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Abstract 

Katharina och namnen. Vänskrift till Katharina Leibring den 20 januari 2018. 
(Katharina and the names. Festschrift for Katharina Leibring on January 20, 
2018.) Edited by Leila Mattfolk & Kristina Neumüller (main eds.), Josefin 
Devine, Elin Pihl, Lennart Ryman & Annette C. Torensjö. Namn och samhälle 
30. Uppsala 2018. 267 pp. ISBN 978-91-506-2674-2. 
 
The present volume consists of 42 articles celebrating the sixtieth birthday of 
Katharina Leibring of the Department of Onomastics at the Institute for Language 
and Folklore (Institutet för språk och folkminnen) in Uppsala. Seventeen of the 
articles deal with personal names, and five of these are concerned with different 
aspects of the name Katarina. The name Katarina is also the focus of an article 
dealing with ship names. Eight articles concentrate on different aspects of place 
names, and seven articles deal with names, designations and descriptions for var-
ious kinds of animals. Commercial names are the focus in four articles and names 
in fiction in two. One article is concerned with ghost riders as a motif in Eddic 
poetry and medieval ballads, and a further article deals with dialectal words used 
in herding calls. Finally, one article is concerned with folkloristic beliefs about 
how to predict the future from the behaviour of cows. 
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Skånska konamn på -a utgående från färgteckning m.m. 

Av Mathias Strandberg 
 
Det finns en grupp nordiska konamn som är tvåstaviga och slutar på -a(n) och 
som tycks vara bildade till ord med syftning på kons färgteckning (eller mera 
sällan hornens utseende). Dessa namn kan knytas till appellativer som beteck-
nar specifika element i färgteckning m.m., t.ex. hjälm och stjärn, och/eller 
ett -ot-adjektiv, t.ex. hjälmot ’försedd med hjälm’, stjärnot ’försedd med 
stjärn’, kullot ’hornlös’. Namntypen, som ger intryck av att vara ålderdomlig 
(jfr Tiberg 1972 s. 11), är vanlig i bl.a. Skåne, där representanter för typen – 
t.ex. Broka, Hjälma och Stjärna – står för en mycket stor del av konamnsbe-
ståndet sådant detta föreligger dokumenterat i uppteckningar i samlingen över 
skånska husdjursnamn vid Institutet för språk och folkminnen. Detta bidrag 
syftar till att utreda etymologin till de skånska konamn som är att hänföra till 
typen samt att dryfta typens ursprung och morfologiska utveckling. Käll-
materialet – ovan nämnda samling av skånska konamn – är insamlat i fält mel-
lan 1878 och 1984. Skånska dialektformer är om inget annat anges hämtade 
ur Institutet för språk och folkminnens skånska dialektordssamlingar, vilka är 
samtida med källmaterialet. De anförs här jämte uttalet angivet med lands-
målsalfabet eller i något fall med grov beteckning, vilket markeras med grad-
tecken (°). Fornspråkliga former har hämtats från Schlyter, Sdw, Sdw Suppl., 
SAOB, Fritzner och Gammeldansk seddelsamling, och underkastats viss nor-
malisering. Nydanska former har hämtats från ODS medan danska dialektfor-
mer har hämtats från Gudiksen 1996 s. 100 ff. 

Namnen 
Nedan följer namnen i alfabetisk ordning. Då det är relevant för etymologise-
ringen anförs flera olika dialektformer, annars en enda godtyckligt utvald dia-
lektform. Inom parentes anges antal belägg på namnet. Skillnad görs härvid 
mellan namn med formellt obestämd och formellt bestämd form. 

 
Blacka bl2a-Ka (2), Blackan bl2a-Kan (2), namn på gråaktig ko. Till blackot 

bl2a-KEd ’blackig, vit med inblandning av gråa hår’ (fda., nda. blakket, fsv. 
blakkōtter) eller adj. nda. blak ’gulbrun’, nsv. black, fvn. blakkr. Leibring 
(2000 s. 78) för namnet till appellativet blacka, varom se SAOB sp. B 2989. 

Blissa bl-2esa, bl2I-sa (2), Blissan bl-2esan (1), namn på ko med bläs. Till blissot 
bl-2esEd, bl2I-sEd ’försedd med bläs’, nda., da. dial. blisset, eller bliss bl-es, blI-s 
’vit strimma eller vitt fält i panna på häst’, etymologiskt oklar biform till 
bläs. Av oklar anledning för Hellquist (1948 s. 84) »bläsa som konamn» till 
en avljudande stam *blaz-. Såväl konamnet som appellativ och adjektiv har 
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i Skånemålen och danskan en vokalism som visar tillbaka på ett (etymolo-
giskt dunkelt) fnord. ĭ, men skillnader mellan orden kan förstås ha utjämnats 
analogiskt. 

Blomma bl2o-ma (15), namn på ko med relativt små olikfärgade fält; namn på 
röd ko. Till blommot bl2o-mEd, nda. blommet ’(om dyrs, især hestes, lød) for-
syned m. mørkere, runde pletter’ (ODS 2 sp. 856) eller appellativet blom m. 
eller blomma f. med syftning på färgteckningen; i sen tid möjligen givet med 
association till appellativet blomma (jfr konamnet Lilja) utan syftning på 
färgteckningen (jfr Leibring 2000 s. 80 f. med litt.). 

Blåbroka (1), namn på ko med icke angiven färgteckning. Namnet skulle 
kunna vara en bahuvrihisammansättning med betydelsen ’försedd med blå 
fläckar’ men är snarare bildat till adj. blåbrokot bl2a$ObR-'ogEd (i sig en 
bahuvrihisammansättning) liksom Broka till brokot och Rödbroka till röd-
brokot (se nedan). 

Broka bR-2oga (55), Brokan °brogan (1), namn på storfläckig (brokig) ko. Till 
brokot bR-2ogEd ’brokig, storfläckig’, nda., da. dial. broget, eller broka f. 
bR-2oga ’stor fläck’ eller ett i Skånemålen icke anträffat brok m. ’fläck’ (jfr 
Leibring 2000 s. 86). Jfr äldre nda. broge ’broget ko’, »(dial.) brugt som 
konavn» (ODS 2 sp. 1190). 

Draka dR-2Aga (20), Drakan (1) dR-2Agan, namn på ko med (vit) strimma längs 
ryggen. Till adj. drakot dR-2AgEd, da. dial. draget ’om kreatur: som har en hvid 
stribe langs ryggen’ (Gudiksen 1996 s. 101) eller appellativet draka f. dR-2Aga 
’(vit) strimma längs ryggen’. 

Gera j-2eRa (6), namn på ko med vit buk. Till gerot j-2eREd ’försedd med vit buk 
(om ko)’ nda., da. dial. geret,1 eller gere j-2eRE ’nederdel av skjorta, särk m.m.’ 
(till vilket adj. geret troligen är bildat). 

Grimla gR2i~mla (2), namn på ko med vita strimmor på huvudet. Möjligen bild-
ning med -ilō-suffix (se Olson 1916 s. 107) till konamnet Grimma eller en 
ombildning av detta i anslutning till fågelbeteckningen grimla gR2i~mla ’sä-
desärla’, detta i sin tur bildat med sagda suffix till grimma ’smutsrand’. Adj. 
grimlot gR2i~mlEd är väl snarast en ombildning av grimmot gR-2imEd i anslutning 
till appellativet grimla. 

Grimma gR-2ima (23), namn på ko med vita strimmor på huvudet. Till adj. 
grimmot gR-2imEd ’med vita eller svarta ränder, sot- eller smutsstrimmig i 
ansiktet’ (OFVG s. 182), da. dial. grimet ’om ko: som har streger, striber af 
afvigende farve, især hvid, i hovedet; som har sorte aftegninger i hvidt 
hoved’ (Gudiksen 1996 s. 101) eller appellativet grimma gR-2ima ’smutsrand’, 
nda. grime ’plet eller streg, stribe, især i ansigtet (hovedet)’ (ODS 7 sp. 90). 
Jfr Leibring 2000 s. 106. 

Hjälma j2Elma (42), Hjälman j2æ~lman (2), namn på ko med ljusare färgteck-
ning på huvudet än på kroppen i övrigt; namn på ko med bläs. Till adj. hjäl-
mot j2æ~lmEd ’med hjälm (om husdjur)’ (OFVG s. 221), da. dial. hjelmet ’om 

1 I ODS (6 sp. 892) anförs betydelsen ’om kreaturer: som har en smallere stribe af anden farve 
end kroppens grundfarve; især: som har en hvid streg fra lysken till ryggen’. I danska dialekter 
möter geret med skiftande betydelser: »om kreatur: som har lys aftegning på (bag)kroppen, fx 
’i lysken’, ’ved yveret’, ’under bugen, især bagerst’ […]; ’med hvid stribe langs ryggen’ […]; 
’[med] et hvidt stykke over forboven og over hofterne’ […], ’spættet’ (Gudiksen 1996 s. 101).
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ko eller hest: som har hvidt hoved’ (Gudiksen 1996 s. 101), eller appellativet 
hjälm ’vit fläck i pannan på husdjur’ (a.st.; jfr ’vit, bred fläck i pannan och 
över ögonen (stundom sträckande sig över hela huvudet) på häst eller nöt-
kreatur’ i SAOB sp. H 1014). Jfr Blissa ovan. 

Horna h-2oRna (2). Till ett adj. motsvarande nda. hornet, fsv. hornōtter ’behor-
nad’ eller appellativet horn h-oRn. 

Humla h2å~mla (3) namn på småfläckig ko; namn på ko med svart rand längs 
ryggen (jfr Draka). Till adj. humlet h2å~mlEd ’småfläckig’, ’spräcklig, fläckig’ 
(OFVG s. 231). Namnet är belagt blott tre gånger. Den färgteckning det skall 
beskriva jämförs i ett fall med humleblomster, i ett annat med humlors 
färgteckning. I ett fall är det fråga om en ko som enligt uppteckning var 
»mest vit med en svart rand ända till rumpan» (transkriberat från landsmåls-
alfabetet). 

Klämma Kl2æ-ma (1), Klämman Kl2æ-man (1), namn på ko med horn som är 
riktade mot varandra. Till adj. klämmot Kl2æ-mEd ’med horn som är riktade 
mot varandra’ eller möjligen hypokorism till Klämhorna, detta i sin tur till 
adj. klämhornad Kl2æ-mh-'oRnad med samma betydelse som klämmot. 

Kola K-2åla, K-1åla, K-2Ola, K2o-la (11), namn på svart ko.2 Till appellativet kol K-ål, 
K-Ol, Ko-l eller ett adj. motsvarande nda. kullet ’snavset, plettet af kulstøv eller 
(især) kulrøg; sodet; sværtet’ (ODS 11 sp. 692), nisl. kolóttur ’brun eller 
mørkebrun, men af mørkere Farve paa Snuden og Benene (især om Køer og 
Hunde)’ (Blöndal 1920–24 s. 441). 

Kulla K2o-la (3), namn på hornlös ko; namn på ko vars huvud har ljusare 
färgteckning än kroppen i övrigt. Till adj. kullot K2o-lEðÅR, nda. kullet ’om 
hjorte ell. især hornkvæg: som mangler horn; hornløs’ (ODS 11 sp. 691), 
fsv. kullōtter, fvn. kollóttr eller det i sammansättningen kokulla K-1oK'o-la 
’hornlös ko’ ingående appellativet kulla (jfr Leibring 2000 s. 135, 139). 

Rakhorna R-2agh-'oRna (1). Väl bildat med Klämhorna (se ovan) som mönster. 
Randa R2å-na (1), namn på randig ko. Till adj. randot R2å-nEd, nda. randet, eller 

appellativet rand Rå-n (jfr Leibring 2000 s. 172). 
Rosa R-2osa, R2o-sa (15), namn på röd(brokig) ko. Till adj. rosot R2o-sEd ’mönstrad 

på visst sätt’, eller appellativet rosa R-2osa, R2o-sa ’ros’. 
Rosta R2østa (4), namn på röd ko. Till adj. rostot R2østEd ’rostig’ eller appel-

lativet rost Røst. 
Rödbroka RøbR-1oga (1), namn på rödbrokig ko. Bildat till adj. rödbrokot som 

Blåbroka till blåbrokot (se ovan). 
Skegra »-2egRa, »-2ægRa (6), namn på spräcklig ko. Till adj. skegrot »-2egREd 

’spräcklig’. 
Skrangla sKR2A9]la (1), namn på mager ko. Till adj. skranglot sKR2A_]lEd ’mager, 

spenslig; ostadig (om kreatur)’, nda. skranglet, eller appellativet skrangel 
’smal och vinglig person’ i utvidgad användning om djur. 

                               
2 Namnen Kola och Kulla är i Sydskåne ofta homofona (K2o-la), och några upptecknade belägg 
har i samlingen fått fel normalisering. Här har bara beaktats de säkra beläggen på resp. namn, 
d.v.s. sådana där uttalet skiljer sig åt eller där det är noterat att det är fråga om en svart ko resp. 
en ko utan horn eller med ljusare färgteckning på huvudet än på kroppen i övrigt. 
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Skäva »-2æva (1), namn på röd- och vitstrimmig ko. Till adj. skävot »-2ævEd ’små-
strimmig i rött och vitt’, ’strimmigt tecknad (t.ex. om ko)’ (OFVG s. 542; jfr 
SAOB sp. S 6060). 

Snoppan sn2ö_pan (1), namn på ko med snopp, d.v.s. vit fläck på mulen. Till 
adj. snoppot sn2ö_pEd ’försedd med snopp’, nda. snuppet, eller appellativet 
snopp snö_p ’vit fläck på mulen’ (jfr Leibring 2000 s. 187). 

Sota (1), namn på svart, ev. gråmelerad ko. Till adj. sotot s-2odEd ’sotig’, nda. 
sodet, eller appellativet sot s-od. 

Spätta sp2æ-ta (13), Spättan (1), namn på fläckig ko. Till adj. spättot sp2æ-tEd 
’småfläckig, spräcklig’ (OFVG s. 582), da. dial. spættet ’om ko: som har 
mange, små pletter, »småbroget»’ (Gudiksen 1996 s. 102). Jfr den möjligen 
identiska fiskbeteckningen spätta (SAOB sp. S 10609), som dock kan vara 
lösgjord ur sammansättningen rödspätta (a.a. sp. R 4316), i sin tur bildad till 
motsvarande sammansatta adjektiv. (Jfr Leibring 2000 s. 191 med litt.) 

Stjärna »-2æRna (29), namn på ko med stjärn, d.v.s. vit pannfläck. Till adj. stjär-
not »-2æRnEd ’försedd med stjärn’, nda. da. dial. stjernet, eller appellativet 
stjärn »-æRn ’vit pannfläck’. 

Svartbroka svåRtbR-1oga (1), namn på svartbrokig ko. Till adj. svartbrokot 
sv2a$ORtbR-'ogEd som Blåbroka till blåbrokot och Rödbroka till rödbrokot (se 
ovan). 

Namntypens ursprung och morfologiska utveckling 
Namnens (teoretiskt) möjliga avledningsbaser faller inom följande kategorier: 
 
1. Med konamnen analoga tjur- och oxnamn, t.ex. Brok, Hjälm, Stjärn; 
2. med namnen formellt identiska husdjursbetecknande appellativer, t.ex. 

broka, hjälma, stjärna; 
3. appellativer med syftning på (element av) färgteckning, t.ex. broka 

’fläck’, hjälm ’ljus färgteckning på huvud’, kol, stjärn ’ljus pannfläck’; 
4. -ot-adjektiv med syftning på färgteckning eller annan yttre egenskap, t.ex. 

brokot ’brokig, (stor)fläckig’, hjälmot ’försedd med hjälm’, kullot ’kullig, 
hornlös’. 

 
Bildning av konamn genom movering av tjur- och oxnamn (kategori 1) är en 
teoretisk möjlighet som dock är osannolik redan av det skälet att tjurarna och 
oxarna var i påtagligt numerärt underläge i förhållande till korna på gårdarna, 
och dessutom i mindre behov av daglig tillsyn, varför behovet av särskiljande 
namn var betydligt mindre än hos korna (Leibring 2000 s. 282, Leibring i 
Namn och namnforskning s. 159). (Tjur- och oxnamn av typen Brok kan i 
stället typmässigt förstås som retrogradbildningar till motsvarande konamn, 
dock självklart givna med djurets färgteckning som motiv.) 

En fråga som kräver särskild uppmärksamhet och som inte kan utredas här 
är i vad mån namnen i fråga är bildade genom proprialisering av djurbeteck-
nande appellativer som broka, hjälma och stjärna (kategori 2). Det är möjligt 
att det har gått till så, men det kan lika gärna förhålla sig på motsatt sätt (jfr 
Leibring 2000 s. 314). Det kan dessutom bereda problem att i praktiken dra 
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en gräns mellan propriell och appellativisk användning, och kanske har den 
senare användningen i viss mån överrapporterats av upptecknare och andra 
(jfr Tiberg 1972 s. 20 f.). Det kan nämnas att när appellativet hjälma ’ko med 
»hjälm»’ anförs i SAOB (sp. H 1014) är det enda belägg som åberopas ett av 
allt att döma propriellt sådant hos Nordlander (1880 s. 396). 

Säkrare torde man kunna vara på att namn av den aktuella typen har bildats 
till appellativ av typen hjälm, stjärn (kategori 3) resp. av dessa avledda adjek-
tiv av typen hjälmot, stjärnot (kategori 4). Detta är också de alternativ som 
Katharina Leibring (2000 s. 75 ff.) överväger vad beträffar flera namn av den 
aktuella typen. I fråga om det enskilda namnet är det naturligtvis ofta omöjligt 
att träffa ett val mellan dessa två möjligheter, men båda har sannolikt spelat 
en roll för typens tillkomst resp. fortsatta produktivitet. 

Redan i fornnordiskan möter en lång rad -ot-adjektiv med syftning specifikt 
på husdjurs färgteckning, och många av dessa är levande i Skånemålen. Det 
ligger därför nära till hands att tänka sig att en del av namnen är bildade just 
till -ot-adjektiv (resp. ofta givna i anslutning till sådana). Adjektiv som hjäl-
mot, stjärnot o.s.v. har rimligen kommit till frekvent användning vid tal om 
kreatursbesättningen på en gård, troligen frekventare än substantiv som hjälm, 
stjärn o.s.v.: det var helt enkelt mer relevant att tala om den hjälm- eller stjärn-
försedda kon än den eller den kons hjälm eller stjärn. Det är en tilltalande 
tanke att namn som Hjälma och Stjärna ideellt utgår från fraser som den hjäl-
mota, den stjärnota (kon).3 

Typens ursprung står dock sannolikt att finna i denominativa bildningar 
med ett tillhörighetsangivande -ōn-suffix (se härom Hellquist 1891 s. 47, Ol-
son 1916 s. 62 f., 101 f., 211 f.) till substantiv som hjälm, sot o.s.v.: urn. 
*Helm-ōn- ’den med hjälm försedda’, *Sōt-ōn- ’den sotiga’ > fnord. *Hiælma, 
*Sōta o.s.v. I fråga om sakliga konkreter är funktionen hos -ōn- som tillhörig-
hetssuffix urgammal, men det är bara i de nordiska språken som suffixet före-
kommer i djur- och personbetecknande bildningar. Just denna användning av 
suffixet förefaller alltså vara sekundärt utvecklad (Olson 1916 s. 63). Namn-
typen kan alltså inte föras längre tillbaka än till urnordisk tid, och naturligtvis 
behöver den inte heller vara så gammal. Vissa av namnen måste vara betydligt 
yngre då de är bildade till medellågtyska lånord, t.ex. Stjärna till stjärn ’vit 
pannfläck’ av mlt. stērn ’panna’ (se SAOB sp. S 11920). Då typen tycks vara 
samnordisk är det dock rimligt att räkna med att den är åtminstone vikingatida. 

Det har hur som helst redan tidigt funnits förutsättningar för bildning av 
namn av typen Hjälma till -ot-adjektiv (jfr ovan). Denna utvidgning av bild-
ningsmönstret tör ha underlättats av att adjektivsuffixet (urn. *-uhta- > fnord. 
-ōtt- >) -ot delar sin grundbetydelse med det tillhörighetsangivande urn. -ōn: 
’försedd med’ (se Kluge 1899 s. 103 f., Benson 1951 s. 3). 

Namn(former) med i formellt avseende bestämd form är få och sparsamt 
belagda (som exempel kan nämnas Brokan i 1 belägg mot Broka i 55 belägg), 
och det är förstås troligt att de återspeglar en relativt sentida utveckling (jfr 
Nordlander 1880 s. 427). 

                               
3 Ett språkprov från Nävlinge sn i V. Göinge hd anfört i OFVG (s. 231) lyder (i transkription 
från ordbokens ljudskrift): Jag har haft en humlot ko, hon hette Humlan. 
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