Långe korsåkers löten ä.] Sb. 1782; Söndre kors åker,
Norre kors åker, [Kors åkers löten ä.] Kt Söv. 1783; Kors
åkrarne Sk Tg. 1756, 1838, Tr. 1774, Vs. 1779, 1804; Kårs
åckrar Vs. 1804; [Kors högs åcker Hl Hh. 1707]; Korsa
stycket Bb Sm. omkr. 1715; Korsheds lyckan Bb Sm. 1763;
Korssa Tofter Hl Et. 1805; Kors ängen Sh. 1746, 1782,
1 Jfr
2

SOÄ 1: 2 s. 46.
Lyckan har möjligen tillhört en Heligkors kyrka?
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Kt Söv. 1783; Kors ängarrie Tr. 1708; [Korssängs fallet
Hl Et. 1805; — dyket wid helig kors lycka Öj. 1721].
Kortspelet. — Lmk: Kort speelet, Kort speel [geom.
kartan] Vs. 1706 å.
Ägonamnet ser ut som om det vore identiskt med
kortspel, vilket kan betyda dels 'kortlek' och dels själva
handlingen 'att spela kort'. Alldeles omöjligt är väl icke,
att ägonamnet kan ha med kortspel att göra, och man
tänker väl närmast då på, att området, som betecknats
med detta namn, utgjort insatsen vid något spelparti. Troligare förefaller det mig dock, att f. leden urspr. varit adj.
kort och att s. leden innehållit subst. spjäll 'liten hörnig
åker': se avd. I. Denna sammansättning kan på grund
av ljudlikhet 1 på skämt ha omtytts till kortspelet, eller
också kan namnet ha missuppfattats av skrivaren och av
någon anledning rekonstruerats till föreliggande — i egenskap av ägonamn — onekligen något överraskande form.
Korumpan [rbm. könhmpa 'kosvans']. — Lmk: Korum-

pan [geom. kartan]. Koorompor Vs. 1706 ä; Koorumperna,
Korumperne Tt. 1777 å.
F. leden i ägonamnet är djurnamnet ko. — S. leden innehåller appellativet rumpa, rbm. hrionpa 'svans, städ': se avd.
I. — Namnet får hänföras till de s. k. jämförelsenamnen,
d. v. s. likheten med en 'kosvans' har väl givit anledning
till namnet. Beträffande namnformerna från Vs. 1706 ha
dessa redan tidigare varit föremål för behandling i samband med ägonamnet Kalvarumporna ovän sid. 121 f.
Övr. namn. Lmk: Koorumpe åckerlööt Tt. 1709 ä.
Koröglan. — Lb 1569: Koo ryglenn, Lille koo ryglenn
Lmk: Koröklerna, Kooröklerna, Korööklerna, KoröökVs.
lerna [geom. kartan], Koröcklerna Vs. 1706 å.
Subst. kort heter i rbm. kott, d. v. s. uttalas på samma sätt
som adj. kort.
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F. leden i ägonamnet är densamma som i närmast
föregående, namn. — S. 'leden går att döma av skrivningarna i Lmk. Vs. 1706 tillbaka på det från sydsv: dialekter vid sidan om subst. rögel 'liten kulle, höjd' väl
kända svaga subst. rögla med samma betydelse. Skrivningarna med . -k- ha intet berättigande i dialekterna i
sydligaste Sverige och få betraktas som hypersvecismer.
Vill Man tillmäta - den omständigheten att sista exemplet
ovan uppträder med geminata -ck- någon betydelse, skulle
man däri kunna se en tendens till förkortning av den i
ordet förekommande långa vokalen i senare sammansättningsled. Det är också tänkbart, att en från annat håll
stammande " form röckla varit bekant för skrivaren 1. Av
den form, i vilken s. leden i skrivningarna i Lb 1569 uppträder, kan icke säkert avgöras, om ett starkt -rygel med
synkoperad mellanvokal föreligger, eller om ett svagt -rygle
är utgångspunkten. Beträffande den i dessa skrivningar
förekommande y-vokalen 2 kan denna bedömas på olika
.sätt. Möjligen kan man i denna se den även från danskt
språkområde kända övergången av o> y framför k + konsonant 3. En annan möjlighet är, att skrivningarna med
-y- endast återspegla ett mycket slutet uttal av nydanskt
långt -e-, som enl.. Benn.-Krist. Kort § 54 sid. 55 f. är för
handen i ,ett flertal danska dialekter. — Utgår man ifrån
de plurala formerna i Lmk., har ägonamnet sannolikt betecknat tvänne helt nära varandra liggande smärre markförhöjningar belägna norrut från Vadensjö by. Som synes
av skrivningarna i Lb 1569 har man genom olika beteckning hållit de båda markförhöjningarna isär. Den närmare
anledningen till ägonamnet är icke bekant.
1 Jfr

Lundahl Falb:s by- och gårdn. s. 61.
Lb:s skrivare tecknar vanligen -o- i hithörande fall: Steen
raglenn Sb., Regns agir Fs., Ragetend Bb. ni. fl. I Pb. liksom i
Lmk. skrives alltid -ö- i detta fall.
3 Se Br.-N. Gd. Gr. s. 245; jfr Noreen Altschw. Gr § 106: 2 a.
2
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Kringeln. — Pb: Kringelenn Nm. å.
Ägonamnet är identiskt med det från dialekterna allmänt kända, till adv. kring med bsuffix bildade mask. subst.
kringel 'krets, ring'. — Den ifrågavarande åkern har väl
till formen påmint om en cirkel, ring el. dyl.
Övr. namn. Lb 1569: Kringell engenn Tt, Kringell
maen At Lh. ä. — Lmk: Kringel äng Tt. 1709, Gl N.GI.
1805; Kringel toften Kt. omkr. 1715, At Rh. 1726; Kringel
lyckan -Vs. 1706 'å; Kringel kärret At Rh. 1726 å; Kringelmaen Kt Ot. 1783; Kringel stycken G1 N.G1. 1805 . å;
[Kringelkärrs ängarne Sk Tg. 1756, 1838].
Kringlan [rbm. kkiv/a 'kringla om bakverk', användes
även någon gång om ring- el. cirkelformiga föremål av
annat slag]. — Lb 1569 Kringlenn At. At Nm. At Rh. At
Rb. — Link: Kringlan At Rh. 1764 ä; Kringlorna At Nm.
1707 å.
Namnet utgår ifrån appellativet kringla, fda. fsv. kringla,
da. kringle med samma betydelse som i närmast föregående
namn.
Kroken [rbm. Ic;tog 'krok, böjning']. — Lb 1569: Krogen!? • At Nm. Bh. — Pb: Krogen Gl. å. — Lmk: Kroken
Tt. 1709 ä, Tt Rh. 1709 å, At Alt. 1714 å, At klb. 1726 å,
At Rh. 1764, Hl Aa. 1780, Kt Söv. 1783 å; Krokarne SI
S. Si. 1822.
Som ägonamn i rbm. betecknar det enkla hh6gan oftast
ett område, Som inneslutes av en krökning, böjning, båge
el. vinkel av något slag, t. ex. då en bäck bildar en båge
el. krökning, en vinkel mellan tvänne diken, pilvallar .etc.
Understundom ingår i denna betydelse även att området
är avsides beläget, icke lätt att nå (= avkrok). — I åtskilliga av de nedan under Övr. namn uppförda namnformerna
har man säkerligen att i f. leden se betydelsen 'som går i
krok, krokig'. Sålunda kan man för ett sådant namn
som t. ex. Krog ager numera icke avgöra, om ägonamnet
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bör översättas med 'åker, som ligger i eller vid kroken',
eller om sammansättningen betecknat en åker, 'som gått i
krok, varit krokig'. Samma är förhållandet med sådana
ssgr som Krok ängen, Krog ryg, Krog toften etc. På geom.
kartan över Hilleshögs by 1765 kan man vid namnet Krok
kiärr direkt utläsa den nämnda betydelsen 'som går i krok,
krokig'. Själva figuren, som markerar kärret, har tecknats
som en skarp krökning.
Övr. namn. Lb 1569; En krog agir Vs; Krog ager At
Sth; Krog agerenn Tr; Tre kroge agre At Sth; Krog engen
Öl; Krog engenn At Rb; Krog tofftenn At Lh; Krog ryg
At Nm; Tuende Krog rygge At Rb; Kroge Kuldtt Kt. —
Pb: Krog ager Gl. Bb; Krog agger Gl; Krog eng Nm. —
Lmk: Krock åcker Hl Va. 1706 å, Tr. 1708 å; Lille krok
åcker, Store krok åcker At Rb. 1764 å; Krok åkren Kt
Söv. 1783 å; Krok åker Kt Söv. 1805; Kroks åkrar Öl
Tu!. 1709, 1778; Krook åckrarna Tt Rh. 1709 å; Krocks
åkrar Öl Tul. 1804; Krok åkrarne Kt Söv. 1783 å, Gl N.
Gl. 1805 å, At Rh. 1807; Krok ängen, Krock ängen Hl
Va. 1706 ä; Krok ängen At Rb. 1726 ä, Kt Söv. 1783 ä;
Kroks ängar Öl Tu!. 1709; Kroks ängarne Öl Tu!. 1778;
Krogk ängarne Öl Tu!. 1804; Krok ängarne Vs. 1804; Krogs
toften Hl Va. 1706; Krog toften At Rh. 1764; Krok- kiärr
Hl Hh. 1765.
Pb. förekommer en gång: Krog oxen 1 K-löv å.
Troligen föreligger här en felskrivning för Krog öxen.
Beträffande Krogoxe anför Kalkar II sid. 635: »Krogoxe,
no. et slags oxe; rett ogsser, krog ogsseri sold, ogsser. - Maske skaräxe, en oxe med bojet blad og ggen på tvwrs
for 'skaftet. Sinlgrf. krurnoxe ndf.» — Är denna förmodan
om felskrivning oxen för öxen riktig, torde ägonamnet få
hänföras till de s. k. jämförelsenamnen. Ägonamn, som
gå _tillbaka på appellativet yxa, ha förekommit på åtskilliga
ställen inom Rönnebergs hd.
1 I Lb 1569, Luggude hd, Välinge sn. föreligger

Krog gxenn å.
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Kronokillan. — Lmk: Kronokillan Sk. 1753 ä.

F. leden i ägonamnet är gen. sg. till krona och betyder
säkerligen här 'kronan tillhörig' — S. leden är best. form
sg. till det ur äldre kcelda utvecklade dialektala killa, 'Im.
pila; se avd. I. — Enligt beskrivning över »Ängmarken
tu l Sätesgården Zireköpinge» 1753 betecknade detta namn
ett ängsområde, som parentetiskt angives som »mager dels
hård dels staggwall». Någon källa finns ,numera icke på
området.
Övr. namn. Lmk: Krone fallet Bb. 1795.
Kroppen [rbm. khop pl. khöpa 'kropp, bål']. — Pb:
Kroppen K-löv å. — Lmk: Kropper, Kroppa Fs. 1777; Kropperne Fs. 1777, 1804; Wästre kropperne, Östre kropperne
Bb Vä. 1763. •
Namnet torde vara identiskt med subst. kropp, fsv.
kropper, da. krop, mit. krop 'bål'. I mit. betyder krop
även 'rund utväxt, kräva', och i fsv. och da. finna vi också
samma betydelse: 'något uppsvällt, klump' etc. Samtliga
betydelser torde kunna återföras på en grundbetydelse
'klump, knöl' el. dyl. Se Hellquist Et. Ordb. sid. 357. —
Rietz anger att kropp uppträder i pl. såväl med ändelsen
-ar som med ändelsen -er. Motsvarande företeelse — pl.
-e och -er — har enl. Ordb. o. DDS iakttagits på danskt
område. Det moderna rbm. känner endast pl. formen
khöpa. Huruvida tidigare i målet förelegat pl. former på
-er — se exempelsamlingen ovan — eller om dessa äro
beroende av resp. skrivare kan icke avgöras. — Att döma
av beläggens antal förefaller såväl det enkla kropp som
sammansättningar med detta ord ganska vanliga som ägonamn i Rönnebergs hd. Namnet torde för icke längesedan
ha levat kvar i Feleståds sn och har betecknat en obetydlig
men dock urskiljbar markförhöjning eller rättare sagt utväxt på ena sidan av den ås, som i nord-nordvästlig riktning går igenom socknen.
Övr. namn. Lb 1569: Kroppe ryg, Krop ryggenn, Den
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store krop agir, Den anden krop ager At Rb, Krop agrene
Tt. — Pb: Krop ager Rb. — Lmk: Kropp äng Tt. 1709;
Kroppängarne, [Kroppåkers fallet] Tt 1777 å; Krop ryggen,
Små kropryggarne, Stora kropryggarne At Rb. 1726 å.
Kråkan [rbm. hituga 'kråka']. — Lmk: Kråkan ä;
Kråkorne Si Mkg. 1824 å. ä.
Utom allt tvivel är. det fågelnamnet kråka, som ligger
till grund för ägonamnet, men -anledningen är obekant.
Det kan påpekas, att inom det angivna området fågelnamn
tyckas ha varit flitigt använda namngivningselement. Förutom Kråkan finna vi sålunda i Lmk. Si Mkg. 1824.: Gåsana, 1 Swärtan m. fl.

Kråköronen. — Lmk: Kråköronen Sk Nb. 1757 ä.
Ytterligare belägg på namnet saknas. Någon rimlig
anledning till sammansättningen kan jag icke finna. Möjligen kan en skrivareförvanskning vara för handen. Man
skulle eventuellt våga gissa på att s. leden är det dialektala
ör 'grus, sand' etc, varvid skrivaren — obekant med detta
ord — rekonstruerat ett i rbm. möjligen förekommande
*kugarban till rspr. kråköronen.
Kröningen. — Pb: Kröningen Gl Hh. å.
Namnet uppräder endast i Pb., och möjligen föreligger
en av de i denna hdskr. synnerligen vanliga skrivareförvanskningarna. Är formen emellertid korrekt återgiven
torde den utgå ifrån en _avledning till ett verb kröna. Vad
åter denna avledning, använd som ägonamn, lämpligen
skall översättas med, är icke lätt att inse. Området, som
burit ovanstående namn, kan troligen lokaliseras till eller
i närheten av den gamla tingsplatsen i Glumslöv. Kan
möjligen ägonamnet ha något samband med denna? Verbet
kröna betyder i vanliga fall 'kröna någon till något, tilldela
någon en utmärkelse'. Kalkar H sid. 643 anför en bety-

1 Jfr ovan s. 74 f.
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delse 'avlägga ed avdelningsvis' för verbet krom. I det
moderna •rbm. betyder kröna dels 'prässa', särskilt vid ostberedning klona öst, men även i uttryck som han khånts,
an =han prässade honom mot Marken (t.. ex. vid slagsmål, brottning etc.), .dels 'krysta, ge ifrån sig ett jämrande
ljud, stöna'. — Någon , fast .utgångspunkt för bedömande
av namnet kan jag inte finna.
— Lb 1569: Kuldt, Kulde,
Kullen [rbm. kåk
Kullenn At Sth. — Pb: Kulden K-löv å.,
.
AV materialsamlingen ovan framgår, att såväl - kull 1,
fda. kuld, fsv. kulder 'topp, spets, hjässa' ni. ni. som kulle,
eller möjligen uppkommet
en avledning . till detta ord
inom samma paradigm — använts om varandra. Såväl
Kuldt som Kulde ovan i Lb 1569 beteckna nämligen en
och samma plats. I den moderna dialekten i Rönnebergs
hd känner man numera endast den tvåstaviga formen kåk,
som kan avse såväl en på konstlad väg åstadkommen »kulle»
som en naturlig markförhöjning.
namn. Lb 1569: Kull agerenn At Rb. — Pb:
Kullss ager, Lille kuldz ager Bb. å. — Link: .Lång kull
ängen Hl Bh. 1707; Lång kulls ängar Hl Hk. 1765; Kulle
håla, [Kullehåla ängen, Kullhåla ängen] At Rh. 1764; Kulla
fälad] Kt. 1802; Kulla täladen Kl. 1802, 1805; Kullamad å,
Kulla damm ä. SI. 1835; [Kulladamms åkrar SI Mkg. 1824 å].
Kullingen. — Lmk: Kullingen At Rh. 1764 å.

Namnet är best. form sg. av en ing-avledning med
diminuerande funktion till det ovan nämnda kull eller
kulle. — Med detta ägonamn har man betecknat en mindre,
rundad kulle.
Kulpen [rbm. kulp 'klunk, slurk']. — Lb 1569: Kulpind

Tt. — Pb: Kulpen, Kulpan Sm. ä. — Link: Knipen Tt.
1 Se Heliquist Et. Ordb. s. 365 f. och Samsos Stedn.
s. IX.
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1709, Bb Sm. omkr. 1715; Kulpana Tt. 1709; Kulparna
Bb Sm. omkr. 1715.
Namnet är identiskt med sk. dial. kulp, da. kulp
'klunk, slurk'. I sv. och da. dialekter föreligga därjämte
former med -k [kulle], vilka ha samma betydelse. Båda
orden äro av ljudhärmande ursprung och torde vara bildade
till verben knipa : kalka 'dricka med ett kluckande ljud'.
Från sin ursprungligen ljudhärmande funktion ha så dessa
appellativ fått sekundära, konkreta betydelser. Sålunda betecknar kulk i da. »den overste del af struben og spiseroret»
och kulp
kulk »så meget, der kan synkes på en gang,
slurk» 1. Från mit. kunna vi för kolk, kalk anteckna betydelsen 'en med vatten fylld fördjupning' 2 ; en liknande
betydelse synes också föreligga i det av Torp Nyno. Et:.
Ordb. sid. 335 anförda Knip m. 2. Någon svag sidoform
knipa, som Pb:s ena form ovan skulle förutsätta, är icke
bekant från de skånska folkmålen, och icke heller är dess
motsvarighet känd från danska dialekter. Formen i Pb.
beror helt visst på felskrivning; jfr dock knipa f. SOÄ 1:
2 sid. 11.
Ägonamnet lever icke kvar i de ovan angivna
byarna, men vid undersökning av de områden, som burit
ovanstående namn, kunde tydliga, skålformiga markhåligheter, i vilka vatten hade benägenhet att stanna, iakttagas.
En betydelse, •som sålunda nära överensstämmer med den
för kolk, kulk från mit. ovan anförda.
Övr. namn. Pb: Kulp ager Sm. å.
Kumle [rbm. latmla 'kummel, stenhög, stenröse']. —
Lmk: Kumle Bb Vä. 1763.
Motsvarigheten till subst. kummel, fsv. kumbl, kumbel,
da. kummel heter i rbm. kåmla n. Hur denna form uppstått är icke omedelbart klart. Möjligen kan den ha utsöndrats ur best. formen av kummel på samma sätt som
i andra nordvästskåns1K a folkmål Man 'bygeln' givit upp1 Kalkar
2

II s. 656.
Schiller-Liffiben 2 s. 518 f.
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hov till en svag mask. form bbila, ett tivla, framkommit ur
tbylan, 'tygeln' etc. Ordet akcentueras med gravis i rbm.
Huruvida en akcentuering med akut, som man kanske
snarare väntat, om formen uppstått på ovan antagna sätt,
även kunnat förekomma kan icke avgöras. I detta sammanhang kan emellertid erinras om ett annat i nordvästskånska dialekter förekommande appellativ, nämligen dcin,e,
'dagvard, tidig frukost', vilket även anses ha uppstått ur
en synkoperad best. form sg 1. Detta ord förekommer i
det moderna rbm. under formen ddvha, men den ojämförligt vanligaste formen i målet är dewha. — Oftast uppträder
kummel som s. led .i sammansättningar, då f. leden ger
antydan om vad slags »kummel», som avses, så t. ex. i
åtskilliga svenska ortnamn. Det enkla kummel har nämligen
en mångfald betydelser 2. I här föreliggande fall kan det
möjligen ha varit fråga om stenar, som vid odling av mark
förts samman till en hög 3. Numera kan intet särskilt,
som skulle kunna motivera ovanstående namn, iakttagas
på området.
Öar, namn. Lmk: Kumble stycket Bb Vä. omkr. 1715 å.
I Lb 1569 föreligga: Kuris backene, Uid kurisse backen
Tt. Ägonamnet återfinnes i Lmk, Kurisse backen, Kurise
backen [geom. kartan], Tt. 1709 å; Kurse backarne Tt. 1777 å.
Namnet lever tyvärr icke kvar, och dialektbelägg på
namnformen står sålunda icke att erhålla. — S. leden.
innehåller subst. backe: se avd. I. — Någon utgångspunkt
för bedömande av f. ledens växlande skrivningar kan jag
icke finna.
Öar. namn. Lb 1569: Kurisse stickidtt Tt.
Kyrkehålan. — Lb 1569: Kircke hollenn Tr Tst.
1 Se

härom Billing Åsbomålets ljudl. s. 61
Se Hefiquist Et. Ordb. s. 366 f.
3 Från annat håll i Rönnebergs hd har antecknats: dan, lau
flha, amt, et kiimla i km4hkakhögan. Detta kummel avsåg en
stenhög, vars stenar samlats ihop från den omgivande åkern.
2
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F. leden är gen. sg. av den danska motsvarigheten
till subst. kyrka, rbm. jasökka. — S. leden innehåller best.
form sg.. av motsvarigheten till appellativet håla; se avd.
I. — Ägonamnet har betecknat en hålighet helt nära Tirups
kyrka, som ligger omedelbart intill gränsen av Tarstads by.
Övr. namn. Lb 1569: Kircke agerenn At Nm. Tr Tst.
Kircke engenn At Rb; En
Tt. Tr; Nörre kircke ager
kircke eng - - - Tt; Kircke heden Tr Tst; Kirckestickidtt
Gl; [Kircke sties enge, Kircke stiis eng Bb; Kirckebro mann
At Rh; Kircke krogs agerenn At .Nm; Kircke gaardtz agir
'Vs.]. — Pb Kirche bachen Sm; Kirche stien Bb; [Kirche
stiess agger Sm; Kirche stiess ager, Kirche styss eng Bb.].
Lmk: Kyrk åker Kt. omkr. 1715; Kyrk åkren, Kt Söv.
1783; Kyrck åker, Brea kyrck åker, «Södra kyrck åker,
Norra kyrck åker, Kyrckio backen, Kyrckio rumpan, [Kyrkiowägs åker] Sb. 1.746; Kyrk åkren, Norre kyrkåker,
Söndre kyrkåker, [Söndre. kyrkåkers löten], Kyrke backen,
Kyrke stumpen, Kyrkjo stumpen, Brede kyrkjo stumpen,
[Brede kyrke stumpslöt], Kyrkespiellet, [Kyrkebacks
Kyrke backs åkerlöten, Kyrkestumpens löt, Norre kyrkåkers
löt] Sb. 1782; Kyrk åkrarne Sb. 1786, Tt Hj. 1756, Tr
Tst. 1776; Kyrko åkrarna Tr Tst. 1802; Kyrk åkrar Hl
Et. 1805; Kyrko åckrarne Tt Hj. 1808; Kyrck ängen Sb.
1746; Kyrk ängen Sb. 1782, Kt Söv. 1783; Kyrkoängen
At Nm. 1805; Kyrckio. backen Tr. 1708; Kyrckio loften
Tr. 1708; Kyrke toften *Kt. omkr. 1715; Kiörke toften Bb
Sm. omkr. 1715; Kyrckotoft Fs. 1777; Kyrckotoften Fs.
1803; Kiyrckotofterne At. 1762; Kyrkjötofterne At. 1801;
Kyrckio wången Ibb 1735; Kyrcko wången Ibb 1762;
Kyrckio lien Hl Hh. 1707; Kiörke stygen Bb Sm. omkr.
1715; KyrCko stigen, [Bb Sm. 1763] Kyrckjostigarna Bb Sm.
1763; Östra kyrckiostigen, Wästra kyrckiostigen, [Kyrckiostigs ryggen, Kyrckiestigs ryggen] At Rb. 1726; . Kyrckio
heeden, [Kyrckio heeds åckerlööt] Tr. 1708; Kyrkjohederne
Tr.. 1774, Tr Tst. 1776; [Kyrckiogårds åcker Vs. 1706];
Kyrke breingen Kt. omkr. 1715; Kyrkjo kärret Tr • Tst.
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1776; Kjyrkjostycket At Nm. 1777; Kyrkostycken At Nm.
1805; [Kyrkewägs åker Bb Vä. omkr. 1715; Kyrke wägs
åkrarne Bb Vä. 1763]; Kyrkolyckan Gl. N. Gl. 1805; Kjörkojorden öj. 1803.
Käften [rbm. 490ft 'käft, kind, mun']. — Lb 1569:

Kiefftind Vs.- — Lmk: Kiäften Vs. 1706 ä; Kjeften Vs. 1804,
Hl. 1808; Käften Hl. 1808 ä; Kiäfterna Vs. 1706 å; Kieftarne Vs. 1779 å. ä; Kjeftarne Vs. 1804.
Gränsen mellan Vadensjö och Härslövs byar går genom
det parti — en södersluttning — avRönnebergsåsens västliga förlängning, som tidigare kallats Käften. Namnet är
identiskt med subst. käft, fsv. kicepter, da. kceft. Beträffande
den eventuella betydelsen av käft, använt i överförd bemärkelse som ortnamn, hänvisar jag till det ovan under
Tre keger sid. 123 f. anförda. Jfr även ägonamnet Kindbenet sid. 126.
Öar. namn. Lb 1569: Keffte ager Vs.
Källaren [rbm. yelahe, 'källare']. — Lmk: Kiällaren
At Rh. 1764.
Namnet är identiskt med subst. källare, fsv. kcellare,
da. kcelder(e). — Anledningen till ägonamnets uppkomst
kan icke angivas.
Öar. namn. Lmk: [Kiällare Giärs åcker, Kiällare Giärs
åckeren At Rh. 1764].
Källarehalsen [rbm. lyeelahahcils 'välvd ingång till källare']. — Pb: Kieller halssen Rh. å. — Lmk: Källare halsen
At Rh. 1726 å.
Redan i fsv. tid föreligger sammansättningen kellara
hals, da. kcelder hals, som är lånat från mit. kellerhals
'välvd »framspringande» nedgång till källare'. — Anledningen till ägonamnet är icke känd.

Kärret [rbm. »ah 'kärr, moras']. — Lb 1569: y Kierrid
lo
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Fs. ä. — Lmk: Kierret At Alt. 1714 ä; Kjärret Fs. 1777,
1804; Kjerret Si S.S1. 1822; Brea kiärret At Rh. 17.64 ä;
Stora kärret 'I-11 Aa. 1780, 1784 ä; Lilla kiärr Hl Hh. 1765;
Lilla kärret Hl Aa. 1780, 17.84 ä.
Subst. kärr, fsv. k(i)cer, da. kcer ligger till grund för
ägonamnet, och betydelsen är 'moras, sumpmark'.
Övr. namn. Lb 1569: Tho kiers enge, Tuo kiers enge
Hl. ä. — Pb: Kierpart Rh. å. — Lmk: Kiärr åckeren,
Kiärrs åcker Hl Hh. 1707; Kiärr åcker, Store kjärr åcker,
Lille kiärr åcker At Rh, 1764 .å; Kärr åkrarne Tr Tst..1776
.å. ä; Kiärra ängen At Rh. 1764; Kjärrs äng, Kjärrs ängar Fs.
1777; Kärr stycket At Rb. 1726 å; Kärrfallet Bb Ttp 1796.
Kåvlingen. — Lb 1569: Den lille kettling, Denn longe
kefiling Tt. — Lmk: Kiäflingen Tt. 1709 å; Kieflingarne
Tt. 1777 å.
Ägonamnet är en ing-avledning till kavel eller till
dess avledning kavle. I sv. dialekter föreligger kavel, i
fsv. katle, i da. kavl och kavle 'rund käpp, stock'. I
sydsv. dialekter betyder kavling 'kort avhuggen stock, kubb' 1.
— Ett s. k. jämförelsenamn kan det väl knappast vara
fråga om. Sannolikare förefaller det, att något speciellt
slag av stockar, som funnits på platsen, varit namngivningselement. På geom. kartan till storskiftesdelnirigen i Tt.
1777 finna vi i omedelbar närhet av Kieflingarne ett namn,
Borrebäcks angarne, vilket ger vid handen, att här för
längesedan en bäck flutit fram, som emellertid nu är spårlöst försvunnen. Den är icke markerad varken på prS.
eller på Ek. kartan av 1912. Som en möjlighet kan- man
gissa på, att en spång, d. v. s. en kavling 2 lett över nämnda
bäck, Och att den omgivande platsen på så sätt fått sitt
Övr. namn. .Lmk: Kiäflinge åcker, Käflinge åcker,
Kiäflinge åckerlöt ä, Käflinge åckerlööt ä. Tt. 1709.

Rietz s. 316.
Jfr Hivlabre) s. 'stockar lagda över sumpmark' Wigforss
SHF s. 246; fsv. kaflabro f. 'kavelbro, träbro'.
1
2
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Käxen. — Lb 1569: .Kexenn At Lh. — Lmk: Kieserna
å, Kiesorna å. ä. At Lh. 1709.
Formen ur Lb 1569 torde vara best. form sg. till fda.
kex ni., da. dial, kejs 'hake', sv. dial. käks 'båtshake'. I
fsv. föreligger kcekse n. 'krok, båtshake'. — Ägonamnet
torde vara ett »jämförelsenamn» av samma slag som Yxan,
vilket förekommit som namn på åker och äng flerstädes
i Rönnebergs hd.
Det är med tvekan jag uppfört namnformerna ur Lmk.
under ovanstående uppslagsform, men vissa omständigheter
tala för .att vi i dessa former återfinna Lb:s Kexenn. Enligt geom. kartan av 1709 äro Kieserna etc. lokaliserade
till södra stranden av en å, ett biflöde till Saxån, som här
gör en krok alldeles lik en båtshake. Likheten 'är slående
i det att en liten bäck, som i sin tur lämnar sitt vatten
till det nämnda biflödet, bildar den för en båtshake karaktäristiska piken eller spetsen. Det är under sådana omständigheter synnerligen lockande att i Lb:s Kexenn se•
samma lokal, som angives med Kieserna etc. på kartan av
1709, ehuru naturligtvis. ett bestämt lokaliserande av namnet i Lb. är i detta fall ogörligt.
Det kan emellertid råda någon tvekan om, huruvida
i rbm. ett äldre kceks kan utveckla sig till det kies, som
formerna i Lmk. 1709 visa. Ett äldre -k- följt av konsonant ger i rbm. -j- efter främre vokaler t. ex. klia v.
'häckla lin', Nita s. 'lykta', hbytatt,e. s. 'ryktare' o. s. v., men
man kan ha rätt att räkna med en tendens till bortfall av
-j- i denna ställning i rbm., där vi finna att s. leden i ett
sådant exempel som växtnamnet hundkäx heter -49ceys eller
-Astes. 1 min lic. avh. har jag i norra delen av grannhäradet Luggude haft tillfälle att konstatera ett regelbundet
j-bortfall efter de främre vokalerna i hithörande fall. Ett
dylikt bortfall av -j-, som utvecklat sig ur äldre -k-, är i
rbm. vanligt efter den bakre vokalen -a-, t. ex. släta 'slakta',
.sas 'sax', vas 'vax' ni. fl. Detta bortfall är känt även från
andra håll, och att utvecklingen gått över -j- kan Man
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direkt utläsa av dessa ords former i folkmålet i N. Asbb
hd, se Wigforss SHF sid. 471. Att en dylik utvecklingstendens även kan ha gjort sig gällande efter de främre
vokalerna innebär ingen orimlighet. — Man skulle även
kunna antaga, att skrivaren från 1709 i den dialektala
formen tipce2,9 rekonstruerat diftongen till -e- under förmodan,
att denna vore jämställd med den från närliggande dialekter
kända dift. -[cet] at- av äldre långt -.e-.

Anm. I detta sammanhang kan erinras om, att på svenskt
område påträffas åtskilliga ortnamn, vilka som f. led innehålla
ett kes- el. kese-. Denna f. led antages i SOÄ 4 sid. 46, 17 sid.
20 m. fl. ställen vara identiskt med f. leden i det av Rygh NG.
XV sid. 94 anförda Kjesbu och möjligen vara en på annat sätt ej
styrkt nordisk motsvarighet till mht. kis 'grus'. Samma antagande
återfinnes hos Ödeen Smålands beb. hist. sid. 145 för Kjesemåla.
Det nämnes dock icke på något av de anförda ställena, huruvida
den naturliga betingelsen, d. v. s. grus är särskilt utmärkande
för ifrågavarande platser, en upplysning som varit av vikt, då
appellativet kes [<*kis] 'grus' eljest icke synes vara belagt från
nordiskt språkområde 1. Beträffande det no. Kjesbu avvisar Rygh
ovan a. st. tanken på att sammanställa f. leden i namnet med
det på Ostlandet förekommande kisi m. »gruset Jordsmon». Att
föreliggande ägonamn i Lmk. skulle gå tillbaka på ett kes- 'grus',
under förutsättning att jordmånens grusiga beskaffenhet varit
namngivningselement, torde vara fullständigt uteslutet. I Ortn
i Gbg I sid. 101 angives f. leden i Kesebacken och Kesekullen
innehålla kompositionsform av verbet, kesa 'skena om kor och
kalvar' = sydsv. besa, under det att f. leden i Kesmossen sid. 181
anses vara oklar. Beträffande det nämnda verbet kesa, fvn. keisa
'svinga, gå i krokar' föreligger i no. dialekter ett till detta bildat
subst. keis med betydelsen 'böjning, krok' 2. Rent ljudhistoriskt
sett föreligger, så vitt jag kan se, intet hinder för att f. lederna i
ovan berörda namn — med undantag av no. Kjesbu och det redan
nöjaktigt förklarade Kese- i Ortn. i Gbg I sid. 101 — kunna vara
avledningar till verbet kesa. Den omständigheten, att f. leden i
t. ex. det ovan nämnda Kjesemåla [Osmala] från S. Möre hd sak1 Formen kies hos 1700-talets ordboksförfattare, Lind och
Sahlstedt, och även hos Weste 1807 bör väl endast betraktas som
skrivning med tysk ortografi, d. v. s. -ie- står för långt -i-.
2 Torp Nyno. Et. Ordb.
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nar diftong i folkmålet, behöver icke vara en avgörande invändning, då det icke är alldeles uteslutet, att man kan ha rätt att
räkna med utebliven diftongering efter palatalen [<kl 1. Huruvida däremot naturliga förutsättningar för en tolkning av resp.
f. leder i antydd riktning äro för handen, är en fråga, som jag
icke har tillfälle att avgöra. Det kan synas betänkligt, att motsvarigheten till det nämnda no. dialektordet keis 'böjning, krok'
för övrigt icke tycks vara känt från dialekterna, men i detta
sammanhang kan erinras om att även verbet kesa numera synes
vara okänt i dialekter, som tidigare haft detta verb i sitt ordförräl. Skulle man våga ett antagande i denna riktning beträffande
namnformerna i Lmk., möter ifråga om platsens naturliga betingelser intet hinder. Med en dylik utgångspunkt vore man emellertid
nödsakad att isolera Kexenn i Lb 1569 som ett ägonamn för sig
utan sammanhang med namnformerna i Lmk. 1709.

Övr. namn. Lmk: [Waaback och Kies åkerlööt At Lh.
1709].
I Lb 1569 föreligger: Kollenn At.
Huruvida detta skall hänföras till ett äldre kylna 'kölna,
torkhus för malt' eller till ett äldre kylva 'klubba' kan
icke med säkerhet avgöras. Såväl kylna som kylva kunna
nämligen i da. ge kolle, d. v. s. gammalt y > o framför
supradentaler, och såväl -/n- som -/v- kunna assimileras
till -Il- 2. En omständighet talar möjligen för att Kollenn
ovan icke är identiskt med efterföljande namn, nämligen
den att Kollenn och Kylnen nedan icke äro lokaliserade till
samma plats i At., men detta förhållande behöver icke
betyda, att såväl Kylnen som Kollenn icke kunna ha en
gemensam formell utgångspunkt, då man har sig bekant,
att en dansk skrivare vid denna tid för ett äldre kylne kan
skriva såväl kol& som kylne 3.
Kölnan [rbm. Mina 'torkhus för malt]. — Lb 1569:

Kylnen At.
1 Jfr

Wigforss SHF s. 98 if.
Se Torp-Falk Lydhist. ss. 154, 226, 233.
3 Se nedan under Kölnan.
2
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Namnet uppträder endast en gång i Lb 1569 och förekommer icke i senare handlingar, men kan rätt väl icke
vara annat än best. form sg. av subst. kölna, fvn. kylna,
fsv: kölna, da. kolm 'torkhus, malthus'. Ett • gammalt -gger i starktonig ställning i regel -.0- i rbm., och dialektformen för ifrågavarande appellativ är också Mina. Förhållandet kan emellertid ha varit annorlunda tidigare. Rönnebergs hd är och har varit ett gränsland mellan sydvästskånska och nordvästskånska dialekter. Under det att vi
överallt i nordvästra Skåne i detta ord ha o-kvalitet, finna
vi i Oxie hd »pinan [ett gårdnamn från S. Safierup];
j»lne, 'kölna' [Gessie]; 13spdna 'kölna' [S. Sallerup]; i Ventmenhögs hd j»lna och i Bara hd 4spbta 'malttorka'. Det
finns intet hinder för att vokalkvaliteten i hithörande fall
tidigare kan ha varit densamma i rbm. som i dessa sydvästsk. mål, och att •vi i dialekten av i dag finna ett öppnare ljud kan bero på att gränsen för denna företeelse
flyttats söder ut 1. Det är emellertid icke nödvändigt, att
förklara vok.-kvaliteten på detta sätt. Hos reformationstidens författare i Danmark träffar man ganska ofta på
dubbelformer, d. v. s. såväl (bevarat) -y- sona -o- framför
supradentaler, t. ex. fylge :folge, byllie : bolge etc. 2. Att
denna »motsättning» kan ha funnits även hos Landebogens
danske skrivare är således icke ägnat att väcka förvåning.
Ägonamnet torde ha betecknat ett område, på eller
invid vilket ett torkhus varit uppfört.
Köpstagudan. — Lmk: Kiöpsta guden, Kiöpsta gudarne,
Kiöpsta gudarna Vs. 1706 å; Köpsta gudarne Vs. 1779,
1804; Köpstaguderne Vs. 1779 [geom. kartan]; Kjöpsta
gaderne (sic!) Vs. 1804.
F. leden i ägonamnet är köpstad, fsv. köpsta per, da.
1 I detta sammanhang kan påpekas, att hos Benn.-Krist.
Kort. § 48 angives äldre -g- överallt i da. dialekter ha övergått
till -kf-.
2 Se Lis Jacobsen Studier s. 247.
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kobsied 'handelsställe, (köp-) stad'. — S. leden innehåller
det ovan behandlade Gudan; se avd. 1. S. lederna, sådana
vi se dem i exemplen ovan, röja, att skrivaren i Lmk. Vs.
1706 troligen varit obekant med dialektens Oda 'smal väg,
fägata', Någon form *gicd(6,) med denna betydelse, som
pl. formerna av 1706 närmast skulle förutsätta, är fullständigt okänd och har troligen aldrig funnits. Möjligen kan
skrivaren ha associerat s. leden med gud. Även i Lmk.
Vs. 1779 och 1804 äro formerna, som kanske äro beroende
av förlagan från 1706, felaktiga, under det att geom. kartan
av 1779 visar en form, som närmast motsvarar det dialektala uttalet av Oda i best. form pl. Att skrivaren i Lmk.
Vs. 1804 icke förstått s. leden framgår därav, att han skriver
ena gången Kjöpsta gudarne och andra gången, Kjöpsta
gaderne. Den sistnämnda formen skulle dock kunna godtagas som översättning, ehuru kanske skrivaren varit omedveten härom. — Flera olika orsaker kunna tänkas ha givit
upphov till namnet. ,Möjligen kan läget — ifrågavarande
giAda har från Vadensjö by räknat gått i riktning mot
köpstaden Landskrona — ha givit anledning till namnet,
men detta är långt ifrån säkert. Redan i Lb 1569 finna
vi — se nedan under ()yr. namn — att Kiobstce agir lokaliserats till samma vång som namnet ovan, och att dessa
båda namn stått i relation till varandra är tydligt, men
vilket av dem som är det primära kan icke avgöras. Möjligen är Lb:s Kiobstce agir det primära och avser t. ex.
donationsjord eller dylikt till en köpstad. Landskrona?
Flera andra möjligheter skulle man .också kunna gissa på;
men till ett definitivt resultat, anser jag, att man icke kan
komma och nöjer mig med att påpeka, att oavsett huru
namnet uppkommit, dess formella betydelse är klar.
Öm.. namn. Lb 1569: Kiobstx agir Vs. —.Lmk: Kjöpsta åker Hl. 1705 å; Kjöpstad bohl Fs. 1777.
Körningen. — Lmk: Körningen SI Mkg. 1824 å.
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Troligen är Körningen ett verbalabstraktum till köra,
som här får tagas i konkret bemärkelse 'väg, körväg' 1.
Ägonamnet har väl uppkommit därigenom, att en körväg gått fram över området.
Ladekullen. — Lb 1569: Laé kuldtt Gl. — Lmk: Lade
kullen Gl. omkr. 1715 å.
F. leden är gen. sg. av subst. lada, fsv. /apa, da. lade.
Exemplet ur Lb 1569 visar det vanliga bortfallet av -å- i
intervokalisk ställning. — S. leden innehåller i första
exemplet kull, i senare exemplet eventuellt kulle; se avd. I.
Ägonamnet har väl betecknat en kulle, vid vilken en lada
varit uppförd.
Övr. namn. Lb 1569; Lak agerenn At; Lak ryggenn
At Sth. — Lmk: Laduåker Ibb 1735 å; Ladu toften Vs.
1706 å; La toften At Rh. 1726 å; Ladutofterna Tt Rh.
1709 å; Larygg, Lille Laryggen, Store Laryggen At Rh.
1764 å; Laduryggarna Tt Rh. 1709 å. [Exemplen med
La- som f. led visa förutom det vanliga Ö-bortfalletsynkopering av ultima i obetonad ställning i sammansättningar:
laöu-> laöe-> lae-> la-].
Ladufyll(n)ingarna. — Lmk: Laduföllingarne Hl Hh. 1707.

F. leden i ägonamnet är gammal gen sg. till subst.
lada. — S. leden är säkerligen ett till verbet fylla bildat
subst. med betydelsen 'fyllnads- ersättningsjord'; se avd. I.
Ägonamnet har troligen betecknat ett vid en lada beläget
jordområde, som vid något (delnings-) tillfälle lämnats som
fyllnad.
Lagbrinken. — Lmk: Lagbrinken Ibb Tu. 1791.
Området, som betecknades med ovanstående namn,
är beläget på södra sidan av ön yen vid sidan om en
landningsplats, som på äldre kartor kallas Siade. Ägo1 Jfr

Kalkar II s. 713.
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namnets f. led, lag, 1 fsv, lagh, da. lag (lav) betecknar här
säkerligen en plats, där man lägger upp båtar och farkoster. Denna betydelse är känd både från Danmark och
Norge 2: - Om s. leden brink 'brant sluttning' se avd. I.
— Sammansättningen torde ha betecknat 'brinken, där man
lade upp båtar'.
Lekärr. — Lmk: Leekiär Hl Hh. 1707 ä; Lee kärr
At Rh. 1726 ä;
F. leden i sammansättningen innehåller subst led n.,
Ivn bila, fsv. up, da. led 'öppning på gärdesgård, stängselanordning, grind'. I rbm. faller -å- regelbundet i denna
ställning; och le betyder alltid i den moderna dialekten
'grind'. — Om s. leden kärr se avd. I. — Ägonamnet har
betecknat 'kärret vid ledet'.
Öm.. namn. Lmk: Lee kjärrs åker, Lekiärs åker, Stora
Lekierrs åker Hl. 1705; Leekiärs åckeren, Leeckiärs åcker,
Lee ckiärss åcker Hl Hh. 1707; • [Leeds åcker lindan Hl
Hh. 1707 ä]; Ledkiärss åker, Lekärs stycket At Rh. 1726
å; Ledkjärrs fallet Hl. 1808; Ledskiften Si Av. 1796; Leds
ängarne, Leds åker, Östra Leds ängen SI. Mkg. 1.824.
Lerbacken [rbm. lblyjka, 'lerbacke']. — Lb 1569: Leer
backindtt Tr. — Lmk: Ler backe Hl Va. 1706 å; Leerbacken
At Rh. 1726 å; Lerbacken, Store Lerbacken At Rh. 1764;
Lerbacka Hl Hh. 1765.
F. leden i ägonamnet är subst. ler. — Om s. leden
backe se avd. I. — Namnet har betecknat backe (backar),
bestående av lera.
Lerballen. — Lmk: Lerballen Kt Ot. 1783 å.
F. leden är subst. ler. — I några skånska folkmål —
däribland rbm. — föreligger balle med betydelsen 'kulformig, kupig klump, ofta köttvalk på djur och människor',
1 Se
2

Hellquist Et. Ordb. under lag 2 s. 393.
Kalkar II s. 720 och Rygh NG. Indl. s. 63.
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så t. ex. hh.vbåle, 'arsklinka' och fb.dbede, 'den köttiga förhöjning, som finns under foten vid stortåns bas'. Även ett
verb Ula förekommer i rbm. med betydelsen 'beslå sulan
på trätoffior eller träskor med i vanligaste fall läder'. Det
nämnda rbm:s båk är tydligtvis identiskt med det i fsv.
som senare sammansättningsled kända -balle i ars balle,
vars starka motsvarighet är balder (bolder) 'boll, kula', da.
balde : bold, no. balle : boll till en ieu. rot *bhel 'svälla' 1.
Med detta resonemang som utgångspunkt skulle. vi kunna
översätta vårt namn ovan med 'rundad lerknalle'. *— I
Danmark är -balle vanligt som s. led i ortnamn, och olika
meningar ha framställts om formens uppkomst. I fda.
har man emellertid funnit former på -balgh, -baligh, som
i modern tid ha -balle som s. led, t. ex. Sudcer balgh
(1397) nu Suderballe, Arninge sn, Laalands Sönder-Herred
och Wcestcert baligh i Ribe Oldemor 2. Genom dessa belägg
samt genom det nuvarande jylländska uttalet av s. leden
anser man, som det förefaller på goda grunder, att utgångspunkten skulle vara ett balgr 3 m. Då palatalen kom att
stå sist i detta ord framkallades dialektalt (t. ex. i jylländ(1j)skan) ett efterslag av en »minimal» vokal 4 och
assimilerades till -11-; av-balg blev alltså -balle. Slutligen
kan påpekas, att detta balle < bak tydligen är en bildning
till en utvidgning av den ovan nämnda ieu. roten *bhel-,
och att betydelsen sålunda är ungefär densamma som i
det balle, vilket först behandlades här ovan: 'något uppsvällt,
upphöjt'. — I samband med de danska namnen vill jag
erinra om namnet på en helt liten by, belägen där Ängelholmsslätten och Hallandsåsen mötas i Hjärnarps sn, Bjäre
hd, Kristianstads län. Namnet skrives på GS. Sonderbalg,
och . uttalet i folkmålet på trakten är sknhabål. Falkman
1 Se t. ex. Olson App. subst. s. 222 och där gjorda hänvisningar.
2 0. Nielsens ed. s. 63.
3 Se Samsas Stedn. (Indl.) s. VI.
4 Se Torp-Falk Lydhist. s. 206.
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°rim • i Skåne sid. 109 anger från år 1624 Sondrebaltorp,
men denna sista led -torp kan mycket väl vara tillfogad i
förklarande syfte el. dyl. Namnet ger nämligen intryck
av att vara, vad man skulle kunna kalla ett oäkta torpnamn, d. v. s. första komponenten är säkerligen icke ett
personnamn, och dessutom är det att observera, att ett
Sondrebaltorp är fullständigt okänt i dialekten. Utvecklingen
till -bal i Bjäre hd:s folkmål ställd vid sidan om det danska
balle <balg beror på att i enstaviga former på -idgh (-4)
den palatala konsonanten faller, och den föregående vokalen
förlänges; jfr det alldeles parallella exemplet talg: tal [da.
talg : tcelle].
Såvida icke s. leden i vårt namn ovan är en dansk
.
relikt, håller jag för mest troligt, att vi ha att göra med
det -balle, som behandlats först här ovan, då ett äldre
-balgli i rbm. likaväl som i dialekten i Bjäre hd skulle
ge -bal.
Anm. Ett litet stycke västerut från sbnkabcil i Hjärnarps sn
ligger en gård, som på GS. angives som Lilla Bjellegården. I
dialekten bär gården namnet bjedagetuhen. Kanske stå dessa
båda namn på något sått i relation till varandra? Möjligen skulle
man i denna f. led bjeda,- kunna se en motsvarighet till de av
Rietz s. 36 från sv. dialekter anförda bjälle och bjälla 2 'knöl,
pung' i avljudsförhållande till balle etc. ovan. Jfr även footbielle
[i Bib. 15411 Hellquist Et. Ordb. s. 253.

Leren [rbm. len, n. 'lera']. — Lb 1569: Leerenn At; Legrenn

At Rh. — Pb: Leeren Sm. å, Bb å; Leiren Sin. å, Bb. å;
Lille leiren .Sm. å, Bb. å; Store lieren, Lille lieren Sm. å.
Samtliga former gå troligen tillbaka på ämnesnamnet
ler 1. Det är att märka, att ler av Kalkar angives som
1 Man kan i själva verket icke avgöra, på grund av de danska
skrivningarna, huruvida ler eller dess avledning lera ligger till
grund för namnformerna. Från sk. dial. känner jag icke denna
avledning. Icke heller uppta tillgängliga danska ordböcker densamma. 1 fvn. förekommer den emellertid och likaså i no. dial.:
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»fxlleskon» och av Aasen som mask. från södra Norge.
Beträffande den i åtskilliga av exemplen ovan uppträdande
fallande diftongen bör det påpekas, att det moderna rbm.
icke har diftongering av äldre långt -e-. Gränsen för denna
företeelse synes för en mansålder sedan i stort sett ha följt
Rå-ån 1. Numera går denna gräns någon mil norr om
Hälsingborg 2 . Det är emellertid möjligt, att tidigare dialektblandning kan ha varit för handen i Rönnebergs hd,
och att det är mot denna bakgrund, de ovan nämnda diftongformerna böra ses. Enligt uppgift av en nu åttioårig
person i Härslövs sn använde dennes farfar, som var född
inom församlingen och alltid vistats där, vid sidan om
rbm:s vanliga former ben, sten, .len, även bain, stain,
Själv har jag för ett tjugotal år sedan av äldre personer
inom den del av Kvistofta sn, som tillhörde Rönnebergs
hd 3, för pron.. de i starktonig ställning hört uttalet do.
De båda sista namnformerna ur Pb. visa den i da. dialekter
allmänt förekommande diftongeringen av äldre långt -e- till
-le-, se t. ex. Br.-N. Gd. Gr. sid. 347 f.
Ägonamnet har uppstått på grund av markens leriga
beskaffenhet.
Övr. namn. Lb 1569: [Leer kullens ager Fs; En
lerkiers ager, En leer kiers agir HL]. — Pb: Leer ager
Rb å; Leer stumpen, Leer strumpen (sic!), Leer strompen,
Leer strömpen, Leritz strumpen Sm. å; Leer kulledt Ö. Gl.
å; [Leer kierss ager, Lei kierss (sic!) agger, Lei kierss
ager, Leer kierss eng Rbl. — Lmk: Lerstycket Hl. 1705 å;

leira 'lerig strand, lergrund, lerjord'. Enl. Hellquist Sjönamn s.
338 har Lera »i fsv. tid varit ett vanligt älfnamn, särskilt i västra
Götaland».
1 Jfr Ols&ii Sö. Luggudemålets ljudlära (1887) s. 47: »Diftongen är i slm, stadd i utdöende. Vanligen är det blott af äldre
personer man får höra den begagnas».
2 Den av Br.-N Dial. s. 99 (kartan) dragna gränslinjen för
diftongering av äldre långt -e- är, i vad den rör västligaste delen
av Skåne, fullständigt missvisande.
3 Sedan ett par år tillbaka tillhör hela Kvistofta sn Luggude hd.
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Leerstycken Tr. 1708; Leer åcker Hl Hh. 1707; Leråckrarne
Hl Hh. 1765; Lerkerne Sk Kls. 1756 [troligen sammansatt
av ler och kärr]; Ler vången Si Av. 1796.
Lergravarna kbm. lågnv 'ställe, där man hämtar upp
— Lmk: Lergrafwarne Kt. 1802, Bb Ht. 1807; Lergrafwerne Kt. 1805; Lergrafverne SI Mkg. 1824.
F. leden i ägonamnet är subst. ler. — Om s. leden
grav se avd. I. På eller invid de områden, som buro
dessa namn, tog man upp lera, som — på visst sätt bearbetad — utgjorde ett av traktens viktigaste byggnadsmaterial
vid uppförande och reparation av »klineväggar», läggande
av lergolv etc.
Övr. namn. Pb: Leergraffs ager Bb. å. — Lmk: Lergrafs åcker, Leergrafs ändan Hl Va. 1706 å; Lergrafve
åckeren Bb Ht. 1765 å. ä; Lergrafs åkern, Lille Lergrafs
åkern, Store Lergrafs åkern Sl. 1835 å; Lergrafs åkrarne Hl
Va. 1804; Lergrafs ängarne Hl Et. 1805; Lergrawa löten ä,
Lergrafwe läten ä, Lergrafwa stycket å Kt Söv. 1783; Lergrafs stycket Bb Ttp 1796; Lergrafs stycken Sk Nb. 1756 å.
Leringen. — Lb 1569: Lille kring, Longe kring, Den
store lering, [Uid enden boss] thenn store lering Tt. — Lmk:
Leeringen Vs. 1706 å; Leringen At. 1801; Leeringarna Tt.
Tt Lh. 1709 å; Stora leringar, Små leringar Öj Tul. 1709;
Leringerne At. 1762; Leringarne Tt Hj. 1756, 1808, Öj Tul.
1778.
Ägonamnet är en ing-avledning till appellativet ler.
Som sjönamn förekommer Leringen i Medelpad 1. — Någon
betydelseskillnad mellan detta och det ovan behandlade
ägonamnet Leren är icke lätt att finna. Möjligen kan i
ing-avledningen ligga något diminuerande, som avser respektive markområden.
Övr. namn. Lmk: Leeringe ängen, Leeringe åc-kerlööt
Tt. 1709 ä; Leringa fallet Tt. 1777 å.
1 Hellquist

Sjönamn s. 338.
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Lerjan [rbm. leva 'lergrund i åker, lerjord']. — Lb
1569: Lerienn At Lh; Lerien At Rb; Den lille lerie, Den
Pb: Lerien Lille lerien
store lerie, Den kalle lerie Bb.
Bb. å. — Lmk:
Lille
leirienSm. å; Leirien Bb. å, Sm. å;
Ledan Bb Sm. omkr. 1715 å, Bb Ht. 1765 å. ä. Sk. 1757;
Östra Långalerjan Tr Tst. 1776 å; Långa leda Tr Tst. 1810;
Lerjerne Bb Sm. 1763; Lerjorne Bb Ht. 1807; Långa lerjorne
Tr Tst. 1776 å; * Långa lerjorna Tr Tst. 1802.
Ägonamnet är det från sk. och hall, dialekter bekanta
leda f. 'lergrund, åkerlera' 1, bomb. leda 2, ä. nysv. lerja,
y. fsv. lergha 'lergrund' av *lerigha 'den leriga', som är
bildat till adj. lerig 3. För formerna med diftong hänvisar
jag till det ovan under ägonamnet Leren anförda.
Namnet betecknar i Rönnebergs hd oftast 'åkerjord av
lerig beskaffenhet'.
Öar. namn. Lmk: Lerje stumpen Bb Sin. omkr. 1715 å.
Letåen. — Lb 1569: Lee than, Lethoin, [For] Le thoin Vs.

F. leden är densamma som i närmast föregående ägonamn. — S. leden är identisk med fsv. tå 'bygata' och sista
komponenten i fda. for-ta . 'fägata' rn. m. I vårt namn
en skrivning, som är vanlig
ovan står o-vokalen för
under denna tid; jfr ä.nyda. skrivningen for-tho av äldre
for-ta 4. Detta tå har under tidernas lopp fått ett flertal
specialiserade betydelser, vilka dock alla kunna hänföras
till en grundbetydelse av 'något tilltrampat' 5.
Att exakt angiva, vad vårt namn avsett, är numera
icke möjligt på grund av de olika betydelser tå antagit. I
Danmark har ordet bl. a. betytt 'en plats vid ingången till
en större betningsareal, varest boskapen samlades för mjölkning innan den drevs hem 6. Möjligen kan namnet ha
1 Rietz

s. 398.
Espersen Bornh. Ordb. s. 204.
3 Se SOÄ 13 s. 40.
4 Ordb. o. DDS V sp. 970.
5 Se t. ex. Hellquist Et. Ordb. s. 1042 f.
6 Först a. st.
2
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betecknat en dylik plats, men lika stor möjlighet finns för
att en betesplats, kanhända för smärre kreatur, vid [by-?]
ledet avsetts, andra möjligheter, att förtiga.'
Li(d)en [rbm. ii 'brant sluttning']. — Lb 1569: Undir

liidenn Vs. ä; Under liidenn At Sth, Syndre liidenn, Den
Lienn Sm. ä; Lien
andre syndre liidenn At Bb. ä. —
Gl. Sm. ä. — Lmk: Lyen Tt. 1709 å; Lin Hl Et. 1805 ä;
Lyarna Vs. 1706 å. ä; Lierne Vs. 1779 å. ä. 1804, Bb Ht.
1807; Lyorna, Ljarna At Nm:. 1707 å; Östra Lierne At Nm.
1805; Lyerne, Lierna Bb Ht. 1765 å. ä; Ljerna Vs. 1804;
Liorne Hl Et. 1805 ä; Lierne [eller sluttningen] Ibb 1812.
Ägonamnet är identiskt med appellativet lid, fsv.
fda. lid, och betydelsen är brant sluttning; jfr sista exemplet
från Ibb ovan. Numera användes i rbm. h pl. lian, nästan
uteslutande om branta vägar.
Övr. namn. Lb 1569: Liid agerenn At Nm; Ly agerenn,
Kt; Liide agerenn Vs; Den lille liide agerenn, Den store
hide agerenn Bb Ht. — Pb: Lie ager, Lie eng Nm. —
Lmk: Ly åcker At Nm. 1707; Ly åkren Kt. omkr. 1715;
Östre Liåkrarne, Wästre Liåkrarne Sk Nb. 1756; Liåkrarne
At Nm. 1777, 1805; Liåkrarna Tr Tst. 1802; Li Backarna
Kt Söv. 1805. Detta sist anförda ägonamn lever ännu
kvår i trakten under formen libeikana.
Lilleljung. — Lb 1569: Lille liungh At. ä. — Lmk:
Lille Ljung At. 1801 å. ä; Lilla Liungarne At. 1762.
F. leden i ägonamnet är adj. lille, [best. form till fsv.
kW], som här uttrycker ett motsatsförhållande till f. leden
i det nära intill belägna Storeljung. [Lb 1569: Denn store
ljung, Under store liung ; Lmk: Store Ljung At. 1801, Stora
Liungarne At. 1762]. — Om s. leden ljung se avd. I. —
Sammansättningen har betecknat ett numera uppodlat Område, som tidigare varit bevuxet med ljung.
Lillelockarna. — Lmk: Lille lockarna Tt Rh. 1709 å;
Lille Låcka, Lilla Låcka At Rh. 1764.
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F. leden i ägonamnet är adj. lille. — Beträffande s.
leden ha vi, som äldsta skrivningen ger vid handen, i denna
att utgå ifrån ett subst lock [eller eventuellt locke], och
skrivningarna från 1764 äro att betrakta som en dialektal
obest. pl.-form till lock [eller locke] och icke som ett svagt
lilla- i här föreligfem. i obest. form sg. Huruvida
gande fall äro pl.-former, eller om dessa f. leder endast
»hängt med» från en tid, då ägonamnet eventuellt uppträdde
i sg.-form [t. ex. *Lillelock(en) el. dyl.] kan icke säkert
avgöras. Det är, som jag redan förut påpekat i detta arbete, synnerligen vanligt, att ett ägonamn, som tidigare uppträtt i sg.-form, senare återfinnes med pl.-form. Denna
företeelse beror troligen på att ett område genom ägodelning och skifte kommit att uppdelas i flera.; jfr t. ex. närmast föregående namn Lille liung [Lb 1569] och Lilla
Ljungarne [Lmk. 1762]. Från rbm. och de skånska folkmålen överhuvud föreligger lok 1 m., vilket betecknar den
vid finhäckling av lin på visst sätt och i viss form ihopvridna lintåt, av vilken det finaste lingarnet, det i rbm.
s. k. lbkagetknad, framställes. Någon ytterliggare betydelse
av detta subst. lolc pl. löka är mig icke bekant från de
skånska folkmålen, ehuru det naturligtvis icke är uteslutet,
att detta appellativ även kunnat ha andra betydelser 2. —
Det förefaller icke alldeles orimligt, att det nämnda lok
'lintåt' ingår i namnet, men anledningen kan naturligtvis
icke numera angivas. Man skulle möjligen med kännedom
om att dessa »lockar» av lin alltid hade en bestämd form
kunna gissa på att området på något sätt erinrat om en
dylik lock och att man i sammansättningen har att se ett
s. k. jämförelsenamn.
Övr. namn. Lmk: Lille lock åcker Tt Rh. 1709 å.
1 Från grannhäradet Luggude har antecknats en svag mask.
form laka.
2 Jfr Torp Nyno. Et. Ordb.: Lokk m I. »lokk, haardusk
(mera alm. lokka f.) kvast, liten bundt» och Ordb. o. DDS XII
sp. 1142 f. under 1 Lok..
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Ljungbacken. — Lmk: Ljungbacke Kt Ot. 1783; Ljungbacken Kt Söv. 1805.
F. leden i ägonamnet är växtnamnet ljung. fsv. Hang,
rbm. pg. — S. leden innehåller backe; se avd. I. — Namnet
har betecknat 'ljungbevuxen backe'T
övr. namn. Pb: Ljung ager, Lille liung ager, Store
liung ager, Liung bolit, Store liung bolit, Store liunge bolit,
Lyng bolit, Lille lyng bolit, Store lyng bolit, Sniede liunge
bolit Sm. å; Liung kille (troligen fel för kull el. kulle);
[Lijung kuliss 'eng, Lyng kuliss eng, Lyng kuliss lie] Rb.
ä, [Liung berigs ager K-löv]. — Lmk: Ljung bolet Bb Sin.'
omkr. 1715; Liung ängen, [Liungkuls ängen] At Rb. 1726;
Ljung fallet GI Ö.GI. 1780; [Liungbols måssen, Liunbolå
(sid) måssen Bb Sm. 1763; Liung bjers ängarne Bb Vä.
1763; Liungbols fallet Bb. 1795; Ljungbjärs åker, Ljungbjärs ängen, Ljungbjärs löten ä. Kt Söv. 1783]; Östre
Ljunglierne, Wästra Ljunglierne Öj. 1803.
Ljusakärr. — Lmk: Ljusa ker Hl Hh. 1707 ä; Ljusa
kiär Hl Hh. 1765.
F. leden innehåller troligen best. form av adj. ljus. —
S. leden är subst. kärr; se avd. I. — Namnet har väl uppstått på det sättet, att öppet vatten vid namngivningen i.
mer än vanlig grad utmärkt. kärret.
övr. namn. Lmk: Ljusa kiärs åcker, Liuse kiårs åcker
Hl Hh. 1707; [Liuss åckers åckerlööt Hl Hh. 1707].
Lommalien. — Lb 1569: Lomme lienn, Lomme lien At
Rh. — Lmk: Lamma igen, Låmma igen, Låmme igen At
Rh. 1709; Låmma lien, Lomma lien At Rh. 1764.
Tyvärr lever ägonamnet icke kvar, och en uttalsform
av namnet kan sålunda icke uppvisas. S. leden är best
form sg. till subst. lid; se avd. I. — Samtliga skrivningar
i Lmk. utom en, Låmme Igen, ge vid handen, att f. leden
associerats med subst. lamm, rbm. /om och det är väl troligt, att f. leden innehåller gen. pl. av detta ord. — Liden
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skulle då ha fått sitt namn av någon i samband med
»lamm» stående omständighet. Återger däremot den en
gång i Lmk. förekommande skrivningen Låmme Igen —
formerna i Lb 1569 säga oss i detta fall ingenting — med
-e- i kompositionsfogen uttalet i dialekten, kan lamm från
dialektens synpunkt sett icke ifrågakomma som f. led i
detta ägonamn. Man skulle då närmast i f. leden kunna
se kompositionsform av det i dialekterna väl kända verbet
lomma, .ljomma, ljumma, rbm. lbma 'eka, genljuda, dåna'.
Med denna utgångspunkt skulle ssgn kunna översättas med
'liden, där det ekade'.
Av den en gång i Lmk. At Nm. 1707 förekommande
skrivningen Lona å. vågar jag icke draga några slutsatser.
Lumringarna. — Lmk: Lomringarna Tt. Tt Lh. 1709;
Låmringarna Tt Lh. 1709.
Det kan knappast råda något tvivel om att det område,
som betecknas med ovanstående namn, är detsamma som
i Lb 1569 Tt. skrives Lommereds ager. F. leden i denna
sammansättning kan rätt väl icke vara annat än best, form
gen. sg. till det isynnerhet från da. dialekter kända subst.
lummer 1 n., som oftast betyder en sorts tjock soppa med
iblandat blod. Sålunda uppger Feilberg som första betydelse på lontar 'det som är som en tunn välling'; leran,
som användes till att klina väggarna med, kallas, på grund
av huru tjock den trögt flytande massan är, för: glodder,
lummer, smidsk, av vilka det sist nämnda är det tunnaste.
Hos Molbech Dansk Dial. Lex. finner man uttrycket at
lumre en Vceg, vilket betyder: »bestryge den med en Suppe
eller udrort tynd Blanding af Hvidleer og Vand». Detta
da. verb lumre är tydligen bildat till subst. lummer. På
Falster säger man, då väglaget är riktigt smutsigt, »Veien
staaer i eet lummer 2». Vårt namn ovan betraktar jag som
1 Jfr
2

Lindqvist Bjärka-Säby ortn. I s. 415.
Se sist a. ordb.
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en ing-avledning till • appellativet lummer, bildad kanske
av en tillfällighet då denna avledning mig veterligt icke
är känd från annat håll. 1
Före utdikningen av här berörda vattensjuka område
torde marken tidvis åtminstone ha tett sig som en lervälling,
och ägonamnet kan sålunda betraktas som väl motiverat.
övr. namn: Lmk: Lomringe åeker [geom. kartan], Låm. ringe åckerlööt Tt Lh. 1709; Lomringa åckerlööt Tt. 1709.
Lunnabo.
Lb 1569: Uid Lundeboo Tt.
F. leden är gen. sg. av subst. lund, fsv. lunder, rbm.
lun. — Frånvaron av medeltidsbelägg på namnet gör, att
Ursprunget till s. leden bo icke närmare kan bestämmas.
Kanske ha vi att i denna se det ovan sid. 16 som f. led
i Bopölen ansatta subst. bo, fsv. bö n. 'boning, gård' etc.,
men minst lika antagligt är, att s. leden är identisk
med bod. 2 fsv. böp f. 'hydda, skjul, bod, isynnerhet för
kortare vistelse' (Sdw.), eller en pl. form -bodha till detta
sistnämnda, vilken ingå; som s. led i många ortnamn, bl. a.
i det Skånska stadsnamnet Falsterbo 3.
Det här ifrågavarande ägoområdet har tydligen icke
haft något självständigt namn utan endast betecknats som
liggande vid Lunnabo.
övr. namn. Lb 1569: Lundebo agerenn At Rh; [Lunde
kuls(?)agerenn, Lunde kils agerenn, Lunde kiile agerenn
At Rh.]; Lunde broditt, Lunde brodditt Fs; [Lundhogis
agerenn Bb.]; y Lumbo 4 wongen At Sth. — Pb: [Lunde
killiss ager Rb.]. — Lmk: Lunnabo åcker Tt. Tt Rh. 1709;
[Lunnabo 'åcker löter Tt Rh. 1709]; Lunnabo. ryggen, Lilla
Lunnabostycket, Långa Lunnabostycket, Brea Lunnabo1 En ägofigur, som gränsar intill Lomringarna etc., år den
till subst. ler bildade icke så alldeles vanliga ing-avledningen
Leringen; jfr ovan s. 157.
2 SOM s. led i rbims hizgabö, 'slöjdbod', kdtlabi) 'kolbod' m. fl.
3 Se Hellquist Et. Ordb. under bod.
4 Jfr Noreen Altschw. Gr. 277 1.
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stycket, Yttarste Lunnabostycket, Mellumste Lunnabostycket,
At Rh. 1764; Wästra Lunnabostycken, Östra Lunnabostycken
At Rh. 1807; Wästre Lunnabröten, Östre Lunnabröten Si
S.S1. 1763; Lunnabröt Fs. 1777; [Lunnabröts fallet Fs. 1777,
1804]; Lunna bröten, Wästra Lunnabröten Si S. Si. 1822;
Lunna stycket At Rh. 1764; Lunds åker, Lunds åkrarne,
Lunds ängen Si Mkg. 1824.
Lyckan [rbm. lålc_a 'mindre, ingärdad åker eller äng'].
— Lb 1569: Lyckenn Bb. At Sth. At Rh; y Lyckenn Gl. ä;
Den lille tyckenn Tr; Tuende lycker, Lyckerne Mende At Rh.
ä. — Pb: Löchen Ö. Gl. Bb. — Lmk: Stoora lyckan, Gamble
lyckan Vs. 1706 å; Lycken Hl Hh. 1707; Lycken [Sunnan
huusen], Lyckan [Noran huusen] Tr. 1708 å; Lycken Tt
Lh. 1709 å. ä, At Alt. 1714 å, Bb Vä. omkr. 1715 å, At
1764 å; Södre Lyckan Bb Ht. 1765 å. ä; Östra Lyckan
Tr. 1774; Lyckan Tr Tst. 1776 å. ä, Kt Söv. 1783 å, SI
Av. 1796 å; Södra lyckan, Norra Lyckan Bb Ht. 1807;
Läckan [utanför gården], [N:o 131 löcka Gl. N.G1. 1805 5;
Lyckorna Tt Rh. 1709 å; Lyckorne Sk Nb. 1756 å, Tt. 1777
å, Fs. 1804, Hl Et. 1805 ä.
Namnformerna synas icke tarva någon närmare förklaring. Från första decenniet av 1700-talet uppträder i
Lmk. skrivningen Lycken tvänne gånger. Huruvida • ren
felskrivning föreligger, eller om man i dessa former skall
se dansk påverkan, torde icke kunna avgöras.
Öur. namn. Lb 1569: Lycke agir Vs. — Lmk: Lyck
åker Kt. omkr. 1715; Lyckängarne Tt. 1777; Lycke åckerlööt Tr. 1708 å; . Lycke wången, Lycke marken Tt Lh..
1709 å; Lycke hörningen, Lycko hörningen Hl Hh. 1707
ä; Små Lyckestycken At Nm. 1707, 1777, 1805; Store
Lyckestycken At Nm. 1805; Lycke stycken Bb Vä. 1763,
1807; Lycke fyllnad Si Ml. 1796.
Långbåren. — Lb 1569: Thenn syndre longbor, Denn
middelste longbor. Under dett norre longbor, Under det! S012-
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dre longbor, Under dett middelste longbor Gl. — -Pb: Longbor, Longborder, Longborn Gl. — Link : Långbåren, Lång
bårerne Gl N.G1. 1805 å; Lång bårerne G1 Ö.G1. 1804.
F. leden i ägonamnet innehåller adj. lång. — Namnet
lever tyvärr icke kvar, och tolkningen av s. leden blir på
grund härav synnerligen vansklig. Går man ut från exemplen
ur Lmk., • där vokalkvaliteten betecknas med -å-, tänker
man väl närmast på att detta -d- • som vanligt är en skrivarerekonstruktion av dialektens '-au- och att vi 1 s. leden
ha att göra med ett ord, som innehåller ett äldre -ä-, antingen ursprungligen långt eller tidigt förlängt, men å andra
sidan finns från målets synpunkt sett intet hinder för att
å-vokalen kan gå tillbaka på äldre -6(g)-, Vidare kan
man utläsa av formerna -båren -bårerne, såvida dessa motsvara uttalet i dialekten, med den inskränkning som ovan
gjorts -å- för -au-, att nom. sg. av formen vid denna tid
(1804-1805) varit -bår m. el. f., och härigenom kunna vi
utmönstra eventuella svaga former, t. ex.• dialektens b&ha
'fördjupning, ränna' etc. Att vi i s. leden skulle återfinna
det i de skånska folkmålen relativt okända subst. bår 'redskap att .bära ngt på', och att 'Långbåren sålunda skulle
vara ett S. k. jämförelsenamn, är av flera skäl mindre troligt. De skånska folkmålen ha alltid bör för att beteckna
ett dylikt redskap, t. ex. rbm:s 4,4/6,b,44, ju/b44, stenb44, mogb4h,, t jkab4 n, och många andra. Med största sannolikhet
återfinna vi emellertid s. leden på danskt, företrädesvis
jylländskt, område både som enkelt namn och som f. och
s. led i ägonamn. I Samsos Stedn. (Indl.) sid. VI angives:
»Baarer (.da. barder, baarder, jvfr. norsk Dial. bordegras),
Ager-Land som ligger oc hviler (A. Berntsen, I, . 135),
Baareager, en ager udlagt til gims (Moth)». I • a. finnas
åtskilliga namn, i vilka detta baarer synes ingå, så t. ex.
sid 61 Langbaarer, som ju ganska noga överensstämmer
med vårt namn här. Någon härledning av ordet gives
emellertid icke i det nämnda arbetet lika litet som någon
förklaring till den anförda betydelsen 'åker som ligger och
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vilar'. Gå vi till Ordb. o. DDS, finna vi där Baare, en.
flt. -r. (wnyd. d. s., sv. dial. bara, »magen ell, bar piet i
en ager», ty. dial. baare, »aaben piet i skoven»; af .adj.
bar, »nogen, ubevokset»; jy.), och det översättes med »den
hvilende jord, grxsjord - - -»; vidare Baar-grces, et. (jy.)
»grwsset paa baarer, mods. enggrxs». Feilberg har bårer
no. borar fit. best. boran, vilket betyder 'åkrarna i cirkulationen, då de icke äro besådda med säd'; bårgrces, »det
gräs som växer på bårer»; bårhavre, »grönlandshavre»;
bårhe = 'hö från bårer till skillnad från ängshö', och Molbech Dansk Dial. Lex. anför Baar, Baare (oftest i pl.
Baarer) »En hvilende Agerjord, efterat den har ligget brak
i eet Aar». I Ordb. o. DDS funno vi, att Baare angavs
såsom bildat till adj. bar. Detta kan vara en antaglig
möjlighet för .norra Jylland och Samso, där ett gammalt
-ä- i denna ställning ger d-kvalitet och kanske även för
vissa områden av Själland, där vi i hithörande fall finna
en vok.Lkvalitet, som närmar sig -å-. För Skånes vidkommande är emellertid en sådan utveckling obekant, och för
f. leden i vårt namn ovan kan säkerligen en härledning
ur adj. bar icke ifrågakomma. Vi erinra oss emellertid,
att i Samsos Stedn. Baarer hänfördes till ä. da. barder,
baarder, och som jämförelsematerial hänvisacks till no.
dial. bordegras, 1 som betecknar gräsarter med långa smala
blad. F. leden i detta sistnämnda hör tydligen samman
med sv. bård, och med detta jämförelsematerial är den
givna betydelsen av da. baarer 'åker, -som ligger och vilar'
fullständigt obegriplig. Enligt min mening torde utgångspunkten för det anförda ä. da. barder vara att söka i det
i fvn. föreliggande bara n. 'kant, rand', Hos Rygh NG.
Indl. sid. 43 finna vi bara med bet. 'kant, rand, kanten
av ett fjäll eller en fjällavsats' i åtskilliga no. gårdnamn.
På samma • ställe meddelar Rygh, att såväl boraa f. som
borai m. användes i samma eller besläktad betydelse. Det
kan vidare påpekas, att en av de betydelser, Blöndal Isl.1 Se

Aasen.
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Dansk Ordb. anför för barö, är [bakki å landU »Bakke;
afiang Forhöjning». Rent ljudhistoriskt sett finns, så vitt
jag kan se, intet hinder för att vi kunna spåra detta barö,
till vilket Vårt bord står i avljudsförhållande, på betydligt
närmare håll. I bornholmskan förekommer haw-bårn, 1 som
översättes med 'det ställe, där land och vatten mötas', alltså
'strandkanten', och enl. Rietz sid. 286 föreligger från Ingelstads hd i Skåne havbör(g), atibör (sic!) in. 'sandbank,
sandrevel vid havsstranden, •havsstrand. »Synes vara eg.
haf-borg, hafvetS borg - - -» tillägger Rietz. Denna sammanställning av s. leden -bör med borg kan icke bestämt avvisas, då det möjligen kan vara fråga om samma s. led,
som ingår i det från Gottland och Öland kända land-borgen,
men beträffande ägonamnet ovan torde man ha rätt att
ställa sig undrande inför den hos Lb:s skrivare förekommande genusväxlingen (se exempelsamlingen), under förutsättning att denne varit medveten om att -borg ingick i
s. leden av ägonamnet. Det bör till sist erinras om att
det av H. Geijer i Sv. landsmål 1912 behandlade -bor [bår],
-bomn i t. ex. Sundborn, Hobborn etc., vilket nu senast av
Hesselman i NoB 18 sid. 28 if. så övertygande bevisats
höra tillsammans med verbet bära — ställe vid vatten,
där man bär eller drager över båtar — naturligtvis icke
kan ha att göra med s. leden i 'här föreliggande ägonamn.
Några avgörande invändningar mot att hänföra dessa
da.' och .sk. dialektformer baare, (baar), bår till det nämnda
barö kan jag icke finna. I fvn. och no. dialekter uppträder
visserligen detta appellativ som neutrum, under det att de
anförda exemplen från Danmark och Skåne ange, att en
genusväxling ägt rum, men detta är en företeelse, som
icke är alltför sällsynt. En dialektal utveckling barå> bår
företer ingenting egendomligt, men även ett av adj. bar
avlett substantiv kan, som vi ovan sett, på danskt område
ge baare, baar. En förklaring till den i danskan allenarådande betydelsen 'åker som ligger och vilar' kan möjligen
1 Espersen

Bornh. Ordb.
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ligga däri, att ett marknamn -som da. Baare. Baarer, Baarager bör ha haft en utomordentligt stor användning —
det ligger i sakens natur — och att ett likaljudande namn,
som från början haft en helt annan innebörd [kant, rand,
kantåker], kan ifråga om betydelsen hg gått upp i det
mest frekventa.
Med stöd av den givna utredningen kan jag icke finna
något hinder, för att i s. leden i ägonamnet från Glumslöv
se motsvarighetert till det nämnda bara. Beträffande formerna ur Lb 1569 står o-vokalen för -d- [rbm:s -au-], en
företeelse, som är ytterst vanlig vid denna tid. I förbindelsen -rö— faller -Ö- dialektalt. Det . förefaller, som om
det subst., som ingår i s. leden, för Lb:s skrivare varit
känt med växlande genus, jfr ovan. Ett ytterligare stöd
för uppfattningen om att det är motsvarigheten till fvn.
bara, som ingår i s. leden i ägonamnet, tror jag mig ha
funnit i det gutniska bard pl. bardar 'upphöjd kant, vall' 1.
Hos P. A. Säve Åkerns sagor .sidd. 16 och 41 meddelas, att
dessa gutniska bardar betecknade upphöjda kanter och
vallar omkring åkrarna, uppkomna på grund av sättet .
att plöja.
Vad namnet betecknat, kunna de lokala förhållandena
numera icke lämna besked om, men jag håller för troligt,
att man med namnet avsett en långsträckt kant eller rand
av något slag, av vilken ägofiguren fått sitt namn.
övr. namn. Lmk: [Wång båren Gl N.G1.•omkr. 1715];
Lång båre. ändarne Gl N. Gl. 1805.
Långfredagen. [rbm. lbgfix,Qa el. ligNda 'långfredag'].
— Lb 1569: Langefredagen Gl. ä; [En ager heder] Langefredag Vs. — Pb: Lang fredag Ö.G1. ä; Unge fredt Gl.
ä. -- Lmk: Lång fredagen Vs. 1706 å; Lång fredag Bb
Sm. omkr. 1715; Långe fredag Lk.. 1787 å. ä; Långefredagarne Vs. 1777 å. ä; Långfredagarne Vs. 1804; Longefreddan, Longefrederne Bb Sm. 1763; Lång fredderne Bb Vä.
1 0.
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1763; Lång frederne Vs. 1804; Lång fredarne Bb Vä. 1807.
Vidare: Fredagen Gi. omkr. 1715. ä; Fredderne GI N.G1.
1802; Norre Fredderne, Södre Fredderne GI Ö.G1. 1802 ä.
Den ursprungliga första komponenten lång har i dessa
sist anförda ägonamnsformer fallit bort.
Det är ingen ovanlig företeelse, att man i ortnamn
återfinner vecko- och hälgdagar 1. Någon tillfredsställande
förklaring av detta förhållande har emellertid icke givits 2.
Utgångspunkten för ägonamnet är hälgdagsbeteckningen
lång fredag. Veckodagen fredag heter i rbm. f h&la el fitéda
pl. fitMedb el. fiteåalb, där vok.-förkortningen torde bero på
att ordet ofta ingår i sammansättningar eller står relativt
obetonat i satsen.. Beträffande a-vokalens bibehållande i
penultima i Lång fredarne Bb Vä. 1807. erinrar jag om
att vid sidan om de nämnda vanliga pl. formerna även
.fHdetrna el. • freclårna förekomma, d. v. s. mellanstavelsen
har semifortis, och därigenom har vok.-kvaliteten bevarats.
Formerna för övrigt förete intet anmärkningsvärt, frånsett Pb:s
longe fredt, som väl får betraktas som en skrivareförvanskiiing, då samma hdskr. betecknar samma plats med 'långfredag' - på annat ställe, och såväl Lb 1569 som Lmk. • ha
-'fredag'. Ett fred med i sv. dialekter förekommande betydelse 'inhägnat område' eller 'stängsel, gärdesgård' kunde
annars passat ganska väl som ägonamn, men som ovan
Påpekats, är det troligast, att formen är en förvanskning
av Pb:s skrivare. •
Anledningen till att hälgdagsnamnet uppträder som
namngivningselement i ovanstående ägonamn är icke bekant.
övr. namn. Lb 1569: Langefredags agir Vs. — Pb:
Long fred ager Gl.
Lättoken. — Lmk: Låttoken, Låttooken Vs. 1706 å.
1 Från undersökningsområdet föreligger även Sandags maen,
Sondagis maen, Lb 1569 Hl. Jfr Falkman Ortn. i Skåne s. 160:
Michetsmessemosse.
2 Se Hellquist Sjönamn s. 141.
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Troligen är f. leden i ägonamnet adj. lätt och s. leden
Under denna förutbest. form pl. av subst. ok, rbm og.
sättning torde ägonamnet vara ett s. k. jämförelsenamn,
där det avsedda området liknats vid ett ok av viss . bekaffenhet. Trots ivrigt sökande i dialektsamlingar och uppslagsböcker har det icke lyckats att finna denna sammansättning med ok, vilket dock icke behöver förutsätta, att
ett ok av visst utseende, som kallats lättok, icke en gång
funnits och varit i bruk. Från no. dialekter anför Ross
Lettok i uttrycket »kjore i Lettok = kjore lettings», d. v. s.
»kjore uden Lxs», och Torp Nyno. Et. Ordb. sid. 316
anger, att s. leden är ok n., men någon närmare förklaring
på vad lettok egentligen är lämnas icke.
Lönen [rbm lgn 'lön, ersättning']. — Lmk: Lönen Kl.
omkr. 1715, Sk. 1757; Löhnen ä, Stora lönen Kt. omkr.
1715; Wästre Lönerne östre Lönerne Sk. 1757.
Under förutsättning att skrivningarna återge dialektuttalet, torde ägonamnet vara identiskt med subst. lön, rbm.
/fp 'ersättning, lön'. Anledningen till ägonamnets uppkomst
kan då tänkas bero på att ifrågavarande område upplåtits
som ersättning för arbete, som någon person utfört, eventuellt för hela byns vidkommande. Sådant arbete, för
vilket hela bysamfälligheten var ersättningsskyldig, var bl. a.
t. ex. byherdens och den s. k. vångagömmarens 1. I detta
sammanhang kan påpekas, att Linne Sk. Resa pag. 202
omtalar, att »bohddrängarnes lön är här 2 ofta dryg, och
stiger undertiden inemot 100 daler silfwermynt, i så måtto,
at de hava sin lott i åkren; men som sådant långt för
detta är förbudit, torde det med tiden ändras». Jfr härmed
Molbech Dansk Dial. Lex. sid. 347 »Lonnesced, en, saaledes
kalder Bonden i Nordsixlland den Agerjord, (i Almindelig1 Vångagömmarens syssla bestod i tillsyn över byns vångar,
så att dessa icke skadades eller ofredades av djur eller människor.
2 Malmö.
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hed omtrent 3. Skixpper Land) som en Gaardmand, tillige
med nogen Gr2esning, overlader sin Huusmand i Betaling
for vist Arbeid om Aaret».
övr. namn. Lmk: Lönnåkrarne, Lönnängarne Sk. 1838.
Lövesten. — Lmk: Löbesten Fs. 1777.
Från målets synpunkt sett kan f. leden knappast vara
något annat än kompositionsform av verbet löpa, rbm.
14va (1,5ba). S. leden är subst. sten, rbm. sten. — Namnet
ingår i det ännu i orten kvarlevande ägonamnet 14ve,stensvöean, ehuru namngivningselementet sedan länge är försvunnet. En sammansättning löpsten är mig veterligt f. ö.
icke känd, men en förmodan, att det här skulle kunna
vara fråga om rullstenar, förefaller mig ligga inom möjlighetens gräns." Jfr betydelsen 'rulla ned' på verbet löpa.
I geol. terminologi känner man icke löpsten men väl löpare
som .beteckning på vanligen runda, avnötta stenar, vilka
stundom finnas på bottnen av s. k. jättegrytor. Löpare
kallas också den översta roterande kvarnstenen i motsats
till den understa, liggaren. 1 Lmk. Fs. 1777 läses: »Ängen
uti spitsen på Löbestenarne». Detta kan möjligen tydas
på det sättet, att :sådana löpstenar varit utmärkande för ett
större markområde.
övr. namn. Lb 1569: Löbestens ager, Lebestels (sic!)
agir .Fs. — Lmk: Löbestens åkrarne,• Löbestens Mad Fs.
1777; Löbestens åckrarne 1804.
Bland ägonamnen i Rönnebergs hd finnes en liten
grupp sammansättningar, som ifråga om bildningssättet visa
en viss överensstämmelse. Till denna grupp höra enligt
min mening de namn, som i Lb 1569 ha som s. led -nodenn och i Lmk. uppträda under varierande former: -nöten,
-nötet, nödh etc., och vilkas f. leder troligen alla innehålla
personnamn. Av rent praktiska skäl har jag föredragit att
behandla denna grupp i ett sammanhang, och att detta
icke skett tidigare under Havranöten, beror på att först
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här enligt avhandlingens uppställning äldre belägg [Lb
1569] påträffas.
I Lb 1569 föreligger: Loffuis nficlenn Gl. Detta motsvaras i Lmk. av Lös nötet Gl. omkr. 1715 och Löf nöterne
Gl Ö.G1. 1804. — Jag håller för sannolikt, att s. leden
innehåller motsvarigheten till fvn. nautr m. 'värdefull egendom' fda. fsv. *nöt(er), bildat till germ. verbet *neutan 'åtnjuta, äga', fsv. njfcta, fvn. njöta. Jfr det neutrala fvn.
naut, fsv. nät, fda. nod 'nötkreatur' [egentl. 'egendom']. I
fvn. litteratur finns en massa belägg på detta mask.
nautr som s. led i sammansättningar, där f. leden är personnamn eller personbeteckningar, t. ex. ölafs nautr, Flosanautr, konungsnautr,
- öxin Steinsnautr, - - - brynjan
Sig fussnautt, etc. 1, och Blöndal Is1.-Dansk Ordb. anför
under nautur m. bl. a. - - - »som sidste Sammenswtningsled betegnende det givne, medens Giverens Navn salttes
som förste Sammensaetningsled: ölafsnautur, en Gave fra
Olav». Det torde sålunda tydligt framgå, att s. leden helt
enkelt kan översättas med 'gåva, skänk'. . Tillgängliga uppslagsböcker och dialektsamlingar upptaga emellertid icke
denna mask. a-stam från östnordiskt område med denna
betydelse, men jag finner det högst sannolikt, att vi återfinna den just i föreliggande grupp av ägonamn från Rönnebergs hd. I detta sammanhang vill jag erinra om att ett
-no ute i gutniskan ifråga om ägonamn just har denna betydelse 'gåva, skänk'. Hos P. A. Säve Åkerns sagor sid.
18 läses följande: »Också finnas ofta från de gamla gårdarna utstyckade och numera stundom ganska aflägsna
egor, som uppkommit derigenom att bonden, som sällan
egde klingande mynt, i stället såsom medfylgd gaf sin dotter
i hemgift och brudgåfva en äng eller åker, hvilket hette
gift-jcird, och blef sålunda under namn af Naute för all
tid afsöndrad från stom-hemmanet; och sålunda var dotter
gift (begåfvad) och hederligen kommen i äktenskap: sådan
är härledningen till egonamnet Båcks-naute, en äng vid
1 Fritzner II s. 800.
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Kåliniands i Burs, som bonden der säkerligen fått med sin
hustru, en bonde-dotter från Bocks eller Bockes-». Och
i en not på samma sida läses: »Ty ej blott en stut
och en märr, som man fått eller ärft, kallas Nauten, m.
eller Nautu, f., utan också en gåfvo-äng eller arfs-åker
heter Nautee' n.» Av exemplen ovan torde endast formen
i Lb 1569 kunna tillmätas någon betydelse, och jag håller före, att s.. leden är best. form sg. till ett fda. fsv. nöt(pr) m. 'gåva, skänk'. Redan så pass tidigt som omkr.
1715 finner man emellertid s: leden förvanskad, och skrivaren, som" icke förstått s. ledens innebörd, har gjort om
sammansättningen till Lös nötet, där tydligen en association
med det nära besläktade nöt n. 'kreatur, boskap' spelat in.
Kanske har han trott, att ägan fått sitt namn på grund
av att boskapen där plägat gå lös? S. leden i det andra
exemplet i Lmk. -nöterna däremot visar en pl. form, som
kan vara tänkbar till en fda. fsv: mask. sg. form nöt(er),
under det att f. leden troligen missförståtts av -skrivaren.
Att vi i f. leden av Lb:s Loffuis nodenn ha ett personnamn, förefaller mig tämligen säkert; men att fastställa den
ursprungliga formen för detta är återigen synnerligen vanskligt. Vågar man tillmäta den omständigheten någon betydelse, att f. lederna i Lmk. båda äro enstaviga, skulle
man därav kunna dra den slutsatsen, att ägonamnets f. led
går tillbaka på ett enstavigt personnamn: Som en möjlighet skulle man då kunna anta, att det *Löp, som synes
ingå i Löpsta 1, kunde ifrågakomma eller den personnamnsstam Laub-, vilken Hellquist som en möjlighet anser föreligga i gårdnamnet Löfvinge 2. Som tillnamn synes Löv
vara synnerligen vanligt. Sålunda förekommer det på- flera
ställen i Kancelliets Brevboger bl. a. från år 1585: Joen
Loef och Mogens Loef (Blekinge), och -från Småland lämnar
Ödeen 3 åtskilliga exempel. Ett annat personnamn, som
1 Lundgren-Brate

Personnamn s. 174.
Ortn. på -inge s. 191.
3 Smålands beb. hist. s. 177 f.
2

174
möjligen skulle kunna ifrågakomma, är Lew 1, [fvn. Leifr],
labialiserats till
varvid
Under förutsättning att
utgångspunkten är gen. sg. av ett enstavigt personnamn,
har man att betrakta det -i-, som uppträder i ultima av
f. leden i Lb 1569, som svarabhakti eller stödjevokal, en
företeelse, som är ganska vanlig i denna handskrift. Tillmäter man å andra sidan den omständigheten, att f. lederna
i Lmk. äro enstaviga ingen betydelse, torde Lb:s Loffuisvara att söka på annat håll. Möjligen är då f. leden densamma som ingår i det skånska sockennamnet Lövesiad
(Färs hd), varom se nedan under Exkurs. Vidare skulle
en labialiserad forna av ett personnamn Lewi 2 [fvn. Leifi]
kunna ifrågakomma; en gen. sg. på -s vid denna tid (1569)
är icke ägnad att förvåna. Som tillnamn har jag ur Kancelliets Brevboger antecknat (Jochum) Uwe 1569
Lejon?].
Även andra möjligheter kunna vara tänkbara, men i saknad
av äldre belägg på namnet förefaller det mig omöjligt att
med säkerhet kunna fastställa det personnamn, vilket som
f. led ingår i ägonamnet. Vad jag emellertid med någon
grad av sannolikhet tror mig ha konstaterat är, att ägan
ifråga erhållit sitt namn på grund av att den Utgjort en
gåva från en person, som i Lb 1569 i gen. tecknas Lofluis.
Exkurs.
I Festskrift till H. Pipping 1924 sid. 334 if. söker Ivar

Lindquist bl. a. leda i bevis, att ett på • tvänne brakteater
— den ena från nordvästra Skåne och den andra från
Halland — förekommande hlauduuigaR, enl. Lindquists
läsning, är på grund av en dissimilatorisk process identiskt
med fornisl. Hloövft — enl. • Lindquist HIQöv& — d. v. s.
i ett urn. namn HlauduwihaR har diftongens -u- på ett
tidigt stadium dissimilerats genom den följande stavelsens
1 Nielsen Oldd. Personn. s. 61; jfr Lundgren-[Brate] Personnamn s. 165 under Lef.
2 Nielsen Oldd. Personn. sist. a. st.
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,u-, och resultatet har på fornisländska blivit Hkövft.
Sistnämnda personnamn anser Lindquist motsvara f. leden
i det skånska sockennamnet Lövestad. Han skriver i ovan
anförda uppsats sid. 346: »Den verkliga motsvarigheten
till det fvn. HIQöv& finns som förled i ett skånskt ortnamn
Lövestad [socken, Färs härad] 1446 skrivet Löfftzestade,
såsom allaredan Falkman, Ortnamnen i Skåne (1877) har
sett. Också här träffa vi på ett .13 [— detta med anledning
av ett jylländskt ortnamn Ljorslev 1555 skrivet Lorsloff av
äldre *Lotherslef —] som måste förklaras ur äldre au; v i
-tt& är bevarat, men å fallet, jfr no. Love, Love (vars
motsvarar Q)». Det förefaller emellertid i någon mån betänkligt, att utan stöd av andra exempel antaga, att ».v är
bevarat men ö . fallet» i f. leden av det skånska Lövestad
med hänvisning till no. dialekters Love, Love som- jämförelsematerial. Det förhåller sig nämligen så, att den form,
som Lindquist bygger på, och som anföres av Falkman,
nämligen Löffuestade (1446), ingalunda är den äldsta tillgängliga namnformen. I Breve fra Middelalderen utgivna
av Kr. Erslev finna vi Lövestad under följande former:
de Lothestatha 1367; in Lothistatha 1422; i Lödestade 1435;
[i Lofstada i Färs häradt 1435; •i Lowitzstadh 1444]; af
Lovestalha (odaterat) 1401-1450. Då det med önskvärd
tydlighet framgår, att det av Lindquist anförda kvarstående
v-et icke finns i de äldsta namnforrnerna, ,har man orsak
att fråga, varifrån då detta -v- har kommit? Kan möjligen
-th-, som uppträder i de tidigaste beläggen, utvecklas till
-w-? Det förefaller, som om den frågan måste besvaras med
ja. Vi synas ha påtagliga bevis i danska och sydsvenska
dialekter för en dylik utveckling av -ö-, som, då den icke
konsekvent genomförts, av någon anledning blivit hämmad.
Från skånska och halländska folkmål har jag antecknat 1:
thhva v. 'trampa', fsv. tropa, trudha; tnov, thbvana, s. 'tramp,
trampande', fsv. trop; fotnk s. 'fotsteg på vagn', fsv. fota
1 Se Bilning Åsbomålets ljudl. s. 153; Ols&ii Sö. Luggudemålets
ljudl. s. 54; Wigforss SHF s. 453 Anm. 2.
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trodh, fvn. /Uttra: kbm s. 'kåda'; Stwah s: pl. 'sådor', y.
fsv. sådher [till fsv, såp 1], da. saa(d)er, fvn. såå f.; glov s.
'glöd' [från det ovan nämnda Färs hd glov], fsv. gtöp
f., fvn. g15ö; Avatåne s. 'glödtång'. • Förmodligen skulle
exempelsamlingen kunna kompletteras från danska folkmål,
men då sådana f. n. icke stå mig till buds, vill jag.- inskränka mig till att anföra ett par exempel från Thorsen
Sprogarten på Sejern sid. 44: våva Y. 'vada'; låvan adj.
'luden'. De försök, som gjorts att förklara de anförda
exemplen som analogibildningar, eller rättare sagt att -vskulle ha införts från andra ord — se Billing Åsbomålets
ljud!. sist a. st. -- förefalla icke övertygande, och utvecklingstendensen Ö> lp> v, som redan Ols&ii Sö. Luggudemålets ljudl.' ovan a. sida antagit och efter honom Wigforss
SHF sid. 453 Anm. 2, synes ha skäl för sig 2. - Det av
Lindquist framställda antagandet och motiveringen härför,
att den verkliga Motsvarigheten till fvn. liköv& finns som
f. led i det skånska sockennamnet Lövestad, anser jag
sålunda icke hållbart. F. leden i det skånska ortnamnet
anser jag vara identiskt med det fda. personnamnet Lothcer 3
[hos Saxo Lotherus] i genitiv. Det skulle väl även kunna
ifrågasättas, huruvida den i det ovan nämnda »Ljorslev
(socken och by, Thisted Amt, Jutland) 1555 skrivet Lursluff av äldre *Lutherskt.» uppträdande ö-vokalen med absolut nödvändighet måste bero på monoftongering av gamsom Lindquist ovan a. st. vill göra gällande.
malt
Hän Skriver: »Vokalen ø tycks sålunda säkrad i detta
danskanamn, och man är nödsakad att antaga en förform
med diftongen' au bevarad ännu strax före den östnordiska
monoftongeringen». Såväl för Skåne, Halland in. fl. som
för Danmark har man emellertid att på stora områden
Hellquist Et. Ordb. s. 932.
Orimligt är väl icke heller antagandet, att i dessa ord -åpå vanligt sätt fallit och att ett parasitiskt -w- utvecklats i
hiatus.
3 Se Nielsen Oldd. Personn. s. 63.
1
2
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räkna med ett -ö-, som har utvecklat sig ur ett äldre kort
-o-. För att ta ett enda exempel vill jag erinra om adj.
luden, fvn. loöinn, fsv. hidhen, lodhen. Det torde vara
ofrånkomligt, att ö-vokalen, som föreligger i det nämnda
adjektivet i sk. hall. jutl. 1 och även själländska 2 folkmål;
går tillbaka på en äldre form med kort -o-. Jfr härmed
det av Nielsen 3 anförda fda. personnamnet Lothcen [fvn.
Loöinn] och Lothcen, som Nielsen förutsätter i ortnamnet
Lothenstorp (Lonstrup). Under sådana omständigheter kan
den fda. formen Lothcer vid sidan om Lothcer 4 förklaras,
utan att man med Nielsen behöver anse Lothcer vara felskrivning för • Lotheer. Saxo har formen Lotherus, och i
de gamla kungalängderna i SRD förekommer namnet omväxlande med -o- och -ö-. Motsättningarna kunna, som
jag ovan sökt visa, vara av dialektal natur. Även i de
fsv. ortnamnen Lodarsthadum 5 (Östergötland) 1279 [Luddustadh], Lodharsta (Uppland) 1397 [Ludhersta] etc. finns
det intet, som förbjuder att i f. ledens personnamn ansätta
ett äldre kort -o-, och enligt min uppfattning är det fsv.
personnamnet *Lodhar identiskt med det fda. Latlicer —
Lothcer. Det synes vara ett onödigt och överflödigt antagande,
att diftongen -au- på östnordiskt område i ena fallet — enl.
Lindquist — i de da. och sk. namnformerna regelbundet
utvecklat sig till -ö-, men i andra fallet, i de ög. och uppl.
formerna, givit -o-.
Havranöten. — Lmk: Hafra nöten, Hafre nöten Hl Hh.
1707; Lilla Hafra Nöten, Stora Hafra Nötfen Hl Hh. 1765.
Som f. led i ägonamnet kan möjligen ansättas det från
Danmark kända tillnamnet Havre. Ur Breve fra Middelal1 Feilberg

II s. 519. Jfr Benn.-Krist. Kort § 35 (slutet).
Molbech Dansk Dial. Lex. s. 346.
3 Oldd. Personn. s. 63.
4 Sist a. sida.
5 Om denna och följande fsv. ortnamnsformer se LundgrenBrate under Lodhar s. 171.
2
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deren har jag antecknat: - - - et que Attone dicto Hafcerce
in Frxthxles2e 1264; Matheus Haffrce 1387; Jes Haure 1420;
Morten Hafre 1428; Hans Haffre 1430; Mattes Hawerce
1447. — Formellt sett finns intet, som förbjuder att i s.
leden se best. form sg. av det ovan nämnda nöt 'gåva,
skänk'.
Sammansättningen kan ha betecknat ett jordområde,
som givits bort av en person med namnet Havre.
Anm. Vid en sammansättning som förevarande ligger det
kanske nära till hands att tänka på växtnamnet havre som f. led.
Därmed tvingas man emellertid att utsöndra detta ägonamn ur
den grupp, i vilken f. lederna ha antagits vara personnamn och
s. lederna innehålla ett mot fvn. nautr m. 'gåva, skänk' svarande
substantiv. Rent formellt sett skulle som s. led i ägonamnet kunna ansättas ett mot fvn. fsv. nyt f. 'gagn, nytta, nyttjande' svarande
appellativ, vilket i rbm skulle ge nod. Hur man under dessa
betingelser skulle kunna komma fram till en rimlig och tillfredsställande översättning av sammansättningen, kan jag emellertid
icke angiva.
övr. namn.

Lmk: Hafra nööt åcker, Hafra nöt åcker

Hl Hh. 1707.
Mannanöten. — Lmk: Manna Nöten Sk. 1757.
F. leden torde vara gen. av personnamnet Manne, som
är mycket tidigt belagt från Skåne 1. — S. leden antar jag
vara best. form sg. av nöt 'gåva, skänk'.
Ägonamnet kan ha betecknat en gåva av Manne.
övr. namn. Lmk. Mannanöts åkrarne Sk. 1838.
Olsnöten. — Lmk: 011s nödh 011s nödt, 011s Nödet,
Olnötet (sic!) Hl Va. 1706 å; Ols nöten Hl Va. 1804.
F. leden är gen. av personnamnet Olaw 2 med den
bekanta utvecklingen till 0/s- bl. a. i Olsmässa och i åt1 Se Nielsen Oldd. Personn. s. 64; Lundgren-Brate Personnamn s. 175 f.
2 Se Nielsen Oldd. Personn. s. 69.
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skilliga ortnamn, t. ex. 61.storp i Kvistofta sn, Luggude hd,
Skåne. Skrivningen med
som motsvarar det i rbm.
vanliga uttalet, torde bero på att kvantiteten i begynnelsevokalen reducerats. — Som s. led ansätter jag nöt 'gåva,
skänk'. — Skrivningarna i Lmk. 1706 ge vid handen, att
även här s. leden associerats med det neutrala nöt 'boskap'.
Skrivningen med -t-, såsom t. ex. i sista exemplet ovan;
är från målets synpunkt sett omöjlig och beror här som
överallt annars, där ett -t- förekommer i denna ställning,
på uppsnyggningsförsök av skrivaren.
Sammansättningen kan ha betecknat en gåvojord 1.
ÄskilslEskilsinöten. — Lb 1569: Eskils »denn Kt. —
Lmk: Äskels Nötet Kt. omkr. 1715.
F. leden i ägonamnet är gen. av personnamnet Äskil,
som möter oss redan på en av de skånska runstenarna från
Hällestad (I). — S. leden anser jag ursprungligen ha varit
densamma som i övliga namn, som hänförts till denna grupp.
Ägonamnet kan ha avsett ett markområde, som givits
bort av Äskil.
Utanför undersökningsområdet har ur Lb 1569 antecknats följande sammansättningar, som synas vara bildade
på samma sätt som ovan anförda ägonamn i Rönnebergs 'hd:
Osenod, Saxtorps sn, Harjagers hd. — F. leden kan
vara gen. till det av Nielsen Oldd. Personn. sid. 7 anförda
mansnamnet Asi [eller till kvinnonamnet Asa a. sida].
Raffns nodt, Kävlinge sn, Harjagers hd. — F. leden
är utan tvivel gen, av personnamnet Rafn 2 .
Roe nod, Saxtorps sn, Harjagers hd. — F. ledens personnamn är svårbestämbart. Möjligen har man att utgå
ifrån det av Lundgren-Brate 3 i Rodhastadha (1383), Sm.
1 Från samma by, Hl Va., föreligger Hwitings gåfor etc., se
ovan s. 105 f.
2 Se-Nielsen Oldd. Personn. s. 74 under Rawn.
3 Personnamn s. 206.
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och Rodhavik (1360), . Sin. ansatta personnamnet *Rodhe.
Jfr Nielsen Oldd. Personn. sid. 78 under Rothi (Rothi).
Eller kanske innehåller f. leden ett Rodhe, som på danskt
område vid sidan om Rodh [fvn. Rauör, fsv. Rödh] uppträder som tillnamn 1.
F. leden
Sode nod, Stora Harrie sn, Harjagers hd.
Sote.
innehåller gen. av det välbekanta personnamnet
Om s. leden i dessa ägonamn är intet att tillägga utöver det, som sagts om motsvarande led i namnen från
Rönnebergs hd.
Sibbe noditt, Annelövs sn, Harjagers hd. — F. leden
är tydligen gen, till det såväl i fsv. som i fda. vanliga
personnamnet Sibbe, av vilket ännu ett minne lever kvar
i f. leden av namnet på ett kärr, sebaj,94, även sbba,49(i,
Vådensjö sn och by, Rönnebergs hd. — S. leden -noditt,
ställd vid sidan om det tidigare -floden!: i Loffuis nodenn
och Eskils nodenn, är i viss mån överraskande. Hade Lb:s
skrivare ansett, att det neutrala nöt ingått som s. led i dessa
båda sistnämnda ägonamn, ,hade man väntat att finna en
best. form pl. -modem icke -nodenn. 1 vanliga fall åtminstone använder denne skrivare, helt naturligt för övrigt,
rent danska ändelser och skriver i överensstämmelse härmed i neutr. best. form pl. -bolene [icke -bolen], -biergene
[icke] -biergen] -etc. Det kan emellertid vara möjligt, att
Lb:s skrivare av rent förbiseende i stället för -nodenn
skrivit -noditt, en form, som på grund av sin större frekvens
naturligtvis var mera aktuell för honom.
Vidare har utanför området för denna undersökning från
Barkåkra sn, Bjäre hd, Skåne, antecknats Kampanötz ~ren
1762. Även detta ägonamn jävar icke tidigare gjorda antaganden. Första komponenten i f. leden av ssgn kan nämligen
innehålla ett personnamn Kampe,2 och något formellt hinder
för att i senare komponenten se gen. av nöt m. finns icke.
1 Breve fra Middelalderen II s. 316: - - - per Kanutum Rodhe
- - - (1388).
2 Nielsen Oldd. Personn. s. 54.
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Slutligen föreligger — enligt välvilligt meddelande, av
Fil. Kand. I. Ingers, Lund — kele,nifdan som namn på . ett
område å nr 10 Önnerup, Fjälie sn, Torna hd, Skåne.
Ägonamnet har jag återfunnit i Lb 1569 under formen
Quienod. Kand. Ingers sagesman menade, att ägonamnet
betecknade »dåligt bete för kvigor», en tolkning som emel-,
lertid får tagas Med en viss reservation. Att s. leden icke
har något att göra med nöd (=- 'brist'), framgår tydligt av
dialektformen. Såväl här som i de skånska folkmålen
över huvud skall nöd ge no, och som s. leden möter oss
i dialektbelägget, finns ingen anledning a- tt i denna se
annat ursprung än det förut i denna grupp av ägonamn
antagna. Beträffande f. leden, som av dialektformens Meddelare associerades med. kviga [dial. kyla], kan erinras om
att enl. Breve fra Middelalderen II sid. 378 föreligger 1392
ett tillnamn Quye, 1 vilket möjligen hör till den germ. personnamnsstam Qvid-, som Hellquist Ortn. på -inge sid. 77 f.
anser ingå i sockennamnet Kvidinge.
Ma(d)en [rbm. rna pl. mila,rt, el. mita
— Lb 1569:
Man At Sth. ä, Bb. Vs; Nore man, Syndre man, Syndenn
maän At Sth. ä; Norre maän, Syndre maän At Rb; Lille
undre maön, Ostre syndre maä, Vestre syndre maö, Den
astre syndre maä At Nm. ä; En liden nia, En ostre maä
Tt Hj; Syndre maär 'At. ä, — Pb: Muen Gl. Nm. ä; Magle
maen, Magle mae K-löv ä. — Lmk: Mad, Lilla mad Fs.
1777; Maden Bb Ttp 1796, Kt Söv. 1805, SI. 1835 ä ;. Maen
At Rh. 1764, Hl Aa. 1780, 1784 ä; Lilla moen At Rh. 1764
ä; Långa maa Kt. omkr. 1715; Mahorna Tt Rh. 1709 ä;
Maarna Tr. 1708 å; Maderna Bb. 1795; Södre maderne Tt
Hj. 1756, 1808; Maderne Tr. 1774, Fs. 1777, At Nm. 1777,
1805, Fs. 1804, Hl Va. 1804, Tt Lh. 1807.•
Från de skånska folkmålen är endast den i sg. enstaviga formen ma fsv. map, fda. math 'kärräng' bekant. I
1

A. a. s. 468 Qwice, Qwyce 1399.
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fda. och i da. dialekter förekommer även en tvåstavig form
mae [< mathe], som tydligen går igen i Lb:s och Pb:s
skrivningar. Med mad menar man i Rönnebergs hd fuktig ängsmark.
övr. namn. Lb 1569: En mae eng Tt; En liden ma
eng Fs; Mas engen, Maes engenn, Ma 'e enge, Mas lidenn,
Mas lienn, MaMiidenn, Maens lienn At Rh; Longe Mak
backenn Kt; Mae tofftenn Fs. — Pb: Mae eng, Lill mae
eng, [Mae bechss ager, Mae eng ager, Mae eng lie, Mae
engs lid] Rh; Mae stöchit, Mae spiellit K-löv. — Lmk:
Mad åckren Bb Ht. 1765 å. ä; Madåkern Bb Ht. 1807;
Madängar Tt Lh. 1807; Mawången Hl Hh. 1782, 1786,
'1805; Makroken Bb Ttp 1796; Maa stycket Vs. 1706 å;
[Maäng stycket At Rh. 1726; Madtofta fallet Fs. 1777,
1804; Madtofta äng, Madtofta lyckan Fs. 1777].
Maglakärr malaj§cih. — Lmk: Magle kjärr Kt. 1805.
F. .leden innehåller det från sydsvenska ortnamn välbekanta adj. magle 'stor', vilket motsvaras av fda. meghle
[till fda. meghel]. Om utvecklingen e> d frf. -gh- se Kock
Sv. Ljudh. I sid. 243 f; jfr Br.-N. Gd. Gr. sid. 193. I f.
leden av dialektbelägget har -g- fallit på -grund av att
huvudtonen i sammansättningen ligger på s. leden. — S.
leden är subst. kärr; se avd. I.
Namnet, som anföres av Falkman Ortn. i Skåne sid.
238, har betecknat ett jämförelsevis stort kärr, vilket nu
till största delen är utdikat och uppodlat.
övr. namn. Lb 1569: Maglekiers eng Kt. — Lmk:
Söndra Magla kärs fallet, Wästra Magla kärs fallet, Östra
Magla kärs fallet Kt. 1764; [Maglarörs ängen SI Mkg. 1824].
Mannanöten, se ovan sid. 178.
Markaskäl [rbm. vtivtkafe 'rågång, ren mellan byar'].
— Pb: Marche shiell Rb. å; [En eng som ligger uden
Marche shiellit
— Lmk. Mark skälet Kt Ot. 1783 å.
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F. leden i ägonamnet innehåller subst. mark, fsv. fda,
mark f. Huruvida i föreliggande fall detta mark skall
översättas med 'gräns', som anses vara den ursprungliga
betydelsen av detta ord, 1 eller om man i f. leden skall
se betydelsen 'jord, mark, område', är icke så alldeles lätt
att avgöra. I förra fallet skulle en sammansättning som
ovanstående vara en tautologi, då s. leden även har betydelsen 'skillnad, gräns' 2 ; jfr fsv. marka märke n. 'gränsmärke mellan två byars marker, råmärke' 3. I senare fallet
skulle f. leden betyda 'område, marker, ägor', och det kan
erinras om att våra äldsta geom. kartor angiva ett en by
tillhörigt område såsom byns ägor eller marker, — S. leden
är appelativet skäl 4 'skillnad, gräns'; se avd. I.
Att ssgn uppträder som ägonamn, beror sannolikt på
ifrågavarande ägors läge vid en dylik gräns.
Anm. Betydelsen 'gräns' synes föreligga i f. leden av Pb:s
Marche bechss ager Marche bechss eng Rh. Det är emellertid
troligt, att'" namnet är förvanskat av skrivaren i Pb., då såväl
i Lb 1569 som i Lmk. At Rh. 1726 motsvarande f. led. skrives

Marbecks-.
ncunn: Lmk: Marcka skiäls stycket At Rh. 1764;
Marka skäls holan (kärr) Kt Ot. 1783 ä.
Mellanbäcken. — Lb 1569: Mellum beckindtt, En mellum

beck Sh. å.
I rbm. motsvaras sv. rspr:s mellan, da. me/lem av
medom, vilket är identiskt med fsv. nuet/om, som innehåller
dat. pl. av ett subst *mcepal 'mitt, medelpunkt'. Om dessa
1 Falk-Torp

Et. Wb. s. 699 f.
Se Falk-Torp Et. Wb. s. 1001 under Skjel.
3 Sdw.
4 Åtskilliga beskrivningar på »markaskäl» föreligga i Pb., så
t. ex. från Glumslöv i Rönnebergs hd: Marcheshjell tul - - - glumslöff gaar aff itt kallis Ormesschifftedt uh sva indtil en sten, deraff oh ind udj gresskierr oh sva norden op tul det wangegierde,
norden op mod fuletofften. Dett ehr rett marcheshiell tu - - Glumslöff.
2
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och närliggande former, såsom millam, mil/om av fsv. subst.
midhel se ifellquist Et. Ordb. sid. 467 f. Den en gång
nedan under (kr. namn ur Pb. anförda formen me//ömberör på labialisering av ultimas -e- till -ö- framför -m- i
da. mellem 1. — I föreliggande skrivning av ägonamnet i
Lb 1569 utgår f. leden från fda. mcellum, vilket vid sidan
om den försvagade formen inellem även påträffas hos reformationstidens författare i Danmark 2. - S, leden innehåller subst. bäck; se avd. I.
Ägonamnet har betecknat en åker, som troligen låg
vid det - mellersta partiet av en bäck, vilken i Lmk. Sb
1746 skrives Skielbeck, Skiälbeck etc.
öm.. namn. Lb 1569: Mellom holmen At Nm; Mellum
maki, Melle ma6). Tt; Mellum stie, Mellum stienn At Rb.
— Pb: Mellöm stien, Mellem tofft, [Mellom stix agg,
Mellem stix ager] Rb. — Lmk: Mellom åker At Alt. 1714;
Mällan ängen Hl Hh. 1707; Mellan äng Bb Ttp 1796;
Mellan .ängen Si Mkg. 1824; Mellan ängarne Sk .Kis. 1756,
Sk. 1757, Sk Nb. 1757, SI Mkg. 1824, Mellängen Sk Mkg.
1824; Mellan fallet Hl Hh. 1786; Mellan Heden Sb. 1782
ä; Mellom liden Hl Et. 1805 ä; Mällen mahn At Nm. 1707
ä; Mellan Spjället Sb. 1782 å; Mällan stygen, [Mellan stigs
åcker, Mellen stigs åcker] Hl Hh. 1707; Mellan stigar Hl
Hh. 1765; Millan stycket At Rb. 1726 å; Mellan stycket
Sb. 1782 å; Mellanstycket Ibb 1812 å; Minan toften At
Rb. 1726 å; Mellan tofter Tt. 1777 å; Mellan wägen Lk.
1787 å; [Millan Spiellängen, Millan Kyrk åker, Millan He
ängen, Millan Twehögs ängen Sb. 1746; Mellanängs Spiellet,
Mellan Måsåker, Mellan Twähögs åker, Mellan Mås åkers
löten, Mellan Mås ängen, Mellanstycks lötan; Mellan Twåhögs åkerlöten Sb. 1782; Mällan stygs åcker Vs. 1706;
Millanstigs åker At Rb. 1726; Mellan wägs åcker Tt. 1709;
Mellan wägs fallet, Mellan Gatewångs fallet Tt. 1777].
1

2

Jfr Br.-N. Gd. Gr. s. 399.
Se Lis Jacobsen Studier s. 250.
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Det liVligt diskuterade problemet om ursprunget och
betydelsen av s. leden -lösa i ortnamn har ännu icke fått
en tillfredsställande förklaring, och meningarna om densamma gå skarpt isär. Sålunda ha bl. a. Axel Kock och
Evald LioUn sammanställt -lösa med ags. /cbs (eng. lease)
'äng, betesmark'', Hjalmar Lindroth i Fornvännen 1915
gör gällande, att senare. leden i de nordiska lösa-namnen
betyder 'äng (fuktig), slätt, fält' m. in. och att detta -lösa
utgår ifrån en stam lans-, Soni identifieras med adj.-stam
men lau.s-, fvn. /auss, sv. da. lös. I No13. 7 sid. 96 if. anser
Jöran Sahlgren, att betydelsen är 'äng, fält, .betesmark' men
underkänner Lindroths förslag om att härleda -lösa ur adj.
lös = 'mjuk' Och därav 'sank, fuktig' o. s. v. Sahlgren
lämnar ovan a. st. tvänne förslag, av vilka han anser det
första vara mest beaktansvärt, och som går ut. på att
stammen i -lösa kan vara densamma som stammen i-löt
'äng', utbildad med en s- eller t-avledning, d. v.. s. en
bildning på starka avljudsstadiet till verbet luta, och han
tänker sig, att en gång ett adj. *laus- 'lutande, sluttande'
funnits, och att till detta på -vanligt sätt kan ha bildats
ett konkret fem. *lausön eller *lausiön, som i fsv. givit
-lösa och att 'sluttning' av skäl, som närmare utvecklas,
kommit att beteckna 'äng, betesmark'. Andra åter ha Sökt
göra gällande, att -lösa icke har att göra med naturbeskaffenheten, utan att -lösa liksom -löv bör förklaras från
historiska och sociala förutsättningar, från något av människor inrättat, icke avhängigt av naturförhållanden. Denna
åsikt hyser bl. a. H. V. Clausen, som i en längre Uppsats,
Studier over Danmarks Oldtidsbebyggelse i Aarb. f. n. Oldk.
1916, söker ge en topografisk utredning om lösa-namnen,
Mot denna mening har en annan dansk, Svend Aåkjer i
Da. Studier 1922 Ntskilligå — som det synes mig — vägande
invändningar att göra och kommer, anslutande- sig till
Jöran Sahlgrens språkliga utgångspunkt för -lösa, till det
antagandet, att s.. ledens betydelse varit 'något ingärdat',
»Fold, Lokke». Vidare kan nämnas, att Gunnar Knudseri
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i Da. Studier 1923 och 1925 med stöd av några hornholmska
/ösa-namn anser sig kunna stödja den av Sahlgren framställda teorien lösa -= 'sluttning'. Slutligen har Marius Kristensen NoB 8 sid. 122 if. tydligen influerad av Clausens
ovan omnämnda topografiska utredning framställt en förmodan, »om ordet -10se ikke kunde vwre af samme rod
som lod, on. hlutr, og Mjöla 'få som lod', got, hlauts 'lod,
arvedel'. Et substantiv afledet på -to af au-trinnet - - vilde give- urnord. *hlaus(s)aR pl. hlaus(s)oR 'lodkastning, tildeling, lod'». Som synes ställer sig den sistnämnde på ungefär
samma ståndpunkt som Clausen, d. v. s. han anser, att förklaringen till -lösa är att söka i sociala och kulturella förhållanden.
Enligt materialsamlingen tyckes s. leden i hithörande
ägonamn i Rönnebergs hd ha varit dels -lös och dels -löse,
-lösa. varvid /öse-formerna troligen på härvarande område
gå tillbaka på oblikt kasus, något som stödes av att ortnamn som Ramlösa, Katslösa, Harlösa etc. i rbm. uttalas
4amldse, kas14se, halsa. En noggrann undersökning av
/ösa-formernas förekomst i ägonamn kan möjligen ge värdefullt bidrag till ett slutgiltigt bedömande av det omtvistade
/ösa-problemet. Vid besök å de platser inom Rönnebergs
hd, där /ösa-former enligt mina källor — i den mån läget
enligt samma källor kunnat fastställas
förekomma, har
jag i denna lilla grupp icke funnit stöd för att /ösa-namnen
skulle vara bundna till sluttningar, men vad jag kunnat
iakttaga är, att samtliga på ett eller annat sätt äro lokaliserade till vatten. Huruvida detta är en tillfällighet, som
inskränker sig till ägonamnen på -lösa i Rönnebergs hd,
få kommande undersökningar lämna besked om. Vad som
i hög grad bidragit till att göra tolkningen av /ösa-namnen
vansklig är, att f. lederna i de flesta fall äro synnerligen
dunkla. Så är också förhållandet i hithörande ägonamn
i Rönnebergs hd.
Menlösan 924_n14san el. moddsan [en betesmark vid en
bäck] Hl Hh. — Lb 1569: MenlosserM, Millossen At Sth;
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Mellessenn Bb. — Pb: Mellösse, Mellössen Sm. — Lmk:
Meenlösen Bb Sm. omkr. 1715; Menlösan Bb Sm. omkr.
1715, 1763;. Men löserna Bb Sm. 1763; Men löserne Hl

Hh. 1765.
Beträffande s. leden hänvisar jag till det ovan. sagda
under påpekande, att intet jävar betydelsen 'äng, betesmark',
ehuru frågan om ursprunget till densamma ännu icke kan
anses vara definitivt löst. — Utan tillgång till namnformerna
ur Lmk. skulle man kanske vara böjd för att i f. leden se ett
mot fsv. mcepal, mipalJ, fda. mcethcel svarande adj., vilket ingår i ett relativt stort antal /ösa-namn på svenskt och danskt
område, med betydelsen 'något som är mitt i eller (e)mellan' 1, varvid det i Lb 1569 förekommande Men- i Mentossenn 2 antingen får anses som felskrivning eller uppkommet
genom en dissimilatorisk? process [I> n framför -b]. Jag
tvivlar emellertid på att f. leden i föreliggande fall kan
hänföras till det ovan nämnda adj. med, betydelsen 'mellan'.
Man hade väl åtminstone i något fall på resp. platser haft
rätt att vänta andra ägonamn på -lösa etc., i förhållande
till vilka detta betecknat ett mellanliggande område. Möjligen skulle f. leden i dessa ägonamn kunna vara identisk
med det i fsv. och fda. föreliggande adjektivet män, [mit.
mål, mene, meine] 'allmän, gemensam, mängden tillhörande'.
För att komma tillrätta med motsättningen men- me!- i
f. lederna torde man kunna utgå ifrån att huvudtonen i
sammansättningen legat än på förra och än på senare
leden [mnlhsa : menlåsa (>*mek:sa)] 3, varvid formerna i
i Jfr t. ex. Mellby (Mällby) Hellquist Ortn. på - by s. 51.
2 Från Kropps sn, Luggude hd, har jag ur Lb 1569 antecknat
ägo namnet Meenlassenn.
3 Jfr härmed ortnamnet Menlösa, tidigare en liten by, nu en
större gård, i Voxtorps sn, Höks hd, Halland, vilket i ortens dialekt uttalas madam 1 denna trakt av sydligaste Halland har
äldre långt -e- utvecklat sig till dift. -at-. Om detta namn kan
ytterligare meddelas, att det skrives i Lb 1569 y Meenlosse och i
Kronens Skoder (I s. 365) Menlese 1609. Följande jordeboksformer
ha antecknats: i Mällösse 1646; Mälösa 1689, 1762; Mählösa 1719,
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Lb 1569 och Pb., som visa me!- bero på en i icke huvUdtonig stavelse uppkommen assimilation av -n1-; jfr t. ex.
fda. twinling, fsv. tvinlinger, tvillinger. Det en gång
i Lb 1569 med -i- uppträdande mil- kan bero på sporadisk
palatalisering av vokalen, uppkommen i svagton. Med
denna sistnämnda utgångspunkt, men = 'gemensam', bör
namnet kunna översättas med 'en bysamfälligheten tillhörande ängsmark, betesmark'.
(hr. namn. Lmk: Menlös åcker, Meenlöss ohr åcker
ä, Menlöösse åcker, Mehnlööss åcker, Meenlöss åckerlinda
ä. Hl Hh. 1707.
Munslösan norAnslifsan. — Lb 1569: Den sondre mundzloss. Den norre mundz loss Gl. — Pb: Mudss löss, Mund
lössen, Muss lösse Gl. — Lmk: Muns lösen Gl, omkr. 1715
å; Muns, löierne, Munds löserne G1 N.G1. 1805 å.
Namnet är dunkelt. Möjligen kan f. leden innehålla
gen. sg. av substantivet mun, fsv. munder, da. mutid. Vid
gjorda efterforskningar i Glumslöv var det endast tvänne
personer respektive 80 och 90 år gamla, som hade et
svagt minne av namnet, och båda hade uttalet muinslåse.n.
Det i Beskr. till Ek. kartan av 1912 förekommande Månslösa (kärr) har varken stöd i äldre skrivningar eller i dialektuttalet och får tillskrivas kartografens godtycke. Under
förutsättning att f. leden innehåller ett gammalt kort -u-,
invänder kanske någon, att man på detta område och i
denna ställning hade rätt att vänta en vokal av å-färg och
att det av -nd- uppkomma -nn- skulle palataliserats till
-ng-. I Åsbomålets ljud!. sid. 106 anför Billing, att vid
sidan om loe [staden Lund], hoe [hund], hog [rund], /toga
1729 (landsbeskrivning), 1740, 1750, 1774. Från och med 1783 börjar
formen Mål(1)ösa komma in i j ordeböckerna [1783, 1795, 1805, 1818],
och även mantalslängderna [1831, 1849] ha denna skrivning. Kyrkoboken från 1692 visar formen Melösa, under det att husförhörslängder och kyrkoböcker av senare årgångar ha Men- som f. led
i detta namn.
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[runda v.] förekommer i »finare tal» tun, hun, hån, huna.
Hos 01s6ni Sö. Luggudemålets ljudl. sid. 34 förekomma
också dylika dubbelformer: hog — hu, los — lån, där dock
de, som visa u-kvalitet, försiktigtvis icke förklaras som
»finare tal». I rbm. finna vi även i ganska stor utsträckning u-kvalitet i hithörande fall; alltid hun och lama v.;
lun såväl om staden Lund som om lund' = 'dunge' [dock
förekommer kg om staden men aldrig om 'lund' = 'dunge'];
blun jämte blue 'blund' men alltid blåna 'blunda'; ghun
'grund' och. ghåna 'fundera, tänka'; hug. men ofta hun
Till och med så långt söderut som i Barsebäcks sn, Harjagers hd, ha upptecknats 4un och lun [staden Lund].
Antagandet, som Billing gör, att u-kvaliteten skulle bero
på »finare tal», varmed han väl åsyftar riksspråksinflytande,
förefaller osannolikt. Rimligare synes det mig att i ukvaliteten se en palatalisering av gammalt kort -u- framför
-nn- (-nd-), såsom Sandström sid. 39 antagit för de centralvästgötska målen. Denna i de nordvästskånska folkmålen
iakttagna palatalisering, som förekommer i långt större
utsträckning än som framgår av materialet hos Billing och
01s6li, kan ha mötts av en från södra Skåne kommande
palataliseringsnovation av .-nn- till -ng- efter gammalt -ii- 2
[hos, los, mos, bios etc.], som trängt norrut och i hithörande
fall åstadkommit. dubbelformer i nordvästra Skåne och i
det . med detta i språkligt hänseende i många fall likartade
Sö. Halland.
Jag antydde ovan, att det endast var .som en möjlighet,
appellativet mun ansattes som t led i ägonamnet. Det
bör nämligen framhållas, att det i kompositionsfogen i
1 En. äldre person (90 år gammal) i Härslövs sn och by,
Rönnebergs hd, har för hund uttalet hun, vilket väl får betraktas
som en isolerad, individuell företeelse, då inga andra exempel i
tbrn. eller i närliggande dialekter visa något spår av att gammalt
förlängts i denna ställning,
2 Palatalisering av -nn- efter gammalt kort -u- föreligger
även på Bornholm.
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dialektbelägget uppträdande s-et verkar om icke omöjligt
så dock tvivelaktigt. Man hade nämligen väntat att finna
ett mun- som 'f. led, icke en gen. form muns-. Kanske bör
man i f. leden se ett personnamn. Som tillnamn föreligger
Munnr 1 i fvn., och från danskt område har jag antecknat
Hennick Mumdh 2 (1398). Man skulle även kunna tänka
sig, att f. leden innehåller en hypokorism av ett personnamn på -mund, t. ex. Am und, ömund el. dyl. Jfr t. ex.
personnamnet Ben, vilket hos Lundgren [-Brate] Personnamn sid. 23 antages vara »en förkortning av exempelvis
Kotben». 1 samma arbete sid. 241 konstateras, att åtminstone i ett fall personnamnet Sten är en förkortning av
Osten. — Någon bestämd slutsats rörande f. ledens ursprung
— trots dialektbelägget — vågar jag icke draga. Det avvikande skick, i vilket f. lederna i Pb., jämförda med
motsvarande leder i Lb 1569, Lmk. och dialektbelägget,
uppträda, beror "troligen på skrivareförvanskning.
I Lb 1569 betecknas området som utmark och havrejord, vilket senare tydligt framhäver dess sumpiga karaktär,
och i Glumslövs enskifteshandling av 1805 göra vissa nummer i byn »torvjordsförbehåll uti Munslöserne», Det finns
sålunda intet här, som förbjuder att i s. leden se betydelsen
»fuktig mark, ängsmark». I topografiskt hänseende är för
övrigt intet anmärkningsvärt att observera. Något gap,
hål eller. en öppning etc., som skulle kunna motivera
ett appellativ mun med en dylik betydelse i f. leden av
ssgn, kan åtminstone numera icke iakttagas
övr. namn. Lmk: Mundslösa kärr G1 N.G1. 1805.
Till denna grupp av ägonamn hör vidare det endast
i Lmk. belagda Skealöserne, Små Skealöserne Tr Tst. 1776
ä; Skea löserne Tr Tst. 1802.
F. leden innehåller gen. pl. av subst. skede, fsv. skedhe,
en ia-avledning till fvn. skeiö n. 'vägstycke, kappridning,
1 Se Lind no.-isl. personbinamn sp. 262.
2 Breve fra Middelalderen II s. 465.
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omgång, åckerstycke, åkerren' m. m. För danskans vidkommande översätter. Kalkar sked(e) [skeide] med »adskillelse, grxnse». Ordet lever ännu kvar i de skånska folkmålen, så t. ex. i rbm.: leva, gctu, da etc. i fes 'löpa, gå,
rida etc. i kapp'. Ordets urspr. betydelse torde ha varit
'gräns' 1. — S. leden är .best. form pl. till -lösa.
Enligt storskifteskartan av 1776 över Tarstads by äro
Skealöserne belägna på ömse sidor om en liten bäck —
ett biflöde till Rå-ån — alldeles invid gränsen till Sireköpinge sn.
Mossen [rbm. mbs, 'mosse']. — Lb 1569: Mossenn
Sb. ä; Udi mussenn Öj. — Pb: i musen Rh. ä. — Lmk:
Måsen Bb Sm.. omkr. 1715 ä, Lk. 1787 ä; Mossen Si. 1802 ä.
Ägonamnet är identiskt med subst. mosse, fvn. fsv.
mosi, i ä. sv. och dial. även måse, da. mose.
Öur. namn. Lb 1569: Mousse ager Sb; Mosse agerenn
At Rh; Mus agerenn Bb; Mosse engenn At Rh; Ostre musse
engen, Uestre musse engen Öj; Mosse skiifftid dett lange,
Dett lille . mosse skiiffte At Rh. ä; Ett mosse sticke At Rh.
ä; Musse lienn, Ostre musse lien ä, Uestre musse liidenn,
Muse ager, Musse ager,
Uestre musse lien ä. Öj. —
Musse agger Sm; Muse eng, Muuse eng, Nöre mose eng,
Mose skifftedt ä; Muse stöchet ä. Rh. — Lmk: Mås åcker
Hl Va. 1706; Mås åker Bb Sm. omkr. 1715, Sb. 1746; Måss
åcker Hl Va. 1706; Måss åker Hl Va. 1706, Hl Et. 1805;
Östra • mås åker, Östra stackoste mås åker, Långa. måsåker Sb. 1746; Långe mås åker, Store mås åcker, Westre
mås åker, Brede mås: åker, Lille mås åker Sb. 1782;
Mås åckrarna Bh Sm. 1763; Måss åkrarne Hl Va. 1804;
Måss ängen At Alt. 1714; Mås ängen, Östra mås ängen,
Långa mås ängen Sb. 1746; Lilla måsängen, Långa måsängen, Wästra måsängen, [Lille mås åkers löten, Wästre
mås åkers löt] Sb. 1782; -Måss ängarne Sk Kis. 1756; Moss
1

Hellquist Et. Ordb. s. 732.
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ängarne .Sk Tg. 1756, 1838; Mås ängarne Sb. 1786; Måsa
stycket, Måssa stycket ,H1 Va. 1706 ä; Måse ryggen Sb.
1746 å; Måsse lyckorne Sk Kis. 1756; Måsa lyckorne Si
Ml. 1796 ä; Måsa lierne ä, Västre Måsalierne, Östre Måsalierne Öj. 1778 å; Måsa lien Lk. 1787 å. ä; Westre Moslierne, Östre Moslierne Öj. 1803; Södra Måse Fallet, Norre
Måse Fallet Si Ml. 1796; Måsa bitarne Tt Lh. 1807; [Mås
åckra Måssen Bb Sin. 1763; Måss åkers fallet Hl Et. 1805].
Mossabrokar. — Lb 1569: Mosse braagir Öj.
F. leden i ägonamnet innehåller gen. sg. av subst.
mosse, rbm. mse. — S. leden är säkerligen obest. form
Pl. till appellativet brok 'byxa'; se avd. I. Beträffande
den i s. leden uppträdande vokalkvaliteten, -aa- för äldre
-ö- framför -k-, hänvisar jag till Br.-N. Gd. Gr. Sid. 312 f.'
Det bör dock påpekas, att Lb:s skrivare oftast tecknar -oi liknande fall 1, t. ex. krog 'krok'. Förutom i denna
Sammansättning föreligger från Rönnebergs hd i Lb 1569
braag som s, led i ägonamnen Preste braagenn Kt. och
Vestre hunde braag At Nm.
Byxliknande figurer, som bildats av mossen och kringliggande (fastare) mark, ha givit anledning till ägonamnet.
Mossarammen. — Lmk: Mossa rammen Sk Tg. 1838.
F. leden är densamma som i närmast föregående
S. leden innehåller best. form sg. av det från
ägonamn.
sydvästra Sverige i dialekterna kända subst. ramm m. 'fukÄgonamnet har betecknat en invid en
tig äng, kärr' 2.
mosse liggande vattensjuk ängsmark.
1 Rent formellt sett skulle i s. leden ett helt annat appellativ
kunna föreligga, nämligen ett mlt, bråke 'nyplöjt land', som inlånats så tidigt, att ä > aa och k> g; jfr fda. brage < mit. bråken
»zum erstenmal pflägen». Se Falk-Torp Et. Wb. s. 97 under Brak
IL — Ägonamnet skulle då kunna översättas med 'i eller vid
mossen nyodlad mark' eller helt enkelt 'mossodling'.
2 Detta subst. ramm m. anföres av S. Hof i Dialectus vestrogothica (från Älvsborgs län), av Möller från Sö. Halland och av
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Munkabacken. — Lmk: Munka backen Ibb Tu. 1791.
F. leden är gen. pl. av subst. munk 'klosterbroder'.
S. leden innehåller best. form sg. av backe; se avd. I. —
Sammansättningen har betecknat en backe ovanför strandbrinken på nordöstra sidan av ön Ven. Anledningen till
namnet är numera icke känd. Någon tradition, som even.
tuellt skulle kunna förklara detta och följande namn med
munk som f. led, lever icke kvar.
övr. namn. Lmk: Munk ängen Sk. 1838; Norre
Munkängarne, Södre Munkängarne Sk. 1757; Munkåkrarne
Sk. 1838.
Munkahålan.
Lmk: Monka hulan Tt. 1709 å; Munka
hålerne Tt Hj. 1756; Munka
lerne, Munka hdllerne Tt
Hj. 1808.
F. leden i ägonamnet är densamma som i närmast
föregående namn. — Om s. leden håla se avd. I. — Det
äldsta belägget avser enligt geom. kartan av 1709 en rektangulär ägofigur invid Saxån i Tofta sn och by.
övr. namn. Lmk: Monke huule åckerhula Tt. 1709 ä.
Munkakullen. — Lb 1569: Muncke kullenn Tr Tst. Tr;
Muncke kullen': synden fraa vegen, Muncke kullenn norden
fraa veyenn Tr.
F. leden är densamma som i föregående ägonamn. —
Om s. leden, som innehåller kull eller kulle se avd. I. —
Namnet har betecknat tvänne markförhöjningar i gränsbältet mellan Tirups och Tarstads byar.
Rietz från N. Åsbo hd i Skåne. I de skånska och halländska
folkmålen lever ordet icke kvar, och även i Västergötland synes
det numera vara utdött. Vid förfrågan i Landsmålsarkivet i Uppsala har Docenten Johan Götlind välvilligt meddelat, att ordet
torde vara ytterligt sällsynt och att det i Arkivet endast förekommer i en äldre samling från Flundre hd, Älvsborgs län: ramm,
pl. rammer = 'träsk, moras'. Uppgiften i Ortn. i Gbg I s. 169
under Ramboås att ramm i vg. dial. har neutralt genus, torde,
enligt vad Professor Lindroth i Göteborg meddelat mig, vara
oriktig.
13
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övr. namn. Lmk: Muncka kull åcker, Muncka kull
åekerlööter ä. Tr. 1708.
Munkarumporna. — Lmk: Muncka rumperne Si S. Si.
1763; Munka rumperna Si S. Si. 1822; Wäslre Munkarumperne Tr Tst. 1776 å. ä.
Beträffande f. leden se de närmast föregående ägonamnen. — S. leden är best. form pl. till subst. rumpa i
överförd betydelse; se avd. I. Sammansättningarna på
båda ställena äro säkerligen att betrakta som redukter. I
det sista exemplet ovan är tydligen — jfr närmast föregående ägonamn — ett kull(s) som mellanled uteslutet.
Beträffande de båda första exemplen från Si S. Si. 1763
finnas inga hållpunkter för att avgöra, vad den uteslutna
mellanleden varit. Möjligen kan det även här ha varit ett
kulls, kanske ett åkers, ängs el. dyl.
Munslösan, se ovan sid. 188.
Myremaen. — Lmk: Myremaen At Rh. 1764.
F. leden i ägonamnet kan icke innehålla subst. myr,
om den skrivna formen återger dialektuttalet. Formellt
sett möter däremot intet hinder att gen. sg. av myra, rbm.
mkiba kan ingå i f. leden, men möjligheten att f. leden innehåller kvinnonamnet Myra 1 bör kanske icke alldeles förbises. — Om s. leden, som är best. form sg. till subst. mad,
se avd. I. Det synes icke vara någon ovanlig företeelse,
att personnamn och• personbeteckningar ingå som f. led i
ssgr med mad som s. led, jfr ovan Ammenamaden, Guemaen, Fogdamaen, Kimmaremaderna. — Namnet har betecknat en mindre betesmark i närheten av en av Saxåns
förgreningar i At Rh.
Möfällorna. — Lmk: Möfällerna Ibb 1735 å; Mäfällorne
Ibb 1776.
i Se Nielsen Oldd. Personn. s. 67.
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I f. leden återfinna vi fsv. fda. adjektivet miö(r), som
genom progressivt i-omljud givit mi5 och vidare m6 1, med
betydelsen 'smal'. — S. leden är best. form pl. till det i
dialekterna vanliga subst. fälla 'genom svedning eller fällande av träd uppkommen odlingsbar jord'. — Ägonamnet
har betecknat smala, tidigare med träd bevuxna områden,
som upptagits till odling. Motsatsen till dessa Möfällor
återspeglas i benämningen på de i närheten liggande ägofigurerna Brefälle fallet och Breland 2.
Öm% namn. Lmk: Möfälle åkerlått Ibb Tu. 1735 ä.
Möingen. Lmk: Möingen, Norra Möing, Mellan Möing,
Söndre Möing Kt Söv. 1783 å.
Ägonamnet är en ing-avledning till det ovannämnda
adj. miii(r)> miö> må 'smal'. Jfr det ovan sid. 18 behandlade ägonamnet Bredingen. — Namnet har betecknat
smala ägofigurer.
I Lmk. föreligger skrivningen Möjungen 3 Ibb 1735 en
gång. Troligen föreligger en förvanskning av något slag.
Första delen av namnet består sannolikt av det ovannämnda
adjektivet mö 'smal'. Som namnformen framträder ser den
ut som en ung-avledning med ett parasitiskt -j- inskjutet
mellan -ö- och -u-. Ett antagande i denna riktning måste
dock av flera skäl bestämt avvisas. Troligast är väl, att
formen beror på skriv- eller hörfel av skrivaren. Möjligen
kan man gissa på att senare komponenten i namnet skall
vara ett -ljung 'ljungbevuxet område', eller kanske Möjungen
är skrivfel för Möjängen 4 ? Ägonamnet torde ha betecknat
1 Se

Br.-N. Gd. Gr. s. 166.
Enl. kartan över Tuna by 1791 [Lmk. S:t Ibb Akt 7].
3 På sist anförda karta förekommer namnformen Miungen,
som möjligen kan avse samma område.
4 Att vi i namnformen kunna räkna med ett parasitiskt -jsynes framgå av namnet på tvänne numera utplånade fasta fornlämningar, vilka på en karta över ön Ven [Lmk. SA Ibb Akt 19]
2
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ett område emellan de båda ovannämda ägofigurerna Brefälle fallet och Breland och karaktäriseras som äng.
Möllebacken [rbm. måla,båka 'backe, på vilken en väderkvarn är uppförd']. — Lmk: Mölle backen Öj Tu!. 1709.
F. leden i ägonamnet är gen. sg. av subst. mölla, rbm.
ma 'kvarn'. — S. leden innehåller best. form sg. av
appellativet backe 'naturlig markförhöjning'; se avd. I. —
Ägonamnet har betecknat en backe, på vilken en väderkvarn varit uppförd. I några av de sammansättningar,
som anföras nedan under övr. namn., har f. leden eller
första komponenten i f. leden betydelsen 'väderkvarn".
[rbm. vcehmiqa]. Så är t. ex. förhållandet i Malle kull och
Mollebiers agir (Lb 1569 Vs.). I andra åter ingår betydelsen 'vattenkvarn' [rbm. vanmaa], t. ex. i Mölle dam
(Lmk. Hl Hh. 1707). 1 åtskilliga kan icke med säkerhet
avgöras, om betydelsen 'väderkvarn' eller 'vattenkvarn' är
för handen.
övr. namn. Lb 1569: Molle kull, Mylle agir, Molle
stickid, [Mollebiers agir, End en mollekulle agir, Tuo mollekulle agre, Molle enge stickid] Vs; Molle kullindtt, En
molle kulle Hl; Alone agerenn, Store ~Ile agerenn, [Molle
kulds ager, Store molle kulds ager, Lille molle kuldtz ager]
At Nm; Mollis ma61 Tt. — Pb: Mölle ager K-löv; Mölle
ager, Möll ager, Möll agger Gl; [Mölle kuldz ager Nm.]. —
Lmk: Mölle dam, [Mölle damss ängen] Hl Hh. 1707;
[Mölle dams ängar Hl Hh. 1765]; Möll dammen SI Av. 1796;
Mölle kullen Hl. 1705, Vs. 1706, Tt. 1709; Mölle kull SI
Mkg. 1824; [Mölle kulls ändan Hl. 1705]; Mölle kullar Öl
Tu!. 1709; Möllekullarne Tr Tst. 1776, Hl Et. 1805; Möllkullarna Tr Tst. 1802; Möllekullarna Öj Tu!. 1804; [Möllekuls stycken At Nm. 1777; Möllekulls stycken At Nm. 1805;
Mölle kulls fallet Hl. 1808]; Mölle mahn At Nm. 1707,
kallas Möje högarne. F. leden är sannolikt här hest. form av adj.
mö 'smal' med parasitiskt -j- inskjutet mellan -ö- och -e-.
1 Jfr det i Lb 1569, Tirups sn, förekommande Vermalle kullen.
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Tt. 1709; Mölle maden Si Ml. 1796; Mölle mad Hl. Et. 1805;
[Möllema åckerlöt Tt. 1709; Möllemas ängarne Tt. 1777];
Mölle ryggen At Nm. 1707; Mölleryggarne At Nm. 1777,
1805; Stora Mylle åcker, Stora Mölle åcker, Storra mölle
åcker, Lille Mylle åcker, Lille Mölle åcker. [Mölle åckers
löt] At Nm. 1707; Möll åker Bb Vä. omkr. 1715; Mölle
åker SI Mkg. 1824; Mölle åkrarne Sk Nb. 1756; Små Mölle
åkrarne, Store Mölle åkrarne .At Nm. 1777; Små Mölleåkrarne, Stora Mölleåkrarne At Nm. 1805; Möll åkrarne
Gl N. Gl. 1805; Mölleängen KL Söv. 1783; [Mölleängs åcker,
Mölle ängs åckerlööt Vs. 1706]; Mölle betet SI Av. 1796;
[Mölleleds fallet Vs. 1779, 1804]; Mölle toften Kt. omkr.
1715; Mölle Tofterne Si S. Si. 1763; Mölletofterna Si S. Si.
1822; Mölle stycket Ibb 1812, Si. 1835; [Möllebäcks wången,
Mölle måse äng, Mölle ,måse spiellet Ibb 1735].
Nabben, se nedan under Näbben sid. 201.
Nor(r)bäck n64biek. [En numera död meddelare erinrade sig, att bäcken i hans barndom kallades dels nön,biek
och dels phlabcdgan — Lb 1569: Norbeck At Nm. ä.
F. leden i namnet innehåller adv. norr, rbm..noh.
S. leden är subst. bäck; se avd. I. — Ägonamnet får betraktas som en ellips till ett Norrbäcks ängen el. dyl., jfr
nedan under övr. namn. Den numera helt obetydliga
bäcken rinner upp i norra delen av Asmundtorps sn (Örstorp) och faller ut i en genom samma socken rinnande å,
som i sin tur är ett biflöde till Saxån.
Namnet har betecknat ängsmark utmed ifrågavarande
bäck.
övr. namn. Lb 1569: Norbecks agerenn, Norbecke
agerenn, En anden Norbecks ager At Nm. — Lmk: Norrebäcks mader At Nm. 1777. (I detta sista sammansatta
namn har skrivaren använt adj. norre i stället för adv.
norr).
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Norrlien. — Pb: Nor lien, Nöre lien Sm. ä; Nör lien 1
Nm. å. — Lmk: Norra ly, Norlyerne Bb Sm. omkr. 1715;
Norrlierna, Norrliorna Bb Sin. 1763.
F. leden skrives i Pb. omväxlande nor-, när-, nöreoch i Lmk.. nor-, norr-, norra-. Då dialektbelägg saknas på
ägonamnet, är det icke •möjligt att endast med tillgång av
förekommande skrivningar angiva, huruvida f. leden ursprungligen motsvarat adv. norr eller adj. norra. Om det
skiftande formbeståndet för dessa båda ord se Kock Sv.
Ljudh. III sid. 97. — S. leden innehåller subst. lid; se
avd. I. — Beträffande namnet i Sm. har detta betecknat
en norrut från Södra Möinge by belägen sluttning.
övr. namn. Lb 1569: Norre agerenn, Norre agre At
Rb; y Norre wongh Vs. ä. — Pb: Nor maen, Nör maen,
Nöre maen Sin. ä; Nöre maen Nm. ä; Nör eng, Nöre eng
Bb; Nöre eng, [Nör maeng ly] Rb; Nöre eng G1 (Hh.);
Noring (sic!)
Lmk: Norre Mahrne At Nm. 1707 ä;
Nårre åcker Hl Tt. 1705; Norr åker At Rb. 1726; Norre
ängar Kt Ot. 1783, Sk Tg. 1838; Norra Toften Gl. omkr.
1715 å; Norra Toft, Norre Toft At Rh. 1764 å; Norra toft
Kt Ot. 1783 å; Norr stycken Tt. 1709, 1777 å; Norlys åker
Bb .Stn. omkr. 1715 ä; Norre Lyckan Bb Ht. 1765 å. ä;
Norre stumpe Kt Ot. 1783 å; Norra Fallet Kt Söv. 1783 å;
Norre wång SI Ml. 1796, Hl Hh. 1805, S1 Mkg. 1824.
Norrlyckehästen. — Lmk: Norrlycke hästen Sk. 1753 ä.
Namnet uppträder två gånger i en lantmäterihandling
»öfwer större delen af Ängmarken tu l Sätesgården Zireköpinge». F. leden är gen sg. till en sammansättning *Norrlycka. Denna sammansättning återfinna vi som namn på
en större gård Norrlycke [nord4ka], vilken tidigare tillhört
Sireköpinge säteri och är belägen norrut från Sireköpinge
by. — S. leden ser ut att vara best. form sg. av djurnami För en isolerad namnform som När lien Nm. finns med
hänsyn till dialekten intet hinder för att f. leden kan vara adv.
ner, rbm. nfm; jfr Br.-N. Gd. Gr. s. 205 Anm. 2.
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net häst. Vid gjorda efterforskningar angående ägonamnet
fanns ingen som erinrade sig detta, men en sjuttioåring
meddelade, att han i sin ungdom hört omtalas en äng i
Norrlycke, som fullständigt skalle likna en häst. Trots
detta förefaller mig ägonamnets ursprung med hänseende
till s. leden dunkelt, och den lämnade uppgiften får nog
tagas med en viss reservation och kanske tillskrivas en
alltför livlig fantasi. Man skulle möjligen kunna gissa på
att s. leden innehölle ett -hester 1 'ung bok eller ek, ung
bokskog' 2, vilket är bekant från södra delen av Sverige
som ortnamnsbildande element. Det kan vara möjligt, att
s. leden i föreliggande ägonamn, sedan appellativet hester
förbleknat och upphört att vara levande, missförståtts och
omtytts till -hästen.
Området, som burit föreliggande namn, har enligt utsago av äldre personer i Sireköpinge utgjorts av med träd,
bok och ek, bevuxen betesmark (löväng).
Norrväglängden. — Pb: Nörveg lengden Gl (Hh.) å.
Första komponenten i f. leden är troligen adv. norr,
rbm.• 120h, med -ö- anålogiskt infört från fsv. (f)da. adj.
komp. nörre. Den senare komponenten i f. leden innehåller subst. väg. Vägen, som går norrut genom Glumslövs by i riktning mot Rå och Hälsingborg, kallades förr,
enligt uppgift av äldre personer i Glumslöv, för non,vciyan.
— S. leden är, såvitt icke förvanskning föreligger av Pb:s
skrivare, best. form sg. av appellativet längd. — Sammansättningen har väl betecknat en åkerremsa; som gått utmed
vägen norrut från byn.
Nylännen. — Lb 1569: Nylend, Nylenn Tr Tst. å. —
T.,mk: Wästra Nylännen, Östra Nylännen Tr Tst. 1776 å;
Wästra Nylän Tr Tst. 1810.
F. leden i ägonamnet innehåller adj. ny. — S. leden
1 Se

Hellquist Ark. 17 s. 66 if. och Et. Ordb. s. 234.
1: 2 s. 8 angives hester även betyda 'beteshage'.
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är det företrädesvis som senare sammansättningsled kända
neutrala subst. länne, en ia-avledning till land. Denna avledning är bekant från fvn. sammansättningar, -lendi n.,
och från Norge känna vi lende n. med betydelsen »jordbund, marker»; i sv. dialekter betyder länne bl. a. 'potatismark' 1. På danskt område — t. ex. på Samsö — återfinna vi ordet i åtskilliga sammansättningar som s. led i
ägonamn med betydelsen »Landstrxkning 2. Helt allmänt
kan man väl säga, att s. leden betecknat 'land, mark', och
att det är f. leden i sammansättningar av detta slag, som
ger karaktär åt namnet. Beträffande exemplen från Rönnebergs hd torde följande böra anmärkas. Båda beläggen ur
Lb 1569 visa enstaviga former, vilket möjligen kan bero
på jylländskt inflytande på Lb:s skrivare. Namnformen
Nylännen i Lmk. Tr Tst. 1776 är — sedd från rbm:s synpunkt — en regelbunden best. form pl. till det neutrala
-länne [.< *lcende]. ' Det sista exemplet, Nylän 1810, åter
beror väl på missuppfattning av skrivaren, som kanske
varit obekant med det dialektala länne.
Ägonamnet kan ha uppkommit på det sättet, att ett
markområde, som byn av någon anledning icke tidigare
brukat, vid en viss tidpunkt lagts under plogen och på
den grund betecknats som Nylänne (= nyodling) 3.
Öar. namn. Lb 1569: [Lille ny wongs ager, Store ny
wongs ager, Lille nywongs eng Sb; Nyledtz engen Kt.]. —
Pb: Ny vang ä, [Ny vang ager, Ny vang stöchet å.] K-löv.
— Lmk: Nywången Hl Hh. 1707, 1782; [Nywångs åcker
Hl Hh. 1707]; Nywång Tt Hj. 1756, Hl Hh. 1765, Hl Aa.
1780, GI Ö. Gl. 1780, SI Av. 1796, Sk. 1838; [Nywångs
stycket Bb Sin. omkr. 1715 å; Nywångs stycken Öj. 1778 å;
1 Se

Torp Nyno. Et. Ordb. s. 374.
Se Samsas Stedn. (Indl.) s. IX.
3 Betydelsen 'nyodling' har vunnit bekräftelse därigenom, att
Fil. Lic. G. Hedström, Lund, välvilligt meddelat, att denna betydelse av ssgn är känd från Småland: nplcena Nöttja sn, Sunnerbo
hd; npicev,a. Hjortsberga sn, Allbo hd. 2
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Nywångs skiftet Bb Sm. 1763; Östra Nywångs fallet, Wästra
Nywångs fallet Kt. 1764, 1805; Nywångs fallet Hl Hh. 1786];
Nyhage Si Av. 1796; [Nybro äng Sk Nb. 1757; Nyleds
ängarne Kt. 1761; Nylis? ängarne Kt. 1805].
Näbben [rbm. nceb, best. form sg. ncbban, pl. neeba 'näbb'].
Lmk: Nabben Tt Lh. 1709 å; Näbben Tt Lh. 1802, 1807;
Nebbarne, At Nm. 1707; Näbbarne At Nm. 1707 å, 1777,
1805, Tt Lh. 1807.
Både nabbe och näbb 1 uppträda såväl enkla som i
sammansättningar för att bilda ortnamn. Båda betyda
'framskjutande parti, udde, landtunga' el. dyl. Motsättningen Nabben Tt Lh. 1709 — Näbben Tt Lh. 1802, 1807
kan vara föremål för någon undran. Möjligen föreligger i
den äldre namnformen endast ett uteglömt tecken över avokalen. Det kan emellertid också tänkas, att den som är
ansvarig för formen av 1709 varit från en trakt, där en
formation, sådan som det här är fråga om, betecknats med
nabbe och icke med näbb. Av frekvensen att döma är nämligen
det senare att betrakta som det normala, då man i rbm.
vill angiva ett• dylikt utskjutande parti. Jfr exempelsamlingen ovan och därtill det från Svalövs sn, Rönnebergs
hd, kända Skogsnäbben 2.
Namnet såväl i Tt Lh. som i At Nm. har betecknat
markområden, som bildats genom skarpa krökar av en å,
som faller ut i Saxån.
Öm'. namn. Lb 1569: Nebbe agerenn, Neb engenn At
Nm. — Lmk: Nabbe åckerlöt Tt Lh. 1709 ä.
I Lb 1569 föreligger Node moderenn Gl. ä, som säkerligen betecknar ett område, som i Lmk. GI Ö. Gl. 1802
skrives Nöta mos ängarne.
Tyvärr lever ägonamnet icke kvar, och säkra hållpunkter för namnets bedömande saknas. Att f. leden i
1 Se

Hellquist Et. Ordb. s. 508 resp. 532.

2 Falkman Ortn. i Skåne s. 76.
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sammansättningen är gen. pl. av nöt 'boskap' torde få anses
som tämligen säkert, och att s. leden i Lb 1569 är best.
form sg. av moder har man ingen anledning att betvivla.
Området, som betecknas med detta namn, synes ha varit
gammal betesmark med sandig botten. »Nötens, boskapens
moder» 1 skulle då vara att fatta såsom den plats, som
lämnar bete, föda åt boskapen. Det förefaller mig dock
högst tvivelaktigt, om en dylik överförd betydelse ursprungligen skulle ingått i s. leden av ägonamnet. Utgår man
ifrån att den ur Lb 1569 anförda namnformen är den riktiga, får väl formen från 1802 anses vara ren förvanskning.
Bortser man från det äldre belägget, ställer sig emellertid
saken helt annorlunda. Andra leden i sammansättningen
Nöta mos ängarne kan nämligen rent formellt sett vara
gen. sg. till appellativet mo, fsv. mö(r) pl. mör. Detta mo
är vanligt i ortnamn 2, och ett *Nöta-mo med betydelsen
'hedmark där kreaturen gingo på bete' innebär intet anmärkningsvärt. Möjligheten finns, att detta sista antagande
är det för ägonamnets uppkomst riktiga, och att det är
namnformen i Lb 1569, som är förvanskad. Detta kan
gissningsvis ha tillgått så, att s. leden i sammansättningen
ursprungligen har varit en pl.-form -mor, som Lb:s skrivare genom missförstånd snyggat upp till -moderenn. Det
kan tilläggas, att enligt tillgängliga danska ordböcker mo
icke uppträder på danskt område med betydelsen 'sandig
hed' el. dyl.
1 Jfr det av P. A. Säve i Åkerns sagor s. 32 anförda ordspråket »Äng är åkerns moder». Samma ordspråk är känt från
Danmark.
2 Se Hellquist Et. Ordb. s. 479.
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