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FÖRORD. 

Med detta inledningsband föreligger verket »Ortnamnen i Ålvsborgs län» färdigt. 
Arbetet har av skilda anledningar kommit att dra långt ut på tiden. Redan 1902 till-
sattes Kungl. ortnamnskommittén med uppdrag att försöksvis verkställa undersökning 
av ortnamnen i ett län eller landskap samt att sedan uppgöra en plan för åstadkom-
mandet av en systematisk undersökning av Sveriges ortnamn. Kommitténs första 
ledamöter blevo riksantikvarien II. Hildebrand, ordförande, samt professorn A. Noreen 
och dåvarande kammarrådet G. Thulin. Som försöksobjekt valdes Älvsborgs län. Till 
sekreterare utsågs doc. S. Lampa, som 1916 efterträddes av dåv. doc., sedermera 
prof. E. Noreen. Publiceringen av undersökningens resultat påbörjades 1905. 

Hildebrand avgick ur kommittén år 1907. Då Thulin år 1909 begärt entledigande 
från sitt uppdrag, utsågs till hans efterträdare notarien i kammarkollegiet G. Hedin, 
vid vars frånfälle år 1914 kammarrådet A. W. Dufwa blev ledamot av kommittén. 
År 1918 utsågs doc., numera prof. J. Sahlgren, till ledamot av kommittén för Hal-
lands län. Sedan A. Noreen 1925 och Dufwa 1926 avlidit, utsågos till medlemmar 
professorn B. Hesselman och kammarrådet E. Schalling. 

Genom kungl. brev 20 juni 1930 föreskrev Kungl. Maj:t, att det Ortnamnskom-
mittén lämnade uppdraget skulle upphöra med utgången av juni 1930, och uppdrog 
åt en nämnd, kallad Ortnamnskommissionen, att fr. o. m. 1 juli 1930 handhava led-
ningen av undersökningen av svenska ortnamn. Kommissionens nuvarande medlem-
mar äro: ordförande prof. B. Hesselman, sekreterare och sedan 1928 föreståndare för 
det nämnda år grundade Svenska ortnamnsarkivet i Uppsala prof. J. Sahlgren, samt 
kammarrådet E. Schalling. Som sekreterare för utarbetandet av särskilda partier av 
»Ortnamnen i Älvsborgs län» ha utom Lampa fungerat: doc. R. Ljunggren för del 
I: 2, prof. N. Lindqvist för registret samt lektorn I. Lundahl för del I: I. 





1. 

Landskapen Västergötland och Dalsland. Deras namn, tidigare 
omfattning och indelning. 

1. Titstergötland. 

Landskapets äldsta namn är det i fornisländska och fornnorska källor flerstädes 
förekommande Gautland, motsvarande ett fsv. *Götland, vilket en gång måste ha inne-
fattat även det andra av de båda götiska huvudlanden, Östergötland, liksom namnet 
götar i fsv. användes om västgötar och östgötar tillsammans. Senare tillkommo de för-
tydligande attributen västra och östra. Om tolkningen av namnet Gautland råder oenig-
het bland forskarna. Att förleden sammanhänger med det äldsta namnet på landskapets 
inbyggare, fvnord. gautar, fsv. götar, är uppenbart, men frågan om hur detta samman-
hang bör förstås har besvarats på olika sätt. Det är i huvudsak två skilda uppfattningar, 
som stå mot varandra. Enligt den äldsta och bäst motiverade meningens betyder Gaut-
land 'götarnas land' och är sammansatt med stamformen av folknamnet. Enligt den 
andras är gautar sekundärt i förhållande till Gautland, som tolkas som 'landet kring 
*Gaue; detta skulle vara det ursprungliga namnet på Göta älv, fvnord. Gautelfr, vilket 
sistn. namn eljest alltid uppfattats som 'götarnas älv'. Såsom WesMn, a. st., visat, är 
emellertid sistn. förklaring icke hållbar. Särskilt viktig är invändningen, att om Gaut-
land och Gautelfr vore primära, ett därtill bildat inbyggarnamn i varje fall icke, såsom.  
fallet är med gautar (se härom nedan), borde vara en a-stam. Jfr om denna ordbildnings-
fråga även Lundahl i NoB 1937, s. 60. 

Den nutida namnformen Västergötland, som är betygad sedan 1346, återgår på en 
ursprunglig förbindelse Västra Götland (jfr fvnord. Vestra Gautland), vilken redan i 
de äldsta fsv. källorna är sammandragen till e t t ord. Förändringen av Västra- till 
Väster- beror säkerligen icke på en eljest i fsv. påvisbar ljudlagsenlig utveckling av 
-ra- till -er-, varom se Kock i SL XIII: 2, s. 26 ff., samt A. Noreen, Aschw. gr. § 339, 
då en sådan ljudövergång synes vara främmande för västg.-dial.s, utan är i stället san-
nolikt att förklara som en ombildning efter subst. och adv. väster. Om den tidigt bety- 

Se t. ex. Wess6n, Studier till Sveriges hedna mytologi och fornhistoria, s. 88 ff., och där an!. litt. 
i  Först framställd av Tamm, Sv. et. ordb., h. 5, samt v. Grienberger i Zeitschrift f. deutsches Altert. 46, 

s. 158. Jfr vidare SOÄ 12. s. 149, samt A. Noreen i Fornvännen 1920, s. 44. 
Jfr t. ex. östrabo (SOÄ 14, s. 60 och 200), Kovrabo (a. a. 9: 2, e. 166), Nävrailjö (a. a. 9: 2, e. 216), Ottra. 

vad (Lundahl Falb. s. 122), vilka alla i dial. ha -ra-. 
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gade och av ställningen i svagtonig stavelse föranledda assimilationen av a till il, som 
ännu fortlever i det genuina dialektuttalet, se A. Noreen, a. a., § 290, Anm. 2, och där 
anf. litt. I dialekten har namnet sedan vidare utvecklats till Västergöll(e)n genom att 
nd regelrätt assimilerats till nn samt slutligen a i den svagast betonade slutstavelsen 
försvagats till e (a) eller alternativt helt försvunnit. De fsv. formerna med y (tidigast 
Westergylland 1397), som motsvaras av y-former i nutida dialektuttal både inom och 
utom Västergötland, bero på en ljudlagsenlig övergång av ö till y, varom se A. Noreen, 
a. a., § 116 med Anm. 1. Att formen Wästergyll(e)n (liksom det motsvarande Öster-
gyll(e)n) kommit att bli så omtyckt i modern högprosa och poesi, beror naturligtvis på 
association med det »vackra» ordet gyll(e)ne. 

Folknamnet götar i vidsträckt bemärkelse om alla götiska stammar möter oss, i 
formen goiltai, redan i andra århundradet efter Kristi födelse hos den grekiske för- 
fattaren Ptolemaios. På 500-talet uppträder det i formen gaut6i hos en annan grekisk 
författare, Prokopios. Den, ävenledes på 500-talet, hos den gotiske författaren Jor-
danes förekommande formen Gauthigoth innehåller otvivelaktigt samma folknamn, 
ehuru tillägget -goth är av omstridd innebörd.1  De i den fornengelska dikten Beowulf, 
som antagligen härrör från början av 700-talet, omtalade geatas; vilka man tidigare 
ansåg åsyfta jutarna i Danmark, identifieras numera allmänt med götarna. 

Om detta namn, som tolkats på flera olika sätt, föreligger en omfattande litteratur. 
Bland de framställda tolkningarna är det endast två, som tilldragit sig någon större 
uppmärksamhet. Den ena, enligt vilken folknamnet är bildat till ett hypotetiskt namn 
på Göta älv, är redan nämnd. En tidigare, av A. Erdmann i Antikv. tidskr. 1891 fram-
ställd åsikt, att namnet vore en bildning med prefixet ya- till stammen i lat. audax 
'djärv', alltså med bet. 'de djärva', har icke vunnit någon anslutning. Den andra av de 
båda mest uppmärksammade förslagsmeningarna är den särskilt av Much2  och Hell-
quists hävdade uppfattningen, att namnet är ett till preteritalstadiet av verbet gjuta 
bildat nomen agentis med en ursprunglig betydelse 'utgjutare' (dvs, av sädesvätska), 
varav 'män'. Götar skulle alltså egentligen betyda 'männen, människorna (framför 
andra)' och vara givet av folket självt. Likbetydande namn äro anträffade hos en mängd 
skilda folk. Denna tolkning synes avgjort förtjäna företräde framför de övriga, bl. a. 
därför att den är den enda, som icke omöjliggör eller i varje fall icke försvårar det nära 
till hands liggande antagandet av en ursprunglig språklig släktskap mellan götar å ena 
sidan och goter och gutar å den andra, varom se WesfAn, a. a., s. 81 ff. 

I fornisländska och fornnorska källor användas Gautland och gautar såväl om Väster-
götland och Östergötland samt västgötar och östgötar gemensamt som enbart om Väs- 
tergötland och västgötarna. I äldre och yngre västgötalagen är det gamla stamnamnet 
götar i bet. 'västgötar' bevarat i några formelartade förbindelser och uttryck, såsom 
aldrä götä ting, fin i allä götä m. fl., och ännu i modern tid har singularen göt i bet. 'väst-
göte' enl. Rietz levat kvar i Södra Bohuslän, liksom adv. göske i uttrycket tala göske 
'tala västgötska' hos samme förf, finnes antecknat från Småland. 

Den ursprungliga a-stamsböjningen, som i fsv. och fvnord. endast framträder medel- 

1  Se v. Friesen, Rökstenen, s. 413. 
' Zeitschr. f. deutsche Wortforschung I (1901), s. 325, samt i Reallexikon deregerm. Altertumakunde 2, 

s. 306. 
a ANF 19, s. 138, samt Et. ordb., art. göt. 
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bart genom singularen göt resp. gautr, använd som personnamn, undanträngdes tidigt 
av an-stamsböjning. Denna är betygad genom fsv. personn. Göte, motsvarande fvnord. 
Gauti, f da. Göti. Singularen västgöte, skriven väs göte med t bortfallet mellan konsonanter, 
från vilken sistnämnda form såväl det moderna riksspråksuttalets som de nutida dia-
lekternas »väschöte>> utgår, uppträder, som personnamn, första gången 1409. Den gamla 
formen västgöt är emellertid anträffad i nutida västgötadialekt; se nedan. 

Västergötland omfattade under forntiden ett betydligt större område än i våra 
dagar. Enligt vad som framgår av äldre västgötalagen och andra medeltida urkunder, 
räknades under medeltiden till västgöta lagsaga utom det nuvarande Västergötland 
hela Dalsland jämte Nordmarks härad i Värmland samt vidare Mo härad i Småland, 
vilket dock hade ett något mindre omfång än nu, i det att socknarna Bonstorp, Källe-
ryd och Åsenhöga icke tillhörde häradet. Sannolikt voro Västergötlands gränser före 
lagarnas tid ungefär desamma. Dock torde södra Bohuslän, under medeltiden kallat 
Elfarsysla, ursprungligen ha hört till Västergötland.' — Av intresse är formuleringen 
alt Westergötland oc Kind oc Mark oc Dal oc Wärmeland oc Mo ohäredh i ett origi-
nalbrev av år 1396 Svt 2, s. 660, då därav synes framgå, att Kinds, Marks och Mo 
härader i visst avseende räknades som självständiga bygdeenheter. 

I kyrkligt avseende hörde Västergötland med Dalsland och Värmland under medel-
tiden till Skara stift, som upprättades redan i förra hälften av 1000-talet och är det 
äldsta i Sverige. På 1500-talet frånskildes Värmland och på 1600-talet Dalsland, vilket 
sistnämnda landskap sedan 1658 ingår i Karlstads stift. År 1620 frånskildes ytterligare 
södra delen av Västergötland och lades till det nybildade Göteborgs stift. Dock åter-
förenades 1658 Mo härad, som numera räknas till Jönköpings län, med Skara stift, dit 
det alltjämt hör, om man undantar de tre redan nämnda socknarna. 

I judiciellt hänseende var landskapet sedan gammalt indelat i härader, under medel-
tiden 37 till antalet. Bland dessa har Als härad, som synes ha omfattat nuvarande Saleby 
och Trässbergs socknar i Skånings Ha, vid mitten av 1400-talet uppgått i sistnämnda 
härad, medan å andra sidan det gamla Kinne härad sedan 1685 är uppdelat på två: Kinne 
och Kinnefjärdings, av vilka det sistnämnda, som utgör den västligaste av Kinne härads 
gamla fjärdingar, omtalas redan under medeltiden. 8  Flera av de större häraderna, näm-
ligen Vadsbo, Vartofta, Kinne och Redväg, samt troligen åven Kind, voro indelade i 
fjärdingar. Jfr Styffe, a. a., s. 126 o. 133. 

Vad den kyrkliga indelningen i socknar beträffar, hade Västergötland vid reforma-
tionstidens början betydligt flera socknar än nu och både absolut och relativt ett betyd-
ligt större antal än något annat landskap. Äldre västgötalagen anger antalet kyrkor i 
Västergötland utom Dalsland till 517. I Skara stift funnos under medeltiden enl. Styffe, 
a. a., s. 122, omkr. 630 kyrksocknar, dvs, mer än 1/3  av antalet socknar i hela Sverige 
inklusive Finland. Särskilt på slätterna i de gamla tätt befolkade kulturbygderna lågo 
kyrkorna tätt, och sockenbildandet hade där flerstädes nått en sådan omfattning, att 
nästan varje gammal by utgjorde en självständig socken. Under reformationstiden 
nedlades ett stort antal socknar och förenades med andra. Jfr nedan s. 25 f. 

Den administrativa indelningen har varit underkastad många och genomgripande 

1  Jfr Styffe, Unionstiden, s. 123 f., J. V. Svensson i NoB 1917, s. 129, samt Sahlgren i NoB 1925, s. 144 ff. 
Se H. Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad, s. 82 if. 
Se Styffe, a. a., s. 155. 
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förändringar. Den äldsta kända organisationen är den i äldre västgötalagens tinglotta-
balk omtalade indelningen i 8 förvaltningsområden, s. k. bon, vart och ett uppkallat 
efter en kungsgård (»Uppsala öd)>-gods)1; ett minne härav är häradsnamnet Vadsbo i 
Skaraborgs län. De 8 bona voro följande: 1. Vadsbo, uppkallat efter kungsgården Va', 
tydligen en gård i byn Vad i Vads sn; utgjorde »helt bo». 2. *Ökols bo2, uppkallat 
efter kungsgården ökol, nu ()kull, gård i Lundby sn, Vane hd; omfattade Kinne härad, 
motsvarande de nuvarande Kinne och Kinnefjärdings härader, vilket utgjorde ett halvt 
bo, samt Valle och Kåkinds härader, som utgjorde den övriga halvan. 3. Gudems bo, 
uppkallat efter kungsgården Gudhem, tydligen en av gårdarna i förutvarande byn 
Gudhem, nu Gudhems kungsgård, i socknen av samma namn i Gudhems hd; omfattade 
Gudhems och Frökinds härader, vilka utgjorde ett halvt bo, samt Vilske, Ås och Marks 
härader, vilka upptogo den återstående hälften. 4. Lung bo, uppkallat efter kungs-
gården Lung», tydligen en av gårdarna (möjligen Store gården) i nuvarande byn Long 
i socknen av samma namn i Barne hd; var indelat i tredingar, av vilka den ena om-
fattade Als, Barne och Laske härader, den andra Gäsene, Vedens och Bollebygds hära-
der samt den tredje Kullings härad »och alla Utlanden», nämligen Askims, Sävedals 
och Vättle härader jämte östra Hisingen. 5. Asbo, uppkallat efter kungsgården Asar, 
troligen motsvarande nuvarande säteriet Åsa i Jungs sn, Skånings hd; omfattade Skå-
nings härad, som var ett halvt bo, samt Åse och Viste härader i Västergötland jämte 
Nordals härad i Dalsland, vilka utgjorde återstoden. 6. Holäsio bo, uppkallat efter 
kungsgården Holäsio, tydligen en av gårdarna i nuvarande byn Hullsjö i Gärdhems sn, 
Väne hd; omfattade Ale och Bjärke härader, som utgjorde ett halvt bo, samt Flundre 
och Väne härader, vilka upptogo resten av boet. 7. Skalandä bo, uppkallat efter kungs-
gården Skalanakr, tydligen en av gårdarna i nuvarande byn Skalunda i socknen av 
samma namn, Kållands hd; omfattade Kållands härad i Västergötland samt Vedbo 
och Sundals härader i Dalsland. 8. Uartoptå bo, uppkallat efter kungsgården Vartoptär, 
tydligen en av gårdarna i förutvarande byn, nu herrgården Vartofta i Åsaka sn, Var-
tofta hd; omfattade Vartofta härad, som var ett halvt bo, samt Redvägs och Frökinds 
härader, som utgjorde den återstående hälften. — Såsom Sahlgren i NoB 1925, s. 135 ff., 
visat, måste man anta, att landskapet tidigare varit indelat i fyra fjärdingar med unge-
fär lika stor befolkning i var och en, och att varje fjärding sedan delats i två hälfter, 
vilka benämnts bon. Termen bo är enligt Sahlgren urspr. pl. av fsv. bo  i betydelsen 'gård' 
och lånad från Västergötlands gamla grannlandskap Finnveden, som bestod av de tre 
»bona» östbo, Västbo och Sunnerbo härader. 

Sedan den på inhemsk botten uppvuxna indelningen i »bon» avlösts av den utifrån 
komna länsindelningen, blev länet, vanligen uppkallat efter ett slott, där länsinne-
havarens fogde residerade, den normala formen för den lokala förvaltningen. Se härom 
s. 22 f. 

Inom landskapet funnos i slutet av medeltiden 8 städer, nämligen (G a m 1 a) 
Kungsgårdarna finnas uppräknade i slutet av yngre västgötalagens rmölnobalb (Schlyters upp!., s. 194). 

2  Namnet utelämnat i ä. västgötalagen. 
I yngre västgötalagens huvudhandskrift står Lungho efterföljt av Holäsio. Sahlgren har i NoB 1925, 

a. 140, uppvisat, att -o i Lungho är återstoden av ett förkortat oc, varför texten bör rekonstrueras till Lungh 
oc Holeigo. 

Se härom s. 7. 
6  Någon annan gård eller by med namnet Asa, såsom namnet nu borde lyda, finnes icke inom området 

för det förutvarande boet. 
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Lödöse, Nya Lödöse, Skara, Lidköping, Falköping, Skövde, 
H j o och Bo gesun d, nu Ulricehamn, av vilka de båda förstnämnda på 1600-talet 
fingo sina stadsrättigheter indragna. De övriga av Västergötlands nuvarande städer 
äro tillkomna i nyare tid. De äldsta städerna äro Skara och Falköping. Den förstnämr da 
framstår redan under tidig medeltid som landskapets huvudort. I isländska sagor 
berättas, att på 1000-talet jarlen hade sitt säte i Skara, och säkerligen har även lag-
mannen varit bosatt där, såsom förutsättes av Snorre Sturlason, som år 1219 besökte 
staden. Adam av Bremen talar under 1000-talet om Skara som götarnas »stora stad». 
I Skara hölls antagligen i regel landstinget, i äldre västgötalagen kallat alcirä götä bing 
'alla götars ting'. Som tingsställe uppges av äldre topografer allmänt »Domareringen» 
vid den gamla gården Götala strax öster om staden. Sistnämnda ort, vars namn enligt 
vanligt och säkerligen riktigt antagande betyder 'Götarnas helgedom', har uppenbarligen 
varit en viktig kultort, och staden har väl den att tacka för sin tillkomst. Se närmare 
Beckman, Vägar och städer i medeltidens Västergötland. 

Namnformer.' 

1. Landskapsnamnet. 

in occidentali Gothia, Westragothia 1070 t. AdB s. 118, 253 avskr. o. 1100, Gothica 
occidentalis o. 1120 SDapp 1: 1 s. 3 or., de occidentali gocia 1164-1167 SD 1 s. 74 or., 
ju westgocja 1250 SD 1 s. 345 or., in wäsgocia, Wasgocie(!)2  1251 SD 1 s. 352 or., in ues-
gocia 1279 SD 1 s. 546 or., in vesgocia 1279 SD 1 s. 556 or., per westgociam, de westgocia, 
in westgocia (2 ggr) 1285 SD 1 s. 657, 658 or., in wesgocia 1285-1291 SD 1 s. 733 or., 
i vestergylland, vesgotie 1286 SD 2 s. 13, 14 avskr. b. 1500 t., uesgocie 1286 SD 2 s. 16 or., 
in vesgosia 1292 SD 2 s. 148 or., in vesgocia 1295 SD 2 s. 187 or., wäsgocie 1297 SD 2 
s. 240 or., af västrägiötlandi sl. 1200 t. VGL I s. 68, Gautzlands (gen.) b. 1300 t. Ngl 2 s. 
487 or., in vesgocia 1302 SD 2 s. 367 or., jn västgocia SD 2 1302 s. 693 avskr. 1345, in 
westgocia 1304 SD 2 s. 417 or., vestgocie 1304 SD 2s. 430 or., in wesgocia 1308 SD 2 s. 519 
or., in wesgocia 1308 SD 2 s. 553 or., westgociam 1310? SD 2 s. 611 vid. 1310, Wäsgocie 
1312 SD 3 s. 80 or., wäsgocie 1312 SD 3 s. 81 or., vesgocie 1312 SD 3 s. 107 avskr., in 
Wesgocia 1315 SD 3 s. 219 avskr., Wesgocia, Westgothia 1315 SD 3 s. 227 med not 21 
avskr., i Wästragötland 1317 SD 3 s. 323 avskr., i Westergylland 1318 SD 3 s. 384 
avskr., i Vestergöthland 1318 dlg 3 s. 143 avskr., wesgocie 1319 SD 3 s. 411 avskr., 
Westrogothiw 1319 dlg 2 s. 70 avskr., in wesgocia 1322 SD 3 s. 562 avskr. 1324, Vest - 
gocie 1322 SD 3 s. 568 avskr., wästrägötlanz o. 1325 VGL IV s. 295, wästrägötllandi 

Här medtagas alla namnformer t. o. m. 1420 med två undantag: de i publikationen Svenska Riks-
archivets pergamentsbrev förekommande namnformerna, ha helt uteslutits, då de i allmänhet icke äro åter-
givna efter handskrifterna, och av namnformerna i fornvästnordiska källor, har, utom beträffande DN och 
Ngl, vilkas samtliga namnformer t. o. m. 1420 äro återgivna, endast ett urval medtagits. Detta meddelas sär. 
skilt för sig sist efter varje namngrupp. Av namnformer efter 1420 meddelas blott ett urval. Efter samma prin-
ciper äro dessutom medtagna personnamnet Västgöte (lat. Vestgotus) och adjektivet västgötsk. 

Se Olsson Nordberg, Fornsvenskan i våra latinska originaldiplom före 1300, s. 131. 
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(dat.) o. 1325 VGL IV s. 301, vesgocie 1325 SD 3 s. 678 or. (fråns.), in uesgocia 1329 
SD 4 s. 128 or., wesgocie 1331 SD 4 s. 219 or., vesgociam 1331 SD 4 s. 224 or., 
wesgocie 1332 SD 4 s. 286 avskr., vesgocie 1334 SD 4 s. 354 or., wesgocie 1335 SD 4 s. 
436 or., wesgocie 1335 SD 4 s. 440 or., in Vestgocia 1335 SD 4 s. 463 avskr., af uästragöt-
lande ej långt e. 1335? SML s. 2, uästra götland ej långt e. 1335? SML s. 184, vesgocie 
1336 SD 4 s. 496 or., wesgocie 1338 SD 4 s. 627 avskr. 1358, vesgocie 1338 SD 4 s. 628 
or., in vesgocia 1338 SD 4 s. 640 or., Vesgocie (2 ggr) 1339 SD 4 s. 650, 651 avskr., west-
gocie 1339 SD 4 s. 690 or., Vesgocie 1340 SD 4 s. 744 avskr., in vesgocia 1341 SD 5 s. 41 
or., wästgocie 1341 SD 5 s. 57 or., in vestgocia 1343 SD 5 s. 184 or., wesgocie 1344 SD 5 s. 
249 or., in vesgocia 1344 SD 5 s. 257 or., de vesgocia 1344 SD 5 s. 305, 306 samt. avskr., 
Wäsgocie 1345 SD 58. 419 or., vesgocie 1346 SD 5s. 543 avskr., i vestergötlande, i väster-
götlande 1346 SD 5 s. 562 or., vestgocie 1346 SD 5 s. 573 or., vesgocie 1346 SD 5 s. 575 
or., in vesgocia 1346 SD 5 s. 576 or., in vesgocia 1346 SD 5 s. 596 or., vesgocie .1346 
SD 5 s. 618 or., wesgocie 1347 SD 5 s. 643 or., vestgocie 1347 SD 5 s. 669 or., wesgocie, 
in vesgocia 1347 SD 5 s. 676 odat. avskr., Vesgocie 1347 SD 5 s. 681 or., Väsgocie 1348 
SD 6 s. 62 or. (fråns.), Wesgocie 1349 SD 6 s. 107 or., Vesgotie 1351 SDapp 1: 1 s. 419 or., 
Westgotiä (gen.) 1351 SD 6 s. 324 avskr., i västrä götlande m. 1300 t. VGL II s. 209, 
västragötland m. 1300 t. MEL s. 5, af västrägötlande m. 1300 t. MEL s. 22, i västra-
götlande m. 1300 t. MEL s. 157, j Västergöland, i Västergöland 1351 SD 6 s. 327 avskr. 
m. 1400 t. j Vestirgötlande 1352 SD 6 s. 345 avskr., i Västragötlande 1353 SD 6 s. 446 
or., per Wesgociam 1353 SD 6 s. 455 or., i Vestragötlande 1354 SD 6 s. 502 or., i Wester-
götland 1355 SD 6 s. 581 or. (fråns.), Vesgotie (3 ggr) 1355 SDapp 1: 1 s. 516, 517, 519 or., 
Wesgotie 1356 SDapp 1: 1 s. 542 avskr., Wesgotie 1358 SDapp 1: 1 s. 585 avskr., in 
WEesgocia 1362 Erslev Rep. 2 s. 80 or., Wesgothe 1366 Erslev Rep. 2 s. 110 avskr., in 
Westgocia 1367 Stb 1 s. 60 or., i Westra Godlande 1371 Erslev Rep. 2 s. 433 avskr. 
1396, i Vestragötland 1372 Svt 2 s. 431 not or., i Westergötlande 1376 Stb 1 s. 165 or., 
Westgocie 1377 DN 7 s. 315 or., Vestgocie 1387 DN 7 s. 332 or., in Wästgotia 1387 DN 7 
s. 332 or. (fråns.), Westergötland 1396 Svt 2 s. 660 or., jnnän vestergötland 1396 Lgl 2 
s. 220 or., i Westergötland, innan Westergötland 1396 Stb 2 s. 38 or., innän Wester-
götland 1396 Stb 2 s. 40 or., i Westergötland 1397 Stb 2 s. 42 or., i Westergylland 1397 
Stb 2 s. 47, 52 or., i westergötland 1397 Lgl 2 s. 221 or., in Westeriutlande si. 1300 t. 
SRS 3 s. 188 avskr. (lågtysk urkund), Wester Jutlande o. 1394 SRS 3 s. 196 avskr. (låg-
tysk urkund), väsgocie, wästergötlandh (3 ggr) b. 1400 t. VGL I s. XXXI, j västergöt-
landhe, af. . . västergötlandh b. 1400 t. VGL V s. 345, de Westgothia b. 1400 t. SRS 3 s. 
208 or., i Wästergöland 1397 Vft 1: 2 s. 41 or., i Westergötland 1401 SDns 1 s. 6 
or., i Wästragötlande 1401 SDns 1 s. 47 avskr., i Westergötlande, i Westragötlande 
1402 SDns 1 s. 94 or., i Westragötlande, i Wästragötland 1402 SDns 1 s. 151 or. (fråns.), 
i Wästergötlande 1402 SDns 1 s. 171 avskr., i Wästergotlande 1402 SDns 1 s. 172 avskr., 
i Västergötlande 1402 SDns 1 s. 201 or., i Wästärgöthlandh 1402 SDns 4 s. 94 or., i 
Westergötlandh 1403 SDns 1 s. 257 or., i Västergötlande 1403 SDns 1 s. 279 or., i Wester-
götland 1404 SDns 1 s. 327 or., ij Vestergöthlande 1404 SDns 1 s. 342 or., in Westgocia 
1404 SDns 1 s. 343 or., innan Westragötlande, in Vesgocia 1404 SDns 1 s. 360 or. (fråns.), 
i Västergötlande 1404 SDns 1 s. 360 or., Vesgocia 1404 SDns 1 s. 361 or. (fråns.), i Wäs-
tergötlande 1404 SDns 1 s. 386 or., i Westergötlande 1405 SDns 1 s. 437 or., i Wester-
götlande 1405 SDns 1 s. 493 or., i Westergötlande 1405 SDns 1 s. 494 or., i Väster- 
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götland 1405 SDns 1 s. 496 or., Vesgocia 1405 SDns 1 s. 516 or. (fråns.), i Västergöt-
lande 1406 SDns 1 s. 580 or., Vesgocia 1407 SDns 1 s. 657 or. (fråns.), Vesgocia 1407 
SDns 1 s. 664 or. (fråns.), i Wästergötlande 1407 SDns 1 s. 676 or., i Wästergötlande 
1407 SDns 1 s. 677 or., i Wästärgötlandä 1407 SDns 1 s. 697 or., Vesgocie 1408 SDns 
2 s. 3 or. (fråns.), innan Wästragötlande 1408 SDns 2 s. 13 or., Vesgocie fråns. av föreg., 
i Västergötlande 1408 SDns 2 s. 17 or., Vesgocia fråns, av föreg., i Wästergötlande 1408 
SDns 2 s. 25 or., i Västragötlande 1408 SDns 2 s. 25 or., Vesgocia fråns. av föreg., i 
Wästergötlande 1408 SDns 2 s. 27 or., Vesgocia fräna. av föreg., i Westragötlande 
1408 SDns 2 s. 51 or., Vestgocia fråns. av föreg., Westgocie 1409 SDns 2 s. 85 or., in 
Wästgocia fråns. av föreg., i Wästragötlande, i Wästergötlande 1409 SDns 2 s. 98 or., 
i Vestergözland 1409 SDns 2 s. 113 or., innan Westergötzland (2 ggr), Westergötzland 
1409 SDns 2 s. 117 or., i Västergötlande 1409 SDns 2 s. 130 or., i Västergötlande 
1409 SDns 2 s. 159 or., SDns 2 s. 225 or., SDns 2 s. 237 or., i Wästirgötland 
1410 SDns 2 s. 254 or., i Wästergötlande 1410 SDns 2 s. 259 or., i Västergöt-
lande 1410 SDns 2 s. 265 or., i Wästergötland 1410 SDns 2 s. 317 avskr., innan 
Vestragötlande 1410 SDns 2 s. 331 or., i Westragötland 1410 SDns 2 s. 332 or., 
i Västragötlande 1410 SDns 2 s. 336 or., i Wästergötlandh 1412 SDns 2 s. 534 
avskr., i Wästragötlande 1412 SDns 2 s. 577 or., 1413 SDns 2 s. 591 or., i Wästirgötland 
1413 SDns 2 s. 593 or., i Westergötland 1413 SDns 2 s. 600 or., i Västergötlande 1413 
SDns 2 s. 602 or., i Westragötland 1413 SDns 2 s. 660 or., 1413 SDns 2 s. 662 or., 1413 
SDns 2 s. 664 or., i Westergötlandh 1413 SDns 2 s. 671 avskr., i Westergötland 1413 
SDns 2 s. 672 avskr., 1413 SDns 2 s. 674 avskr., i Westragötland 1413 SDns 2 s. 677 or., 
i Wästergötland 1413 SDns 2 s. 678 or., 1413 SDns 2 s. 678 avskr., i Wästergötlande 
1413 SDns 2 s. 679 or., i Westragötland 1413 SDns 2 s. 685 or., J Westergötland 1413 
Hansen Bidr. 1 s. 307 avskr., i Vestergöt. 1413 Hansen Bidr. 1 s. 316 avskr., i Westra-
götland (2 ggr) 1414 SDns 2 s. 759 or., i Vestragötland 1414 SDns 2 s. 830 or., 1414 SDns 
2 s. 831 or., i Westragötland 1414 SDns 2 s. 831 or., i Vestragötland 1414 SDns 2 s. 831 
or., 1414 SDns 2 s. 832 or., i Westragötland 1414 SDns 2 s. 832 or., i Västragötlande 
1414 SDns 2 s. 850 or., i Westragötlande 1415 SDns 3 s. 2 or., i Wästergötland 1415 
SDns 3 s. 4 or., i Westergötlande (2 ggr) 1415 SDns 3 s. 9 or., i Wästragythlandh 1415 
SDns 3 s. 18 or., i Westragötland 1415 SDns 3 s. 35 or., i Västragötlandh (2 ggr) 1415 
SDns 3 s. 61 or., i Westergyland 1415 SDns 3 s. 65 avskr. 1500 t., uthi Westergyland 
1415 SDns 3 s. 66 avskr. 1500 t., i Wästergötlande 1415 SDns 3 s. 71 or., i Wästergöt-
land 1415 SDns 3 s. 82 or., i Västergötlande 1416 SDns 3 s. 123 or., i Västragölande 
1416 SDns 3 s. 169 or., i Västergötlande 1416 SDns 3 s. 170 or., i Västergötland 1416 
SDns 3 s. 196 or., vnder Westragötlande 1416 SDns 3 s. 198 or., i Vestergytlangh(!) 
1417 SDns 3 s. 229 or., i Westragotlande(!), i Westragötland 1417 SDns 3 s. 240, 241 or., 
i Vestergötlande 1418 SDns 3 s. 296 or., i Wästhergödzlandh (4 ggr) 1418 SDns 3 s. 342 
f. or., i Vestragötlande, i Westragötland 1419 SDns 3 s. 404 or., i Wästergötlande 1419 
SDns 3 s. 432 or., vti Westragödland 1419 SDns 3 s. 480 or., i Wästergötland 1419 
SDns 3 s. 519 or., innan Vestergötland 1420 SDns 3 s. 566 or., i Wästrägiölland 1420 
SDns 3 s. 575 or., i Vestergytlandh 1420 SDns 3 s. 593 or., i Wästergötlande, aff Wäster-
götlande 1420 SDns 3 s. 594 or., i Wezstragötlande 1420 SDns 3 s. 616 or., i Wästra-
götlande 1420 SDns 3 s. 619 or., Westragylland 1435 Svt 3 s. 126 or., Westergylland, 
Westergödland 1453 Stb 3 s. 59, 60 samt. avskr., Westergylland 1465 el. 1466 DN 18, 
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s. 84 or., Westhergillandh 1483 Erslev Rep. 2 nr 5188 or., westergöllandh 1487 UB 
or., Wester Gyllen 1501 Erslev Rep. 2 nr 9291 or., vestergillan 1502 DB or., vesther-
gelan 1506 DB or., vesthergillan 1508 DB or., 1534 DB or., Westregyllen 1511 Stb 5 s. 
485 or., Westergöllen 1517 Stb 5 s. 586 or., västergöllandt 1527 reg. 4 s. 333, wester-
gyllan 1540 DB or., Westergylland 1551 DN 16 s. 803 or., Wästergötland, Västergyllen, 
Westergyllen 1746 Kvg s. 14, 56, 242, Westergötland, Wästgötha land 1747 Lvg s. 16, 90. 

i Gautlandi, Gautland o. dyl. m. 1200-t. (avskr.) hkr 1 s. 45, 119, därs. 2 s. 94, därs. 
3 s. 250, Gavtland b. 13004. hkb s. 450, 455, i Gavtlancli b. 1300-t. ja s. 51 osv., 

gaut land et uestra b. 1200-t.? Agr. sp. 10, Gautland et vestra, I hinu eystrai Gaut- 
landi, 	austanverbu vestra Gautlandi 1200-t. Rimbegla (ed. Kålund) s. 7 avskr., 
i vestra Gautlandi, vestra Gautland, i Gautlandi vestra m. 12004. (avskr.) hkr 1 s. 
45, 46, 71 f. osv., i Vestra-Gavtland(i) b. 1300-t. hkb s. 456, 458 (2 ggr), vm Gautland 
it vestra m. 1300-t. Eg. s. 279 avskr. 

Inom landskapet äro följande äldre uttalsformer anträffade: v&steM (Vänersnäs sn, 
Åse hd, Skarab. 1.), vcestariol (utan accentbeteckning; S. Fågelås sn, Kåkinds hd, Ska-
rab. 1.), vwstdrjolan (utan accentbeteckning; Åsaka sn, Skånings hd, Skarab. 1.). Äldre 
uttalsformer, anträffade i andra landskap: vc'estariAan (Gränna landsförs., Vista hd, 
Jönk. 1.; Lindome sn, Fjäre hd, Hall. 1.), v&.5taMan (Flisby sn, Vedbo hd, Jönk. 1.), 
veedajhgan (Bottnaryds sn, Mo hd, Jönk. 1.). 

2. Folknamnet. 

Gothi, qui occidentales dicuntur 1070 t. AdB s. 253 avskr. o. 1100, Visigotho-
rum 1080? SD 1 s. 41 avskr., Wisigothorum 1081 SDapp 1: 1 s. 1 avskr. fr. 1000 t.2, 
wisigottorum 1222-1230 SD 1 s. 228, 229 or., uesgotorum, uesgotis 1225 SD 1 s. 692, 
693 or., wesgotorum (2 ggr) 1231-1240 SD 1 s. 695 or., vestrogothorum 1253 SD 1 s. 
362 or., wesgotorum 1253 SD 1 s. 362 not or., Wäsgotorum 1270 SD 1 s. 453 or., vesgo-
torum 1277 SD 1 s. 514 or., wäsgöta (gen. pl.) 1285 SD 1 s. 670 avskr., Westgoticorum 
1286 SD 2s. 6 or., vesghotoru.m 1290 SD 2s. 97 or., vesgotorum 1294 BD 2s. 181 or., wesgo-
torum 1296 SD 2 s. 212, 1296 SD 2 s. 213 or., wäsgothorum (3 ggr) 1297 SD 2 s. 240 or., 
wäsgathorum 1298 SD 2 s. 277 or., väsgöta (gen. pl.) si. 1200 t. VGL I s. 3, wästgiötär 
1300 DL s. 88, wästgiötä (gen. pl.) 1300 DL s. 88, Vesgotorum 1316 SD 3 s. 276 or., 
westgotorum 1317 SD 3 s. 341 or., vestgotorum 1318 SD 3 s. 379 avskr., wesgöta (gen. 
pl.) 1319 SD 3 s. 413, vesgotorum 1320 SD 3 s. 449 or., westgotorum 1320 SD 3 s. 486 
avskr., vesgotorum 1323 SD 3 s. 587 or., vestgothorum 1324 SD 3 s. 639 or., wästgoto-
rum 1325 SD 3 s. 688 or., wästgötä (gen. pl.; 2 ggr) o. 1325 VGL IV s. 296, wästgötä 
(ack. pl.) o. 1325 VGL IV s. 297, 299, allum wästgötum o. 1325 VGL IV s. 297, allum 
wästgötom o. 1325 VGL IV s. 300, wästgötär (nom. pi.) o. 1325 VGL IV s. 299, vestgotorum 
1326 SD 3s. 709 or., Wästgotorum (2 ggr) 1326 SD 3s. 738 avskr., wesgötä, Wesgötä (gen. 

1  Antingen är eystra felskr. för vestra, eller också avses 'östra delen av Västerg.' Se AlfrEebi islenzk fl 
utg. av Kålund, s. 7, samt Beckman i Studier i nordisk filologi 4: 7, s. 10. 

Avser samma diplom som föregående. 
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pl.) ej långt e. 1327 SML s. 47, wesgötä (gen. pl.) 1334 SD 4s. 390 or., allum Wäsgötum 1335 
SD 4s. 407 avskr., vesgotorum 1335 SD 4s. 450 or., västgöte (gen. pl.) e. 1335? SML s. 47 
not 9, uesgöta (gen. pl.) e. 1335? SML s. 189, allum uestgötum e. 1335? SML s. 189, 
Wesgothorum 1337 SD 4 s. 566 avskr., vestgotorum 1341 BD 5 s. 29 or., vesgotorum 
1344 SD 5 s. 278 avskr., wästgiötä (gen. pl.) 1344 SD 5 s. 280 or., vesgotorum 1346 
SD 5 s. 589 or., 1347 SD 5 s. 629 or., Vesgotorum 1349 SD 6 s. 135 or., aldrä wäsgötä 
(gen.) m. 1300 t. VGL II s. 148, vesgöta (gen. pl.) m. 1300 t. MEL s. 7, vest göta (nom.) 
m. 1300 t. MEL s. 17, Vesgotorum 1352 SD 6 s. 391 or., cum Vesgociis (2 ggr) 1365 
Stb 1 s. 80 or., westgöta (gen. pl.) si. 1300 t. MEL s. 8 not 69, wäsgotha (nom. pl.) m. 
1400 t. KrL s. 11, wesgöta (gen. pl.) m. 1400 t. KrL s. 14, wesgöta (nom. pl.) ni. 1400 t. 
KrL s. 23, wäsgöta (gen. pl.) si. 1400 t. VGL II s. 77, Vesgöte (gen. pl.) 1505 Vft 
1 h. 8-9 s. 102 or., med Vestgöterna 1508 Stb 5 s. 240, vesgöta (gen. pl.) 1509 Lgl 2 s. 
16 or., met . . . andre westgöte, the westgöter 1510 Grönblad s. 487 or., Väsgöthe (gen. 
pl.) 1521 Vft 2: 1 s. 8 or., wesgöte (gen. pl.) 1524 hskh 13 s. 67 or., 1527 hskh 16 s. 
97 or., Vessgöterne 1550 reg. 21 s. 238, Wästgötarna, Wästgötharne 1747 Lvg s. 
131, 146. 

vestr-Gautum (dat.) m. 12004. (avskr.) hkr 1 s. 69; 2 s. 139, 141, Vestr-Gauta (ack.) 
därs. 2 s. 103, 166, Vestr-Gautar därs. 2 s. 141. 

a aldra götä marku si. 1200 t. VGL 1 s. 16, . . . ting. aldra götä si. 1200 t. VGL I 
s. 20, tu l aldragöta pings si. 1200 t. VGL I s. 36, aldragötä Ding si. 1200 t. VGL I s. 37, 
a aldra götä äng [= egn] si. 1200 t. VGL I s. 52, fin i allär(!) götä si. 1200 t. VGL 1 s. 
55, Gautar b. 1300 t. Ngl 2, s. 491, or., a aldrä götä mark ni. 1300 t. VGL II s. 129, tul 
albrä götä pings, al6rä götä ping m. 1300 t. VGL II s. 151, fin i allä götä ni. 1300 t. VGL 
II s. 169, aldrä götä egn m. 1300 t. VGL II s. 193. 

Gautar m. 1200-t. (avskr.) hkr 1, s. 120, 121 osv. 
Folknamnet är anträffat som personnamn i följande fall: iohannes niclisson vesgotus 

1344 SD 5 8. 306 samt. avskr., Bero andree wesgotus 1300 t.? SD 5 s. 318 avskr., Thörg-
hilza Wäsgöta (gen.), Thörghilz Wäsgöte (nom.) 1409 SDns 2 8. 240 or., Nissa Vesgöta 
(gen.) 1420 SDns 3 s. 617 or., Niels vesgötä (nom.; 2 ggr) 1509 Lgl 2 s. 17 or. 

Inom landskapet äro följande uttalsformer anträffade: en vila (Vänersborg), 
vcejofs och vcefota (accenten ej antecknad; Barne hd), vceffita (pl.; accenten ej anteck-
nad; Vänersborg). 

3. 	Adjektivet västgöts k. 

västgöskan (ack. sg.) si. 1200 t. VGL I s. 13, i Wäsgözko . . . laghsagu 1335 SD 4 
s. 408 avskr., med . . . vesgötzsk lagh 1347 SD 5 s. 677 avskr., wäsgösker (nom. sg.) 
ni. 1300 t. VGL II s. 126, äpte vesgözskum laghum 1352 SD 6 s. 343 avskr., mäthär . . . 
Uäsgözkom laghum 1353 SD 6 s. 462 or., war Westgötzska kli. 1390 Vft 1 h. 4-5 s. 
66 or., uäsgözsk lagh b. 1400 t. VGL II s. 78, Wäsgööz lagh 1405 SDns 4 a. 156 or., 
Wetzgödz lagh 1409 SDns 2 s. 231 avskr., wesgözkt lagh 1414 SDns 2, s. 844 or., vaar 
vesgösko lagh 1418 SDns 3 s. 372 or., vesgötzsk lagh 1420 SDns 3 s. 592 or., the Vest-
göteske herren 1525 reg. 2 s. 130, thet wesgötzscha hoffolk 1525 reg. 2 s. 167. 
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2. Dalsland. 

Namnet Dalsland uppträder första gången 1508. Tidigare kallades landskapet Dal, 
ett namn, som ännu användes i folkspråket såväl i Dalsland som i de angränsande 
landskapen och stundom även i riksspråket. Detta namn kan icke ursprungligen ha 
åsyftat hela landskapet, som till allra största delen är en utpräglad bergsbygd, utan 
avser uppenbarligen från början endast den sydöstra, utmed Vänern belägna slätt-
bygden, den s. k. Dalboslätten, av Lignell, Beskr. öfver grefskapet Dal, s. 13, kallad 
Slättdal, motsvarande de östligaste delarna av Sundals och Nordals härader. Dessa 
härader utgjorde, som namnen visa, ursprungligen södra, resp. norra delen av en sluten 
bygd, som med ett gemensamt namn kallades Dal. Namnet har givits i motsättning till 
den väster- och norrut vidtagande bergsbygden. överförandet av namnet på en ifråga 
om omfånget så obetydlig del av landskapet till detta i dess helhet har tydligen skett på 
västgötasidan. För väsgötarna måste det ha fallit sig naturligt att använda namnet på 
det dem närmast liggande och mest bekanta området om allt, som hörde till Väster-
götland på det hållet. — Linné uppger i sin Västgötaresa, s. 230, att »Westgöte-Dal 
kallas den delen af Dal, som ligger på södra sidan om Köpmanne-bro.» — Som prepo-
sition brukas sedan äldsta tid så gott som alltid på (fsv. a, uppa), icke i. Från början har 
väl uttrycket a Dal använts om den östligaste delen av Sundals härad, som skjuter ut 
i Vänern som en halvö. 

I den fvnord. litteraturen förekommer flerstädes namnet Markir som benämning på 
en viss del av gränstrakterna mellan nuvarande Dalsland och Värmland å ena sidan och 
det forntida Norge, dit Bohuslän hörde, å den andra, utan att man av källorna får en 
klar föreställning om vilket område, som innefattades i denna benämning. I Heims-
kringla, kap. 59, säges uttryckligen, att det sträckte sig »intill Eidaskögr» (jfr nuv. Ed-
skogs herred i Hedemarkens amt i Norge), och härav synes framgå, att Nordmarks 
härad i Värmland räknats dit, men hur långt det nådde söderut, få vi ingen klarhet om. 
Den slutsats, som Lignell, Grevsk. Dal, s. 21, för Dalslands del drar av de mycket virriga 
uppgifterna i nyssnämnda källa, nämligen den, att hela Dalsland utom Nordal och 
Sundal räknats till »Markerna»1, är alldeles oberättigad. En god vägledning ge de ännu 
i dessa trakter på båda sidor om riksgränsen kvarlevande många namnen på -mark. 
Dessa anträffas emellertid, vad Dalsland beträffar, endast i Vedbo, där vi ha 6 namn 
på -mark(en), nämligen sockennamnen Nössemark och Ärtemark samt gårdnamnen 
Bomarken, Hedmarken, Klevmarken, och Rävmarken, av vilka alla utom Ärtemark till-
höra de omedelbart till Norge gränsande socknarna Nössemark och Ed. Betr. det nuv. 
Dalsland synes det därför riktigast att med Sahlgren i NoB 1925, s. 145, endast räkna 
Vedbo till »Markerna.» — Namnet är pl. an mark i bet. 'gränsområde'; jfr. s. 65. 

Dalsland var ursprungligen icke ett självständigt landskap utan utgjorde en del av 
Västergötland. Detta framgår av flera källor. Sålunda nämnas i äldre västgötalagens 
tinglottabalk Nordals, Sundals och Vedbo härader2  som integrerande delar av de väst-
götska bona, varom se ovan, och i huvudhandskriften av Magnus Erikssons landslag 

1  Denna uppfattning har övertagits av Styffe Unionstiden s. 180, och gr igen i Sverige, utg. av 0. Sjögren, 
del III, s. 32. 

'Egendomligt nog utelämnas Tössbo och Valbo härader. 
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från mitten av 1300-talet (Schlyters uppl., s. 157) talas om dal i västragötlande. 1 ett av 
Magnus Ladulås år 1285 (SD 1, s. 668, avskr.) utfärdat brev talas om wästgötom (dat.) 
wästan wänir. Att emellertid Dalsland redan tidigt räknades som ett område för sig 
framgår av ett av biskop Brynolf i Skara år 1308 utfärdat brev (SD 2, s. 553 or.), där 
domprosten Magister Bengt tillerkännes en viss summa av Edsleskogs församlings 
(i Tössbo hd i Dalsland) inkomster »såväl i Västergötland som på Dal» (tam in wesgocia 
quam in dal). 

Under medeltiden bestod landskapet utom av de 5 nuvarande häraderna även av 
Nordmarks härad, som sedan mitten av 1500-talet räknas tull Värmland. Lignells 
mening (Grevsk. Dal I, s. 21, med not 2), att sistn. härad icke hört till Dalsland, saknar 
bärkraftigt stöd, vilket framgår av de av honom själv citerade urkunderna. Den äldsta 
av dessa, ett brev av Magnus Ladulås av år 1287 (SD 2, s. 25, or.), talar om »Omnibus 
sundal, nordal, ordhenä, väbohäred, thyssi, nordmarchä habitantibus .>>, vilket täm-
ligen avgörande tyder på att nämnda härad betraktats såsom sammanhörande med de 
övriga dalsländska häraderna. 

Angående Dalslands ställning i den gamla bo-indelningen se s. 8 och beträffande 
länsindelningen s. 16 f. Om sockenindelningen se s. 25 f. 

Namnformer': dal b. 1200 t.? Agr. sp. 79, de Dal 1281 SD 1 s. 580 or., in dal 1308 
SD 2 s. 553 or., cum . . . Dall, Daal, Dal, Dahl 1315 SD 3 s. 227 avskr., a dali o. 1325 
VGL IV». 289, in Dali 1326 SD 3, s. 739 avskr. (i andra avskr. Daal, Dal, Dahl), af. . . dal, 
dalum m. 1300 t. MEL s. 22, dal m. 1300 t. därs. s. 157, Dahl 1357 Hdr s. 46, a dale 
1358 SRP nr 364 or.2, in dalia 1358 SRP nr 384 or.2, yppa Dal 1366 DN 6 s. 314 avskr., 
a Dall 1370 DN 1 s. 311 or., dal (3 ggr) 1378 SRP nr 1364 or.2, a dale 1379 SRP nr 1463 
or.2, alt Dal 1380 DN 1 s. 345 or., a Dale 1382 DN 2 s. 372 or., a dal 1390 SRP nr 2509 
or.2, Dal 1396 Svt 2 s. 660 or., Dalia 1397 Vft 1: 4-5 s. 63 avskr., af Dali si. 1300 t. 
flat 3 s. 174, oppa Dal 1409 SDns 2 s. 130 or., vppa Dall 1413 SDns 2 s. 592 or., i Daal 
1413 Brs s. 14 avskr., yppa Daal 1419 SDns 3 s. 517 or., i Daall 1434 SMR nr 97 or., 
pa Dal (2 ggr) 1465 DN 16 s. 240 f. or., daall si. 1400 t. VGL IV s. 74 not, 
aff menige Dalsslandh, vppo Dal 1508 Stb 5 s. 270, 271 or., Daal m. 15004. 01P 
s. 85, Dal, Dalsland, Westgöta-Dal 1746 Kvg s. 179, 257, 263, Westgöte-Dal, Dal, Wer-
melands-Dal, Dals land 1747 Lvg s. 230. 

Dialektuttalet (även antecknat från Västerg. och Värml.) är (p)da. Från Flo sn, 
Åse hd, Skarab. 1., är antecknat det underliga uttalet «tak. Från samma sn föreligger 
uppgiften, att södra Dalsland kallas Gårdal giirdqk. Detta namn innehåller som förled 
ordet gorr, västg.-dial. ger, väl i dess från dial. kända förstärkande betydelse. Gårdal 
skulle alltså betyda 'det riktiga (äkta) Dal'. 

Landskapets inbyggare kallas: (the) Dalbor 1526 reg 3 s. 182, (the) daleboer 1551 
reg 22 s. 195, Dahlbönderna 1747 Lvg s. 237. Inbyggarna i Nordals härad benämnas: 
dalbo (gen. pl.) si. 1200-t. VGL 1 s. 70. Jfr dessutom: Erich dalbo 1493 Upplands lag-
mansdombok s. 67. 

Från Västerg. är antecknat dialektuttalet dgkbo sg. (utan accentbeteckning) och 
dg7tb4nara (Vassända-Naglums sn, Väne hd). Från Fors sn, Flundre hd, är antecknat 
dclkbosa (utan accentbeteckning) 'kvinna från Dal'. 

1 Alla namnformer t. o. m. 1420 äro medtagna. För tiden därefter meddelas endast ett urval. 
2 Efter originalet i Riksarkivet. 
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Markir ra. 12004. (avskr.) hkr 2 s. 134, 168, 444; 3 s. 455, 477, 491 (2 ggr); vi 6 mar-
kirnar därs. 3 s. 418; å Morkum därs. 3 s. 480. 

»Markernas» inbyggare kallas Markamenn m. 1200-t. hkr III s. 250 avskr., Bl. 
1300-t. fl II s. 682, därs. III s. 64, af . . . Markamonnum därs. III s. 65 o. 87. 

Älvsborgs län. 

1. Länets namn, historia, omfattning och storlek. 

Då den äldre länsindelningen 1634 ändrades och Västergötland med Dalsland upp-
delades på två län, övertog det ena av dessa det namn, Älvsborgs län, som tidigare till. 
kommit vissa utmed Göta älv belägna bygder (se nedan). Det ursprungliga Älvsborgs 
län hade sitt namn efter det vid Göta älvs utlopp belägna slottet och fästet Älvsborg, 
som tidigast omtalas i tyska källor efter mitten av 1300-talet. De äldsta namnformerna, 
Eluesborgh o. dyl., ge vid handen, att namnet icke kan vara direkt sammansatt med 
älv. De förutsätta snarast en fsv. grundform *Älvöseborgh, där förleden utgöres av ett 
*älvöse 'älvmynning', innehållande det *öse 'mynning', en avledning av os ds., vilket 
ingår i Lödöse och flera andra namn. Se Lindroth i STOD 2, s. 121 f.; OGB 2, s. 52. 
Jfr även K. G. Ljunggren, Medellågtyska drag i gamla nord. ortn., s. 79 if. 

Under medeltiden var den administrativa indelningen i Västergötland liksom an-
norstädes i Sverige underkastad många förändringar, som ännu äro högst ofullständigt 
kända. Se Styf fe Unionstiden, s. 127 ff., på vilket arbete efterföljande redogörelse för 
länsindelningen under den senare medeltiden i huvudsak stöder sig. I början av 1400-
talet omfattade det dåvarande Älvsborgs län av det område, som nu bär detta namn, 
endast Bollebygds härad. Dessutom hörde dit Askims, Sävedals och Vättle härader 
jämte östra Hisingen. Vid nämnda tid var det nuvarande Älvsborgs län i övrigt uppdelat 
på 7 län, av vilka 2 dessutom omfattade mindre delar av det nuvarande Skaraborgs län 
och ett härad i nuvarande Jönköpings län. De ifrågavarande länen voro följande: 
1. Dala borgs lä n, uppkallat efter det tidigast 1367 omtalade slottet Dalaborg 
(SO Ä 16, s. 165) i Bolstads sn, Sundals hd; omfattade hela Dalsland, Nordmarks härad 
inbegripet, med undantag av Valbo härad. 2. Ekholms lä n, uppkallat efter det 
tidigast 1378 omtalade slottet Ekholm (SO Ä 12, s. 160 f.) i V. Tunhems sn, Väne hd; 
omfattade av nuv. Älvsborgs län Väne, Bjärke och Flundre härader i Västergötland 
och Valbo hd i Dalsland samt dessutom av nuv. Skaraborgs län det s. k. Als härad, nu 
en del av Skånings härad, jämte åtminstone delar av Åse och Viste härader. 3. 0 p e n-
st ens lä n, uppkallat efter fästet Opensten i S. Åsarps sn, Kinds hd, omtalat tidigast 
1365 (SO Ä 7: 1, s. 291); omfattade med säkerhet utom Kinds härad även Mo härad i 
nuv. Jönköpings län samt möjligen (enl. förmodan av Styffe) dessutom Redvägs härad. 
4. »5 tynsbor ghz läh n» (så 1413), uppkallat efter det tidigast 1412 omtalade 
slottet »Stynaborgh» (SO Ä 2, s. 65), som antagligen legat nära staden Lödöse i Ale hd 
(se SO Ä 2, s. 60); bestod av Ale och Kullings härader i nuv. Älvsborgs län samt Barne 
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härad i nuv. Skaraborgs län. 5. Vedens h ära d, som synes ha utgjort en särskild 
förläning (se Styffe). 6. *V ädhursholms lä n; omfattade Ås härad; länsnamnet 
förekommer icke i källorna, men slottet Wtithorssholm (skrivet så 1378), som legat i 
S. Vings sn, nämnda hd, omtalas flera gånger under medeltiden (se SO Ä 14, s. 231 f.). 
7. Ö rest ens lä n, uppkallat efter fästet öresten, örby sn, Marks hd, omtalat tidigast 
1370 (i formen 0(e)rsteen) i en tysk urkund; bestod blott av Marks härad. — Under 
senare hälften av 1400-talet voro enl. Styffe, a. a., s. 129, alla tre slottslänen utmed 
Göta älv, alltså Älvsborgs, »Stynsborghz» och Ekholms, förenade under Älvsborg. Den 
nuvarande länsindelningen härrör, som redan nämnts, från 1634. Genom regeringsfor-
men av detta år blev Västergötland uppdelat på två ungefär lika stora länsdelar, näm-
ligen Skaraborgs län, utgörande den norra delen av landskapet, och Älvsborgs län, 
omfattande den södra, varjämte till sistnämnda län lades Dalsland. År 1679 utbrötos 
de tre närmast Göteborg belägna häraderna, Askims, Sävedals och Ö. Hisings härader, 
och lades till Göteborgs och Bohus län. Sedan dess har ingen förändring inträtt i fråga 
om länsindelningen. — Älvsborgs län omfattar 12 738,72 kvkm., varav 11 685,22 kvkm. 
land. 

Namn/ormers: Eluesborg(h) (4 ggr) 1366 Svt 2 s. 355 or., Eluesborch (2 ggr) 1366 Svt 
2 s. 361 or., Elvenborg 1370 Hanserecesse [Abt. 1] 2 s. 6 avskr.; sam.t1. i ty. källor; 
Aluesborgh 1390 DN 1 s. 385 or., innän Eluesborgs lään 1396 Stb 2 s. 41 or., 
Elfsburgz lähn 1413 Brs s. 6 avskr., Älfzborgz län 1413 därs. s. 9 avskr., Eluisbergh 
1419 Svt 3 s. 41 or., widh Elfwersborgh 1439 DN 5 s. 491 avskr., Eluesborch 1441 Lunds 
ärkest. urk. 3 s. 231 avskr., Eluitzborgh 1450 DN 16 s. 178 or., Eluidz borg 1477 DN 16 
5. 288 or., Elwinsborgh 1481 DN 16 s. 299 or., Elffuensborg(h) 1486 DN 16 s. 313, 314 or., 
Alsborigh 1497 DN 2 s. 730 or., Alffuesborgsslän 1502 DN 8 s. 462 or., Elssborgx len 
1508 Vft 1 h. 8-9 s. 103 konc., elsborgx län 1525 reg 3 s. 358, Elffsborg 1528 reg 5 s. 187, 
Älffuesborgs län 1547 reg 18 s. 203, Elssborgh 1638 hskh 21 s. 85 or., Elfsborgs Fästning 
1747 Lvg s. 147. 

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

Älvsborgs län är en sammanslagning av två från varandra både i fråga om läge 
och naturförhållanden skarpt skilda områden, västgötadelen och Dalsland. Den förra 
är i söder en bergig skogsbygd, som utgör en fortsättning av det sydsvenska höglandet. 
De högsta punkterna finnas i Redvägs hd öster om Ulricehamn, där Galtåsen, näst 
Tomtebacken i Småland den högsta delen av det sydsvenska höglandet, når 358 meter 
över havet. Mot väster och särskilt mot norr sänker sig landet. Dock är det alltjämt i 
stort sett kuperat med avbrott här och där av slättbygder, särskilt längst i norr, där en 
mindre del av Bjärke och hela Väne hd, frånräknat Halle- och Hunneberg, utgör ett 
sammanhängande slättland. Flera av södra Sveriges mera betydande vattendrag genom-
flyta länet. Göt a älv utgör sålunda under större delen av sitt lopp gräns mot Bohus- 

Hanserecesse 1, e. 485 f., 492; se dessutom SOli 9: 1, s. 244 f. Namnet Ormen är numera knutet till en 
kronodomän på 3 mtl, under 1600-t. kallad »kongzgården Öresten*. 

2  Här medtagas samtliga namnformer för både slottet och länet t. o. m. är 1420. För tiden därefter anföres 
endast ett urval. 

2-471008 
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län. Älvens viktigaste tillflöden äro L er umså n, Skepplandaå n, L ärj e ån 
och S ä v e å n. Bland större floder märkas vidare Viska n, vars mest betydande 
tillflöden äro Häggån, Slottsån, Surteån och Lillån, samt Ätran,som 
har sina källor i sydöstra delen av Redvägs hd, på gränsen mot Småland, och först flyter 
i nordlig riktning men längst i nordost i samma härad, där den utgör gränsen mot Skara-
borgs län, bildar ett knä och rinner mot söder. Gränstrakterna i norr genomflytas på 
kortare sträckor av Tidan och Lida n samt på en längre sträcka, inom Gäsene och 
Kullings härader, av No s san i dessa floders övre lopp. Länsdelen är rik på sjöar, 
av vilka de största helt inom länet belägna äro Mj ör n, Asund e n och A nt e n. 
Vidare märkas de stora sjöarna L ygner n och Fege n, av vilka den förra ungefär 
på mitten delas av gränslinjen mellan Halland och Västergötland och den senare till 
största delen tillhör Västergötland men till mindre delar även Halland och Småland. — 
Dalsland är till största delen ett skogigt bergland, starkt söndersprängt av ett stort 
antal sjöar och vattendrag. Kuststräckan utmed Vänern är ett lågland, smalt i 
norr men söderut i Nordals och framför allt i Sundals härad vidgande sig till en bety-
dande slättbygd, den omkr. 5 kvmil stora D a lb o slät t e n, som i väster begränsas 
av Kr o pp e fj äl 1, vars högsta punkt når 213 meter över havet. Dalslands största 
sjöar, som både ha en särpräglad långsmal form och en karakteristisk utsträckning i 
nord—sydlig riktning, äro den in i Norge och Värmland fortsättande St or a L e, den 
till en mindre del även i Värmland belägna Lelå ng e n, de med sin norra hälft till 
Värmland hörande V. och Ö. Sil e n, samt längre söderut, och helt inom landskapet, 
Ånimme n. Landskapets mest betydande flod är Upp er u ds äl v e n, som till 
Vänern avvattnar alla de ovannämnda stora sjöarna, utom Ånimmen, och därjämte ett 
flertal andra större sjöar. 

Den geologiska byggnaden är i länets västgötadel synnerligen ensartad med gnejs 
som den dominerande bergarten. Ett undantag utgöra H all e - och Hunne b er g, 
som i stort sett uppvisa samma byggnad som de övriga västgötska platåbergen, dock 
med den skillnaden, att den i ekonomiskt avseende viktigaste av de siluriska kalkste-
narna, ortocerkalken, saknas. Dalslands bergarter tillhöra dels urberget, dels den s. k. 
dalslandsformationen (kvartsitsandsten, skiffrar, kvartsit och det s. k. lianeskiffer-
laget). Porfyr, diorit och diabas förekomma även. Inom landskapet ha dessutom an-
träffats malmförekomster (silver-, koppar- och järnmalm). 

Vad de lösa jordlagren beträffar, intar morängruset den mest framträdande platsen. 
Leror finnas dock flerstädes. Sålunda täckes hela Dalboslätten av ishavsleran, som 
dock i allmänhet över sig har ett skikt av sandig lera, s. k. åkerlera, eller av s. k. sväm-
bildningar, sand, lera och torv. Skalrik svartlera förekommer allmänt i Göta älvs, 
Lärjeåns och Säveåns dalgångar. Mosand täcker betydande delar av slätterna och dal-
gångarna, t. ex. Ätrans och Övre Viskans. Torvmarkerna omfatta mer än 7 % av länets 
hela areal. Den största mossen är Komosse, som dock till sin huvudddel tillhör Små-
land. Dess västgötadel omfattar 2,500 har. 

Ve g et at io ne n. Skogen upptar 61.58 % av länets areal, och länet intar där-
med den andra platsen (efter Jönköpings län) i Götaland med avseende på skogrikedom. 
I forna dagar voro dock skogarna mycket mera betydande. Sorgliga minnen av äldre 
tiders hänsynslösa skogsskövling erbjödo förr de s. k. Sv ält or n a, stora ljunghedar 
i Gäsene och Kullings härader, vilka på senare år till stor del blivit planterade, 
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samt bergen Kr oppe -, A 1 e -, och Vät t lefj äl 1, av vilka det sistnämnda i 
den s. k. Vidhemsprästens anteckningar från början av 1300-talet finnes upptaget 
bland Västergötlands allmänningsskogar. Barrskogen dominerar, men lövskog finnes 
flerstädes. Bland lövträden är björken förhärskande, men även al, alm, ask, asp, bok, 
ek, hassel, lind, lönn m. fl. äro företrädda, om ock i allmänhet i mindre bestånd. For-
dom hade eken och boken en betydande utbredning, särskilt i de södra delarna av länet, 
men numera återstå endast obetydliga lämningar av den forna härligheten. Bokens 
nordgräns går genom länet från Hunneberg över trakten av sjön Mjörn, och Ulricehamn 
samt vidare åt sydost in i Småland. De i ortnamnen ingående trädnamnen äro följande: 
a 1 (dels och vanligen förekommande under detta namn, men även i dialektformerna 
alder och arre), al m, a p e 1, a s k, a s p, bj örk (mycket vanligt), b o k (endast i 
ett fåtal namn), e k (mycket vanligt), f ur a (även under namnet tall), g r a n, h a s-
s e 1, h ä g g, idegran (dels under benämningen id i ett fåtal namn, dels 4 ggr, samt-
liga i Dalsland, under den dialektala benämningen barrlind), lind (ganska vanligt 
både i äldre och yngre namn, bland vilka särskilt märkes det gamla namnet Lindveden, 
avseende en f. d. sockenallmänning), 1 ö n n, p i 1 (endast i några unga namn), s ä 1 g 
(även i dial.-formerna sal, sald, 	silje m. fl.) samt v i d e. — De för länet karak- 
teristiska namnen på -hester, som man tidigare ansett innehålla ett ord för 'bok(skog)', 
åsyfta i stället möjligen fruktbärande träd i allmänhet; se s. 52. — Av de vilda örterna 
äro följande namngivande: a mur (tidigast från ä. nsv. bekant, nu föga brukligt namn 
på flera olika växter, som utmärkas av en viss egendomlig vällukt; se SAOB 1, A 1226 f.; 
ingår i gårdn. Amurabacken, varom se OGB 1, s. 334), anis (?; se SO Ä 1: 2, s. 34 o. 
37, not 4), blåbär (endast i dial.-formen slinna), brakved (möjl. under detta 
namn i det i så fall elliptiskt bildade Brakahult; se SO Ä 1: 2, s. 35; dessutom möjl. i den 
från no. dial. kända formen brakel i Brakelö, se SO Ä 16, s. 66; säkert däremot under den 
från västg.-dial. bekanta formen tröske 1 gg), bråkorn (Triticum clicoccum el. 
Hordeum hexastichum el. clistinchum; 1 gg), dallergräs (Briza media; ovisst; 
möjligen, under den dialektala benämningen stirregräs (SO Ä 1: 2, s. 38), i det i så fall 
elliptiskt bildade hemmansdelsnamnet Stirremaden), e n (vanligt), hallon (1 gg, 
se SO Ä 1: 2, s. 35), kråkbär (endast i dial.-formen kräkling), lingon (endast i 
dial.-formen krösa), ljung (mycket vanligt), mysk (Asperula odorata el. Anthoxan-
thum odoratum), måra (Asperula), nässla (i dial. även nätt/a), p o r s, st arrgräs 
(i formen starr; i ett ovisst namn, se SO Ä 1: 2, s. 38), svingel, säv, tranbär 
(i dial.-formen tranter; i det på tre håll i Dalsl. uppträdande Tranterud), t örn e, vass 
(även under benämn. rör). 

Fauna n. Länets djurvärld företer numera intet särskilt anmärkningsvärt. Alla 
de i södra Sverige vanliga arterna äro representerade. De större rovdjuren, björnen, 
vargen och lodjuret, äro utrotade, men om deras tidigare förekomst tala ortnamnen. 
Särskilt vanligt i dessa är björnens namn. Vargen är representerad både av sitt 
vanliga namn och av det gamla namnet ulv samt (en gång) av det dialektala tasse. L o- 
djuret är företrätt i flera namn, dels genom den dialektala benämningen göpa, dels 
antagligen dessutom i vissa fall av namnet katt. Ett högst intressant minne av den redan 
i förhistorisk tid utdöda bisonoxen föreligger i gårdn. Visnaholmen i Grönahögs 
sn, Kinds hd, skrivet Wisundaholm 1466, om detta,' vilket synes sannolikt (se SO Ä 
7: 1, a. 44), innehåller djurets gamla germ. namn *wisund-, bevarat i fhty. wisunt och 
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feng. wesend (jfr Hellquist Et. ordb., s. 73). Utom de nämnda äro följande däggdjur 
namngivande: bäver (alltid, utom i ett fall, i den gamla formen bjur), ekorr e, 
grävlin g, h a r e, hj or t, iller (i den västg. dial.-formen illore), m å r d, r å-
djur (med full säkerhet endast i namn, som ha Råbocke- som förled), rått a, r ä v 
(vanligt), utter och ä 1 g. Ordet djur, som förekommer i några namn, användes förr 
särskilt om rådjur eller andra djur av hjortsläktet. Bland fåglarna äro följande 
arter representerade: a n d (även i dial.-formen andrik 'andhane'), d u v a, grågå s, 
gök, hök (vanligt), järpe, kaj a, kattuggla (säkert representerad endast av 
den dialektala benämningen gast, t. ex. i Gastek, men dessutom troligen i allmänhet 
åsyftad med det i ortnamnen flerstädes förekommande uggla), korp (även under 
den äldre benämningen fsv. ramn; i flera namn), kråka (vanligt), 1 o m, lärk a, 
m å s (endast i den västg. dial.-formen måk), orre (vanligt), skat a, spar v, spätt 
(ej fullt säkert), st ar e, sval a, svan (i gamla namn även under benämningar, 
motsvarande fvnord. alpt, Qlpt, elptr; t. ex. i sjönamnen Anten och Ämtasjön), tjäder 
(endast under den dialektala benämningen fjäderhane), trana (vanligt), t ras t, 
tärn a, u v, ärla och ö r n. Det i ortnamnen vanliga fågel avser sannolikt i allmänhet 
skogsfågel. Däremot åsyftar det på ett par håll förekommande »poetiska» Fågelsången 
naturligtvis småfågla r. — Av fiskar äro följande företrädda: abborre (van-
ligt), braxe n, gädd a, 1 a k e, 1 a x (ingår väl säkert i Laxälven i Dahl.; SO Ä 16, 
s. 170), laxörin g, ingår säkert, under den fsv. benämn. äridh, i örlid (SO Ä 4, s. 
58; dessutom säkerligen i allmänhet i namn som öresjön och öretjärn; jfr s. 105), 1 ö j a, 
m ö r t, ruda (endast under den dialektala benämningen kroppa) och å 1. övriga 
namngivande djur äro: gr oda (endast under de dialektala benämningarna tossa 
och frö), igel (vanligt), loppa (i namn av nedsättande innebörd), mygg a, m y r a, 
orm och padda. 

Befolkning och näringar. Befolkningen, som vid 1947 års ingång upp-
gick till 343 782 personer, har jordbruk som huvudnäring, ehuru industrin, främst 
koncentrerad till städerna Alingsås, Borås, Trollhättan och Vänersborg, ävenledes är 
tämligen betydande. Hemslöjd och hemindustri har sedan gammalt idkats i den s. k. 
Sjuhäradsbygden eller »nallebygden», omfattande Gäsene, Ås, Vedens, Bollebygds, 
Marks, Kinds och Redvägs härader. De för försäljning av denna bygds alster kring-
vandrande »knallarna» ha tidigare utgjort ett intressant och pittoreskt inslag i svenskt 
kulturliv. 

3. Bebyggelsen. 

Redan under yngre stenåldern, då jordbruk och boskapsskötsel under inflytande 
av en söderifrån kommande kulturströmning blevo viktiga näringar, har Västergöt-
land enligt arkeologiens vittnesbörd blivit till större delen befolkat. Inom det nuva-
rande Älvsborgs län lågo huvudbygderna vid övre Göta älv samt omkring övre Ätran 
och övre och nedre Viskan. Dalsland var av fornminnena att döma likaledes bebott 
under denna period, ehuru befolkningen säkerligen var ytterst fåtalig. Vad bronsåldern 
beträffar, ha talrika fynd, både fasta och lösa, gjorts i Västergötland, medan Dalsland 
är fattigt på fynd från denna tidsålder. Se närmare om dessa förhållanden, vad Väster- 
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götland beträffar, K. E. Sahlström, Om Västergötlands stenåldersbebyggelse (1915), 
och Några ord om Västergötlands bronsåldersfynd i Studier tillägnade Oscar Almgren 
(1920), samt vad Dalsland angår, 0. Almgrens korta redogörelse i Sveriges fasta forn-
lämningar från hednatiden (1923), s. 119. 

Västergötlands järnålder har ännu icke blivit föremål för någon specialundersök-
ning. Från periodens äldre skede synes fyndfattigdomen, liksom i Sverige över huvud 
taget, vara påfallande. Fynden från senare skeden äro mera talrika. Flera höggravfält 
ha anträffats, och de »synas i allmänhet vara knutna till de nuvarande stora byarna 
såsom dessas gamla ättehagar» (0. Almgren, ovan a. a., s. 118). Jfr för övrigt de arkeo-
logiska upplysningar, som lämnas i samband med förklaringen av bebyggelsenamnen 
i SOL 

Den av ortnamnen och byarnas storlek att döma äldsta till vår tid kontinuerligt 
bevarade bebyggelsen i länets västgötadel finnes huvudsakligen i norra delen, närmare 
bestämt i västra Redvägs, mellersta och delvis norra Ås, nordligaste delen av Vedens, 
största delen av Gäsene och norra delen av Kullings härader, vidare i Mellbydalen och 
dess närmaste omgivningar i Bjärke härad, utmed Lärjeån och Säveån i Vättle härad 
samt slutligen sträckan utmed Göta älv i Ale, Flundre och Väne härader. Huvudmassan 
av namn tillhörande de ålderdomligaste typerna träffas i dessa områden. Södra delen 
däremot, omfattande Kinds, Marks och Bollebygds härader, södra och mellersta 
Veden samt södra hälften av Ås härad, uppvisar nästan genomgående en bebyggelse, 
som bär en mycket yngre prägel, med namn på -bo, -hult, -torp och -ryd som domi-
nerande. Det viktigaste undantaget utgöra tre sträckor på vardera mindre än en mil i 
Marks härad utmed Viskan (mellan Berghem och Kinna) samt dess tillflöden Häggån 
(mellan Kinna och Fritsla) och Surtan (mellan Surteby och Fotskäl), där såväl byarnas 
storlek som namnskicket vittna om att bebyggelsen är urgammal. 

Vad Dalsland beträffar, är Valbo härad enligt ortnamnens vittnesbörd detta land-
skaps utan gensägelse äldsta bygd. Här träffas sålunda, om häradsnamnet medräknas, 
4 av landskapets 5 säkra vin-namn, vidare 2 hem-namn, 6 av landskapets 13 »äkta» 
by-namn, 11 av dess 17 /and(a)-namn samt 26 av dess 39 säter-namn. 

En för kännedomen om befolkningens utbredning i Västergötland och (delvis) Dals-
land under äldre tid viktig historisk källa är kapitlet om »Hur tinglott skall skiftas» 
i äldre västgötalagen från slutet av 1200-talet. Där omtalas, hur man skulle förfara 
vid utskiftandet av de böter, som tillföllo landskapet i dess helhet. Eftersom man måste 
antaga, att fördelningen av böterna skett efter folkmängden i de härader och »bon», 
vari landskapet var indelat, kan man komma fram till en ungefärlig beräkning av 
invånarantalet i de olika häraderna. Se senast Beckman, Äldre västgötalagen översatt 
och förklarad, s. 112 ff. De beräkningar, som Beckman kommer till efter att ha kor- 
rigerat västgötalagens uppgifter efter H. Forssells undersökningar om antalet hushåll 
i »Sverige 1571», ge oss åtskilliga intressanta upplysningar. Vad befolkningsfördelningen 
inom nuvarande Älvsborgs län beträffari, finner man t. ex. sålunda, att Barne och 
Laske härader i Skaraborgs län, vilka tillsammantagna ha ungefär samma areal som 

i De följande uppgifterna angående den nutida folkmängden äro hämtade från Årsbok för Sveriges 
kommuner 1947 utg. av Statistiska Centralbyrån. 
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Gäsene, hade mindre folkmängd än detta härad, medan förhållandet i våra dagar är 
det, att de båda förstnämnda häraderna äro mer än dubbelt så folkrika som Gäsene.' 
Vidare visar det sig, att Redvägs härad hade betydligt större folkmängd än det avse-
värt mindre Skånings härad i Skaraborgs län2  (med frånskiljande av Saleby och Träss-
bergs pastorat, som under medeltiden utgjorde ett särskilt härad, varom se s. 7) och 
en befolkningstäthet pr kvkm. av 5.8 invånare mot Skånings 6.8, under det att numera 
det senare häradet (i dess medeltida omfattning) är folkrikare än det förra och uppvisar 
en befolkningstäthet av 20.69 invånare pr kvkm. mot Redvägs 12.05. 

De nämnda tre häraderna i Skaraborgs län höra numera till Västergötlands ypper-
sta jordbruksbygder, och deras jordmån, övervägande lera, räknas till den bästa i hela 
landskapet. Mer än hälften av arealen är uppodlad (i Barne omkr. 65 %), medan i Gäsene 
hd endast omkring 1/5  är åker och i Redväg 14.8  De anförda siffrorna, såväl befolk-
ningssiffrorna som uppgifterna om den odlade arealen, kasta en bjärt belysning över 
den väldiga revolution i fråga om vår bondebefolknings livsbetingelser och inom vårt 
jordbruk, som inträdde under 1800-talet i och med det urgamla bysamhällets undergång 
genom laga skiftet och övergången till modern, intensiv jordbruksdrift. Väldiga om-
råden, som man alltifrån yngre stenåldern och ända fram emot mitten av 1800-talet 
till följd av bristen på lämpliga redskap och av flera andra orsaker icke haft en tanke på 
att uppodla, blevo nu undan för undan förvandlade till åkrar, och den jord, som i forna 
dagar ansågs omöjlig som odlingsmark, särskilt den »styva» leran, räknas nu som den 
allra bästa och bördigaste. Vice versa sätter den moderne lantbrukaren ej så stort värde 
på de mer eller mindre myllblandade, ofta magra men med primitiva jordbruksredskap 
lättbrukade grus- och sandjordar, som våra förfäder, att döma av de gamla byarnas läge 
och de uppgifter om åkerj ordens beskaffenhet, som våra äldre kartor från 1600- och 
1700-talen lämna oss, hade sådan förkärlek för, där icke, såsom beträffande silurmorä,-
nen på Falbygden, en på en gång bördig och lättbrukad jordmån stod till buds. Om 
man betänker dessa förhållanden, är det, för att göra ytterligare en jämförelse, icke 
svårt att förstå, att Sundals härad i Dalsland, som numera är en utpräglad jordbruks-
bygd och som till ytvidden är ungefär lika stort som det ovannämnda Gäsene hd, men 
vars samlade mantal under 1500-talet enligt uppgifterna i jordeböckerna från detta 
århundrade icke uppgick till hälften av Gäsenes, i nutiden har mer än dubbelt så stor 
åkerareal och en befolkning, som med omkring 3,000 överstiger detta härads. Det är 
den under senare tider intensiva uppodlingen av den ur modern jordbrukssynpunkt så 
värdefulla leran, den dominerande jordmånen i Sundals härad, som vållat denna tvära 
omkastning. 

I fråga om bebyggelsens a r t går det en skarpt markerad gräns mellan länets väst-
götadel och Dalsland. Det förstnämnda området företer i allmänhet en utpräglad by- 
bebyggelse, flerstädes utvecklad till verkliga storbyar, medan Dalsland uppvisar en lika 
särpräglad bebyggelse i enstaka gårdar. Om man lägger mantalsuppgifterna i de äldsta 
jordeböckerna, från 1500-talets mitt, till grund för en beräkning av byarnas storlek, 

1  De tre här ovan jämförda häraderna lämpa sig väl för en jämförelse, då de alla tre alltjämt äro utpräg-
lade jordbruksbygder utan några mera betydande industrier. 

2  Även dessa båda härader äro genuina jordbruksdistrikt. 
2 Uppgifterna hämtade från Sveriges officiella statistik, Jordbruksräkningen år 1944. 
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finner man i länets västgötadel omkr. 420 byar, som vid nämnda tid räknade minst 
3 mantal vardera, under det att Dalsland endast har 4, av vilka den största kommer 
upp till 4 manta1.1  

4. Kommunikationerna. 

Om det medeltida vägnätet inom nuvarande Älvsborgs län äga vi någon kännedom 
endast vad västgötadelen beträffar. Den här följande korta redogörelsen är ett sam-
mandrag av den framställning, som lämnas av Beckman, Vägar och städer i medel-
tidens Västergötland, s. 7-28. Den förnämsta stråkvägen, redan under yngre sten-
åldern den viktigaste förbindelseleden söderifrån till det inre av Västergötland, var 
den, vars nordligaste del fått sitt gamla namn konserverat i häradsnamnet Redväg 
'Ridvägen'. Den ledde utmed Viskan upp till denna flods nordligaste lopp i Ås härad 
och gick därefter i östlig riktning till Asundens norra strand, varefter den följde Ätra-
dalen och sedan fortsatte in på Falbygden. En i äldsta tider mindre anlitad väg gick 
utmed nedre Ätran i Kinds härad. Denna väg beskrives utförligt i en förordning av 
Gustav Vasa av år 1540. Den gick över Frölunda, Örsås och Ullasjö vid Svenljunga till 
Länghem och Bogesund, där »Ridvägen» tog vid. Den viktigaste vägen över land från 
Norge till Västergötland synes under den tidiga medeltiden ha gått från Uddevalla till 
Göta älv mellan Trollhättan och Rånnum i Tunhems sn i Väne härad, varifrån sedan 
en väg ledde över Hunneberg till det inre av landskapet. En säkerligen urgammal väg 
var den sedermera s. k. Edsvägen, som utgjorde en förbindelseled mellan Göta älvs 
segelbara del och sjön Vänern. En annan gammal väg, som när staden Lödöse på 1100-
talet anlades, blev denna orts viktigaste förbindelseled till landskapets hjärta, gick från 
Göta älv i nordostlig riktning genom Le och Bjärke härader och därefter in i nuvarande 
Skaraborgs län fram till Lidan sydost om Tråvad. Sedan Nya Lödöse, nu Gamlestaden i 
Göteborg, kommit till vid medeltidens slut, utgingo därifrån enligt en förordning av 
Gustav Vasa tre vägar: en söderut till Varberg, en annan utmed Säveån förbi Lerum, 
Hemsjö och Alingsås till Herrljunga och därifrån vidare till Skara över Larv, samt en 
tredje över Nödinge, Ale-Skövde, Fors och Bjärke till Nybro i Åse härad i nuvarande 
Skaraborgs län och därifrån till Lidköping. — Om vägförhållandena under nyare tid se 
Mannerfelt, Västgötavägar I, s. 99 ff., samt del 2. I våra dagar genomkorsas länet av 
en stor mängd vägar samt dessutom av ett flertal järnvägslinjer, av vilka västra stam-
banan är den viktigaste. 

5. Häradsindelningen och häradsnamnen. 

Älvsborgs län omfattar 18 härader, varibland 13 i Västergötland. Om dessas upp-
komst liksom om uppkomsten av häradsindelningen i Norden över huvud taget veta vi 
ingenting utöver vad vi kunna utleta dels ur själva ordet härad, vars etymologi är om- 

1  Här, liksom i fortsättningen, där mantalsuppgifter lämnas, medräknas endast sådana hemman, 80M 
enligt upplysningarna i de olika banden av SO Ä upptagas med hela mantal i de äldsta jordeböckerna. Gårdar 
med halva mantal torde i regel vara sent tillkomna; se Sahlgren i NoB 19, s. 137. Dock ha kyrkoherdeboställena, 
i de fall, där de icke upptagas i jordeböckerna förrän på 1600-talet, vilket ofta förekommer, räknats som 
hela hemman. De omnämnas regelmässigt i Skara stifts kyrkliga jordebok av år 1540 (dock utan angivande av 
mantal). 
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striddi, dels ur de enskilda häradsnamnen samt dels ur de geografiskt-topografiska för-
hållandena. Den sedan medeltiden historiskt kända och till våra dagar i stort sett kon-
tinuerligt bevarade häradsindelningen torde i Västergötland och Dalsland liksom i 
Skåne vara i huvudsak tillkommen genom maktspråk på administrativ väg; se Sahl-
grens uppsats om de skånska häradsnamnen i NoB 1920, s. 54 ff. Ett minne av en äldre 
häradsindelning, där härad betecknat detsamma som socken, dsv. »ett relativt litet om-
råde med gemensamma religiösa och juridiska eller kommunala förhållanden» (Sahlgren, 
a. a., s. 61), är i Älvsborgs 1. sockennamnet Upphärad i Flundre hd. Vid den yngre hä-
radsindelningens tillkomst ha tydligen, såsom Sahlgren antagit för flera skånska häraders 
vidkommande, dels gamla, urspr. självständiga bygdeenheter eller smålandskap inpas-
sats i häradssystemet, dels ursprungliga småhärader vuxit ut över sina gränser och 
uppslukat kringliggande obetydliga härader. Härader i Älvsb. 1. av det förstn. ursprunget 
torde vara följande, av vilkas namn två, Kind och Redväg, i de äldsta källorna upp-
träda utan förbindelse med ordet härad: Flu ndr e (Floanäh. VGL I), vars namn san-
nolikt betyder 'bygden kring ån *Flotn' (= nuv. Storån), se Sahlgren i NoB 1930, s. 
144; K i n d, vars namn är samma ord som fvnord. kind, f. 'släkt, ätt', vilket även ingår 
i häradsnamnen Kinne och Kåkind i Skarab. 1. samt i flera östgötska häradsnamn, såsom 
Bankekind, Hanekind m. fl.; K ullin g, vars namn (Collanhereth 1257, Colandsh. 
VGL I) säkerligen urspr. antingen är osammansatt — en avledning med suffixet -and 
— eller innehåller ordet land i bet. 'landskap' (se s. 82) liksom Villand i Skåne, (se Sahl-
gren i NoB 1920, s. 58); R edv äg 'ridvägen', bygden kring den urgamla färdvägen i 
Ätrans dalgång; Veden (Vidundäh. VGL I), som säkerligen urspr. burit det osamman-
satta namnet *Vidhund 'den skogrika bygden'; V ät tle (Vet/ohärad 1286), troligen 
bygden kring ån * Vätlaa, åsyftande häradets förnämsta å, Säveårt; Å s (Ash. VGL I), 
vilket utan tvivel urspr. hetat rätt och slätt *As 'åsbygden': »häradet omfattar en höjd-
sträckning mellan Ätradalen i öster och lägre liggande trakter i väster» (SO Ä 14, s. 1). 
Av yngre ursprung äro Mark (i de äldsta källorna alltid nämnt utan förbindelse med 
ordet härad), urspr. avseende den säkerligen i äldre tider så gott som obebodda gräns-
skogen mot Danmark (Sahlgren i NoB 1925, s. 145), samt Nordal och Sunda 1, 
vilka utbrutits ur den gamla bygdeenheten D a 1, varom se s. 14. Härader, som uppstått 
kring ett småhärad med en kult- och tingsplats som kärna, äro med säkerhet B o 11 e-
b y g d, vars namn från början synes ha tillkommit en by, som även givit namn åt en 
socken, ehuru det är anmärkningsvärt, att häradsnamnet i de äldsta källorna uppträder 
utan förbindelse med ordet härad", samt T ö ssb o, vars äldsta namn, Thyssi 1287, är 
detsamma som sockennamnet Tösse, vilket liksom häradsnamnet säkerligen från början 
tillkommer den gård, som nu officiellt benämnes Tösse prästgård men i orten kallas 
Tösse och som äldst uppträder under namnet Tysse stomp, vilken alltså torde ha varit 
bygdens ursprungliga medelpunkt; jfr om gårdar med namnet Stommen som gamla 
sockencentra Lundahl i NoB 1945, s. 162 ff. V edb o, äldst (i en isl. källa) kallat Vektr 
'helgedomarna', har uppvuxit kring de i varandras omedelbara grannskap belägna 
kultplatserna, nu gårdarna, 0 ns ön och Uller ön (se SO Ä 19, s. 1). Sannolikt har 
även A 1 e (fsv. Alir, troligen till ett ord, motsvarande got. alhs 'tempel'; se SO Ä 2, s. 1) 

Se Tunberg, Studier rör. Skand. äldste polit. indeln., med litt., samt Sahlgren i NoB 1920, s. 61. 
2  Enligt muntligt förslag av prof. Sahlgren. 
I  Se Lundahl i Västsv. hembygdsstudier tillägn. Hj. Lindroth, s. 6. 
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ett liknande ursprung; jfr namnet på den inom häradet belägna gården och socknen 
S k öv d e, fsv. Sködve, vars s. led, f sv. *vi 'helgedom', är samma ord som ingår i 
Vedbo. Dock kan man i intetdera fallet avgöra, om de ifrågavarande kultplatserna urspr. 
utgjort småhäradscentra eller redan från början varit medelpunkter inom de stor-
bygder, som mer eller mindre noggrant motsvara de nuvarande häraderna. Om upp-
komsten av de fyra övriga av länets härader, Bj är k e, Gäs en e, Väne och V a I-
b o, kan ingenting utsägas, i varje fall icke med någon högre grad av sannolikhet. Be-
träffande Gäs ene har H. Ståhl i NoB 1934, s. 158 f., antagit, att namnet urspr. till-
kommit den inom häradp t belägna kyrkbyn Er ik s b er g i socknen av samma namn. 
Jfr dock häremot Fritz Andersson i NoB 1936, s. 208 fl. 

6. Sockenindelningen och sockennamnen. 

Under medeltiden funnos inom det område, som nu utgör Älvsborgs län, minst 193 
socknari, 147 i västgötadelen, av vilka 2 hade sina kyrkor i staden Lödöse, samt 46 i 
Dalsland. Sedermera ha 19, varav 15 i västgötadelen och 4 i Dalsland, uppgått i andra 
socknar. De västgötska, av vilka icke mindre än 6 tillhöra Redvägs hd, äro följande: 
i Redvägs hd: B j•ii, ttlunda och V å n g, båda nu ingående i Timmele sn, Igel s- 
r e d, nu ingående i Liareds och Knätte socknar, Ing a r e d, nu ingående i Kölinga-
reds och Böne socknar, K inn a r e d, nu utgörande en del av Hössna sn, samt T i s- 
s er e d, nu en del av Gullereds sn; i Kinds hd: Limmar e d och Tr ygge st or p, 
båda nu ingående i Tranemo sn, samt Ring e st en a, nu ingående i Sesdrega sn; 
i Vedens hd: He dar e d, nu en del av Sandhults sn, samt Längju m, nu en del av 
Fristads sn; i Bjärke hd: Genn e v e d, nu en del av St. Mellby sn; i Mark: S vän a-
s j ö, nu en del av Örby sn; i Ås: T ö v e, nu en del av S. Vings sn; i Ale hd: Sankt 
0 1 o f, nu ingående i Sankt Peders sn. De dalsländska äro: i Nordals hd: Must a-
s ät e r, nu ingående i Örs sn, samt Östan å, nu en del av Holms sn; i Vedbo hd: 

1  I denna summa ha icke medräknats de två av Styffe Unionstiden, s. 183 f., såsom tillhörande Valbo 
hd upptagna socknarna N e s och R önösät e r. Den förra nämnes i ett originalbrev i Riksarkivet av år 
1421 1%, där det talas om seen gardh i odensö och een gardh i wllerö 	liggiandes i nessokn i wardhbohäradh», 
varmed måste avses nuv. byn Ons ön och gården Uller ön i Eds sn, Vedbo hd. I samma sn finnes en 
gård Näs (SOÄ 19, s. 22). Det kan vara dennas namn, som ingår i »nessokn». Onsön och Ullerön ligga i södra 
delen av socken, ungefär mitt emellan Eds kyrkby och gården Näs. Då emellertid ingenting f. ö. är bekant 
om en socken med namnet Näs i Vedbo hd (i Sak nämnes ingenting härom) och då i diplomet uppenbarligen 
wardhbohäradh står felaktigt i stället för *wedhbohäradh, kanske det är säkrast att räkna med att nessokn av 
misstag skrivits i stället för *edersokn. Betr. R önösät er, vilket nämnes som socken 1334 (Pavelige Nun-
tiers Regnsk. og Dagb., utg. av Munch, s. 132), avses härmed nuv. Runnsäter, gård i Järbo sn, Valbo hd (se 
SO Ä 18, s. 56), icke Rösäter i Högsäters sn, samma hd, som Styffe (s. 184, not 1) menar. I SO Ä, a. st., medde-
las, att Järbo kyrka ligger på ägorna till Runnsäter. Det ser därför ut, som om socknen äldst haft namn efter 
denna gård, men uppkomsten av det nuv. sockennamnet (äldst Jerbode 1531), som icke motsvaras av någon 
gård eller by med samma namn, är dunkel. I varje fall synes det vara fråga om en och samma socken. — Större 
skäl har man däremot att bland de medeltida socknarna upptaga en annan. Den ena av gårdarna i byn B ör t a 
i Långareds sn, Kullings hd, kallas Stopnn 1572, Stompnen 1591 och bär ännu officiellt namnet Stora (SOÄ 8, 
s. 178 f.). Detta tyder på att gården, som i ä. jordeböcker anges som kyrkohemman, en gång varit kyrkoherde-
boställe (se om denna urspr. bet, av ordet stam Lundahl i NoB 1945, s. 162 if.). Då det nu även i Långareds 
kyrkby finnes en gård med namnet Stam (SO Ä 8,8. 190), har det alltså funnits två prästgårdar i nuv. Långa-
reds sn, vilket väl måste innebära, att socknen tidigare varit uppdelad på två. Dock synes ingen tradition 
föreligga om en tidigare kyrka i byn Börta. 
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»N o r b y», nu ingående i Steneby sn (jfr nuv. gården Norebyn). Genom utbrytning har 
en ny socken tillkommit, nämligen Sk o g sb ygden i Kulling, år 1825 utbruten ur 
Nårunga sn, medan 2 ha sammanslagits, nämligen Vassända och Naglum i 
Väne år 1857 under namnet Vassända-Naglum. I ett fall har namnbyte ägt rum, näm-
ligen ifråga om Sk edeskamma i Mark, som sedan 1828 kallas Karl Gustav. 

I länets västgötadel ha socknarna i regel fått sina namn efter de byar eller gårdar, 
på vilkas mark kyrkorna anlagts. Endast 4 fall finnas, där sockennamnet icke tillika 
är namn på någon by eller gård inom socknen, nämligen Naglum och Ryr i Väne, öxne-
valla i Mark samt Upphärad i Flundre. De två förstnämnda namnen innehålla dock 
namnelement, som för övrigt endast förekomma bland bebyggelsenamnen, varför de 
uppenbarligen en gång tillkommit bebyggelser, vilkas namn sedermera ersatts av andra. 
Jfr befogade förmodanden härom i SO Ä 12, s. 74 och 109. Namnet öxnevalla har säker-
ligen urspr. burits av den gård, som nu heter Kyrkebacka och troligen (se SO Ä 9: 2 sid. 
188) motsvarar Stommen 1540, en namnform, som dessutom förekommer i ett par andra 
källor. Om Stommen som namn på de gamla prästgårdarna se s. 25, not 1. 

I Dalsland ha 14 socknar namn, som icke tillkomma några gårdar eller byar, men 
dels visa i några fall de i namnen ingående efterlederna (-landa, -stad m. fl.), att så tidi-
gare varit fallet, dels har man anledning att antaga, att de gårdar, som nu heta Stom-
men eller tidigare haft detta namn — sådana finnas i alla Dalslands socknar utom en 
(Dalskog i Nordals hd) — i allmänhet varit de ursprungliga bärarna av socken-
namnen. Se Lundahl i NoB 1945, s. 162 ff. 

I överensstämmelse med bebyggelsens allmänna art uppfördes kyrkorna inom länets 
västgötadel i regel, närmare bestämt i 118 fall, inom de gamla byarnas områden; 
k yr kb yn blev det centrum, kring vilket socknen uppstod. 1 29 fall har kyrkan 
anlagts på en enstakagårds ägor. Oftast blevo de st ör st a byarna kyrkbyar. Den 
i allmänhet betydande storleken av de gamla bebyggelser, 187 till antalet, vilkas namn 
blivit sockennamn, framgår av deras genomsnittliga mantal, vilket är 4.7. Det finns 
emellertid ett mycket stort antal socknar, i allt 66, inom vilka en eller flera byar eller 
gårdar äro större (i mantal räknat) än den by eller gård, på vars mark kyrkan uppförts. 
I ett par fall, båda avseende socknar med namnet Skövde, innehållande ordet vi 'hednisk 
helgedom', den ena i Ale hd, där utom den namngivande gården (1 mtl) bl. a. byn K a t-
t unga (3 mtl) finnes, den andra i Kullings hd, där utom den namngivande byn (4 mtl) 
den större byn Ho berg (10 mtl) är belägen, beror tydligen valet av kyrkplats på den 
kända katolska kyrkopolitiken att anknyta den kristna gudstjänsten till de gamla hed-
niska kultplatserna. 

Som redan nämnts blevo inom länets västgötadel i de flesta fall de största byarna 
kyrkbyar. Då inom de olika bygderna de största byarna i allmänhet torde vara de 
äldsta, väntar man sig, att detta förhållande även skall avspegla sig i sockennamnen på 
så sätt, att man bland dessa i stort antal skall återfinna de äldsta namntyperna, medan 
de yngsta skola visa sig vara sparsamt företrädda. Så förhåller det sig också. En stati-
stik, omfattande de 9 mera talrikt representerade namntyperna i länets västgötadel, 
visar följande siffror: 
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-hem 28 namn', varav 14 sockennamn, 50.00 % 
-unga 14 » » 7 » 50.00 % 
-vinia 29 » » 14 » 48.28 % 
-stad 21 » » 8 » 38.09 % 
-by 33 » » 11 » 33.33 % 
-landa 34 » » 4 » 11. 7 6 % 
-ryd 404 » » 27 * 6.68 % 
-torp 451 » » 14 » 3.10 % 
-hult 205 » » 4 » 1.95 % 

Av de 218 äldre bo-namnen är endast 1 sockennamn. Dessutom kan nämnas, att av 
länets 5 namn på -lev 2 äro sockennamn, medan intet av de 3 -lösa-namnen, varibland 
särskilt märkes Komlösa, tillkommande den största byn (9 mtl!) i Fristads sn, Vedens 
hd, tillhör denna namnkategori. 

Den ojämförligt största gruppen bland sockennamnen består dock av sammansatta 
eller osammansatta terrängbetecknande namn av typerna Bergstena och Veinga, vilka 
tillsammans utgöra ett antal av icke mindre än 85, varav 31 tillhörande typen Veinga. 
Bland namnen av denna sistnämnda typ återfinnas flera, vilkas grundord ej kunnat 
spåras i något språk och som därför måste anses tillhöra det allra äldsta skiktet av de 
till vår tid fortplantade bebyggelsenamnen: Fritsla (möjligen sammansatt), Erska, 
Borta, Hyssna, Molla, Od, Smula, Tämta, Ving (fsv. Wighn). 

7. By- och gårdnamnen. 

Länets by- och gårdnamn förete en rik omväxling. Bland de primära bebyggelse-
namnen, dvs, dem som direkt ange bebyggelse i någon form, saknas ingen av de i Sverige 
eller Norden över huvud taget vanligaste typerna, om man undantår -tuna, som lyser 
med sin totala frånvaro. De dominerande namntyperna äro -torp, -ryd (-rud) och -bo 
med tillsammans över 2,000 namn, varefter följa -by(n), -bol, -säter, -stad, -hem, -unga 
(-inga), -lev och -sala, de tre sistnämnda endast företrädda av ett fåtal namn. Bland de 
sekundära bebyggelsenamnen, dvs, dem som från början icke ange bebyggelse, äro, 
om man bortser från de i fråga om åldern heterogena namnen av de terrängbetecknande 
typerna Berg (Berga) och Solberga, namnen på -hult dominerande med nära 400 namn. 
De i genomsnitt äldsta namntyperna äro här representerade av -lösa, -vin och -landa, 
den förstn. endast företrädd av 5 namn, varav knappast mer än 1 tillhör det äldsta 
skiktet. Karakteristiska för länets västgötadel äro namnen på -hester. 

Liksom ifråga om bebyggelsen råder även ifråga om by- och gårdnamnen en märk-
bar olikhet mellan länets västgötadel och Dalsland. Namnskicket i sistnämnda landskap 
företer, såsom man av det geografiska läget kan vänta, över huvud taget, både vad det 
gäller bebyggelsenamnen och naturnamnen, flera överensstämmelser med angränsande 
norska bygders. De viktigaste skiljaktigheterna mellan länets båda delar ifråga om be-
byggelsenamnen äro följande. De i länets västgötadel representerade ålderdomliga 

1  Det sammanlagda antalet namn beräknat efter de grunder, som anges s. 28. 
2  De 2 endast som häradsnamn betygade namnen ej medräknade. 
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typerna -lev, -lösa, och -unga (-inga) saknas helt i Dalsland; likaså -hester. Mot urspr. 
-ryd i Västergötland svarar -rud i Dalsland (liksom i Norge). Två namntyper, som inom 
länet äro företrädda nästan endast i Dalsland, äro -byn och -säter; de fåtaliga namnen 
på -bön äro specifikt dalsländska. Särskilt karakteristiska för Dalsland äro de många 
plurala namnen på -ane: Bodane, Forsane, Rådane, Torpane m. fl., vilka ha motsvarig-
heter i Bohuslän. 

Det svåra och ännu i stort sett olösta problemet om de olika namntypernas absoluta 
kronologi kommer att beröras i samband med redogörelsen för de enskilda namnelemen-
ten. Här skall endast ges en översikt över de viktigaste namntypernas relativa krono-
logi, vilken med betydligt större säkerhet låter sig bestämmas, åtminstone i stora drag. 
I regel torde inom ett topografiskt och arkeologiskt någorlunda enhetligt område de 
st örat a bebyggelserna och därmed även i allmänhet de namntyper, som företräda 
dem, vara de äldsta. Den av den danske historikern J. Steenstrupl för Danmarks vid-
kommande grundade kameralistisk-statistiska metoden, som går ut på att med ledning 
av uppgifterna i äldre handlingar beräkna de olika byarnas storlek med avseende på 
hemmans- och skattetal och sedan ordna de dessa byar företrädande namntyperna i 
serier efter resp. byars storlek, har visat sig vara av stort värde som hjälpmedel för den 
relativa kronologien. I Sverige användes den först av S. Lampa i hans monografi över 
Bjärke härad i Älvsb. 1. (i SL 1908 s. 11 ff.), och sedan har den med framgång tillämpats 
även för andra bygder. 2  En motsvarande undersökning av bebyggelsernas storlek i Älvs-
borgs län bör därför vara av intresse. 

I följande översikt har Dalsland uteslutits, då, såsom tidigare påpekats, detta land-
skap ifråga om bebyggelsens art intar en särställning inom länet. Bebyggelser represen-
terade av °sammansatta naturnamn äro icke medtagna, då ifrågavarande namntyp 
varit produktiv alltifrån äldsta tider in i modern tid och alltså är mycket oenhetlig. 
Bland de sammansatta sekundära bebyggelsenamnen ha endast de redan tidigt impro-
duktiva typerna -vin, -landa och -hester samt den i stort sett före modern tid impro-
duktiva typen -hult medtagits. Namntyper, vilka icke äro företrädda av minst 10 namn, 
ha uteslutits. De till grund för beräkningarna liggande mantalsuppgifterna äro hämtade 
från SOL Endast de gårdar äro medräknade, för vilka mantalsuppgifter föreligga i 
jordeböcker före 1560, i SO Ä vanligen betecknade som »ä. jbr» (= äldre jordeböcker). 
För övrigt följas de normer, som angivas ovan s. 23, not 1. Resultatet av undersökningen 
framgår av nedanstående tabell. 

Namntyper 2 	 Antal namn. 	Mantal i genomsnitt. 
-vin 	 29 	 5.41 
-unga, -inga 	 14 	 5.07 
-hem 	 28 	 4.21 
-stad 	 21 	 3.88 
-by 	 33 	 3.79 
-landa 	 34 	 2.55 
-torp 	 451 	 1.68 

[Dansk] Hist. Tidsskr. VI. R. 5, s. 313 ff., samt 6 s. 353 ff. 
3  Lundahl Falb., s. 191 ff., Sahlgren i NoB 1927, s. 13 ff., Franzén Vikbol., s. 11 f., samt inledningen till 

de olika banden av OGB. Jfr även S. Dahl i NoB 1942, s. 1 ff. 
3  Osammansatta namn som By, Torp, Ryd osv. äro medräknade. 
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Namntyper 	 Antal namn. 	Mantal i genomsnitt. 
-ryd 	 404 	 1.64 
-hult 	 205 	 1.35 
-hester 	 20 	 1.30 
-bo 	 218 	 1.21 
-bol, -böle 	 41 	 1.04 

Man urskiljer, som synes, en tydligt avgränsad tätgrupp, bestående av -vin och 
-unga (-inga). Därefter följa -hem, -stad och -by som en ganska homogent sammansatt 
grupp. Mellan denna och den synnerligen väl avgränsade kögruppen, bestående av 
-torp, -ryd, -hult, -hester, -bo och bol (-böle), intar -landa en skarpt markerad mellanställ-
ning. 

De terrängbetecknande typerna Berg (Berga) och Solberga ha som redan nämnts 
varit produktiva från äldsta tid till in i våra dagar och kunna därför icke, utan att 
resultatet blir missvisande, i sin helhet inordnas bland de övriga namntyperna 
efter samma grunder som dessa. Däremot vinner man en klar insikt om den höga ålders-
rang, som många av de till de båda nämnda namngrupperna hörande namnen ha, om 
man dels endast håller sig till de bygder, där dessa namntyper varit särskilt produktiva, 
och dels inom dessa bygder blott medtager de namn, som representera byar med minst 
3 mantal, vilka torde motsvara vad ä. västgötalagen kallar fullbyar 'fulla, verkliga byar' 
(jfr Lampa i SL 1908, s. 28, med not 1). En sådan bygd är Redvägs härad, vars gamla 
bebyggelse på ett markant sätt är koncentrerad dels och främst till Ätrans dalgång 
samt dennas fortsättning på slättlandet mot gränsen till Falbygden i Skaraborgs län, 
dels till den dal öster om Ätran, som genomflytes av den s. k. Kinnaredsbäcken eller 
Valaredsån. Häradet i sin helhet har 50 byar med minst 3 mtl vardera enl. de äldsta 
jordeböckerna. Dessa byars namn fördela sig på följande sätt: -ryd 12, typen Vång 111, 
typen Solberga 8, -torp 8, -vin 4, -by 2, -hem 2 samt -inga, -stad och -bo vardera 1. Om 
man utesluter byar, som tillhöra socknar, vilkas kyrkbyar icke äro belägna i Ätradalen 
eller dess närmaste omgivningar, visar det sig, att antalet namn minskas för följande 
typer: typen Vång till 9, varav 5 sockennamn, -torp till 7, varav 1 sockennamn, typen 
Solberga till 5, varav 3 sockennamn, -vin till 2, varav intet är sockennamn, -ryd till 1 (!; ej 
sockennamn), medan de 2 -by och de 2 -hem, vilka vardera företrädas av 1 sockennamn, 
samt de enstaka -inga, -stad och -bo, av vilka intet är sockennamn, kvarstå ograverade. 
Av de namn, som genom denna begränsning av området bortfallit, tillhöra samtliga de 
socknar, som äro belägna vid den nämnda sidogrenen till Ätran, med undantag av 
7 -ryd, vilka komma på de perifera delarna av häradet. Det genomsnittliga mantalet 
för samtliga byar av den ifrågavarande storleksordningen, vilka uppgå till minst 8 
inom varje grupp, är följande: typen Vång 7.81, typen Solberga 5.5, -ryd 4.41 och -torp 
4.37. För de 4 -vin-byarna är det 7.5. Icke mindre än 5 av byarna av den förstu. typen 
uppvisa mantalssiffror på minst 10. Undersökningen är av intresse icke endast däri-
genom, att den klart visar, att de båda terrängbetecknande typerna, särskilt den osam-
mansatta, tillhöra det äldsta skiktet av den till vår tid kontinuerligt bevarande bebyg-
gelsen inom en av länets äldsta kulturbygder, utan även därutinnan, att -torp tydligt 

1  De båda intill varandra gränsande byarna Yttre Vång i Timmele sn och Övre Vång i Dalums an räknas 
här som e n by. 
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framträder såsom betecknande utflyttningar från de gamla byarna till allmänningar i 
dessas omedelbara grannskap och därför även, trots ryd-bebyggelsernas likvärdighet i 
fråga om mantal, måste anses vara äldre än -ryd, medan detta senare uppenbarligen 
betecknar nyodlingar i avlägsna obygder, vilka voro de enda, som stodo till buds, sedan 
den mera lättillgängliga jorden i de gamla byarnas grannskap redan blivit upptagen. 
Detta bekräftar tillförlitligheten av de resultat, som på andra håll i vunnits rörande 
åldersbestämningen av de terrängbetecknande typerna Vång och Solberga, särskilt den 
förra, samt riktigheten av de slutsatser, som dragits beträffande torp-bebyggelsens art 
och förhållandet mellan -torp och -ryd.2  

8. Naturnamnen. 

Älvsborgs län med sin omväxlande natur företer en myllrande mängd naturnamn 
av olika slag. Naturnamnen äro av naturliga skäl i allmänhet oerhört mycket mera spar-
samt företrädda i äldre handlingar, särskilt de medeltida, än bebyggelsenamnen. Tack 
vare den s. k. Vidhemsprästens anteckningar från omkr. 1325 äga vi emellertid för 
Västergötland och Dalsland en källa av oskattbart värde för kännedomen om natur-
namnens äldsta struktur, vilken ger oss möjlighet att bilda oss en bättre uppfattning 
om det ursprungliga naturnamnsskicket i dessa landskap än i något annat. Dessa anteck-
ningar innehålla nämligen (VGL IV, s. 287 ff.), utom en redogörelse för det gamla Väs-
tergötlands (alltså inklusive Dalslands, se s. 7) gränser, där en mängd av såsom gräns-
märken tjänande sjöar, åar, berg osv. uppräknas, även en förteckning över landskaps-
allmänningar. 

Liksom bland de svenska naturnamnen i allmänhet äro även bland Älvsborgs läns 
naturnamn sjö- och vattendragsnamnen, särskilt de förra, av ett speciellt intresse, 
beroende på att sjöarna och vattendragen i större utsträckning än andra naturförhål-
landen tilldragit sig uppmärksamhet och givit upphov till särpräglade namnbildningar. 

Sjönamnen. 

Länets sjönamn kunna, liksom de svenska sj önamnen i allmänhet, i formellt avse-
ende indelas i två huvudgrupper: 1. sådana som icke äro sammansatta med ord för 
'sjö, vatten' osv. och 2. sådana som äro sammansatta med dylika ord. Den förra gruppen 
har i äldsta tid säkerligen varit helt dominerande. I huru hög grad detta varit fallet 
framgår av de i VGL IV uppräknade namnen på Västergötlands allmänningssjöar. 
Bland de sammanlagt 22 namnen tillhöra alla utom 4 den förra gruppen. I senare tid 
har relationen mellan de två grupperna omkastats, så att den senare gruppen numera 
är vida talrikare än den förra, vilken dock, särskilt vad de större sjöarna beträffar, ännu 
är företrädd av ett ganska stort antal namn, en omständighet, som jämte i namnen ofta 
konserverade fornåldriga, ur det moderna språket försvunna ord, förlänar sjönamnen en 
ålderdomligare och mera särpräglad karaktär än någon annan naturnanansgrupp. 

M. Olsen, Attegård og Helligdom, s. 184 if.; Lundahl Falb., s. 196 fr. 
Sahlgren i NoB 1923, s. 88. 
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Sjönamnen inom den förra gruppen ha uppstått på tre olika sätt, dels — och i äldsta 
tid företrädesvis — genom sekundära avledningar med olika suffix av huvudsakligen 
substantiv och adjektiv, dels genom att ett appellativ eller adjektiv använts oförändrat, 
dels slutligen — och detta i allmänhet relativt sent — genom ellips, varom se Sahlgren i 
Skagershults sockens naturnamn, s. 44 ff. Bland avledningarna märkas särskilt ia-
stammar, såsom t. ex. fsv. Vänir, nu Vänern, av omstridd härledning, fsv. Lyghnir (jfr 
fsv. skogn. Lygnisuiaär), nu Lygnern, till subst. lugn, fsv. Brängir (jfr gårdn. ,Brängesås, 
fsv. Brängisasa), nu Brängen, av obekant härledning. Då icke tillräckligt gamla och på-
litliga namnformer finnas, är det ofta omöjligt att säkert avgöra, om det föreligger en 
ursprunglig ia-stam eller en an- (eller ian-) stam (jfr Hellquist, Sjön. II, s. 9). En säker 
an-stam är fsv. Alti för äldre *Aliti, nu Anten, till ett ord motsvarande fvnord. glpt 
'svan'. En mycket gammal bildning är Karken, vars ursprungliga form *Karkan framgår 
av bynamnet Karkashult, skrivet Karcanshult 1368. Namnet, som innehåller samma 
suffix, urgerm. -ana-, som urspr. ingår i Jälmaren (Ialmans (gen.) 11004.)1, är möjligen 
bildat till ett ord motsvarande feng. cearc 'oro' (SO Ä 7: 2, s. 275). Bland sjönamn, som 
uppstått genom att ett substantiv, ofta med bet. 'vatten' eller 'sjö', oförändrat tagits 
i bruk, kunna nämnas Le (Stora Le), sannolikt till ett ord motsvarande fvnord. (poet.) 
hl& 'hav' (SOÄ 19, s. 218), Lög, till fsv. lögh 'badvatten' = fvnord. laug, som i Norge 
ofta användes som sjönamn (NG- 11, s. 74 f.), fsv. *ör (i Vassända-Naglums m. fl. sock-
nar), skrivet Aur i en norsk källa från 1200-t., nu officiellt öresjö men i clial. alternativt 
uttalat or, säkerligen till ett ord motsv. fvnord. aurr 'väta, vatten', varom se s. 105. 
I övrigt kunna nämnas Gölen, Kalven, varom se s. 95, Potten, best. form av dial.-ordet 
pott 'grop, göl', Pylsan, best. form av dial.-ordet pylsa 'pölsa' (jämförelsenamn), ögat 
(jämförelsenamn). Exempel på sjönamn, som uppstått genom att ett adjektiv oförändrat 
upptagits, äro bl. a. de för Dalsland karakteristiska Djup, Flat, Fiskelös och -lång i 
Lelång m. fl. Dessa namn uppfattas av Sahlgren Skagersh., s. 17 ff., som ursprungliga 
ellipser av *Diup(er) siö osv. För övrigt är särskilt adj. lång i best. form -lån gen vanligt 
i sammansättningar: Brölången, Gravlången, Hallången m. fl., och förekommer även 
osammansatt. Vad de genom ellips uppkomna sjönamnen beträffar, så torde som säkra 
kunna anföras följande exempel: Abben (4.dn), av Abborresjön, Kleven (kkhmn), av Kle-
vesjön (Klefiwesiö 1644), Soten (stan), av Sotareds Siö (så 1696), varom se Sahlgren, 
a. a., s. 49 ff.a Elliptiska bildningar äro även, såsom Sahlgren, a. a., s. 52 ff., utrett, nam- 
nen Grosken och Sandsken, den förra avseende en sjö vid f. d. byn Grovare och den 
senare en sjö vid byn Sannum. Sannolikt äro de dock icke, som Sahlgren menar, förkort-
ningar av *Groske sjö resp. *Sandske sjö, där *Groske och *Sandske vore adjektiv, 
bildade till resp. bynamn (*Groske 'vid Grovare' etc.), utan av *Groska sjö el. *Groska- 
sjön etc., där *Groska- osv. i likhet med Härska- i Härskasjön, namn på en sjö vid byn 
Härene (SO Ä 8, s. 289), är att fatta som inbyggarnamn i gen. pl. av en i Västergötland 
flerstädes anträffad typ; se Lundahl i NoB 1937, s. 37 ff. 

De med ord för 'sjö, vatten' osv, sammansatta namnen innehålla som s. led till största 
delen orden sjö och tjärn, det senare alltid i neutrum. Den därnäst vanligaste efterleden 
är ordet vatten. Sjönamnen med denna efterled ha dock en extremt västsvensk utbred- 

1  Se Hellquist Sjön. II, s. 46; jfr även Sahlgren Skagersh., s. 33. 
Jfr dock ett annat sjönamn &ten (SOÄ 19, s. 286), för vilket en fullt godtagbar förklaring icke är 

funnen. 
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ning och förekomma endast i Dalsland samt i de västligaste häraderna i Västergötland, 
Ale, Flundre, Väne och Vättle, samt dessutom i Bjärke, där de i två fall ombildats till 
-vallen (se SOÄ 3, s. 61 och 63). Flera gånger uppträder i Ale, Mark och Vättle ordet 
kärr som s. led. Att här skulle föreligga en ombildning av ett ursprungligt tjärn, vilket 
på grund av ett par skrivningar med -tjärn från 1825 antages i SOÄ 2, s. 161 (jfr s. 
158), för ett av dessa namn, är föga troligt, då namn på -tjärn äro vanliga och allmänt 
använda i dialekten i samtliga de ifrågavarande områdena och en sammanblandning 
därför förefaller omotiverad; jfr dessutom den gamla formen Blacke kär från 1603 för 
nuv. sjönamnet Blackekärr (SOÄ 9: 2, s. 196). Ordet kärr har väl i dessa namn helt 
enkelt betydelsen 'kärrsjö'. — I Dalsland förekommer flerstädes ordet fjord som s. led 
i bet. 'sjö' liksom i Norge. Bland övriga efterleder skall här endast erinras om det i 
Asunden ingående, för länge sedan försvunna urgamla ordet *und 'vatten, sjö', en biform 
till fvnord. unnr 'våg'; se Hellquist Sjön. 1, s. 677. — Bland sjönamn inom denna grupp, 
som uppkommit genom ellips av typen tefat för *tekoppsfat, varom se Sahlgren Skagersh. 
s. 29 ff., kan som ett säkert exempel nämnas Stomsjön för *Stomlandasjön; sjön ligger 
vid gården Stomlanda. 

Av religionshistoriskt intresse äro sjönamnen Helgesjö(n), äldre namn på nuv. Byr-
stadssjön, med ön Helgö(n), tidigare namn på nuv. ,Bergö (se SOÄ 7: 1, s. 270 ff.), båda 
innehållande adj. helig, samt Ullasjön, som troligen innehåller gudanamnet Ull (SOÄ 
7: 2, s. 304). 

I modernt skriftspråk och därpå grundat »bildat» talspråk ha sjönamnen vanligen 
bestämd slutartikel, som i vissa fall har gamla anor, men i dialektuttalet, särskilt i Dals-
land, lever ännu flerstädes den obestämda formen kvar, såsom beträffande det väst- 
götska Lygnern, som uttalas lågnar, och de dalsländska Djup(sjön), 	Flat(sjön) 
fkg.t, Le k, Lög(sjön) lag, Västra Silen vestal, östra Silen åstajil m. fl. 

Viktigare litteratur om de svenska sjönamnen utom Hellquists redan nämnda grund-
läggande verk Studier öfver de svenska sjönamnen: Hellquist i ANF 1913, s. 373 ff., 
Sahlgren, Edsbergs härads sjönamn (i SL 1908, s. 43 ff.), dens., Skagershults sockens 
naturnamn, dens. i ANF 1917, s. 50 ff. och därs. 1934, s. 274 ff., E. Wellander i NoB 
1914, s. 179 ff., Hesselman, Från Marathon till Långheden, s. 103-124, E. Brevner, 
Sydöstra Närkes sjönamn. — Om norska sjönamn se främst G. Indrebo, Norske Innsjo- 
namn I Upplands fylke, II Buskerud fylke. 

Ånamnen. 

Ånamnen kunna, liksom sjönamnen, i formellt avseende indelas i två huvudgrupper: 
1. namn som icke äro sammansatta med ord för 'å' eller 'bäck' osv., och 2. namn, som 
äro sammansatta med sådana ord. 

Namnen av den förra typen, som i allmänhet äro de äldsta, äro relativt fåtaliga. Sam-
manlagt uppgå de till ett 20-tal. Bland dessa märkas främst namnen på de största av 
länets vattendrag utom Göta älv, om vars namn se s. 5: Lidan, Nossan, Tidan, Viskan 
och Ätran, som representera minst två ursprungligen olika bildningar, den ena före-
trädd av de tvåstaviga fsv. Lis, TiM och Ethra, den andra av de enstaviga fsv. Noss 
och Wisch. Namnen av den förra typen äro tvetydiga, då de dels kunna fattas som ur- 
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sprungliga ön-stammar, dels som ursprungliga sammansättningar med f sv a 'å', vilket i 
så fall tidigt förkortats, varefter namnen kommit att uppfattas och böjas som ön- 
stammar. Åtminstone namnen Lidan och Tidan ha i fsv. böjts på detta sätt, efter vad 
de äldsta skriftformerna ge vid handen. De enstaviga ha böjts som ö-stammar; jfr by-
namnet Viskarhult (Wiskerh,olt 1546), som innehåller gen. av fsv. Wisch. — En mindre 
grupp bland de °sammansatta namnen utgöres av sådana namn, som bestå av ord, 
vilka ursprungligen betecknat något annat än själva vattendraget, t. ex. Dälpan, best. 
form av dial.-ordet dälpa 'urgröpning i marken', Hajarna, best. form pl. av dial.-ordet 
hölj 'håla i vattendrag', Steket, säkerligen best. form sg. av ett ord motsvarande fvnord. 
stik n. 'i vattnet nedslagen påle'. 

De med bäck, å osv, sammansatta namnen äro i överväldigande majoritet bland 
länets ånamn. Efterlederna, vanligen i best. form, utgöras i de flesta fall av orden 
bäck och å. I Dalsland äro dessutom namn på -älven vanliga. Några gånger anträffas i 
detta landskap efterleden, -även, uttalad -Tya (förekommer en gång osammansatt med 
uttalet ckva), vilken är best. form sg. av det från västg.-dial. kända äv f. 'utvidgning av 
å, grund å' (se OGB 3, s. 144), som är nära besläktat med det av Rietz från Halland (icke 
Hälsingland, som felaktigt angives i SO Ä 18, s. 154) antecknade maskulina äv 'å'. För-
lederna äro av olika slag. Mycket vanliga äro gård- eller bynamn; ett mycket gammalt 
exempel är ,Budarbek (-bäkk) 1200-t. (norsk form), vari förleden är gen. sg. av det f. ö. 
i plural form kända gårdnamnet Bodane (SO Ä 18, s. 68 och 167). En »reduktbbildning 
(se härom Sahlgren Skagersh., s. 29 ff.) föreligger bl. a. i Hökabäcken, som rinner förbi 
byn Hökhult (Hökaholt 1364); se SO Ä 7: 1, s. 279. Stundom utgöres förleden icke direkt 
av bebyggelsenamnet utan av ett till detta bildat inbyggarnamn, t. ex. Säfshultaån 
till gårdn. Säfshult, .Änskån (av *Änskaån) till bynamnet Åne (om bildningarna se 
Lundahl i NoB 1937, s. 37 ff.). Även i Hästrydha bäck 1398 till gårdn. Hästeryd, skrivet 
Hästrydh i samma källa som bäcknamnet (SO Ä 8,s. 285), föreligger ett inbyggarnamn, 
likaså i Hylsa bäck, förkortat av *Hylsåsa bäck, till gårdn. Hylsåsen (SO Ä 10, s. 281). 

I en mängd fall råder det korrespondens mellan bäcknamn och sjönamn', men i 
namn, för vilka antingen skriftformer helt saknas eller för vilka endast sena sådana äro 
kända, är det oftast omöjligt att avgöra, om bäcknamnet är bildat av sjönamnet eller 
tvärtom. Ett par gamla exempel på bäcknamn, som bildats av sjönamn äro *Aura, 
skriver j Auru, j Auro början av 1300-t. (norsk form), gammalt namn på Bäveån, Väne-
Ryrs sn, Väne hd, bildat till sjönamnet Aur, så, skrivet i samma källa som ånamnet 
(SO Ä 12, s. 173), samt *öra, skrivet i, or öm i VGL IV, nu bl. a. örsälven, örs sn, Nor-
dals hd, bildat till *ör, som måste ha varit det ursprungliga namnet på, nuv. öresjö 
(namnet skrivet at Öre uatnni VGL IV); se Janzån i NoB 28, s. 172. f. Bland yngre 
namn kunna nämnas Asksjöbäck (i SO Ä 4, s. 80, skrivet Askebäck, vilket på grund av 
dialektuttalet åfrbrek icke kan vara riktigt) till Asksjön Aign, .Bäsjöbäcken till Bäsjön 
(SO Ä 8, s. 280). 

Utförligare litteratur om de svenska vattendragsnamnen saknas. Viktigare bidrag 
lämnas bl. a. av: Hellquist Sjön. III, s. 64 ff., dens. De svenska ortn. på -by, s. 43 ff., 
samt flerstädes i Et. ordb., Sahlgren Skagersh., s. 131 ff., N. Lindqvist, Bjärka-Säby 

i Se härom Hellquist, Sjönamn III, a. 61 ff., Indrebe, Norske Innsjonamn 1, s. 282 f., Janzffi i NoB 
1935, s, 21, o. där anf. litt. 

3-471008 
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ortnamn, s. 396 ff., A. Janz&I i Göteb. o. Bohus läns fornm.-f ör. tidskr. 1932-33, s. 
224 ff., dens. i NoB 1935, s. 1 ff. — Beträffande norska vattendragsnamn är 0. Ryghs 
Norske Elvenavne huvudverket. 

Övriga naturnamn. 

Namnen på vikar och ö a r (holmar, skär osv.), vilka vid havskusterna ofta ha 
en mycket ålderdomlig prägel och därför äro av det största intresse ur språklig synpunkt, 
ha inom länet föga att bjuda på i detta avseende. De få upptecknade viknamnen sluta 
enformigt på -vik(en), i Dalsland dessutom, ehuru sällan, på -fjorden, och förlederna äro 
mestadels bebyggelsenamn. önamnen förete större omväxling. De äro visserligen till 
största delen sammansatta med ö samt med holme och (sällan) skär och erbjuda i allmän-
het föga av språkligt intresse, om man undantar Helgö(n) (se s. 32) samt de nu en-
dast som bebyggelsenamn bevarade Onsön och Ullerön i Dalsland, innehållande guda-
namnen Oden och Ull, men många av dem ha dock en särpräglad karaktär, ofta av hu-
moristisk art, t. ex. Limpan, tydligen efter formen, Galten och Son, två nära varandra be-
lägna skär, Gossarna, två skär, som även kallas Hästen och Fölungen. Fölungarna kallas 
på ett annat håll tre små öar. Ett vackert namn är Gullbringan. Ellipsen (termen här tagen 
i vidsträckt bemärkelse av 'förkortat uttryckssätt i allmänhet') har spelat en mycket 
stor roll vid de yngre önamnens uppkomst, större, efter vad det vill synas, än beträffande 
någon annan namngrupp inom länet med undantag av sjönamnen. Som exempel kunna 
nämnas Assebyn, efter gårdn. Assarbyn; Lommen, som väl är ellips för *Lommön el dyl. — 
ön är väl eller har varit häckningsplats för lommen —; Porsen, väl till växtn. pors; 
Torkel, på 1600-t. skrivet Torkelsholm. 

Viktigare litteratur om namn på öar, holmar och skär: J. Nordlander, Norrländska 
samlingar, ser. I, s. 30 ff., Lindroth i Fornvännen 1914, s. 125-202, dens., Namnforsk-
ningar bland västkustens öar och skär; dens., SIOD 3; Mod&r, Småländska skärgårds-
namn, varmed bör jämföras R. Ljunggrens anmälan i NoB 1933, s. 172 ff.; Mod&r, 
Färdvägar och sjömärken vid Nordens kuster; dens., Namn- och ordgeografiska studier; 
B. Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån. Om svenska ö- och 
holmnamn i Finland se t. ex. I. Westman, Nyländska önamn I (Helsingfors 1935) och 
där anf. litt. 

Ber gnamnen ha i äldsta tid ofta varit osammansatta. Ett gammalt sådant 
namn är det i VGL IV nämnda Haal, dvs. Hal, nu Halleberg. Även det intilliggande 
Hunneberg har troligen urspr. varit osammansatt (se härom Hellquist Sjön. 1, s. 239 f.). 
Andra osammansatta namn äro Gnipan i Kind, motsvarande fvnord. gnipa 'brant fram-
skjutande bergsparti', och Häcklan i Väne, av oviss härledning (SO Ä 12, s. 163). De i 
VGL IV som namn på allmänningsskogar upptagna Brun, nu likalydande, och Rön, nu 
Rönneskogen (ej i dial.), det förra samma ord som fsv. brun i bet. 'kant, bräm', det senare 
motsvarande fvnord. hraun 'naken stengrund', äro uppenbarligen från början berg-
namn. Detta är givetvis fallet med de i VGL IV likaledes bland allmänningsskogar 
upptagna hattas, nu Hattåsen, och uttatufita, nu Vättlefjäll. Ordet fjäll, som ännu (i 
bet. 'berggrund, som skjuter upp i dagen') lever kvar i västg.-dial. — i dalsländskan 
knappast som verkligt appellativ, se E. Noreen Ärtem., s. 59 — är vanligt i dalsländska 
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bergnamn men sällsynt i Västerg., där det endast är anträffat i de västliga häraderna 
Ale och Vättle. Numera dominera helt namn på -berg(et), -kulle(n) och ås(en). I Väster-
götland förekommer flerstädes -klint(en) jämte (mera sällan) -klätten. Karakteristiska 
för Dalsland äro namnen på -knatt(en) till sv. dial. knatt 'bergspets; bergshöjd.' 

Vad skognamnen beträffar, få vi fylliga upplysningar om det äldre namn-
skicket genom VGL IV. Bland de 17 till Älvsb. 1. säkert hörande skognaranen i nämnda 
urkund ha några i det föregående redan nämnts. Det stora flertalet utgöres av samman-
sättningar. Bland dessa innehålla 5 det fsv. vidher 'skog', nu -veden i Edsveden m. fl., 
under det att 4 ha -skog och 3 -hult som efterleder. Numera äro namnen på -skog(en) helt 
dominerande. Ett annat ord för 'skog', som åtminstone tidigare, att döma av de många 
bebyggelsenamn, i vilka &il ingår, varit mycket vanligt, är mo, varom se s. 65. Slutligen 
kan erinras om ett i gammal tid i länets skognamn ingående ord, som, förutom i det icke 
säkert lokaliserade Wrighuhästär i VGL IV, varom se V. Ekenvall, De sv. ortn. på hester, 
s. 15 ff., endast är känt genom förmedling av bebyggelsenamnen; se s. 51 f. 

Slutligen kunna bland naturnamn av religionshistoriskt intresse, utöver de i det 
föregående omtalade, ytterligare nämnas Hednaplatsen med Odens damm, tidigare även 
kallad Odins källa, omedelbart nedanför Åttestupan, högsta branten av berget Häckle-
klint (SO Ä 12, s. 164). Gudanamnet Oden ingår kanske även urspr. i Omshögen, troli-
gen en gravhög, varom se SO Ä 14, s. 229. 

9. De viktigaste av de i länets bebyggelse- och naturnamn ingående 
naninelementen.1  

A. Namnelement ingående i bebyggelsenamnen. 

-and se und. 
arp se torp. 
backe. Mycket vanligt. Betydelsen är dels den ursprungliga 'höjd, kulle', dels som 

i riksspråket 'sluttning'. Båda betydelserna förekomma i västg.-dial. Gammal böjnings-
form i sg. el. pl. är Backa. Förlederna äro nästan alltid appellativer eller ortnamn. 
Personnamn äro ytterst sällsynta. 

*badh. Förekommer som s. led endast i Skarnbad. Enl. LidAn i NoB 1916, °K 113 f., 
är ordet ett med bädd besläktat fsv. *kalt 'stack, lager, hög'. Samma ord ingår troligen 
i Badene (SO Ä 7: 1, s. 232; Lundahl Falb. s. 143 f.), vilket namn även förekommer på 
två håll i Skarab. 1., och i det därmed urspr. identiska Bäne (SO Ä 8, s. 118) samt i det 
värmländska Bada (SOV 2, s. 2). 

berg. Fsv. bärgh, biärgh. Vanligt i länets bebyggelsenamn och naturnamn. Betydel-
sen synes ursprungligen vara 'höjd, förhöjning i terrängen' (även en obetydlig sådan). 
Förlederna utgöras huvudsakligen av appellativer och ortnamn, mycket sällan av per-
sonnamn. Den obrutna formen berj är allenarådande i dialektuttalet inom hela länet 

1  Endast ord, vilka ingå som slutleder i sammansatta namn, samt viktigare suffix äro medtagna. Ord, 
som ingå i icke jordeboksförda namn på lägenheter och hemmamsdelar och redan behandlats i SOÅ 1: 2, 
ha uteslutits. — Med asterisk försedda uppslagsord avse sådana ord, som icke anträffats som appellativer 
i svenskan. De äro konstruerade i fornsvensk form. 
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med undantag av Mark, som utom den obrutna formen har den brutna formen bjcpr. 
Brutna former träffas emellertid i äldre skrivningar även på andra håll. I VGL I, VGL II 
och VGL IV förekommer uteslutande den brutna formen av appellativet. Gammal 
böjningsform i pl. är Berga. I Dalsland förekommer den best. pluralformen Bergane. 

-betan. Förekommer endast i Hornbetan, som är namn på en gård, belägen vid en 
likabenämnd sjö. Hellquist Sjön. 1, s. 228, och i NoB 1916, s. 130, anser, att sjön fått sitt 
namn efter gården, vars namn han antar innehålla ett fsv. *Uti 'betesmark'. I SO Ä 
7: 2, s. 162 och 298, antas däremot sjönamnet vara det primära samt dess s. led vara 
fsv. biti i dess i nsv. beta (bröd o. dyl.) bevarade betydelse 'bit, stycke' (jfr sjönamnet 
Mons bit i samma sn.). 

börk. Fsv. *birk 'björk', västg.-clial. börk (Götlind Västerg. folkm. 1, s. 306), ombild-
ning av biork efter kollektivet *birk e 'björkskog' liksom da. birk 'björk'. Ingår urspr. 
i gårdn. Vrångebjörk (SO Ä 14, s. 56 ff.), varom se Lid6n i NoB 1916, s. 104 ff., 124 f. 

börke. Fsv. *birke n. 'björkskog' (endast som förled i smns.), 	 börke n. 
'björkdunge' m. m.; se Götlind Västerg. folkm. 1, s. 147. Föreligger osammansatt i det 
på två håll uppträdande by- och sockenn. Björke av äldre Birke samt i gårdn. Bärke 
(SO Ä 19, s. 90). Ingår som förled i ett flertal namn, alla nu skrivna Björke- men i genuin 
dial. uttalade bårka-. Som s. led ingår ordet endast i gårdn. V ästbjörke och östbjörke, 
som innehålla byn. Björke, urspr. Birke. 

björk se börk. 
björke se börke. 
bo se bod. 
bod. Sammanlagt finnas 445 namn på -bo av urspr. -bodha eller -bo, därav 53 i Dals-

land, vartill komma 1 på -bol och 1 på -by, vilka ursprungligen slutat på -bo eller -bodh,a. 
Därjämte finnas 11 -boda, 6 -bodane (alla i Dalsland), 2 -bodarna och 1 -boden. Vidare till-
komma 46 °sammansatta namn: 16 Boda, 16 Bodane (alla i Dalsland), 8 Bua, 2 Bur, 
2 Boden och 2 Boet. Av de nu på -bo slutande namnen ha flera ursprungligen haft andra 
efterleder, huvudsakligen -bol. Då medeltida namnformer av bo-namnen äro mycket 
sällsynta — i allt finnas i Älvsb. 1. sådana namnformer endast för ett 15-tal namn — 
är det i många fall svårt eller omöjligt att avgöra, om ett namn ursprungligen haft -bo 
eller -bol. Ursprungligt -bol är säkert eller högst sannolikt i 33 namn, vilka därför redo-
visas under detta namnelement. I c. 25 fall, där de äldre källorna ha omväxlande -bo 
och -bol, måste frågan lämnas öppen. I två fall är -bo en ombildning av äldre -torp, i ett 
fall av äldre -bygd, i åtminstone ett fall (Årbo i Seglora sn, Mark; troligen även i Årebo, 
Kinnarumma sn, Mark) föreligger en ombildning av fsv. bugh n. 'böjning', och i ett 
fall har -bo ersatt ett äldre -Orden. Dessa namn äro därför icke medtagna i de nedan 
lämnade statistiska uppgifterna. 

Ännu svårare än att skilja -bo från -bol är att hålla i sär -bo och -boda, eftersom i 
västg.-dial. f sv. dh mellan vokaler redan bortfallit vid tiden för de äldsta jordeböckerna 
och tiondelängderna, vilka härröra från mitten av 1500-talet. I det stora flertalet fall 
har man dock helt visst att göra med gen. pl. -bodh,a av fsv. bodh, f. 'bod' (nom. pl. 
bodhir). Därpå tyda dels de många skrivningarna med -bod(h)a i nämnda handlingar, 
dels den omständigheten, att bland de osammansatta namnen endast 2 innehålla bo, 
medan icke mindre än 44 innehålla bod, dels slutligen det förhållandet, att bland de 
namn, för vilka medeltida skriftformer finnas, endast 3 uppvisa -bo: Faghro,bo 1334 
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SD 3, s. 382 or., nu Fagrabo, Sko gxboo 1389 SRP nr 2398 or.1, nu försvunnet (se SO Ä 
12, s. 72), samt öfrebo 1392 SRP nr 2630 or.1, Öfrabo 1397 SRP nr 2849 or.1, nu övrabo, 
medan alla de övriga ha -bodhir o. dyl. Nom. pl. *budhir resp. gen. pl. *budha av en fsv. 
biform *buclh (= fvnord. bita) föreligga i Bur resp. Bua samt i åtminstone en del av de 
namn, som nu uttalas -bu (se nedan). 

Uttalet är -bo utom i Bollebygd, (Södra) Mark och Vättle i länets västgötadel samt 
i (norra) Dalsland, där det är -bli, som antingen återgår på det ovannämnda *budh 
eller på en motsvarighet till den västnordiska formen av substantivet bo, .fvnord. bd. 
I några fall är från södra Mark antecknat uttalet -ba. 

Inom länets västgötadel äro bo-namnen markant koncentrerade till Kind, som har 
icke mindre än 127 namn. Närmast kommer Kulling med 40. Påfallande fåtaliga äro 
bo-namnen i det stora Marks härad, som endast har 34. 

Efter respektive bebyggelsers mantal fördela sig namnen i länets västgötadel på, 
följande sätt: byar med minst 2 mtl: 35, varav 5 osammansatta (3 Bua och 2 Boa); 
gårdar med 1 mtl: 183, varav 17 osammansatta (9 Boda, 4 Bua, 2 Boet, 1 Bur, 1 Boden); 
mindre än 1 mtl: 164, varav 5 osammansatta (2 Boda, 1 Bua, 1 Bur, 1 Boden); ovissa: 5. 
I Dalsland är fördelningen: byar med 2 mtl: 2, båda osammansatta (Bodane); gårdar med 
1 mtl: 18, varav 5 osammansatta (4 Bodane och 1 Boda); mindre än 1 mtl: 53, varav» 8 
osammansatta (Bodane); ovissa: 2. 

Mer än 100 namn innehålla säkert eller med tämligen stor visshet personnamn, däri-
bland 6 kvinnonamn. Ett 20-tal namn innehålla yrkes- eller ståndsbeteckningar: bonde, 
fiskare, laggare, munk, präst m. fl. I över 100 namn ingå andra appellativer av olika slag 
och därjämte några alljektiv. Här märkas flera, som vittna om låg social rang, såsom 
Gråbo, Pinebo, Skittnabo, Trollabo. Inemot ett 20-tal namn innehålla redan färdigbildade 
ortnamn, däribland åtminstone 12 sjönamn, t. ex. Hissebo vid Hissjön, Malsbo vid Malen. 
Bland de sistnämnda namnen ingår åtminstone en tämligen säker »redukbbildning 
(varom se Sahlgren Skagersh., s. 29 ff.), nämligen Iglabo i Gäsene, som säkerligen icke 
innehåller en motsvarighet till det endast en gång bestyrkta fao. mansnamnet Igli (så 
SO Ä 6, s. 114) utan uppenbarligen står i stället för ett *Iglasiöbo(dhir). Gården ligger 
(se SO Ä 6, s. 221) vid en sjö, som nu kallas Iglabosjö. Med största säkerhet har man, 
även för mycket gamla namn, att räkna med denna bildningstyp i betydligt större 
utsträckning, än som vanligen antages. Om ett annat, absolut säkert exempel, se under 
-torp; jfr vidare under -ryd. — Björ(n)bo (2 ggr; dessutom möjl. 2 ggr som förled) kan 
innehålla ett fsv. appell. *biorn(a)bo 'björnide',; jfr s. 45 under bås. 

Namnen på urspr. -bodha, som äro spridda över nästan hela landet, beteckna enligt 
allmänt antagande i regel f äb o da r. »De vittna om en form av boskapsskötsel, som 
ännu förekommer i Dalarna och Norrland» (Sahlgren i NoB 1930, s. 137). I vissa fall har 
väl bod haft andra betydelser. Sålunda torde det vanliga Sjöbo(da), som har 3 represen-
tanter inom Älvsborgs län, ursprungligen ha avsett gamla sjöb oda r. 

Namnelementet -bo, där detta är det ursprungliga, återgår på fsv. bo, n. och har säker-
ligen den betydelse 'bostad, gård', vilken är en av de betydelser ordet har i fsv., bl. a. 
även i äldre västgötalagen, och som även antages vara den vanliga hos det motsvarande 
norska namnelementet -bu (NG Indl., s. 46). I ett par fall synes bo ha betecknat en 

i Namnfo• rmen kontrollerad efter originalet i Riksarkivet. 
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gårdsgrupp inom en större by. I S. Vings stora kyrkby (10 mtl) i Ås hd ha nämligen 
sedan gammalt två gårdar på vardera 1 mtl namnet övrabo och två andra lika stora 
gårdar namnet Närabo (av fsv. nädhra 'nedre'). Att det här föreligger fsv. -bo och icke 
-bodha, framgår av de gamla skriftformerna: öfrebo 1392 och Ölrabo 1397, varom se 
ovan. 

Som förled. ingår bo bl. a. i det mer än 20 gånger uppträdande Bos gården, vilket man 
velat sätta i samband med den gamla bo-indelningen; se litteraturhänvisn. hos Franzén 
Vikbol., s. 106, Anm. Enl. sistn. förf. ha »bosgårdarna>>, vilka så gott som genomgående 
äro belägna vid kyrkorna, antagligen »varit ett slags ecklesiastika fogdegårdar, som av-
spegla ett hittills föga känt förvaltningssystem». 

Viktigare litteratur: Norrby, Ydre härads gårdnamn 1, s. 3 ff., Hellquist Et. ordb., 
s. 86, A. Noreen, Spr. Stud. 3, s. 67 f., 113, 0. Lundberg i Sv. Turistfören. årsskr. 1918, 
s. 31 ff., ödeen, Studier i Smål. bebyggelsehist., s. 336 ff., 463, Sahlgren i NoB 1930, 
s. 137, Lundahl, Falb., s. 207, Franzén Vikbol., s. 28 ff., Ståhle, Studier över de sv. ortn. 
på -inge, s. 178, noten, Hedblom, De sv. ortn. på säter, s. 1 ff. 

-boe. Fsv. -boe 'inbyggare' (endast i sammansättningar). Ingår i de dalsländska 
häradsnamnen Tössbo, Valbo och Vedbo vilka urspr. innehålla fsv. gen. pl. -boa, som 
tidigt förkortats till -bo. Dessa namn beteckna alltså från början icke resp. härader 
(bygder), vilkas namn, fsv. Thyssi, fvnord. Yarkniar och Vear, äro bevarade i de 
äldsta källorna (se SO Ä), utan dessas inb y ggar e. I äldre tid äro namnen på -bo 
konsekvent förbundna med ordet härad, medan de i det nutida dialektuttalet uppträda 
utan förbindelse med detta ord. 

bol. Sammanlagt ha i länet ursprungligen funnits minst 160 namn sammansatta med 
bol, varav 90 i Dalsland och 70 i Västergötland. Av dessa sluta numera icke mindre än 
34 på -bo, varjämte ytterligare 5 blivit ombildade på annat sätt. Om förhållandet mellan 
-bo och -bol se sid. 36. Av de nu på -bol slutande namnen ha 4 ursprungligen haft andra 
slutleder, däribland 2 -boda. De osammansatta Bol (Västerg.) och Bolet (Dalsl.) före-
komma vardera 1 gång. 

Av namnen på det av bol avledda -böle, sammanlagt 11, tillhöra 10 Dalsland och 
1 Västergötland, vartill komma 2 Böle, båda i Dalsland. 

Bo/-namnen finnas i samtliga härader utom Ale och Bjärke. I länets västgötadel äro 
de i allmänhet tämligen jämnt fördelade utom i de västra häraderna, som med undantag 
av Väne ha ytterst få namn. I Dalsland är huvudmassan fördelad på Tössbo, Sundal 
och Nordal med resp. 34, 25 och 24, medan Valbo och Vedbo tillsammans endast ha 8. 
Bö/e-namnen äro däremot talrikast i de båda sistnämnda häraderna, resp. 4 och 5. 

Fördelade efter mantal gruppera sig de västgötska bebyggelserna med namn på 
-bol och -böle på följande sätt: byar med 2 mtl vardera: 2; gårdar med 1 mtl: 39; bebyggel-
ser med mindre än 1 mtl: 27, varav 7 torp, nybyggen el. dyl.; ovissa: 4. I Dalsland är 
fördelningen: byar med 2 mtl: 3; gårdar med 1 mtl: 42; bebyggelser med mindre än 1 mtl: 
55, varav 47 torp, nybyggen el. dyl.; ovissa: 3. Beträffande de västgötska bo/-namnen 
märkes, att 9 avse gårdar, som tillhöra eller förr tillhört en by. 

Uttalet av -bol är genomgående -bQk eller -bok, en gång -bae - böle uttalas vanligen 
-bto.ka eller -bah, men därjämte förekommer, ehuru sällan, -bara och -bet'. 

Förlederna i de västgötska namnen äro nästan uteslutande appellativer. Det finns 
icke ett enda säkert fall med personnamn. Den högsta frekvensen uppvisar Tåbol (till 
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tå 'fägata; utkant av by') med 5 representanter, varefter följa Baggebo/ och Klockarebolet 
med vartdera 4, Backabo (urspr. -bol) med 3 samt Ek(e)boket), Forsbol, Hallabo (urspr. 
-bol), Korsbot och Kyrkebol med vartdera 2. Av dessa äro Klockarebolet och Kyrkebol gamla 
appellativer, och det gruppvisa uppträdandet av så många bland bo/-namnen gör det 
troligt, att ytterligare andra av dem ha ett appellativiskt ursprung; detsamma gäller 
om flera av de nedan nämnda dalsländska namnen. I 8 fall föreligga yrkesbeteckningar, 
t. ex. (utom i det nämnda Klockarebolet) i Bondabol, Kanikabol, Kvarbo (Qwädharebol 
1540, till fsv. kvädhare 'sångare'). Djurnamn ingå, utom i det nämnda Baggebol, i Geta-
bolet, Korpebo (urspr. -bol) och ölebo (i Kind; skrives hi fuebor 1542 och nebola 1546 
och innehåller säkerl. fsv. ylva 'varginna'). I Horlaboll 1540, nu försvunnet nybygge, 
ingår bynamnet Hona. — Bland förlederna i de dalsländska namnen synas likaledes 
appellativerna dominera, dock icke så helt som i de västgötska. De vanligaste äro Årbol 
(till fsv. gen. år av å 'å') med 6, Smedsbol med 4 samt Björnebol och Skogsbol med vart-
dera 3 representanter. Åtminstone 12 säkra fall med personnamn finnas, däribland 2 
kvinnonamn. Om de 2 -ingebol se s. 42. — Bland bö/,e-namnen kan nämnas Nyböle, som 
är det enda bök-namnet i länets västgötadel och i Dalsland förekommer 2 gånger. 

Namnelementet bol är samma ord som fsv. bol 'boning; gård, nybygge, torp, på all-
männing el. utmark upptagen lägenhet eller gård; hemman, hel gård' (Söderwall). I 
Nysunds sn i Närke betyder -bol i ortnamn enligt Sahlgren (i Nysunds socken. Minnes-
skrift 1938, s. 85 ff.) 'torp, nybygge'. Att -bol även i Älvsborgs län, framför allt i Dals-
land, jämte 'gård, hemman' även haft betydelsen 'torp, nybygge', framgår av det stora 
antalet bot-namn (se ovan), som representera sådana bebyggelser. Men därjämte har 
man troligen att räkna med den betydelse 'jordstycke, äng', varom se Rietz, s. 45, 
samt SAOB B 3779. En dylik betydelse vill man gärna inlägga först och främst i de med 
namn på husdjur sammansatta Baggebol, som förekommer på 4 ställen, samt Getabolet. 
Ytterligare en annan betydelse tillkommer utan tvivel bol i namnen Björnebol (3 gånger)', 
Korpebo (urspr. -bol) och ölebo samt möjl. även Tranebo (i Veden) och Uvebo (i Kind), 
som i de äldsta källorna omväxlande skrivas -bol och -bo. Här har ordet uppenbarligen 
den från såväl fvnord. som sv. och no. dialekter kända betydelsen 'bo för vilda djur'. 
Jfr om det likabetydande b4li i norska ortnamn NG Indl. s. 46, samt NG 11, s. 33 under 
Bjornebole. I vissa fall, såsom i fråga om de från början appellativiska Prästbot och 
Klockarebolet, är det på grund av den redan i fsv. (se A. Noreen, Altschw. Gramm., 
§ 275) inträdda dialektiska övergången av rd till »tjockt» l omöjligt att avgöra, om s. 
leden ursprungligen är -bol eller -bord = fsv. bordh, n. 'det som är anslaget till underhåll', 
även i den en gång betygade sammansättningen prästabordh 'det som är anslaget till 
prästs underhåll? prestgård?' (Söderwall), vidare ä. nsv. klockarebord m. fl. sammansätt-
ningar; se SAOB B 3903. — Formen böle är det i fsv. endast i sammansättningen land-
boaböle 'arrendators gård' förekommande, av bol avledda böle, n. = fvnord. IMU 'bostad'. 
— Om namnen på -bol och -böle se utom Sahlgren, a. a., A. Noreen, Spr. Stud. 3, s. 66, 
112f. 

borg. Fsv. borgh f. 'borg, fäste, stad'; fvnord. ds., men även 'brant stupande höjd, 
lämpad för anläggande av försvarsverk'; i no. dial. bl. a. även 'mur'. Förekommer osam- 

1  I det ena fallet är det fråga om nuvarande Björkil, gård i Ämåls sn, Tösse hd, som 1397 skrives Bier». 
bol (SO.Ä. 17, s. 66 f.). — Namnet Björaebol förekommer dessutom på 3 håll i Värmland; se SOV 4, s. 10 och 
39, samt 14, s. 29 (under Björby). 



40 

mansatt 3 ggr och som förled i 7 eller 8 namn. I Borrås, uttalat Ukas, av äldre Borgarås, 
där förleden är den fsv. gen. borgar, har först g fallit bort, varefter *Borareisl samman-
dragits till Borrås. Exempel på g-bortfall efter r är, särskilt i namnelementet borg, icke 
sällsynt. Jfr OGB 1, s. 50; Lundahl Falb., s. 136 under Torsholriben, samt s. 139 under 
Törestorp. 

Ingår som s. led i 8 namn, av vilka det ena (Bratteborg, SO Ä 7: 2, s. 190) uppträder 
först 1872. I 4 namn, staden. Vänersborg, länen. Älvsborg samt de nu försvunna Dala-
borg och Stynaborg (varom se ovan, s. 16) betyder borg 'fäste, befäst slott'. Kanteborg 
(SO Ä 12, s. 86) är möjligen uppkallat efter den engelska staden Canterbury (se 0. Lund-
berg i NoB 1914, s. 255). Av de två återstående, som båda lyda ödeborg, är det ena tro-
ligen en ombildning av ett urspr. Utberg (se SO Ä 19, s. 156), medan det andra, by- och 
sockennamnet ödeborg, synes innehålla borg i den ovannämnda, från fvnord. kända bety-
delsen, vilken är den ursprungliga och vilken troligen tillkommer åtminstone de flesta 
av länets övriga borg-namn. 2  Något samband mellan gårdar eller byar med namn på 
-borg samt s. k. fornborgar, vilket eljest är känt från flera håll, 8  synes icke vara påvisat 
inom länet. Däremot ingår ordet borg i namnet på en dylik fornborg; se härom under 
naturnamnen s. 95. 

botten. Fsv. botn m. 'botten'. Förekommer osammansatt i ett fåtal namn och be-
tecknar 'det innersta av en lokalitet' (t. ex. en sjö) jfr fvnord. sinne. dal-, fiar6arbotn 
'den innersta delen av en dal resp. fjord.' Se Hellquist Sjön., s. 118 f. samt NG Indl. 
s. 45. 

bro. Fsv. bro f. 'bro'. Förekommer osammansatt (Bro) i tre namn. Ingår som förled 
i ett stort antal namn och som g. led i ett mindre antal. Åtminstone i Jordbron (SOÄ 5, 
s. 50) har ordet antagligen den urspr. bet. 'vägbank, över sank mark anlagd väg', varom 
se Sahlgren i Uppl. fornm.-för. tidskr. 26, s. 92 f. 

brunn. Fsv. brunder m. 'brunn'. I västgerm. språk betyder ordet både 'brunn' och 
'källa'. I sv. och no. dial. har brunn även bet. 'damm, göl', och med denna bet. ingår 
ordet i flera svenska ortnamn; se E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 27 f., och där 
anf. litt. Ingår osammansatt i by- och sockennamnet Brunn. Som förled torde ordet 
med säkerhet ingå åtm. i det på 6 håll uppträdande Brunnsgården. Sådana namn som 
Brunsered, Brunshult och Brunstorp, uttalade bruns-, kunna innehålla gen. sg. antingen 
av brunn eller av det från f sv., fvnord. och fda. kända mansn. Brån, med tidig för-
kortning av u framför konsonantgrupp. Man har även, särskilt för de båda förstn. 
namnen, att räkna med det s. 40 omnämnda brun 'bryn, kant': — Som s. led ingår ordet 
endast i Käringebrunn och Sollebrunn, båda i Bjärke hd. Den i SO Ä 3, s. 10 och 52, 
givna förklaringen, att s. leden i dessa namn är fsv. bruni 'brand', här i bet. 'svedjefall', 
är både med hänsyn till skriftformerna och dialektuttalet (-brun) oantaglig. 

bråna. Ä. nsv. (se SAOB B 4439 f.) och sv. dial. (Rietz, s. 53) bråna f. 'svedjeland', eg. 
samma ord som fsv. broni (bruni) m. 'brand' och uppkommet genom att den böjda for-
men i sg. av detta ord, brona, uppfattats som ett femininum av typen kirki'a 'kyrka'. 

1  Jfr skrivn. Borrords 1575, Böraril s 1582, Bdrards 1584. 
2  Jfr om borg i denna bet. i danska ortnamn J. Steenstrup i NoB 1914, s. 132 ff., samt R. Knudsen i 

NoB 1944, s. 57 ff. 
i Se Sahlgren i Halländsk bygdekultur, s. 88. 

Det maskulina fsv. bruni ingår, i bet. 'svedjeland', i Brunared. 
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Förekommer osammansatt i gårdn. Bråna, vars äldsta kända form (j Brunena 1380) 
uppvisar tidig övergång till feminint genus. Ingår som s. led i gårdn. Jonsbråna och 
Raglebråna, båda i Järns sn, Nordals hd, Dalsland. 

bråte. Fsv. broti m. 'förhuggning, bråte', sv. dial. bråte 'hop av fällda eller kullfallna 
träd; rishög; svedjeland' m. m. (Rietz), den senare bet. anförd från Värmland. Före- 
kommer osammansatt i Bråta (4 ggr) och Bråten (11. ggr). Ingår som förled i 6 namn och 
som s. led i 10 namn. Om man på -bråte se A. Noreen, Spr. stud. 4, s. 98 ff., OGB 18, s. 
58 f., Sahlgren i Nysunds socken. Minnesskr. 1938, s. 88 f. 

bräcka. Fsv. bräkka (endast i sammans. .fiangbreikka med oviss innebörd), fvnord. 
brekka f. 'brink, backe'. Ingår i ett fåtal namn. 

bugh se båge. 
bugher se båge. 
by. Det sammanlagda antalet av länets namn på -by(n) och -bön är 252, av vilka 8 

äro ombildningar av andra namn, däribland 2 på urspr. -bygd. Huvudparten kommer 
på Dalsland, som har icke mindre än 212 namn, däribland samtliga 6 på -bön. Av de 
dalsländska namnen ha alla utom 14 bestämd form, vilken i några fall är dokumenterad 
redan på 1300-talet, medan å andra sidan i ett par fall 1300-talsformer med den obe- 
stämda formen -by uppträda i namn, som nu ha bestämd form. Bland de 40 namnen i 
länets västgötadel är det endast 4, som ha bestämd form, och av dessa tillhöra 3 (däri-
bland 1 innehållande det urspr. appellativiska Kyrkobyn) de längst i väster liggande 
häraderna Väne och Vättle, medan det återstående (Kyrkebyn) tillhör Bollebygd. Här-
till komma 24 osammansatta namn: 1 By, 4 Byn och 19 Bön, samtliga, utom det först-
nämnda, i Dalsland. 

Av de sammanlagt 33 bebyggelser i länets västgötadel, vilkas namn såväl i skrift 
som uttal alltid ha den obestämda formen by och i intet fall innehålla personnamn, äro 
28 byar med minst 2 mtl, 3 gårdar med 1 mtl vardera. Bland de 14 motsvarande dals- 
ländska bebyggelserna är 1 en by, 11 gårdar med 1 mtl vardera, 1 en bebyggelse med 
mindre än 1 mtl och 1 oviss. De övriga bebyggelser, vilka ha namn, som med säkerhet 
ursprungligen innehålla orden by eller bö, vanligen i best. form, och för vilka mantals-
uppgifter finnas, ha följande rangordning: byar (med 2 mtl: 8; gårdar med 1 mtl: 117; 
övriga: 93. 

By-namnen äro representerade i samtliga härader. Den geografiska fördelningen är 
mycket jämn i länets västgötadel. Vad Dalsland beträffar, ligga by-bebyggelserna tätast 
i Nordal, som har 50, och glesast i Valbo, som har 19. 

Beträffande uttalet, som i allmänhet står i överensstämmelse med den för de olika 
dialekterna normala ljudutvecklingen, förtjänar endast nämnas, att i Dalsland fler- 
städes den bestämda slutledsformen -byn uttalas -bin eller -ban. Det förra uttalet är 
antecknat från Tössbo och det senare från Vedbo. Vokalförändringen är i båda fallen 
att tillskriva ställningen i svagtonig stavelse. 

Om man undantar det först på 1600-talet uppträdande och då endast 2 gånger före-
kommande Suen(n)sbyn(n), binamn till det 1546 i formen Suensryd betygade Svensered 
i Vättle, samt Surteby i Mark, vars förled är ett ånamn, innehålla samtliga namn i länets 
västgötadel appellativiska förleder, av vilka nästan alla äro etymologiskt genomskinliga. 
Det är egentligen endast förleden i by- och sockennamnet Tärby i Ås, som bereder svå- 
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righeter (se SO Ä 14, s. 153). Den högsta frekvensen uppvisar Lund-, som förekommer 
3 gånger. Av de 13 dalsländska namn på -by, vilka äro typologiskt jämförbara med de 
västgötska, innehålla 8 väderstrecksbeteckningar: 3 Vässby (av Väst-)  3 östby och 2 
Notby. Vidare kan nämnas, att även bland de dalsländska namnen finnes 1 Lund by. 

Namnen på -byn (och -bön), vilka som nämnts utgöra den vida övervägande delen och 
huvudsakligen äro hemmahörande i Dalsland, äro i omkring 100 fall med säkerhet 
sammansatta med personnamn, däribland 6 kvinnonamn. I 5 fall uppträda personnamn, 
som inkommit först med kristendomen, nämligen i Nilsbyn, Persbyn, Tomasbyn och 
Jakobsbyn (2 ggr). Sistnämnda namn innehåller dock enligt E. Noreen i NoB 1917, 
s. 96, ursprungligen icke namnet Jakob utan ett mot det fvnord. mansnamnet JkuU 
svarande fsv. *Iakul. Inbyggarnamn, urspr. i fsv. gen. pl. på -unga och -inga, ingå i de 
10 dalsländska namnen på -ungebyn och -ingebynl: Flåtungebyn; Flatungebyn och Fla-
tingebyenn, äldre namnformer (150044 av nuv. Flatebyn; Gapungebyn; Gullungebyn; 
Gur(r)ungbyen 1546, nu försvunnet namn på en tomt (SO Ä 15, s. 26); Gyltungebyn; 
Hålsungebyn; Svalungebyn, Svecklingebyn; Trollungebyn. Dessa namn äro av samma typ 
som de likaledes dalsländska -ingebo(1) (4 ggr), -ingerud (2 ggr), -ingesäter (1 gg) och 
-ingetorp (1 gg), vilka äro följande: Btisingebo, Kingebol (Kiidingäboll 1540), Ylingebol, 
Yllingebol; Källingerud, Låkungerud, Svennungerud; Hillingsäter; Esslingetorp. Namn-
typen motsvaras i länets västgötadel av 4 namn, däribland 3 på -ingared, nämligen 
Kölingared, Skönningared och Stinningara; därjämte Hunghult, som skrives Hudyn ge-
holt 1540. De flesta av dessa namn synas beteckna utflyttningar, dvs, ange gården eller 
byn såsom grundad av folk från en annan gård eller by. Sålunda anger by- och sockenn. 
Kölingared, att byn grundats av utvandrare från byn och socknen Kölaby2, gårdn. 
Svalungebyn, Öra sn, Nordals hd, torde beteckna en utflyttning från Svalhede, gård i 
Grimstads sn, Sundals hd, osv. Se härom Sahlgren, Västgötska ortnamn av typen Kö-
lingared (Lunds univ. årsskr. 1918); se även Ståhle, Studier över de sv. ortn. på -inge, 
s. 48 ff. På annat sätt är möjligen det dalsländska gårdn. Flåtungebyn att bedöma. Det 
skrives äldst (1540) Flatabyn, vilket kan vara gårdens ursprungliga namn. Detta kan 
sedan ha ersatts av Flåtungebyn (Flottungebyenn 1546), som i så fall innehåller gen.pl. 
av ett till det ursprungliga gårdn. bildat inbyggarnamn *Flatungar; se härom Ståhle 
a. a., s. 51 f. Utanför länet finnes typen företrädd på flera olika håll; se förteckningen hos 
Hellquist, Om sv. ortn. på -inge, s. 207 ff. I Danmark (på Nordsjälland) finnas enl. Kr. 
Hald i Acta phil. scandinavica 1945, s. 268 ff., tre namn på -ingeröd.8  — Appellativer 
ingå med säkerhet i ett 40-tal namn, bland vilka det vanligaste är Låttsbyn eller Låssbyn 
av fsv. Lopts-, som förekommer på 5 ställen. Detta namn, som i SO Ä anses innehålla 
mansnamnet Lopt, är tvivelsutan, liksom det motsvarande norska LoptsbYr, varom se 
Fritzner och NG 5, s. 460, ett ursprungligt appellativum med betydelsen 'gård försedd 
med loftsbyggnad.' 

Ortnamnselementet by är samma ord som subst. by, vilket i fsv. (byr m.) dels har bet. 
'bostad, enstaka gård', dels 'by'. Ordet är avlett av roten i verbet bo, fsv. bo(a) och torde 
urspr. ha varit ett abstraktum med bet. 'boende, bebyggande', sedan med konkret bet. 

Ett ännu kvarlevande inbyggarnamn på -unge i Dalsland är enl. Noreen Ärtem., s. 54, laxunge 'person 
från Laxarby socken'. 

Det elliptiska bildningssättet *Kölingar till Kölaby har urgerm. ursprung. Se Lundahl i NoB 1937, 
s. 35f. 

3  Se härom Lundahl i NoB 1946, s. 57. 
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'boplats, bebyggelse', varav 'gård' och 'by'.' Enligt Ståhle, a. a., s. 553 ha ortnamnsele-
mentet -by och inbyggarnamnselementet -boar, vilket sistnämnda, liksom by, är avlett 
av roten i verbet bo, i fornspråklig tid varit varandras naturliga komplement, ett för-
hållande som framträder ännu i de medeltida källorna i den speciellt för östra Sverige 
karakteristiska korrespondensen mellan ortnamnen på -by och inbyggarnamnen på 
-boar. Det endast i Dalsland uppträdande bö är en västnordisk biform härtill och mot-
svarar fvnord. bär. För huvudstommen av de svenska by-namnen, som kännetecknas av 
att de icke äro sammansatta med personnamn, antar Hellquist, De Sv. ortn. på -by, s. 
94, betydelsen 'by' i nutida svensk mening. Just frånvaron av personnamn i förlederna 
anser Hellquist tyda på att dessa namn icke från början avse enstaka gårdar, vilka 
sedermera utvecklats till byar genom hemmansklyvning eller. sammanflyttning. Denna 
slutsats torde dock vara förhastad. 

Rörande de svenska by-namnen i allmänhet, deras bildning, utbredning och ålder, 
hänvisas till Hellquists redan nämnda grundläggande monografi. Namntypen anses av 
Hellquist i stort sett vara en skapelse av vikingatiden. Vad åldersbestämningen av 
Älvsborgs läns by-namn beträffar, är det, redan efter det som förut nämnts, tydligt, att 
namnen i länets västgötadel på det hela taget äro äldre än de i Dalsland. Detta framgår 
även av flera andra omständigheter. Sålunda utgöres nära V. av de västgötska namnen 
av sockennamn, medan av de dalsländska icke ett enda ursprungligt by-namn tillhör 
denna namngrupp. Att de dalsländska namnen till stor del äro tämligen unga framgår 
vidare av bebyggelsernas ringa storlek. Nära hälften kommer, som tidigare nämnts, ej 
upp till 1 mtl, och däribland utgöres huvudmassan av torp, utjordar o. dyl. Slutligen 
erinras om de namn, som innehålla kristna personnamn, vartill kan läggas det på 3 håll 
förekommande Korsbyn, vars förled sannolikt utgöres av det med kristendomen in-
komna kors (lat. erux); se härom Hellquist, a. a., s. 118. Bland de västgötska namnen 
är Mölneby i 'Kind av intresse i dateringshänseende, då dess förled, fsv. mölna 'kvarn', 
med motsvarigheter i &e övriga germ. språken, ytterst återgår på det senlatinska molina. 
Detta ord inlånades dock ej direkt i de nordiska språken utan inkom först genom för-
medling av det feng. myln och kan alltså på nordisk botten ej vara äldre än yngre järn-
åldern; se Hellquist, a. a., s. 117. Möjligen är namnet Mölneby från början ett appellati-
vum, något som beträffande det ursprungligen formellt identiska östgötska socken-
namnet Mjölby antages av T. Hederström, Fornsagor och eddakväden, sid. 18 (jfr Hell-
gnist, sist anf. st.), som påpekar, att den ifrågavarande boplatsen tydligen är mycket 
gammal och därför tidigare måste ha haft ett annat namn, vilket så småningom utträngts 
av den till att börja med rent appellativiska benämningen Mölnoby. Det ligger nära tlil 
hands att förmoda detsamma i fråga om det västgötska namnet, som tillkommer en stor 
by med 6 mtl, belägen i den på fornminnen rika (se SO Ä 7: 2, sid. 15) socknen Frölunda 
(obs. namnet!), som tillhör det stråk utmed Ätran, vilket är Kinds härads äldsta och 
förnämsta bygd; slätten kring Frölunda är den tätast bebyggda i hela häradet. 

Viktigare litteratur utom den redan nämnda: Hellquist i Lidingön och dess natur 
(Sthlm 1927), s. 36 ff., Et. ordb., s. 115 f., Sahlgren Hälsingb. ortn. s. 125 f., dens. i 

i Ordets stambildning och betydelseutveckling äro omtvistade; se Hellquist, Et. ordb., s. 115, v. Friesen 
i Xenia Lideniana, s. 237, dens. i Symbolae philologicae 0. A. Danielsson octogenario dioatae, s. 87 ff., dens. i 
NoB 1930, s. 91, C. I. Ståhle, Studier över de sv. ortn. på -inge, s. 552. 
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NoB 1927, s. 18 ff., och i ANF 50, s. 287 f., D. Palm i Västsv. hembygdsstud. tillägn. 
Hj. Lindroth, s. 58 ff., Franzén Vikbol., s. 10-42, och i Nord. kultur 5, s. 140 ff. 

bygd. Länet har att uppvisa 13 namn, som antingen nu äro eller förut varit sam-
mansatta med -bygd. Av de sistnämnda ha 2 ombildats till -by och 1 till -bo, 1 har för-
svunnit och 1 (Kalvsbygeken) i Kind) är ett endast tillfälligt uppträdande binamn' (till 
sockennamnet Kalv). Därjämte finnes ett osammansatt Bygd. 

Endast 2 av namnen tillhöra Dalsland; båda finnas i Vedbo. De 11 västgötska nam-
nen äro fördelade på följande härader: Mark 6, Kind 2, Bollebygd 1, Kulling 1 och Ås 1. 

De båda dalsländska namnen Laxarby och Steneby, vilka urspr. slutat på -bygd och 
endast förekomma som sockennamn (SO Ä 19, s. 56, 104) — det sistnämnda användes dock 
numera i orten även om en gård — äro säkerligen från början icke bygdenamn, som D. 
Palm i NoB 1927, s. 150, menar, utan gårdnamn, sannolikt avseende de gårdar, som nu 
kallas Stommen resp. Steneby prästgård (1540 Stenaby Stomp); jfr Lundahl i NoB 1945, 
s. 162 ff. De övriga äro knutna till bebyggelser av följande storleksordning: 1 by med 
3 mt12; 7 gårdar med 1 mtl vardera; 1 nybygge. 

Uttalet är i de flesta fall -bojd. Därjämte förekommer -byjd och -bg vardera 1 gång. 
Om -be. se  SOÄ 9: 1, s. 157. 

Bland de i några fall oklara förlederna finnas både appellativer och personnamn. 
Namnelementet bygd är samma ord, som nsv. bygd, fsv. bygdh, f. 'bebyggande; be-

byggd plats; bygd'. I ortnamn har ordet mera sällan den sistnämnda betydelsen. Ett par 
säkra exempel härpå från Älvsborgs län äro det redan nämnda Kal/vsbygd samt socken-
namnet Skogsbygden (tidigast 1550: Norska Skobygd; se SO Ä 8, s. 231), av vilka det 
sistnämnda egentligen är ett appellativum = västg.-dial. sh)bhid 'skogsbygd'. I det 
överväldigande flertalet fall ingår bygd i namn på gårdar (mycket sällan större be-
byggelser än hela hemman), och betydelsen kan i dessa namn icke vara 'bebyggd trakt', 
såsom ordet översättes i SOL Troligen betyder bygd här urspr. 'nyodling, nybygge', 
såsom föreslås av Sahlgren i NoB 1923, s. 182. Enl. Hellquist, De svenska ortn. på 
-by, s. 99, not 1, är bet. möjligen 'bostad, byggnad, stuga'. 

Namnen på -bygd förekomma huvudsakligen i Småland, Västergötland och Öster-
götland. De torde i stort sett ha tillkommit under medeltiden. Se närmare härom liksom 
om namntypen i allmänhet D. Palm i NoB 1927, s. 133 ff. 

båge. Det med stadsnamnet Arboga urspr. identiska sockenn. Alboga kan innehålla 
gen. sg. el. pl. av fsv. boghi, bughi m. 'båge' el. gen. pl. antingen av fsv. bugh, n. 'krök-
ning' eller av ett med det liktydiga fvnord. bugr m. urspr. identiskt fsv. *bugher. En 

1  I SOÄ 7: 2, s. 78 f., anföras 2 namnformer, av vilka den ena, Kallizbygd, finnes i ett av Gustav Vasa 
i januari 1543 utfärdat brev, återgivet i Gustav I:s registratur 15, s. 4. Sammanhanget ger otvetydigt vid han-
den, att det här är fråga om b ygde n, dvs. socknen Kalv, och icke den likanämnda gården. Den andra 
namnformen, Kalfizbygden, som anträffas i Rasmus Ludvigssons krönika om Gustav Vasa, tryckt i Hist. 
handl. 20, s. 81, förekommer i en redogörelse för de händelser just i januari 1543, som avhandlas i Gustav Vasas 
nyssnämnda brev, varför det är uppenbart, att Ludvigsson använt sig av detta brev vid utarbetandet av sin 
krönika. 

2  Här avses Bollebygd i socknen och häradet av samma namn. Enl. SOÄ 4, s. 28 och 48, användes detta 
namn dels om gården Bollebygd Prcistgdrden, som 1540 kallas Ballaby stomp, dels några gånger under 1500-talet 
om den by med 2 gårdar, som eljest liksom nu kallas Kyrkebyn. Palm a. a., s. 135, antar utan grund, att sist-
nämnda by är sent tillkommen. Det är icke b y n som är ung utan namnet som är ungt. Den från början 
appellativiska benämningen Kyrkebyn har ersatt det gamla namnet Bollebygd. Antagligen ha de båda gårdarna 
i Kyrkebyn legat nära kyrkan, medan prästgården legat längre bort, varför man känt ett behov av att skilja 
de förra från den senare. 
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oböjd form av tsv. bugh, ingår urspr. i de med samma förled (gen. sg. är av fsv. å 'å') 
sammansatta Årebo och Årbo i Mark (SOÄ 9: 1, s. 116 f., 138 f.). Jfr fsv. abugh 'åkrök' 
med förleden i stamform. 

bås. Fsv. (Hälsingelagen) bås m. 	för djurfångst', sv. dial. bås 'fälla för fångande 
av större djur'; se, t. ex. J. Kjellström, Hälsingelagen tolkad, s. 94 f. Ingår, utom i de 
båda dalsländska by- resp. gårdnamnen Båsane och Båsen, varom se Sahlgren i NoB 
1920, s. 161 f., möjl. (jfr dock s. 43) som s. led i bynamnet Björboås, Björketorps sn, 
Bollebygds hd, skrivet Biörbaas och Biörboåss 1547, samt i det äldre namnet på nuv. 
gården Röret i Nårunga sn, Gäsene hd, vilket skrives Biörnåås 1560, Biärnnås 1566, 
Biorboåss 1572, Biörboås 1580, Biörboåss 1590, Biörbås 1620 osv. Det förra förklaras i 
SOÄ 4, s. 4, innehålla ett urspr. *Björnabo, det senare lämnas i SOÄ 6, s. 150, oförklarat. 
Båda namnen kunna vara etymologiskt identiska med fvnord. bjarnbcis m. 'fälla till att 
fånga björn med'. Se närmare om »björnbåsen» Sahlgren i NoB 1920, s. 162 f. 

bäck. Ingår i ett flertal namn. 
bälg (bälj) se *bälle. 
*bälle. Fsv. *bälte m. 'knöl', i ortnamn väl med bet. 'höjd', obruten biform till sv. 

dial. bjälle m. 'knöl' (Rietz; Gotländsk ordbok, redig. av H. Gustavson, 2, s. 1125, under 
tå), ingår antagligen urspr. i gårdn. Trombäljen. Namnet skrives Trundbelli, -belle o. dyl. 
i alla de äldsta beläggen, varför förklaringen i SOÄ 16, s. 99, enl. vilken namnet ur-
sprungligen innehåller ordet bälg, icke kan vara riktig. 

böle se bol. 
bö se by. 
dal. Ingår i ett flertal namn. 
damm. Fsv. damber m. 'damm, dammbyggnad'. Förekommer osammansatt i byn. 

Dammen. Ingår som förled i gårdn. Dammkärr och som s. led i ett tiotal namn. 
drag. Jfr s. 90 f. Fsv. dragh, n. 'dragande, dragning', sv. dial. drag med en mängd skilda 

betydelser, av vilka följande kunna väntas vara representerade i ortnamn: 'sträckning, 
trakt; fjärd, havsvik; strömvatten mellan två sjöfjärdar; smalt näs; liten rännil, som 
rinner fram ur en källa.' (Rietz). Ingår osammansatt i det på två håll förekommande 
Draget, det ena med obekant syftning (SOÄ 3, s. 16), det andra avseende en likabenämnd 
dalgång (SOÄ 12, s. 44). Som förled ingår ordet i ett fåtal namn, i allmänhet, efter vad 
det vill synas, åsyftande läge vid sankmarker eller vattendrag; se SOÄ 7: 2, s. 94; 6 s. 
30, 128. Som s. led förekommer det i tre namn. I det ena, Mossdraget, har ordet enl. 
A. Janz6n i NoB 1940, s. 150, närmast bet. 'strömdrag'. För Näverdraget antas i SOÄ 16, 
s. 87, bet. 'ställe där man dragit näver av träden'. Bodraget (SOÄ 16, s. 66) är oförklarat 
Om drag i ortn. se  NG Indl., s. 47, Lindroth i STOD 3, s. 195, OGB 3, s. 40, 157; 5, s. 
125, E. Abrahamson i NoB 1925, s. 112 ff., Mod&r, Färdvägar och sjömärken, s. 97 f. 
och där anf. litt., Franzén Vikbol., s. 186 ff. 

*drägh. Ett med det förutn. drag närbesläktat fsv. *drägh synes ingå i åtminstone 
två namn, näml. det nu försvunna Dreiggsmåssa 1795, Drägsmåse 1805 m. m., samt 
sockennamnet Sexdrega. Det förstn., varom se SOÄ 8, s. 256, under Gröneslätt, sam-
manhänger med namnet på den närbelägna lägenheten Dräget, som i SOÄ, a. st., anses 
innehålla ett *drägh, bildat till fsv. dreigha, biform till draga, och i SOÄ 1: 2, s. 6, under 
hänvisning till Hellquist, Sjön. 1, s. 94, förmodas ha samma bet. som drag och dråg 'dal-
sänkning'. Hellquist, a. st., konstruerar som grundord till sjön. Dräjen i 5. Tjusts hd. 
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Kalmar 1., ett fsv. *drcegh, besläktat med elråg och med bet. 'stråk' el. dyl.' I Sexdrega, 
som äldst skrives Sexdrethum. (1312) ingår enl. SO Ä 7: 1, s. 210, urspr. fsv. drät 'dragning', 
även i smns. fiskacirät 'notdragning', tidigt (jfr skrivn. (in) Sexdräghum 1314) utbytt 
mot ett av det liktydiga fsv. dragh efter verbet drägha ombildat *drägh. Namnet i sin 
helhet skulle alltså beteckna »ett ställe med sex olika platser för fiskfångst genom not-
dragning». Troligen ingår f sv. *drägh även i bynamnet Drägved, 1386 skrivet Dräguidhi, 
vilket enl. SO Ä 7: 2, s. 54, »troligen avser namnet på den nära liggande Dräggsjön>>. Sistn. 
namn anses i SO Ä 7: 2, s. 277, möjligen innehålla ordet drägg 'bottensats'. Det synes 
dock sannolikare, att sjön uppkallats efter byn, vars namn uttalas drckgve. Genom ellips 
för *Drägvecissjön uppkom så Dräggsjön (skrivet efter uttalet med långt g). 

drät se *drägh. 
ed. Fsv. edh n. 'ställe där farkoster måste dragas förbi ett vattenfall eller mellan 

två vattendrag'; fvnord. cid n. ds.; dals1.-dial. ed, 'ed, smalt land mellan två vatten' 
(Noreen Ärtem., s. 70). Föreligger osammansatt i det på 4 håll i Dalsland uppträdande 
Ed, varav det ena är by- och sockennamn. Ingår som förled i ett fåtal namn; som s.led 
endast i Suled. 

ek. Fsv. ek, f. 	Förekommer som s. led endast i det på tre håll uppträdande 
Skottek (SOÄ 11, s. 54). Huruvida ek (och icke eke, varom se nedan) ingår som förled i 
något av länets namn, är i brist på tillräckligt gamla former omöjligt att avgöra. 

eke. Fsv. eke, n. 'ekskog, ekdunge'. Förekommer osammansatt i Eke och ingår som 
förled i ett flertal namn; jfr under ek. Ingår som s. led endast i namnen Dannike och 
Rävike, med åtminstone redan under 1500-talet inträdd försvagning av e till i på grund 
av ställningen i obetona4 stavelse. 

fall. Sv. dial. fall, n. 'sluttning; åkervång; skifte; svedjeland' (Rietz), -urspr. samma 
ord som fsv. fall, n. 'fallande, fall'. Ingår endast i Romnefall. Möjligen har ordet här, 
såsom antages i SO Ä 6, 8.114, bet. 'svedjeland'. Om namn på -fall se A. Noreen, Spr. 
stud. 4, s. 99, ödeen, Studier i Smål. bebyggelsehist., s. 476 f. 

fjord. Ingår endast i det först 1877 i jordeboken införda lägenhetsnamnet Hästefjord, 
efter sjön Hästefjorden. 

fjäll. Fsv. fiäl n. 'fjäll, berg'. Förekommer osammansatt i byn. Fjäll samt i det på 
tre håll uppträdande by- och gårdn. Fjälla. Ingår som förled i 4 namn och som s. led 
i lika många namn. 

fjärding. Ingår endast i namnet på den till Hjällsnä,s by hörande gården Gatefjärding. 
Innebörden oviss. Se SO Ä 13, s. 73. 

flåg. Västsv. dial. flåg, flug 'brant bergsstup', varom se Rietz, s. 150, OGB 1, s. 160; 
fvnord. och no. dial. fog, flug, n. Ingår endast i Stjärnflåget. 

fors. Fsv. fors. Förekommer osammansatt i bynamnet Fors (2 ggr), av vilka det ena 
därjämte är sockennamn, vidare i bynamnet Forsa (gammal böjningsform i pl.) samt 
i de båda dalsländska gårdnananen Forsane (best. form pl.). Ingår som förled i ett fåtal 
namn och som s. led i ett 20-tal namn. 

fälle. Ä. nsv. och sv. dial. fälle, n. 'fälld skog, hygge' (SAOB F 2075). Ingår med 
säkerhet endast i de båda dalsländska gårdn. Sandfället och Sälgefället. 

Jfr f. ö. om *drag i ortn. Kr. Held i Danske Folkemaal 7, s. 76, not; NG 12, s. 133; Franzén Vikbol., 
s. 189. 
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gata. Fsv. gata f. 'väg, gata', sv. dial. gata 'byväg; kreatursväg'. Förekommer osam-
mansatt i den ur den fsv. böjningsformen i sg. gatu utvecklade formen Gate samt i den 
på 7 håll uppträdande best. formen Gatan. Ingår som förled i 14 namn, därav 13 Gate-
gården (Gatu-), och som s.led i tre namn. 

gilja. Det från Bohuslän kända dial.-ordet gilja, f. 'hålväg, bergsväg, höglänt mark 
mellan tvenne berg; bergspass, skogspass' (Rietz; jfr OGB 2, s. 172; 3, s. 241). Ingår 
endast i gårdn. Spjutgiljan. 

grav. Fsv. graf, m. 'grav, grop'. Förekommer osammansatt i Graven. Ingår som 
förled i 5 namn och som s.led i 4. För samtliga namn antages i SOÄ bet. hos grav vara 
'fördjupning i terrängen' utom betr. de två med Kul- 'kol' sammansatta, där bet, givet-
vis är 'grävd håla'. Emellertid har man även att räkna med grav i den bet. 'fallgrop för 
fångande av vilda djur', som är känd från de gamla landskapslagarna. Se Sahlgren i 
NoB 1920, s. 155 ff. 

gren. Fsv. gren f. 'gren'. Föreligger, i gammal plural böjningsform, i gårdn. Algrena 
(SOÄ 7:1, s. 258) av fsv. *Årgrena, till fsv. gen. år av ä 'å', åsyftande gårdens läge vid 
två grenar av en å. I Grenhult föreligger enl. förslag av Sahlgren i SOÄ 7: 2, s. 119, 
urspr. dial.-ordet gräng 'granskog'. 

gård. Fsv. gard her, in. 'gärdesgård'. Förekommer osammansatt i gårdn. Gård, 
Gårda (gammal böjningsform i pl.) och Gården. Som förled i ett flertal namn, vari- 
bland tre med -stad som s.led, av vilka två nu skrivas Galstad (SOÄ 6, s. 12; 8, s. 250), 
varom se s. 74. Ingår som s.led i ett mycket stort antal namn, av vilka samtliga äro 
gårdnanm utom Vårgårda, vilket är namn på en by och tillika är länets enda samman- 
satta namn, som urspr. innehåller den gamla pluralformen -gårda.1  Huvudmassan, som 
har den best. formen -gården, tillkommer de enskilda gårdarna inom de gamla byarna. 
Förlederna utgöras i regel av personnamn och yrkesbeteckningar eller av adjektiv, 
som beteckna storlek, läge osv., t. ex. Anders Bengtsgården, Skomakaregården, Store-
gården, Nordgården, Nedregården o. dyl. 

*gänghia? Ett dylikt fsv. ord, formellt motsvarande no. dial. gjengja f. 'et Stykke 
naturlig Eng i en Skov eller i Kanten af en Sump' (Roas), men med oviss betydelse, 
ingår troligen i gårdnamnen Lingen, Sundginge, Killegingen (detta nu försvunnet) och 
Huvudgingen, samtliga i Vedbo hd i Dalsland. 1 SOÄ 19, s. 185, förmodas s.leden vara 
ett med det nämnda norska dialektordet »nära sammanhängande fem. gäng». Emellertid 
tyda skriftformerna, som föreligga från och med mitten av 1500-talet och så gott som 
uteslutande ha -g(i)enge (i de äldsta beläggen), -ginge (något senare) och -gingen (sent), 
avgjort på en böjningsform -gänge, utvecklad ur ett fsv. *-gänghio, till ett feminint 
*-gänghia. Samma ord ingår enl. SOV 11, s. 28, i ett nu försvunnet värmländskt namn, 
som 1568 skrives Skammen genge. 

gärde. Fsv. gård lie n. 'stängsel; inhägnat jordstycke'. Förekommer osammansatt 
i gårdn. Gärde och by- och gårdn. Gärdet. Som förled ingår ordet med säkerhet endast 
i by- och sockenn. Gärdhem. Kan dessutom ingå i namn, som börja på Gärds- (7 st.). 
Åtminstone ett av dessa, Gärdskulla (SOÄ 14, s. 28), innehåller emellertid urspr. ett 
Hjälms-, och i de övriga kan föreligga gen. av fsv. manen. Gärdh. På flera håll har ordet 
som s. led förkortats till -gärd, uttalat -jcek o. dyl. 

liagg4rda i Mark skrives äldst (1546) -gord, -gddrdenn o. dyl. 
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hage. Fsv. haghi m. 'inhägnad; inhägnad mark, hage'. Förekommer osammansatt 
på 8 håll i formen Haga (gammal böjningsform i sg. el. pl.), av vilka ett är bynamn och 
de övriga gårdnamn. Ingår som förled i ett flertal namn, däribland det på två håll 
uppträdande hem-namnet Hajom. Ingår som s.led i ett fåtal namn. 

hak se haka. 
haka? By- och sockennamnet Asaka, som har motsvarigheter på flera andra håll, 

särskilt i Skaraborgs län, innehåller antagligen plur. av ett ord haka (och i så fall tro-
ligen eg. samma ord som nsv. haka) eller hake eller hak 'utsprång, något utskjutande 
eller uppskjutande'. Se Sahlgren i NoB 1922, s. 138 ff. 

hake se haka. 
hale. Fsv. hali m. 'svans'. Ingår i Rävsalen och det nu försvunna Oxala (gammal böj-

ningsform i sg.) (SO Ä 4, s. 60), det sistn. urspr. tillkommande den sjö, som nu kallas Oxa-
lasjön, samt sannolikt även i Järsalen, varom se A. Janzen i NoB 1940, s. 137 ff. Om 
namn på -kali se f. ö. Sahlgren i Ortn. -sällsk. i Uppsala årsskr. 1941, s. 8 f. 

hall. Fsv. hal f. 'häll, sten', västg.-dial. hall f. 'häll, flat sten' (Götlind Västerg. 
folkm. 1, s. 117). Betydelsen i ortn. är väl dels 'häll', dels 'klippa' eller 'berg' (jfr s. 92). 
Betr. den sistn. bet. jfr Sahlgrens uppsats om det uppländska sockennamnet Vaxala i 
NoB 1913, s. 59 ff., där det påpekas, att ordet hall ofta användes som namn på berg; 
jfr även den äldsta namnformen för det inom länet belägna Halleberg: Haal (dvs. Hal) 
1300-talet. Det i SO Ä 10, s. 162, som ett f sv. * Vairdhsh,ald ('plats där man håller vakt'; 
till fsv. h,ald n. 'hållande' m. m.) uppfattade Valshalla, skrivet Valshalth 14804., är säkerli-
gen i stället att förklara som ett fsv. * Vardhshal 'klippan eller berget där man håller vakt'. 

hals. Fsv. hals m. 'hals'; fvnord. hals m. ds., även 'höjdrygg, landrygg, som åtskil-
jer tvenne dalar eller fjordar' (Fritzner); no. dial. bl. a. 'smalt jordstycke mellan två 
vatten eller mellan klippor' (Aasen). Ordets innebörd i ortnamn är delvis omstridd. 
Den bet. 'smal vik' el. 'smalt vattendrag (i allmänhet)', som antagits av t. ex. Hell-
quist, Sjön. 1, s. 375 med där anf. litt., SO Ä 1: 2, s. 7, är icke säkert styrkt. Se Hultman 
i Finsk Tidskr. 1920, s. 434 f. och Sahlgren i Hälsingb. hist. 1, s. 151 ff. Sistn. förf. 
hävdar, att hals i ortn. alltid betecknar land och ej vatte n, och att den vanliga 
bet. i danska och svenska ortnamn är 'näs'. I norska ortnamn torde enl. NG Indl., s. 53, 
ordet i allmänhet åsyfta lägre höjder och smala jordstycken mellan två vatten eller 
mellan klippor. I Älvsb. 1. föreligger ordet osammansatt i gårdn. Halsa, åsyftande den 
låga höjdsträckning, på vilken gården ligger (SO Ä 6, s. 4). Ingår som förled, med enl. 
SO Ä 14, s. 120, samma bet., i Halsaryd; möjl. även i Hallsås (SO Ä 13, s. 46; med annan 
tolkning). Förekommer som s. led endast i Tranhalsen, ungt namn, betygat först 1825; enl. 
SO Ä 2, s. 20, »förmodligen givet i anledning av gårdens läge i en långsträckt dalgång». 
Sistn. namn är säkerligen ett jämförelsenamn. Jfr f. ö. under naturnamnen, s. 93. 

hammar. Fsv. hamar m. 'klippa, bergshöjd, sv. dial. hammar m. 'skogbevuxen 
stenbacke, stenig skogsbacke'. Förekommer osammansatt i det dalsl. Hamrane (best. 
pl.) samt som s.led i Alhammar och Hökhammar. 

hamn. Fsv. hampn f. 'hamn'. Ingår endast i två namn: Korshamnen, betygat tidi-
gast 1618, samt stadsn. Ulricehamn, som 1741 ersatte det äldre namnet Bogesund. 
I de båda dalsländska gårdn. Hamnekärr och Hamnebacka ingår ett helt annat ord, 
näml. fsv., sv. och no. dial. hamn f. 'betesmark' (Rietz och Aasen), i dals1.-dial. med 
bet. 'efterskörd i utäng' (Noreen Ärtem., s. 53). 
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hatt. Fsv. katter m. 'hatt'. I ortn. använt om höjder. Ingår som s.led endast i gårdn. 
Vithatt. Ingår dessutom (väl i fsv. gen. *Hattar-) i gårdn. Hattefjäll; gården är belägen 
vid en höjd, som kallas Hattåsen (SOÄ 18, s. 120). I gårdn. Hattagården (SO Ä 7: 2, 
s. 138) och byn. Hattestad (SO Ä 9: 1, s. 8) ingår troligen fsv. mansn. Halter eller ett 
mot fvnord. Hatti svarande mansn. 

hed. Fsv. hedh f. 'fält, slätt, hed'. Föreligger osammansatt i Hede (gammal böj-
ningsform i sg. (ack. eller dat.); 15 ggr) och Heden (19 ggr). Ingår som förled i 17 namn, 
mestadels i den gamla kompositionsformen Hede-, och som s. led i 24 namn. Appellativet 
är åtm. i västg.-dial. ej längre levande. Av de sparsamma upplysningarna i SO Ä rörande 
nat urna mnen på -hed samt av äldre kartor synes framgå, att de därmed be-
tecknade terrängerna från början åsyfta öppna (skoglösa), ofruktbara marker med san-
dig jordmån. Så t. ex.' är Lena hedar »sandslätt vid Lena by» (SO Ä 10, s. 286), Timmele 
hedar »sandig terräng vid Timmele by» (SO Ä, a. st.), ihaka hed »vidsträckt ofruktbar 
terräng öster och sydost om Åsaka by» (SO Ä 12, s. 175). Om bet, av hed på andra håll 
se Hesselman i NoB 1930, s. 1 ff. Någon tillfredsställande etymologi har ännu icke 
blivit funnen. 

hem. Inom länet finnas 38 hem-namn, varav 28 i västgötadelen. Talrikast äro de i 
Väne hd, som har 7, varefter närmast följa Vedbo med 6, Gäsene med 4 samt Kind, 
Mark och Vättle med vardera 3. I Kullings hd, som ifråga om namnskickets ålderdom-
lighet eljest intar en rangplats bland länets härader (med bl. a. 9 namn på -vin), saknas 
de alldeles, likaså i Bjärke, Flundre, Nordal och Tössbo. 

Av de västgötska hem-nämnen äro 25 knutna till byar med minst 2 mtl och 2 till 
gårdar med 1 mtl, medan 1 (Naglum i Väne) endast är känt som sockennamn, ehuru det 
från början troligen varit by- eller gårdnamn (se SO Ä 12, s. 74). Jämnt hälften är socken-
namn. Av de 10 dalsländska namnen bäras 5 av ursprungliga enstaka gårdar med var-
dera 1 mantal, under det att av de 5 återstående 1 (Kallhem) tillkommer ett hemman, 
som upptages som V, mantal i de äldsta jordeböckerna, och de övriga (Anhem, Bjurhem, 
Tranum och Anim2  äro knutna till tomter, torp eller utj ordar, av vilka 2 i sen tid över-
förts till hemman (1/4  mantal vardera). 

Det dialektala uttalet av senare leden är i länets västgötadel regelmässigt -am utom 
i Sänt, där h-bortf all och vokaikontraktion redan i förhistorisk tid ägt rum. För ett 
namn, Hajom i Marks hd, är antecknat uttalet -amd, vilket antingen återgår på den 
gamla dativen i sing. -heme eller på ett till ortnamnet bildat inbyggarnamn i gen. pl. 
-hemas (jfr Haghema kirkioby 1403, Hadema s. 1478), vars -a i så fall försvagats till a på 
grund av namnformens starkt svagtoniga attributiva ställning; jfr uttalet hömbirrja 
och Måna socken, by osv, till sockennamnen Hornborga hömbårja och Sauna srsetåna 
i Skaraborgs län. I Dalsland synes det vanligaste uttalet vara -om, men även -am, 

-um, -em och -im finnas antecknade, det sista dock endast en gång (det ovann. 
.änim) och som alternativt jämte -om. Om uttalet -im är äkta och icke beror på en an-
passning efter skriftformerna med -im, talar detta emot åtminstone allmängiltigheten 

Samtliga anförda namn äro folkliga med genuint uttal. 
Efterleden i detta namn förklaras i SO.Ä. 19, s. 29, vara fsv. em 'imma', vilket säkerligen är felaktigt; se 

Lundahl i NoB 1941, s. 78 f. 
Se härom Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

4-471008 
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av Verner Ekenvalls uppfattning (NoB 1938, s. 129 ff.), enligt vilken -em aldrig i 
verkligt uttal blivit -im utom efter k.' 

Bland förlederna kan man med hänsyn till deras betydelse urskilja flera grupper, 
av vilka den, som utgöres av terrängbeteckningar, är dominerande med sammanlagt 
minst 12 representanter, om det omstridda Bragnum2  medräknas, nämligen Berg- (2 
ggr), Bragn-, Dal-, fsv. Pjäs-? (motsv. fvnord. lles 'skär'; SOÄ 4, s. 32) fsv. Huärn- 
(innehåller ett ord motsv. fvnord. hverna 	SOÄ, 14, s. 164), Rand-, Skär-, fsv. 
Skalm- (antagl. i bet. 'framskjutande höjd': SOÄ 13, sid. 82) och Sii- (3 ggr). Troligen 
bör till denna grupp även föras sockennamnet Naffleem 1334, där utan tvivel, såsom 
antas i SOÄ 12, e. 75, ordet navle ingår, dock knappast med den betydelse 'centrum', 
som där föreslås, utan i stället, med hänsyn till den vanligen antagna grundbetydelsen 
av ordet navle; 'det nav- eller bucklelika', med betydelsen 'höjd'. En annan grupp 
utgöres av ord, som beteckna jordmån: Alv-, Ler- (2 ggr) och Sand- (2 ggr). Medan endast 
e ii förled, Skog-, åsyftar växtlighet, äro tre djurnamn företrädda: bjur 'bäver', trana 
och uggla. Av ord, som beteckna resultat av mänsklig verksamhet, äro 5 representerade: 
brygga, gärde, hag(e), mur och tun. De av adjektiv bestående förlederna Kall- och Lang-
utgöra en särskild grupp. De återstående äro Gud, Sol- och det oförklarade An- (namnet, 
som tillkommer en tomt, är belagt tidigast 1642 i formen Ahnhem; se SOÄ 18, 
s. 92), möjligen urspr. And-, innehållande fågeln. and. 

En från de urgamla namnen på -hem skild grupp utgöres av de bl. a. i Västergötlands 
skogsbygder uppträdande namnen på -hemmet, som tillkomma mindre hemman av ungt 
datum. Antalet av dessa namn uppgår för länets del till 14, samtliga i Västergötland. 
De fördela sig med 7 på Redväg, 5 på Kind och 2 på Ås. Omväxlande med -hemmet ha 
de äldre skriftformerna ofta -hemmat, vilken form möjligen är den ursprungliga; den 
är best. form av f sv. hema n. 'hem' (= fvnord. heirma). Förlederna utgöras mestadels av 
yrkesbeteckningar: Kolare-, Svarvare- m. fl., eller av inbyggarnamn: Marbo- m. fl. Se 
f. ö. Lundahl Falb., s. 124, samt Franzén i Nord. kultur 5, s. 135. 

Namnelementet -hem är samma ord som fsv. hem n. 'boningsort, hem, värld', jämte 
hember m. 'värld', fvnord. heimr m. 'hem, värld', got. haims f. 'by', fsax. hem m., ii. fhty. 
heim, m., n. 'hem', feng. h4m, 'hem, hemvist, hus'. Ordet har vanligen och säkerligen 
med rätta sammanställts med grek. keimai 'ligger', och grundbetydelsen skulle alltså 
vara 'ställe där man slagit sig ned', 'hemvist'. 4  Om ordets innebörd i ortnamn föreligger 
en omfattande litteratur. En utförlig redogörelse för det väsentliga, som skrivits i äm-
net liksom om hem-namnen i allmänhet, även de västgermanska, fram till 1942, lämnas 
av Kr. Raid, De danske Stednavne paa -um, s. 39 ff., den enda monografi över nordiska 
hem-namn, som finnes. I stort sett ha tre olika tolkningar föreslagits: gård, bostads; 

1  Jfr Lundahls kritik i NoB 1941, s. 79. Jfr även uttalet km och /tårna av orden hem och hemma i syd-
västra Västerg. enl. Götlind Västerg. folkm. 1, s. 148, not 1. 

Se härom SOÄ 7: 1, s. 124, Lundahl Falb., s. 158, Sahlgren i Saga och sed 1938, s. 75 f. 
3  Enl. Sahlgren, a. a., s. 76, innehåller Bryggum möjl. ett inbyggarnamn, bildat till bro. 
4  Se t. ex. Falk-Torp, Dän.-norw. et. Wörterb., s. 409, Walde-Pokorny, Vergl. Wörterb. d. indogerm. Spr. 

s. 359, Hellquist Et. ordb., s. 346. — Mindre sannolik är en av v. Friesen i Festskr. t. Finnur Jönsson, 
s. 261, framkastad förmodan, att ordet är en substantivering av ett adj. *haima- 'strålande' och urspr. åsyf-
tar eldstaden (härden). 

6  NG Indl., s. 53, samt med utförlig motivering M. Olsen, tteg. og Helägd., s. 146 ff., och Sahlgren i 
Saga och sed 1938, s. 70 ff. 
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bygd1; trakt, landområde.2  Av dessa är den första utan tvivel den riktiga vad beträffar 
hem i namn på gårdar och byar. 

Namnen på -hem äro spridda över så gott som hela det forngermanska språkområdet. 
Centrum för de svenska hem-namnen är Västergötland, som har mer än 80 namn, varav 
över hälften sockennamn, och detta sammanhänger med att namntypen inom Skandi-
navien har sin största utbredning i Norge, där det finnes omkring 1,000 namn på -heimr.3  

Om hem-namnens ålder ha åsikterna gått ganska vitt isär. Dock har man i allmänhet 
varit ense om att hänföra dem till de äldsta namntyperna. Om ett försök av S. Bugge 
att datera ett enskilt norskt hem-namn till tiden före 500 e. Kr. se Lundahl, a. a., s. 204. 
M. Olsen, a. a., s. 156 if., anser, att de norska hem-namnen snarast tillhöra tiden omkr. 
Kristi födelse. Om de danska hem-namnen, som av danska forskare i allmänhet daterats 
till folkvandringstiden, se Hald, a. a., s. 31 ff. Bland hem-namnen i Älvsborgs län är, 
såsom påpekats av Sahlgren, a. a., s. 75, namnet Murum av betydelse i kronologiskt av-
seende, då det innehåller ordet mur, vilket är ett latinskt lånord. Av intresse ur daterings-
synpunkt äro vidare de dalsländska namn, som tillkomma tomter, torp och utjordar. 
Det är tydligt, att dessa namn äro mycket unga. De båda hithörande namn, Bjurum 
och Tranum, som äro formellt identiska med namn, vilka annorstädes återfinnas burna 
av gamla bebyggelser (jfr t. ex. bynamnet Bjurum och sockennamnet Tranum i Skarab 
1.), måste betraktas antingen som uppkallelser eller — och detta är väl det sannolikaste 
— som nybildningar efter gamla mönster. 

*hester. Är säkert känt endast som ortnamnselement. Gammal böjningsform i pl. 
är Hestra. Utbredningsområdet är inskränkt till Götaland. Talrikast äro hester-namnen 
i Småland och södra Västergötland. Inom Älvsborgs län finnas, vad de jordeboksförda 
namnen beträffar, 23 bebyggelsenamn med -hester som s. led, vartill komma 12 osam-
mansatta 'fester och Hestra samt 2 med Hester- som förled, samtliga i länets västgötadel. 
Efter resp. bebyggelsers storlek i mantal fördela sig namnen med -hester som s. led och 
de osammansatta Hester etc. på följande sätt: byar: 4 (därav en med 4 mtl och de övriga 
med 2 mtl); gårdar med 1 ma: 16; mindre bebyggelser: 12 (därav 8 med mindre än 
V, ma); ovissa: 3. Uttalet är mycket växlande. Det genuina uttalet inom diftongområ-
det är, vad de osammansatta namnen beträffar, hålstra eller h4stra, eljest Ustra. Som 
s.led uttalas -hester omväxlande -hcestar och -hestar. Om det egendomliga uttalet -hast se 
Ekenvall, De sv. ortn. på hester, s. 26. I tre namn, samtliga med förleder slutande på -s, 
har hester reducerats till -ster, som sedan utvidgats med ett -e, nämligen i åstara (åg-) 
Angshestre (SO Ä 7 :1, s. 230 f.) kiastara (kål-) Kalvshestre (SO Ä 7 :1, s. 238 f.) och dås,tara 
Dalshestre (SO Ä 14, s. 202 f.). Jfr härmed, vad slutvokalen beträffar, uttalet hitlkckstara 
av gårdn. Habblahester, Bjurbäcks sn, Vartofta hd, Skarab. 1.4  Blott en enda skriftform 
med -hestre är för de fyra ovannämnda namnens vidkommande känd före 1900-talet, 
näml. Angzhestre 1542 (SO Ä 7: 1, s. 230), och den enda medeltida namnform, som är 
känd för något av dessa namn, näml. Habblahester, har -hester: Hagbarkthester 1351. 
Både på grund härav och av andra skäl, varom se Ekenvall, a. a., s. 117, är det näppe- 

K. H. Karlsson i Sv. fornm.-för. tidskr. 10, s. 48 f., som dock anser, att -hem så småningom även kom-
mit att betyda 'gård'; A. Noreen, Spr. stud. 3, s. 62; SOÄ och SOV; Hellguist Et. ordb., s. 346. 

3  Lindroth i SIOD 1, s. 50, samt i ANF 45, s. 105 if.; Lundahl, Falb., s. 200 if.; jfr även Franzén Vik-
bol., s. 182 f. En förmedlande ståndpunkt intages av Lindroth i Våra ortn.2, s. 116. 

3  SO statistik (efter 0. Rygh) i Norges land og folk 10, s. 606 if. 
4  Enl. uppteckning 1 SOA. Betr. de äldre skriftformerna se Ekenvall, a. a., s. 13. 
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ligen riktigt att, såsom föreslås i SO Ä, fatta dessa former som gamla dativformer, även 
om den enstaka formen Angzhestre kan vara en »konserverad» fornsvensk dativform.1  
I stället äro de helt visst att förklara såsom uppkomna genom association med namnen 
på -ra för -red av -ryd 'röjning' på samma sätt som gårdn. Tomtered tiontara i Alingsås 
sn, Kullings hd, som skrives Ttamter 1546, Ttom(p)ter 1550 osv. men Tomtered 1805. 
Namnet är uppenbarligen urspr. pluralform, äldst väl *Tomta, av ordet tomt, sedan om-
bildat till Tomter efter appellativets pluralform. Därefter har Tomter associerats med 
och ombildats till ett namn på -ra, dvs. -red (jfr SOÄ 8, s. 41). Jfr även uttalet bitkra 
av det på tre håll på Falbygden i Skarab. 1. förekommande gårdn. Backor, som äldst 
synes vara en gammal pluralform Backa, sedan Backar, därefter Backer (med dialek-
tisk pluralform på -er) samt slutligen, genom assimilation med namnen på -re(d), bitkra.2  

Ordet *hester är urspr. samma ord som ty. Heister m., nederl. heester 'skott, ung träd-
stam (av bl. a. ek och bok)', fra. käre 'bok' (lån från germ. språk). Enl. Ekenvall, a. a., 
s. 182 ff., är det i Sverige ett lånord, inkommet från trakterna kring nedre Rhen. Den 
svenska hester-bebyggelsen är enl. samme förf., s. 181, snarast yngre än torp- och ryd-
bebyggelsen och tidigast att förlägga till sen vikingatid, senast till omkr. 1300. Ordets 
etymologi är oklar; se Ekenvall, a. a., s. 152 ff., och där anf. litt., Modeer i NoB 1943, 
s. 23 ff. Likaså är dess innebörd i svenska ortnamn omöjlig att säkert fastställa. Flera 
olika tolkningar ha föreslagits: 'bok (skog)' (Hellquist i ANF 17, s. 69 ff.), 'ungskog av 
fruktbärande trädslag eller ställe där dylik skog förekommer (Ekenvall, a. a., s. 200), 
'skog, skogklädd mark' (Modeer, a. a., s. 22 f.). Se i övrigt Ekenvall, a. a., samt i NoB 
1945, s. 11 ff., samt Modeer i NoB 1946, s. 15 ff. 

holm. Fsv. holmber m. 'holme'; fvnord. holmr ds, no. dial. holm ds., dessutom 'ett 
stycke jord, som skiljer sig från den kringliggande marken.' I länets ortnamn har holm 
liksom holme och ö (se s. 87) bet. 'upphöjning över sank mark'; se t. ex. SO Ä 7: 1, s. 
131, under Holm, SO Ä 8, s. 18, under Holmen. Förekommer osammansatt i den obest. 
formen Holm 6 ggr och i den best. formen Holmen (uttal: hirkman 1. dyl. med akut accent) 
13 gånger. Som förled. är holm, utom i genitivformen Holms-, som säkert förekommer 
endast i Holmstorp, omöjligt att skilja från holme. I det nämnda Holmstorp ingår näppe-
ligen, såsom antages i SO Ä, det sällsynta fsv. mansn. Holm. Om förekomsten av holm 
som s. led är det i allmänhet svårt att yttra sig, då namnformer äldre än från mitten av 
1500-talet för de ifrågavarande namnens vidkommande äro sällsynta. Dessa namn ha 
nämligen vid denna tidpunkt genomgående antagit den tvetydiga best. formen -holmen, 
vilket framgår dels av en järaförelse mellan de någon gång uppträdande medeltida for-
merna av ett namn med senare namnformer3, dels av den ofta under 1500-t. förekom-
mande växlingen av -holm och -holmen. — I flera herrgårdsnamn med accenten på s. 
leden, såsom t. ex. Sämsholm (f. ggn 1650-1.; tidigare Stim) scemshirkm (SO Ä 6, s. 194), 
Näsboholm (f. ggn 1731; tidigare Näs) ncesbohåkm (SO Ä 7:1, s. 156), är -holm en 
kliché utan reellt underlag. Stormännen anlade under medeltidens senare århundraden 
gärna sina huv-udgårdar som fästningar på naturliga eller genom konst skapade holmar. 

1  Jfr Ekenvall, a. st., som nämner även andra möjligheter, såsom daniserande skrivningar, att förklara 
den också eljest i äldre källor uppträdande skriftformen -hestre. 

a Se Lundahl Falb., s. 84, 169, 172, samt, med antagligen riktig förklaring av namnets äldre formhistorik 
Götlind Västerg. folkm. 1, s. 312. 

Jfr t. ex. fsv. Wisundhaholm 1466, Visumdhaholm 1500, Vesnaholm 1574, vilka äro de enda i SOÄ 7: 1, 
s. 44, anförda formerna med -holm av nuv. Visnaholmen, som, f. ö. alltid skrives -holmen (fr. o. m. 1573). 
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Åt dessa gårdar gav man då egna namn på -holm. Så småningom kom sedan -holm 
att användas i namn på herrgårdar, som alls icke voro belägna på någon holme. Se 
härom v. Friesen i NoB 1913, s. 111 fl. 

holme. Fsv. holme m. 'holme'; fvnord. ho/mi ds., även 'liten höjd på slät mark'; sv. 
dial. holme 'holme; backe i en kärräng; ett mindre åkerfält, som omgives av ängar el. 
djupa gropar; en mindre äng, som omgives av åkrar el. djupa gropar (Rietz). I länets 
ortnamn betecknar ordet åtm. en gång en höjd och icke en holme (se SOÄ 6, s. 159). 
Om holme i liknande bet. se  OGB 1, s. 229; 3, s. 154; jfr under holm. Förekommer 5 ggr 
osammansatt i den best. formen Holmen (uttal: hi.l.rmdn o. dyl. med grav accent). Den 
två gånger förekommande formen Holma kan vara gammal böjningsform i sg. el. pl. 
av holme men kan även vara gammal böjningsform i pl. av holm. Kan ingå som förled 
i namn börjande på Holma- och Holme-, men även här måste man räkna med möjlig-
heten att holm kan ingå, dvs. i fsv. gen. pl. holma. I de många namnen på -holmen är det 
i allmänhet omöjligt att avgöra, om holm eller holme ingår; se under holm. 

horn. Fsv. horn n. 'horn, hörn' ra. in. Ingår som förled i 6 namn; som s. led endast 
i gårdn. Gårdshorn. Vad ordet åsyftar i dessa namn är mestadels ej fullt klart. I Horn-
betan har det bet. 'vik', om namnet urspr. är sjönamn, vilket är osäkert (se s. 36). I 
Horndal ingår bet. 'vrå', i Hornhult möjligen 'bergstopp'. I Horntveten och Hornås synes 
horn avse framskjutande höjder. I by- och sockenn. Horred, fsv. Hornaryths sokn 
(1393), ingår det gamla namnet på nuv. ån Hornå, vilket sammanhänger (ovisst på 
vad sätt) med sjönamnet Hornsjön. — Se f. ö. om horn i ortnamn OGB 1, s. 137, 242, 
317; 18, s. 62; NG Indl., s. 57. 

hov. Ingår endast i Reutershov hojta jhgv, gård i Kattunga by och sn, Marks hd; 
skrives Rytterhål (-hon o. dyl. flera gånger under 16004. och 1700-t. (tidigast 1660). 
Innehåller som förled enl. SO Ä 9: 2, s. 91, släktnamnet Reuter men är väl snarare urspr. 
samma ord som ty. Ritterhof 'adelsgods', som först ombildats till Rytterhof efter ryttare och sedan till Reytershof o. dyl.', väl efter en tidigare ägare med namnet Reuter. En del av gården kallas ännu Herragården. I alla händelser utgöres s. leden av lånordet hov 'furstehov' (fsv. hof). 

hult. Fsv. hult n. 'hult, skogsdunge', sv. dial. hult, holt n. 'skogsbacke, skogslund, 
skogsdunge; hög framspringande backe' (Rietz); i västg.-dial. 'uthuggning i skog; stor 
dunge' enl. Götlind Västerg. folkm. 1, s. 173; i Dalsland 'tät och lång skog' enl. No-
reen Ärtem., s. 89. Sammanlagt finnas inom länet 340 namn med hult (holt) som s. led. Osammansatt förekommer hult i 53 namn, av vilka 29 ha formen Hult, 16 Hultet, 4 Hulta (gammal böjningsform i pl.) och 4 Håltane, Holtane (best. pl.; samtliga i Dalsland). 
Som förled ingår ordet i ett mindre antal namn. Av de två förstnämnda namntyperna 
komma på länets västgötadel 344 och på Dalsland 49. Namnen äro på ett synnerligen 
markant sätt koncentrerade till de genuina skogsbygderna i länets västgötadel, framför 
allt Kinds och Marks härader, som ha resp. 103 och 100 namn, varefter följa Bollebygds 
och Vedens härader med vartdera 23. Efter resp. bebyggelsers storlek uttryckt i mantal 
fördela sig namnen inom länets västgötadel på följande sätt: byar med 3 mtl eller mer: 
16; bebyggelser med 2 mtl: 34; gårdar med 1 mtl: 155; bebyggelser med mindre än 
1 mtl: 145 (därav 99 med högst Vi, mtl); ovissa: 5. 

1  Formen Rev,terholf uppträder 1726 och Reutersholl 1737. 
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Uttalet är vanligen -alt, men även -kilt (-holt) och -holt jämte (sällan) -hult och -hult 
förekomma. Två gånger uppträder -alt, nämligen i kb,alt (Koerhult SO Ä 9: 1, s. 128) 
och våskalt (Viskarhult SO Ä 9: 1, s. 116); se härom A. Kock, Svensk ljudhistoria 
2, s. 140, Sahlgren i NoB 1922, s. 148. 

Förlederna utgöras till övervägande del (omkr. 225 säkra fall) av appellativer. Mans- 
namn ingå i omkr. 30 namn, samtliga i Västergötland. I 34 fall utgöres förleden av ett 
ortnamn, därav i 20 fall av ett sjönamn. I ett namn är förleden ett inbyggarnamn: 
Hunghult, 1540 skrivet Hudyngeholt, varom se Ståhle, Studier över de sv. ortn. på -inge, 
s. 48. Bland de appellativiska förlederna äro adjektiv mycket vanliga (54 fall); sålunda 
finnas 14 Slätthult, 11 Fagerhult, jämte 1 Fägerhult, 4 Flathult, 4 Höghult, 4 Långhult, 
4 Mörkhult osv. I 26 fall förekomma trädnamn; de vanligaste hithörande förlederna äro 
Lind- och 2fina- (till sv. dial. älme n. 'virke av alm', i ortn. i bet. 'almskog, alm-
dunge% vilka vardera förekomma 5 gånger. Namn på vilda djur ingå i 21 namn, vari-
bland kunna nämnas 7 Hökhult, 3 Kråkhult, 2 Björnhult, 2 Klerhult (till sv. dial. kle(d)ra 
'taltrast") och 2 Tranhult. 

Namnen på -hult synas liksom torp-namnen ha vandrat söderifrån upp i Sverige. 
Tidigast (redan på 700-t.) äro de anträffade i Tyskland, varifrån de sedan spritt sig till 
Danmark. I södra Västergötland voro de tydligen ganska vanliga redan på 1300-talet. 
Från detta århundrade finnas, vad Kinds och Marks härader beträffar, 13 belägg. Se 
härom Ödeen, Studier i Smål. bebyggelsehist., s. 332 ff. Annan viktigare litteratur om 
-hult utom den tidigare nämnda: Hellquist i ANF 17, s. 71 f., Et ordb., s. 368; Norrby, 
Ydre härads gårdn. 1, s. 10 f. 

hus. Fsv. hus n. Förekommer osammansatt i torpn. Huset och som förled i gårdn. 
Huseby. Ingår som s. led i 4 namn. Av dessa synes det ena, gårdn. Bohus, vara uppkallat 
efter fästningen Bohus (SO Ä 8, s. 86). I Höghus (f. ggn 1621, en skattetomt; SO Ä 18, 
s. 38) har ordet kanske den från bohusl. ortn. kända bet. 'torp' (OGB 18, s. XXI). De 
två namnen Fårahuset och det nu försvunna »Suinshus» (1607; SO Ä 13, s. 33) äro urspr. 
appellativer. 

*huvdhe. Fsv. *hufdhe, en motsvarighet (utan a-omljud) till fvnord. hddi, m. 'bergs- 
udde'. Förekommer osammansatt i gårdn. Huvden, utt. hicvdan, tidigare *Dighrahufdhen 
(skrivet Dirhufden 1640), ännu tidigare *Dighrahuvudh (skrivet Derhoffwt 1564), till 
huvud i samma, ävenledes från fvnord. (hpfu4) kända, betydelse. Formen Heden 
uppträder redan 1585. Se SO Ä 2, s. 136. 

huvud. Fsv. huvudh (hovudh) n. 'huvud'. Förekommer, med bet. 'bergsudde' el. 
'framspringande bergsparti' (jfr nedan, s.93, samt 0. Rygh NG Indl., s. 58), dels osam-
mansatt i ett namn dels som s. led i 4 namn, av vilka åtminstone ett, fsv. *Galtarhuvudh, 

nu Galthögen2, tydligen är ett s. k. jämförelsenamn. Troligen är detsamma fallet med 
Värhuvud, som torde innehålla f sv. vtidhur 'bagge', sv. dial. (Götal.) vär(e), möjligen 
urspr. i gen. sg. *vädhrar, svarande mot fvnord. vebrar. Förklaringen i SO Ä 2, s. 38 är 
osannolik. Jfr f. ö. under *huvde. 

*bylta. Av ortnamnen framgår tydligt, att det funnits ett fsv. *hylta f. Detta måste 
ha varit en diminutivbildning till hult, med bet. 'liten skogsdunge'. I Älvsb. 1. förekom- 

Se Wigforss, Södra Hallands folkm., s. 12. 
3  Förklaringen i SOÄ 19, s. 60, är onöjaktig. Alla äldre skrivningar ha e (en gång ä) eller a som *bind°. 

vo kal*, varför förleden säkert är en mot den fvnord. gen.sg. galtar svarande fsv. genitiv. 
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mer det osammansatt i den från den fsv. böjningsformen i sg. *Hylto utgående formen 
Hylte samt i den på tre håll uppträdande best. formen Hyltan. Ingår som förled i 7 
namn samt som s. led i 3 namn. 

håla. Fsv. hola, kula f. 'håla'. Förekommer osammansatt i det från den fsv. böj-
ningsformen i sg. utgående Håle samt i det på 7 håll uppträdande Hålan. Ingår som för-
led i 10 och som s. led i 12 namn. Synes i de flesta fall avse lågt eller sankt läge nedanför 
eller invid höjder. 

hägnad. Fsv. hägh,nadher m. 'inhägnad, inhägnat område'. Förekommer osamman-
satt i best. form Hägnan och Hägnen (7 ggr), delvis uttalat heegan. Ingår som s. led i 
Högahågnen och Strömshägnad (1500-t.). 

hälla. Fsv. hälla f. 'häll, klippa'. Förekommer osammansatt i Hälle, gammal böj-
ningsform i sg. (f sv. *Hällo), samt i den best. formen Hällan (6 ggr). Ingår som förled 
i ett 10-tal namn. Föreligger antagligen (i gammal böjningsform i sg.; jfr ovan) som s. 
led i by- och sockenn. Timmele (skrivet Thymele 1447) och byn. Verle (skrivet Hvillille 
1546).1  I det förstr. ingår enl. SOÄ 10, s. 232 f., ett fsv. *älda, *ålla, en »biform» till sv. 
dial. ålla 'urgröpning, fåra, källåder' och nära besläktat med västg.-dial. ä// 'källådror 
på fältet'. Det sistn. antages i SOÄ 2, s. 37, innehålla fsv. hälla. Man kunde emellertid 
betr. båda dessa namn även tänka på det *hälla f. 'sluttning', som ingår i fsv. tillhålla ds. 

härad. Fsv. håradh n. 'härad'. Ingår som s. led i flera häradsnamn samt i sockenn. 
Upphärad. Se s. 24. 

hätta. Fsv. hätta f. 'mössa'. Ingår endast i det på två håll, som stads- och som 
gårdnamn förekommande namnet Trollhättan. Stadsnamnet förklaras i SOÄ 12 s.34 f., 
urspr. åsyfta den höga stranden på Göta älvs västra sida (jfr om hätta i bergnamn s. 
94), medan Sahlgren i Norstedts uppslagsbok, s. 1714, anser, att namnet troligen ti-
digast burits av Trollhättefallet, som liknats vid en nedfallande hätta, buren av ett troll. 

hög. Fsv. högher m. 'kulle; gravhög.' Föreligger osammansatt i det en gång upp-
trädande bynamnet Hög samt i det på 6 håll förekommande by- och gårdn. Höga (gam-
mal böjningsform i pl.). Två av de hithörande bebyggelserna äro stora byar med 5 
mtl vardera, nämligen Hög i Redväg och Höga i Mark, båda liksom Höga i Ale enl. 
SOÄ åsyftande naturliga höjder. De båda dalsländska Höga synas enl. SOÄ 16, s. 10, 
32, avse gravhögar; jfr fsv. lagspr. höghabyr ok al hefinu bygder 'gammal by med grav-
högar, bebyggd i hednisk tid'. I namn, som börja med Höga- och Höge-, t. ex. Högaberg, 
Högevalla, är ordet ofta omöjligt att skilja från adj. hög. Namn som börja med Högs-, 
t. ex. Högshult, Högstorp, kunna innehålla antingen subst. hög eller fågeln. hök använt 
som mansnamn. — Som s. led ingår ordet i ett mindre antal namn, vanligen, som det 
synes, åsyftande naturliga höjder men åtm. i ett fall, Dyrehög (SOÄ 16, s. 28, 44), av-
seende en gravhög. — Om namnen på -hög(a) se Sahlgren Hälsingb. ortn., s. 123 ff., 
Hellquist Et. ordb., s. 393. 

-inga, -inge och -unga. Länet synes ha 14 »äkta» namn av denna typ2, samtliga i 
Om andra ortnamn innehållande hålla som s. led se OGB 1, s. 105, under Partille. 

2  By- och sockennamnet Nödinge i Ale hd synes ursprungligen ha varit ett ånaran *Nauding el. Naudingia; 
se OGB 10, s. 79. — Gå,rdnamnet (tidigare bynamnet) Krökling krellartg i Gingri sn, Ås hd, som äldst (1542) 
skrives Kröcling och Kröchlinge, är säkerligen icke, såsom antages i SO Ä 14, s. 31 f., hithörande utan bör 
uppfattas som ett fsv. appellativum *krekling, avlett med suff. -ting av krok, och betecknar väl från början 
antingen något krokigt i terrängen el. möjl. ett krokigt träd. Jfr no. dial. krekla f. och bornh. kregla med sistn. 
bet., samt vad användningen som ortnamn beträffar, gårdnamnen Krokek och Vråndebjörk, varom se Liclrån 
i NoB 1916, s. 104 ff., 124f. 
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Västergötland, varav åtminstone 11 med ursprungligt ung-suffix. Namntypen är talri-
kast företrädd i Gäsene, som har 5 namn, däribland 4 sockennamn, varefter följa Ale, 
Kulling, Mark och Ås med vartdera 2 samt slutligen Redväg och Kind med vartdera 1. 
Efter mantal fördela sig de ifrågavarande bebyggelserna med 13 på minst 3 mtl och 2 
på 1 mtl. Uttalet är i 11 fall -oga, som en gång omväxlar med -or, i 3 fall iga och i 1 
fall -zga. 

Inge-namnen i Älvsborgs län göra i allmänhet ett ålderdomligt intryck, och de av 
dem representerade bebyggelserna höra ju också, såsom framgår av den s. 28 lämnade 
statistiken, till de ifråga om mtl största och därför sannolikt äldsta i länet. Stamstavel-
sernas namnelement ha genomgående en säregen prägel. Åtminstone i ett namn, Mjäldr-
unga (in Miäklrungi 1322 SD 4, s. 539 avskr.), föreligger en ordstam, som väl även 
ingår i det närkiska bynamnet Melkinge men f. ö. är alldeles okänd, åtminstone på 
germanskt språkområde. De kunna dock till största delen utan större svårighet förklaras 
antingen som appellativer eller som ortnamn eller som efter ellips kvarstående ortnamns-
element. Sålunda är säkerligen Stenunga avlett av appellativet sten eller av ett ortnamn 
innehållande detta ord. Bälinge innehåller möjligen det ursprungliga namnet på den 
nu s. k. Bäsjöbäcken.i Ett appellativum eller ortnamn, sammanhängande med got. 
wato 'vatten' och det i VGL IV nämnda ånamnet (or, i) uatu, ingår troligen i Vatunga? 
Källunga, som 1500 skrives Tiälunga och Tiälunge, innehåller väl fsv. pia/i, nsv. tjäle, 
fvnord. peli, eller ett ortnamn innehållande detta ord; jfr fno. Pelam9rk 'Telemarken'. 
Nårunga kan vara avlett av ett med fvnord. nån, no. dial. naare 'bukens sidor närmast 
låren på djur', identiskt ord i en ursprunglig bet. 'insnörning, förträngning' el. dyl. eller 
ett därmed besläktat ord.5  Mastinge kan vara bildat till ett ortnamn innehållande 
ordet mast: jfr Masthugget i Göteborg och vad bet. angår fsv. (VGL IV) Skipwidhaholt. 
Ryninga, skrivet Ryninge 1540 Skjb, är mångtydigt. En särskild grupp utgöres av 
Hägrunga, Kattunga (2 ggr!) och Ornunga, vilka uppenbarligen direkt eller indirekt 
(genom förmedling av ortnamn) äro avledda av djurnamnen häger, katt (möjl. i bet. 
'lodjur') och fsv., sv. dial. orne 'fargalt'. Enligt Ståhle, a. a., s. (496), 524 ff., föreligga här 
avledningar av ortnamn. Snarast synas dessa namn dock böra fattas som patronymika 
eller kanske som ursprungliga plurala öknamn, utgörande motsvarigheter till de i mo-
derna dialekter vanliga s. k. sockenboöknaranen.4  Bidragande till spridningen av denna 
även på andra håll förekommande typ, som tydligen har en nedsättande eller i varje 
fall skämtsam anstrykning5, ha antagligen varit sammansättningar med ordet unge, 
såsom fsv. korpa-, ormaunge m. fl. Alldeles oklara äro Mjäldrunga, Nödinge i Mark, 
skrivet Nwdinge 1400-t. och uttalat nior, samt Styrkunga, skrivet Störkonge 1547. 

Det suffixala elementet uppträder hos namnen i Älvsb. 1. i de äldsta namnformerna 
(från 1300-t.), vilka dock till största delen äro avskrifter, omväxlande som -ungi (1 gg), 
-unge (1 gg), -unga, -inge (2 ggr), -ung(h)uns (2 ggr), -ongom (2 ggr), -onggum (1 gg).6  

Se Ståhle, Studier över de svenska ortn. på -inge, s. 497. 
Jfr Ståhle, a. a., s. 208. 

3  Fvnord. neiri hör till en rot *ner- 'insnöra, tränga ihop', som bl. a. ingår i feng. niertvan 'göra beklämd', 
sv. o. no. dial. nör 'sund' m. m. 

I Se Lundahl i NoB 1946, s. 55. 
Ståhle, a. a., s. 546 ff. 
Vilken lokalitet som åsyftas med den i SOÄ 6, a. 122, för by- och soekennamnet IfYildrunga anförda 

formen Mäldrungeg 1291 (SD 2, s. 115 or.), kan icke avgöras. 
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De svenska ortnamnen på -inge höra både i fråga om bildning och betydelse till de 
mest omstridda ortnamnen. Enligt Hellquist, Om de svenska ortnamnen på -inge etc., 
kunna i huvudsak urskiljas två typer, dels släktnamn i genitiv pluralis med underför-
stått huvudord, t. ex. Aklunga 'Aklungarnas', dvs, by el. dyl., dels bildningar med ia-
suffix av släktnamn, t. ex. Siringi, eg. 'det Siringska'. I båda fallen anser han, att ett 
personnamn ytterst ligger till grund, och att namnen i sin helhet alltså äro patronymiska 
till sin innebörd. Endast i ringa utsträckning antar Hellquist, att inge-namnen äro av 
toponymiskt ursprung, dvs, återgå på inbyggarnamn, som äro bildade av terräng-
betecknande appellativer eller ortnamn. En annan mening är framställd av Palm&I, 
som anser, att de plurala namnen på -inga och -unga äro sekundära i förhållande till de 
singulara, som utgöra huvudmassan. Till grund för inge- och unge-namnen ligga enl. 
Palm& appellativer på fsv. -inger och -unger. En tredje åsikt företrädes av Ståhle, som 
i Studier över de svenska ortnamnen på -inge etc. hävdar den uppfattningen, att inge-
namnen till största delen äro ia-avledningar av inbyggarnamn med toponymiskt ur-
sprung. Ståhle visar, att namnen i de äldsta källorna nästan genomgående ändas på 
-ingi eller -ungi, samt att genitivformer på -ingis och -ungis flerstädes uppträda från 
mitten av 1300-talet. Detta i förening med de i fornsachsiskan och medellågtyskan tal-
rikt förekommande och formellt motsvarande ortnamnen på -ingi anser Ståhle avgö-
rande tala för att namnen äro ia-avledningar. Såsom Lundahl2  framhåller, är ia-avled-
ningshypotesen av flera skäl högst osäker. Bl. a. äro formerna på -ungi (i stället för 
*-yngi) med uteblivande av det väntade i-omljudet svåra att förklara. Vidare äro de 
fornsvenska formerna på -ingis och -ungis helt visst °ursprungliga, då i genitiv i n-
b yggar na mnet (i pluralis) och icke ortnamnet brukar användas. De tyska namnen 
ge icke någon säker vägledning, då de kunna bedömas och även blivit bedömda på annat 
sätt (se Ståhles referat, s. 156). Möjligen ha, som Lundahl, a. a., s. 53, antar, formerna 
på -ingi och -ungi uppkommit av inbyggarnamn i gen.pl. på -inga och -unga, vilkas -a 
på grund av slutstavelsens starkt reducerade tryckaccent i sådana ofta använda för-
bindelser som Aklunga bp försvagats till -e, vilket kom att uppfattas som dativändelse i 
singularis, varefter de ursprungliga inbyggarnamnen uppfattades som bebyggelsenamn 
och formellt behandlades så, alltså utan efterföljande bestämningsord. På grund av 
dativens dominans i ortnamn inträngde dativformen även i nominativ och ackusativ. 
I genitiv däremot höll° sig hela tiden de gamla plurala inbyggarnamnen på -inga och 
-unga kvar i andra, mera sporadiskt använda förbindelser och återinfördes även i sådana 
förbindelser, som givit upphov till urspårningen. Jfr sådana troligen på detta sätt upp-
komma former som Jn Tranbygi 1257 UB avskr., nu Tranbygge, herrgård, urspr. by, i 
V. Ryds sn, Bro hd, Uppsala 1., samt in villa akarli 1323 SD 3; s. 578 or.; se vidare Lun-
dahl, a. a., s. 53. 

Den av Hellquist och Ståhle företrädda uppfattningen, att de av namn på -inge 
och -unge representerade bebyggelserna från början tillkommit genom en kollektiv 
insats av flera familjer, är säkerligen felaktig; se härom Lundahl, a. a., s. 57. 

Namn med ing-suffix äro spridda över största delen av det germanska språkområdet. 
De förekomma talrikt i Sverige jämte svenskbygderna i Finland samt i Danmark, 

1  ANF 1936, s. 38 ff. 
2  NoB 1946, s. 51 f. 
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Tyskland och England. I Norge synas gamla appellativer på -ing och -ung ligga till 
grund för samtliga namn på -ing och -ung. I Sverige äro inge-namnen vanligast i mälar-
landskapen och i Skåne. Typen är talrikt företrädd även i Östergötland och är ganska 
vanlig i Småland och Halland. Svagast representerad är den i västra och norra Sverige. 

Namntypen måste enl. Ståhle, a. a., s. 580 ff., av arkeologiska skäl anses ha varit 
produktiv i Sverige redan under romersk järnålder och under folkvandringstiden. 

jord. Fsv. iordh f. Ingår som förled i Jordbron (SO Ä 5, s. 50) och Jordås (SO Ä 4, 
s. 44) samt som s. led (med bet. 'jordstycke') i Sibba jorden, som är en »jord». 

kas. Dals1.-dial. kas f. 'svedjefall'1; sv. dial. kas f. och m. ''hög av stubbar, ris o. dyl., 
som skola brännas' in. m. (Rietz). Föreligger osammansatt i best. form sg. Kasen i 7 
namn på utjordar, torp och mindre hemman i Väne hd och i Dalsland, samt i best. 
form pl. Kaserna i två dalsländska torpnamn. Ingår som s. led endast i det dalsländska 
Spirekasen, en tomt. I namn på lägenheter och hemmansdelar förekommer ordet mycket 
ofta i Dalsland. Se SO Ä 20: 2, s. 241 f. 

kil. Fsv. kil m. 'kil'. Betydelsen i länets namn är dels 'kilformig terräng', dels, 
såsom i no. dial. och no. ortn. (se NG Indl., s. 60), 'smal vik', den senare bet., efter vad 
det vill synas, endast i Dalsland (jfr SO Ä 15, s. 70, 72; 19, s. 46). Föreligger osammansatt 
i Kil (2 ggr), Kila (6 ggr), gammal böjningsform i pl., samt i den best. pluralformen 
Kila(r)na (2 ggr) i Dalsl. Som förled ingår ordet i ett fåtal namn och som s. led i 17 namn. 

kile. Det av Leander, Ordlista över Holsljungamålet [i Kind], s. 38, anförda kile 
m. 'odling invid ett vattendrag' synes ingå i Kvarnskile i Kalvs sn, nämnda hd; se SO Ä 
7: 2, s. 89. 

*kind. Fsv. *kind, motsvarande fvnord. kind f. 'ätt, släkt'. Ingår i häradsn. Kind; 
vidare_i f sv. A(g)nakindha häradh, avseende antingen hela Kinds härad eller en del därav, 
samt i Horsakind, som enl. Styffe, Skand. u. unionst., 3. uppl., sid. 132 (utan angi-
vande av källa och år), skall ha varit namn på norra delen av nämnda härad; se SO Ä 
7: 1, s. 1. Ordet kind förekommer utom länet i många ortnamn, särskilt i Östergötland. 
Se Hellquist, Ortn. på -inge, s. 46, och i NoB 1916, s. 139. Under forntiden användes 
ofta folknamn i stället för ortnamn. Se härom Lundahl i NoB 1937, s. 17 ff. 

klev. Sv. dial. klev f. 'högt och brant berg, brant backe; bergsklyfta, bergspass; 
brant stig eller väg uppför ett berg' (Rietz). Föreligger osammansatt i gårdnamnen Klev 
(3 ggr) och Kleven (4 ggr). Ingår som förled i 4 och som s. led i 9 namn, däribland by-
och sockenn. 

*klitta. Ett mot no. dial. klitta f. 'klint' svarande ord synes urspr. eller i äldre tid 
åtminstone alternativt ingå i Härklättan (SO Ä 5, s. 62). 

klämma. Sv. dial. klämma f. 'trång plats mellan tvenne berg; 'trång väg' (Rietz). 
I äldre västg.-dial. synes ordet även ha kunnat betyda 'trångt skjul' se S. Friberg, 
Studier över ortn. i Kållands härad, s. 93 f. Föreligger osammansatt i gårdn. Kläm-
man och ingår som s. led i det nu försvunna gårdn. Fis(k)eklämman (SO Ä 2, s. 50, 
under Huvud). 

klätt. Sv. dial. klätt na. 'klint'. Förekommer osammansatt i Klätten och ingår som 
s. led i Hareklätten. 

*Mätta. Ombildning av ett äldre *klitta 'klint' under inflytande av det med detta lik-
ydiga klätt (se ovan). Ingår endast i Härklättan, varom se under *klitta. 

1 Noreen Ärtem., s. 41. 
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knalt. Sv. dial. knalt m. 'bergstopp, enstaka berg' (Rietz). Ingår endast i Backa- 
knalten. 

knapp. Subst. knapp i den från no. ortnamn (NG Indl., s. 61) kända bet. 'bergstopp'. 
Ingår som förled möjligen i Knappekulla, som dock äldst skrives Knapa-, Knape- (se 
SOÄ 13, s. 50), samt Knapphestra, vilket enl. V. Ekenvall, De svenska ortn. på hester, 

28 f., snarare innehåller ett mot fvnord. mansbin. Knappi svarande namn. Som s. led 
ingår knapp i det dalsl. gårdn. Lind knappane. 

knäpp. Västg.-dial. knäpp 'framskjutande litet bergsparti' (enl. SOÄ 12, s. 85). Ingår 
endast i Äppleknäppen (SOÄ 12, s. 84 f.). 

krik. Sv. dial. krik m. och f. 'böjning, vrå, hörn i ett rum eller på fältet; liten äng 
mellan åkrarna; inhägnad skogsdunge; liten sjövik' (Rietz). Föreligger osammansatt i 
Kriken samt ingår som s. led i Gårdakrik. 

krok. Fsv. kroker m. 'krok'. Har väl i ortn. dels bet. 'krök', dels 'hörn, vrå'. Före-
ligger osammansatt i Krok (3 ggr), Kroken (20 ggr) och Krokane (Dals., 1 gg). Ingår som 
förled i ett mindre antal namn och som s. led i 4 namn. Namn, vilkas förled är Kroks-, 

ex. Kroksbo, Krokstorp (4 ggr), kunna innehålla gen. sg. antingen av krok eller krog 
eller fsv. mansn. Krok. 

kulle. Ingår i ett flertal namn, varav 8 Kulla (gammal böjningsform i sg. el. pl.) 
och 25 Kullen (alla med tvåstavighetsaccent). Personnamn förekomma aldrig som 
förleder i länets namn på -kulle eller -kulla. I äldre skriftformer uppträder stundom 
som s. led formen -kull eller -koll, t. ex. Tostekoll 1546, nu Tåstekulla (SOÄ 9: 1, s. 190), 
Kattekoll 1546 (tydl. i samma handling som föreg.), nu Kattekulla (SOÄ 9: 1, s. s. 218). 
Dessa former äro väl rent tillfälliga, av skrivare företagna ombildningar efter fsv. 
kulder m. 'topp, hjässa, huvud, sv. dial. koll ds., som ortn. i det bekanta bergn. Kullen 
i Skåne (med enstavighetsaccent). 

kummel. Runsv. kumbl med omstridd innebörd, fsv. kumbel n., endast i smns. 
bokumbel 'bomärke'; fvnord. kum(b)l n. 'gravhög; tecken'; f sax. kumb(a)l 'tecken', feng. 
eumbol 'tecken, fana'. Användes på 1600-t. i Södermanland i bet. 'vårdkase' (både osam-
mansatt och i smns. träkummel).2  Sv. dial. kumbel 'sjömärke, uppkastad stenhop på grund 
i sjön, till märke för sjöfarande; märke iland under fiske' m. m. (Rietz). Ordets härled-
ning och ursprungliga betydelse äro omstridda; se Hellquist. Et. ordb. Ingår troligen 
som förled i Komlösa, en stor by (9 mtl) i Fristads sn, Vedens hd, i SOÄ 11, s. 43, för-
klarat som 'gravvårdsängen' eller 'ängen med minnesmärket', samt som s. led (i gammal 
böjningsform i pl.) i det på två håll förekommande Finnekumla, av vilka det ena är by-
och sockennamn i Kinds hd och det andra är namn på en stor by i Rångedala sn, Ås hd, 
Det förstn. anses av Hellquist, Ortn. på -by, s. 23, innehålla kummel i bet. 'gravminnes-
märke', åsyftande fornminnen, som enl. Sverige 3, s. 221, finnas i byns närhet. I SOÄ 
7: 1, s. 29, antas kummel klär ha bet. 'gravröse' men det tillägges: »men då sådana ej i 
byns närhet anträffats, blir anledningen till namngivningen oklar.» Finnekumla i Ås för-
klaras i SOÄ 14, s. 102, som (grav)minnesmärken efter »finnar», varvid finne uppfattas 
såsom betydande 'kringflyttande, icke bofast person'; vid byn har enl. SOÄ funnits en 

i Se Kinander, Kronob. läns runinskr., e. 61 f.; K. M. Nielsen i Danske Studier 1941, s. 33 ff. 
2 Rannsakningar om antikviteter i Södermanland 1667-1687, utg. av I. Schnell och C. I. Ståhle (Nykö- 

ping 1938), s. 85 och 97. Den ena av de båda anförda uppteckningarna meddelar, att underlaget till en dylik 
vårdkase, »Twenne sammanbome steenkumbel brede widh hwar andras, vid ifrågavarande tid fanns på ett 
högt berg norr om byn Kumla i Turinge en, ölmebo hd. 
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hällkista. E. Elgqvist, Skälv och Skillingar, s. 76 f., är benägen för att översätta kummel 
i dessa namn liksom i flera andra kunda-namn med 'vårdkase'. — Kum/a-namnen, av 
vilka ytterligare ett finnes i Västergötland, nämligen by- och sockennamnet Våirkumla, 
Frökinds hd, Karab. 1.1, uppträda eljest huvudsakligen i mälarprovinserna. Litteratur: 
Hellqvist, a. a., s. 22 f. och 118, Sahlgren i Rig 1920, s. 162, Franzén Vikbol., s. 119 f., 
E. Elgqvist, a. a., s. 75 ff. 

kuve. Fsv. *kuvi m., biform till kovi 'kammare, sängplats', sv. dial. kuve, kove 
'hydda; litet rum, liten kammare' (Rietz). Synes, med bet. 'hydda', ingå i äldsta namn-
formen, ödekwfiwe 1509, för nuv. Ödetorp (SO Ä 16, s. 138). 

kvarn. Fsv. kvärn f. 'kvarn'. Ingår i ett flertal namn, väl åtm. i allmänhet avseende 
vattenkvarnar. Förlederna utgöras i flera fall av ståndsbeteckningar: greve, knekt, 
munk, präst (3 ggr). 

kvi. Sv. dial. kvi f. 'kreatursfålla, kringgärdat åkerstycke' (Rietz). Föreligger osam-
mansatt i Kvide (SO Ä 8, s. 8), uttalat kv, vilket synes återgå på en urspr. pl. Kviar 
(äldsta namnformen (1540) är Quiar), som tidigt i dial. övergått till Kvier (jfr Qwyer 
1546)2, varefter på ett svårförklarligt sätt r bortfallit i dial. och i skrift ett d i »upp-
snyggande» syfte tillagts. Ingår som förled i 5 namn och som s. led i Rågkvi (SO Ä 5, s. 
54) och Nordkvi (SO Ä 6, s. 86). 

kvill. Fsv. kvad, genus och betydelse osäkra, sv. dial. kvill f. 'vattendrag, gren av 
en å eller bäck; ställe där en liten å flyter in i en större.' Ingår, med sistn. bet., endast i 
Lerkvilla (SOÄ 18, s. 72). Jfr om andra ortn. innehållande ordet kvill OGB 2, s. 137: 16, 
s. 47f. 

källa. Fsv. kälda f. 'källa'. Ingår som förled, vanligen i den gamla kompositions-
formen Källe- av fsv. Käldo-, i ett flertal namn, varibland 5 Källeberg och 4 Källeryd, 
samt som s. led i Björnkällan och Dykälla. I Källenäs i Kinnarumma sn, Marks hd, 
som äldst skrives Keldernäs (1540), Kiälderness (1546) o. dyl., ingår möjl. fsv. gen. 
*käldar av det *käld f., som synes förutsättas av det från Skarab. 1. kända käll yceZ f. 
'källa', varom se Lundahl Falb., s. 179. Om namnet yttras i SO Ä 9: 1, s. 106: »F. led: 
synes urspr. icke kunna vara annat än ordet källare . . . ehuru detta ords användning 
i förbindelse med näs är påfallande.» 

kärr. Fsv. kiär n. 'kärr, moras', fvnord. kiarr n. 'busksnår, dunge', no. dial. kjarr, 
kerr, kjörr n. 'busksnår, småskog, (med småskog beväxt) moras'. Betydelsen 'buksnår' 
är den ursprungliga; se Lkän, Studien z. altind. u. vergl. Sprachgesch., s. 8. Föreligger 
osammansatt i Kärr (8 ggr) och Kärra (11 ggr), vilket sistn. namn är gammal böjnings-
form i pl. Ingår som förled och s. led i ett tämligen stort antal namn. Huruvida den 
-urspr. bet. ingår i något av dessa, kan icke avgöras. I by- och sockenn. Kärråkra är 
Kärr- oursprungligt (se nedan under råk). Åtmistone i ett namn torde ordet ha bet. 
'kärrsjö', varom se s. 32, nämligen i Aberkier 1600, Abborrakier 1609, äldre namn på 
nuv. Aborrtjärn (SO Ä 4, s. 26). 

köl. Sv. dial. köl (m. fl. former) in. 'sumpig slåttermark, ofta belägen flera mil från 
hembygden, vid foten af skogbevuxna berg; myrslog af större vidd; högländ trakt, ofta 
bevuxen med skog' (Rietz, s. 322). No. dial. kjöl 'lång fjällrygg, fjällbrant; grässlätt, 

1  Se härom Lundahl Falb., s. 21, Elgqvist, a. a., s. 76. 
3  Om denna på flera håll i västg.-dial. konstaterade övergång av pluraländelsen -ar till -er se Götlind Västerg. folkm. 1, s. 312. 
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slättmark eller myr på ett fjäll' (Aasen).1  Om andra betydelser i nord. dial. se  Lindberg; 
a. a., s. 17 ff., samt s. 44 ff. Enligt nämnde förf., s. 251 ff., är ordet urspr. formellt iden- 
tiskt med fsv. kjol m. 'skeppsköl', fvnord. kklr m. ds. Föreligger osammansatt i Kölen 
(2 ggr), som förled i Kölviken och som s. led i Smedjekölen, samtliga i Vedbo hd, Dals-
land. Förekommer dessutom i naturnamnen Kölvattnet och det nu försvunna Kiöl- 
skogh m. m. (1600-t.), båda i nämnda hd. I alla dessa namn har det enl. Lindberg, a. a., 
s. 211, bet. 'ödemark-utmark'. Möjligen ingår ordet även i by- och sockenn. Kölaby, 
ehuru den i SO Ä 10, s. 138, antagna bet. 'sumpig slåttermark' enl. Lindberg, a. a., s. 
213, not 6, är omöjlig av dialektgeografiska skäl. 

köp. Fsv. köp m. 'handel, köp' m. m. Ingår möjl. — med den bet., som ordet tydl. 
har i ortn., näml. 'köpt mark, köpt gård' — i gårdn. Grönköp, där -köp dock kan vara en 
ombildning av ett urspr. -köping. Namnet skrives äldst (1546 och 1550) -k(i)öping men 
i äldre källor (tidigast 1564) några gånger även -kiöp o. dyl. Det tillgängliga formmateri-
alet tillåter inga säkra slutsatser om s. ledens urspr. form. Se Sahlgren i Rig 1920, s. 
158, och Hälsingb. ortn., s. 137, samt A. Schiick, Stud. rör, det sv. stadsväsendets upp-
komst, s. 156 f., not 2, vilken sistn. förf. på otillräckliga grunder (jfr ovan) anser, att s. 
leden är köping. Se i övrigt om namnen på -köp Sahlgren, a. st., samt om namn, inne-
hållande ordet köping, K. G. Ljunggren i NoB 1937, s. 99 ff. 

köping se köp. 
lagg. Sv. dial. (allmänt) lagg f. 'kant (brädd, strand) av kärr, sjö osv'. Förekommer 

med bet. 'mosskant' osammansatt i Laggen (2 ggr) och som s. led i Grålagg och det nu 
försvunna Mosselaggen. 1 Såbylaggen, namn på en del av Ånimskogs sn, givet efter går-
den Säbyn, betyder ordet tydligen 'utkant' el. dyl. 

land. Namnen på -land(a) äro i Älvsborgs län 52, varav 35 i Västergötland. Det ena 
av de västgötska namnen, Sjölanda (SO Ä 12, s. 26 f.) ser ut att vara tillkommet under 
1800-t. Därtill komma 2 osammansatta Landa. Namntypen, som är representerad i 
samtliga härad utom Kind, Redväg och Nordal, har sin största spridning i Valbo i 
Dalsland, som har 11, varefter följa Ale och Gäsene i Västerg. med resp. 8 och 7. 

Efter mantal fördela sig de hithörande bebyggelserna i länets västgötadel (med 
bortseende från det ovann. Sjö/anda) på följande sätt: byar med minst 2 mtl: 23; 1 mtl: 
11; 1/2  mtl: 1. I Dalsland är fördelningen: byar med 2 mtl: 3; gårdar med 1 mtl: 10; torp 
och tomter: 4; ovissa: 1. 

Uttalet är i länets västgötadel i allmänhet -/ana (Bjärke, Gäsene, Kulling, Vättle 
(alternativt) och Ås), utgående från den fsv. genitiven i pluralis -landa, eller -lana (Ale 
(alternativt), Bollebygd, Flundre och Mark), vars a väl knappast bör uppfattas som den 
gamla dativändelsen i sg. (jfr om numerus nedan) utan som utvecklad ur -a på grund av 
slutstavelsens starkt reducerade tryck i förbindelser som Björlanda marker etc. (jfr 
under -hem om en liknande utveckling i vissa hem-namn); åtminstone beträffande ett 
av de namn, som nu uttalas med slutljudande -a, nämligen Björlanda (SO Ä 9: 1, s. 154 f.), 
är ursprunglig pluralform säkert styrkt: namnet skrives de Bierlandom, 1313 SD 3, s. 
146 or.2  I hela Dalsland samt alternativt i Ale, Veden och Vättle är uttalet -/an, vilket 
säkerligen återspeglar singular en land och icke pluralen (se härom s. 62, not 2). 

1  De av Aasen uppgivna betydelserna äro dock enl. C. Lindberg, Terrängnamnet Köl etc., s. 227 ff., otill-
förlitliga. 

2  Jfr om originalet SD 3, s. 760 f. 
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I ett par fall har efterleden starkt reducerats, nämligen i brels sökt i (Brålanda i Sunda!) 
av ett äldre *Brålns, återgående på Bråland (så 1531), samt i vrgn (Vralen i Bredareds 
sn, Vedens hd), återgående på Vra/and (så 1554); betänkligheterna i SO Ä 11, s. 32, 
mot att hänföra sistn. namn till /anda-namnen, eftersom dialektuttalet förutsätter 
»tjockt» 1, äro säkerligen obefogade, då ett sådant /-ljud lätt kan ha utvecklats mellan 
vokaler, sedan man icke längre uppfattat namnet såsom sammansatt med land •1 I 
vbt14 n (Välanda i Tössbo) har en slutljudande vokal (a eller e) bortfallit och efterlämnat 
cirkumflekterande accent på föregående stavelses vokal. 

Länets namn synas ursprungligen ha innehållit än singularen -land, än pluralen 
*-landir eller *-landar2, gen. -landa, vilken senare form är den för samtliga namn utom 
ett (det ovann. Vralen) nu gällande skriftformen. Bland namn, som ursprungligen torde 
ha haft singularform, kan nämnas Sålanda (SO Ä 2 s, 98) som skrives Sodhäland 1390 
och uttalas stan. Ofta vackla de äldre källorna mellan singular och plural böjning, 
t. ex. Skiplancla 1416, (j) Skip/ande 1425 (SO Ä 2, s. 92). 

Förlederna äro på ett enda undantag när appellativer av olika slag, såsom beteck-
ningar för terräng eller markbeskaffenhet i t. ex. Björlancla (av Bicergh-), Grutlanda 
(till sv. dial. grut 'grus'), Mosslancla, ölanda (2 ggr; till ö i bet. 'terräng utmed vatten'); 
trädnamn i t. ex. Asklanda (2 ggr), Eklanda (2 ggr); djurnamn i Getlanda och Rävlanda; 
namn på sädesslag i Vitlancla (skrivet Huede- 1540 och innehållande fsv. hvete, 'vete') 
samt Rå glanda. Undantaget utgöres av ölslancla i Vättle, som innehåller mansnamnet 
ölvir (SOÄ 13, s. 62 f.). 

-land(a) som senare led i gård- eller bynamn förekommer på flera olika håll i landet. 
Namnelementet är samma ord som fsv. land 'land, strand' m. m., men betydelsen kan 
icke bestämt fixeras. Olika tolkningar ha föreslagits, såsom 'terräng' (SO Ä; Lindroth 
i SIOD 1, s. 65; enl. sistn. förf. spec. 'öppen, fri terräng'), 'jord som äges och brukas av 
enskild person' (v. Friesen i Fataburen 1906, s. 23), 'sträckning utmed vatten, strand' 
(Jungner, Gudinnan Frigg etc., s. 101 f.; så även Lindroth, Våra ortn.., s. 122, samt 
OGB 2, s. 6, där denna bet. säges vara »den i v. Sverige i ortn. vanliga bet:n>>). Den sistn. 
betydelsen synes i allmänhet, vad Älvsb. 1. beträffar, passa väl till resp. bebyggelsers 
läge och är kanske därför här att föredraga framför de övriga, som föreslagits. 

Namnen på -landa anses av Ödeen, Studier i Smålands bebyggelsehist., s. 446, tillhöra 
folkvandringstiden, delvis möjligen en ännu äldre tid. 

led. Fsv. lidh n. 'öppning i gärdsgård, stängsel för dylik öppning', västg.-dial. led 
n. i sistn. bet. Förekommer osammansatt i Ledet (5 ggr). Ingår som förled i ett flertal 
namn, däribland 12 Leds gården, samt som s. led i 6 namn. »När byn utgjorde en sluten 
enhet, alltså före skiftet, hade byledet vid infartsvägen en betydelse, som närmast mot-
svarade stadsportens. Det bör därför icke förvåna, att så många gårdar och lägenheter 
uppkallats efter sin belägenhet invid ledet.» S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands 
härad, s. 79. 

lev. Inom länet finnas 5 namn på -lev, alla i Västergötland, varav 4 äro bynamn och 

Jfr uttalet av Sålanda nedan. 
3  Om den regelmässiga övergången till feminin böjning av neutrala ord i pluralis i gamla ortnamn se 

Lundahl i NoB 1937, s. 68 if., och där an!. litt. 
Betydelsen 'strand' lever ännu kvar i västg.-dial.; se Götlind Västerg. folkm. 1, s. 99; jfr även det av 

Jungner omnämnda elvdann 'strand utmed en älv', vilket enl. Västerg. fornm.-för. tidskr. 1, h. 3, s. 50, upp-
tecknats i Flundre hd. 
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1 gårdnamn, däribland 2 sockennamn. Den geografiska fördelningen är mycket spridd. 
Dock tillhöra 3 av namnen de intill varandra gränsande häraderna Me, Flundre och 
Väne utmed Göta älv. Alldeles isolerade äro de båda övriga, det ena i Kulling och det 
andra i Mark. Betr. det sistnämnda är att märka, att det hör hemma i Fritsla socken, 
vilken tillhör häradets tidigast bebyggda del, dit ortnamn av de äldsta typerna äro 
koncentrerade; jfr härom ovan, s. 21. 

Samtliga namn torde som förleder ha personnamn, men endast 2 äro fullt klara, 
nämligen Rommele i Flundre, skrivet Romundälef 1349, och Ramslätt i Mark, skrivet 
Ramslef 1419, vilka innehålla de säkert bestyrkta fsv. mansnamnen Romund och Rampn. 
De övriga äro oklara: Börsle (Börteslef 1485) i Väne, Färdsle (Flärdeslell 1546) i Me 
samt Tarsled (Tarslef 1393) i Kulling. 

Uttalet är i 4 fall -la, en gång omväxlande med (i Rommele), medan i ett fall en 
ombildning skett till -slätt (Ramslätt; SO Ä 9: 1, s. 30), betygad tidigast 1621. 

Namntypen, som har sin huvudsakliga spridning i Tyskland, Danmark och södra 
Sverige, framför allt i Skåne, men saknas i Norge, är i Västergötland företrädd utom av 
de här nämnda namnen blott av ett enstaka namn i Skarab. 1., by- och sockennamnet 
Häggesled i Kållands hd, skrivet Heggislefh 1363 (Styffe Unionstiden, s. 153). 

Namnelementet -lev är identiskt med det fsv. lef f. 'lämning' (även i sammans. 
ättalef 'ättgods') med motsvarigheter i de övriga germ. språken. I ortnamn torde det 
betyda 'arvegods'. De i förlederna ingående personnamnen beteckna sannolikt arv-
låtarna, ej arvtagarna. Se härom liksom rörande den mycket omstridda dateringen Sahl-
gren Hälsingb. ortn. s. 111 ff. Annan viktigare litteratur om namnen på -lev: Steenstrup 
i (Dansk) Hist. Tidskr. 6. R. 5, s. 353 ff., Sahlgren i Rig 1920, s. 160, Lindroth i Forn-
vännen 1911, s. 177 f., samt därs. 1915, s. 26 ff., Hellquist Et. ordb., s. 616. 

Fsv. lidh, f. 'bergsluttning', sv. dial. hd f. ds. Föreligger osammansatt i Lid 
(5 ggr), Lida (gammal böjningsform i pl.; 11 ggr), Liden (13 ggr) och det endast i Dals-
land förekommande Liane (5 ggr). Ingår som förled i ett fåtal och som s. led i ett flertal 
namn. 

ljung. Fsv. tiungh n.? 'ljung', i ortn. med bet. 'ljungbevuxen mark, hedmark'. Före- 
ligger osammansatt i byn. Ljung och by- och gårdn. Ljunga (4 ggr). Ingår som förled i 
ett mindre antal namn. Som s. led förekommer ordet i 6 namn, samtliga utom ett i den 
gamla pluralformen -Ljunga, varav 3 sockennamn: Herrljunga, Holsljunga och Sven-
ljunga. Om namn innehållande ordet ljung, vilka ofta, på grund av ljunghedarnas tjän-
lighet för tingsförhandlingar, beteckna gamla tingsplatser, se Wessen i NoB 1921, s. 
32 ff. 

*lo. Detta i flera nordiska ortnamn ingående ord, som urspr. är samma ord som no. 
dial. lo f. 'ängsslätt', feng. leah f. 'äng', ingår med säkerhet endast i två av länets ort-
namn: byn. Lo samt gårdn. Upplo; möjligen därjämte i gårdn. Loberg samt i by- och 
sockenn. Fritsla, varom se Liden i NoB 1931, s. 110 ff. 

lund. Fsv. tunder in. 'lund, skog'. Föreligger osammansatt i Lund (8 ggr), Lunda 
(gammal böjningsform i pl.; 1 gg), Lunden (med enstavighetsaccent, se nedan; 11 ggr) 
och det dalsländska Lunnane (1 gg.). I tre fall (SOÄ 3, s. 52; 12, s. 22, 90) är namnet 
Lunden best. form sg. av västg.-dial. tuncle låna, en avledning av lund. Som förled ingår 
land eller i vissa fall möjl. Lunde i ett flertal namn, varibland 10 Lundagården. Som s. 
led ingår ordet i ett flertal namn, varibland två nuv. sockennamn, Frölunda och Fännes- 
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lunda, samt ett förutv., Bjättlunda (nu i Timmele sn). I by- och sockenn. Erölunda, om 
detta innehåller gudinnenamnet Fröja (jfr OGB 3, s. 31)1, torde lund åsyfta en helig 
lund liksom möjl. även i gård- och sockenn. Lundby i Vättle hd. 

I dialektuttalet har ordet som s. led (liksom -land(a), varom se s. 62) ofta undergått 
en stark reducering. Sålunda uttalas Rålunden i Ödeborgs sn, Valbo hd (SO Ä 18, s. 142) 
141. Den gamla pluralformen -lunda reduceras efter vokal oftast till -ana eller -na. 
Jfr SO Ä, t. ex. 7: 2, s. 16; 10, s. 256; 14, s. 94. 

lycka. Fsv. lykkia f. 'inhägnad åker eller äng.' Föreligger osammansatt i Lycke 
(gammal böjningsform i sg.; 7 ggr) i ett 30-tal namn. 

lång. Adjektivet lång. Jfr s. 97. Ingår som förled i ett fåtal namn och som s. led i 
Bodlången och Gravlången, av vilka det första. nu  är försvunnet (lämnas okommenterat 
i SO Ä 17, s. 82) och det sistn. urspr. är ett sjönamn. 

löp. Fsv. löp, ett (smör)mått. Ingår endast i gårdn. Ladulöpen, som väl (se SO Ä 7: 2 
s. 201) betecknar 'ett löpsbol med lada'; fsv. löpsbol betyder 'jordrymd för vilken i skatt 
betalas en löp smör'. 

-lösa. Inom länet finnas 5 namn på -lösa, samtliga i Västergötland, samt 1 på -lös, 
vilket är ett ursprungligt -lösa, i Dalsland. Endast ett av dessa namn kan man med 
någon större säkerhet hänföra till det äldre Skiktet av denna oenhetliga namntyp, näm-
ligen Komlösa, som tillkommer den största byn (9 mtl) i Fristads sn, Vedens hd. Till 
den yngre och vitt spridda grupp bland /ösa-namnen, där efterleden uttrycker brist på 
det, som förleden utsäger, motsv. fsv. -lösa 'brist', höra de två Mjöllösa, av vilka det 
ena är det ursprungliga namnet på nuv. Mjölsered i Bjärke, samt det dalsländska Näver-
lös. Antagligen tillhörande sistnämnda grupp äro även de två återstående, Gässlösa 
och Röcklösa. Det förra, som skrives Giesslössa o. dyl. i de äldsta källorna (från mitten av 
15004.) och har motsvarigheter i Halland (Gestlösa, Gestlöse 1355 SRP nr 221, 231 or.), 
Värmland (Gestlos 1503; se SOV 15, s. 23) och Norge (Gjeslois, skrivet Giestloes 1665; 
se NG 7, s. 449), innehåller säkerligen, såsom de äldsta skriftformerna samstämmigt 
ge vid handen, ordet gäst som förled och betyder väl helt enkelt 'gården, där man inte 
brukar ha några gäster', ett namn, vartill orsaken kan ha varit antingen den, att folket 
gjort sig känt för att icke vara gästfritt, eller kanske snarare den, att vägen till gården 
varit svårframkomlig. Ingen av de tidigare förklaringarna (SO Ä 11, s. 156; SOV a. st.; 
Lindroth i NoB 1, s. 142, NG a. st.) är acceptabel. Röcklösa slutligen, som 1540 skrives 
Röklösa (se SO Ä 6, s. 56), skalle kunna betyda 'gården där man aldrig ser någon rök 
(stiga upp mot skyn)', dvs. 'ödegården'. 

Namnen på -lösa äro spridda över större delen av det svenska språkområdet. Tal-
rikast äro de i södra Skåne, som jämte Danmark är denna namntyps huvudbygd. Där-
jämte finnas namn på -/os m. m. (av urspr. -laus- och -leys-) i Norge samt på -los(en) 
o. dyl. på västgermanskt område. 

Om man bortser från de i allmänhet relativt unga namnen av typen Mjöllösa, 
där betydelsen av -lösa är fullt klar, har man ännu icke kommit fram till någon slutgiltig 
tolkning av detta namnelement, som varit föremål för en mycket livlig diskussion bland 
forskarna. Den äldre hithörande litteraturen finner man hos Lindroth, Studier över 
ortn. på -lösa (i Fornvännen 1915, s. 1 ff.). Därjämte ha /ösa-namnen behandlats bl. a. 

I En annan mening i SOÄ 7: 2, s. 17. 
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av H. V. Clausen i Aarboger f. nord. Oldkynd. 1916, s. 143 ff., Sahlgren i NoB 1919, 
s. 96 ff., dens. i Rig 1920, s. 160 ff., och i Hälsingb. ortn., s. 116 ff., samt av M. 
Kristensen i NoB 8, s. 122 ff. Av olika danska forskare framlades i början av 1800-talet 
två teorier, som även i modern tid vunnit anhängare. Enligt den ena vore betydelsen 
'in löst gods', enligt den andra betecknades med -lösa ursprungligen en gård, som 
1 ö s gjorts från en äldre by. Mera allmänt omfattad blev den åsikt, enligt vilken -lösa 
vore besläktat med feng. Ids (eng. lease) 'betesmark, äng'. På grundval av norska, got-
ländska och västgermanska namn, innehållande ett namnelement, som måste återföras 
på ett urgerm. *-laus-, vilket å ena sidan icke kan ha något samband med det nämnda 
feng. lds och å den andra svårligen kan skiljas från det svenska och danska -lösa, har 
Lindroth härlett samtliga ifrågavarande namn från en stam *laus-. Denna är enligt 
Lindroth etymologiskt identisk med den allmänt germanska adjektivstammen *lausa-
i sv. /ös. Lindroth har utan tvivel rätt i att man måste utgå från ett *laus-, men hans 
antagande av ursprunglig identitet med adj. lös är förfelat, då, såsom Sahlgren visat, 
den föreslagna betydelseutvecklingen 'lös, mjuk', > 'fuktig, sank', varav substanti-
verat 'sankmark', är oantagbar och icke heller har allmänt stöd i de topografiska för-
hållandena. Sahlgren tänker sig i stället, att -lösa utgår från en substantivering av ett 
nu försvunnet adjektiv *laus- 'lutande, sluttande' bildat med t- eller s-suffix till stammen 
i dial-ordet löt 'betesmark', eg. 'sluttning'. Slutligen föreslås av M. Kristensen en grund-
form urnord. *hlaus(s)- 'tilldelning, lott', en t-avledning av stammen i got. hlauts 'lott, 
arvedel'. De båda sistnämnda tydningarna avvisas utan närmare motivering av Hell-
quist, Sv. et. ordb., sannolikt emedan de erbjuda vissa svårigheter ur ordbildningslä-
rans synpunkt. 

Om /ösa-namnens ålder ha mycket skiljaktiga åsikter uttalats. Se härom Sahlgren, 
ovan a. a. Numera torde den av flera forskare tidigare hävdade meningen, att dessa 
namn börjat uppstå redan under yngre stenåldern, vara allmänt övergiven. Enligt Sahl-
gren torde de ej vara äldre än järnåldern men ej heller, åtminstone till sitt flertal, yngre 
än vikingatiden. — Litteratur utom den redan nämnda: H. Gustavson i Ortnamns-
sällsk. i Uppsala årsskr. 1938, s. 17 ff. (om gotländska namn på -lösa). 

mad. Fsv. madh f. 'kärräng', sv. dial. mad f. ds. Föreligger osammansatt i byn. 
Mada (gammal böjningsform i pl.) och gårdn. Maden (5 ggr). Ingår som förled i ett par 
och som s. led i ett flertal namn. 

mark. Fsv. mark f. 'skog, mark, fält', fvnord. m qrk f. 'skog'. Föreligger osamman-
satt endast i häradsn. Mark och det gamla dalsländska bygden. Markir (se s. 14), i vilka 
ordet, såsom påpekas av Sahlgren i NoB 1925, s. 145, har en äldre bet. 'gränsområde'; 
jfr fhty. marka i denna bet, och got. marka 'gräns', vilken sistn. bet, är den ursprungliga. 
Ingår som förled endast i ett par namn och som s. led i 9 namn, varav 7 i Dalsland. 

mo. Fsv. mo (endast en gång) 'sandslätt, sandhed'?; västg.-dial. mo  'stor och gammal 
barrskog, merendels på sandbotten'.1  Föreligger osammansatt i sockenn. Mo samt by-
och gårdn. Moga (2 ggr), gammal böjningsform i pl. med g-inskott, varom se A. Noreen, 
Aschw. Gr., § 273. Ingår som förled och s. led i ett mindre antal namn. 

*mordh. Fsv. *mordh 'skog' (i ortnamn); se Sahlgren i NoB 1928, s. 117 ff. Ingår 
endast i socken- och stadsn. Åmål, varom se Sahlgren, a. a., s. 123. 

1  Om ordets härledning och skiftande betydelser i nynordiska dialekter se Lundahl i Minnesskrift utg. 
av Fiol. Samf. i Göteborg 1930, s. 20 ff.. 

5-471008 
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mosse. Fsv. mosi m. 'mosse'. Föreligger osammansatt i Mossen (5 ggr). Ingår som 
förled i ett flertal och som s. led i ett mindre antal namn. De sistn. synas mestadels vara 
unga. 

mot. Fsv. mot n. 'möte'; med konkret bet. i sammansättningar som gatumot 'gat-
hörn', väghamot 'korsväg' o. dyl.; sv. dial. mot n. 'möte e.1 sammanstötning av vägar, 
åar m. m.' (Rietz). Förekommer endast som s. led, näml. i Stigamot, ..4mot och Ängamot. 

mule. Fsv. mule m. 'mule, nos (på djur).' Ingår endast i gårdn. Heimule (SOÄ 18, 
s. 108) och åsyftar gårdens läge på ett bergigt näs. Jämförelsenamn. I norska och sven-
ska ortnamn användes mule om höga, brett sluttande näs; se NG Indl., s. 68, B. Ohls-
son, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån, s. 111, och där anf. litt. 

myr. Fsv. myr f. 'mosse, myr'. Föreligger osammansatt i Myra, gammal böjnings-
form i pl., samt i Myren (2 ggr). Ingår som förled och s. led i ett fåtal namn. Är tämligen 
vanligt i namn på lägenheter och hemmansdelar; se SOÄ 20: 2, s. 99, 251. 

myst. Västg.-dial. myst 'mindre mosse; gräns mellan mosse och skog; sank och våt 
mossmark' (Götlind Västerg. folkm. 1, s. 237; jfr OGB 1, s. 176). Föreligger osammansatt 
i Mysten (SOÄ 8, s. 100) och ingår f. ö. som s. led i 6 namn, varav 5 i Bollebygds hd. 

mål se *mordh. 
nabb. Fsv. -nabber m. i smns. Sko gsnabben 'framskjutande spets av en skog'; sv. dial. 

nabb m. 'udde, landtunga' (Rietz). Föreligger osammansatt i Nabben (5 ggr), uttalat 
nciban (med akut accent). Antingen detta ord eller nabbe (se nedan)1. ingår i Nabbared. 
Ingår som s. led i Blixnabb. I de med den best. formen -v,abben sammansatta namnen 
(5 st.) är det omöjligt att avgöra, om det är detta ord eller dess biform nabbe, som ingår. 

nabbe. Sv. dial. nabbe m. 'udde'; fvnord. nabbi m. 'framskjutande bergshöjd,' no. 
nabbe 'bergspets'. Ingår med säkerhet endast i gårdn. Nabben, uttalat nåhn, i St. 

Lundby sn, Vättle hd. 
nacke. Fsv. nacke m. 'nacke', ä. da. nakke 'bergskam' m. m. Användes i sv., no. och 

da. ortn. om  höjder och bergskammar, i da. ortn. även om landtungor och näs; se Hell-
quist, Sv. et. ordb., s. 688, Danmarks Stednavne 3, s. XLVI, NG Indl., s. 68. Före-
kommer i två namn, båda i Vedbo hd, Dalsland, nämligen Nacken och Kesnacken (SOÄ 
19, s. 202, 140). 

näbb. Fsv. näbb n. 'näbb'.2  Synes i ortn. åsyfta uddar, näs eller andra framskjutande 
terränger; se OGB 1, s. 230; 3, s. 262; SOÄ 1: 2, s. 13, och jfr nedan. Förekommer osam-
mansatt i det på två håll uppträdande Näbbet, av vilka det ena, som tidigare skrevs 
Skelleneb (1602), Skielenebbet (1605) o. dyl., trol. åsyftar ett näs (SOÄ 2, s. 110 f.), medan 
det andra ersatt ett äldre Kivenäbb(et) o. dyl., vilket som gårdn. förekommer på tre andra 
håll i länet och är = det från mlty. lånade fsv. kivenäbb 'skansverk av trä utanför en fäst-
ning' (SOÄ 12, s. 126), vilket på skilda håll i Norden förekommer som ortnamn med 
oviss innebörd; jfr NG 1, s. 114; OGB 3, s. 156, A. Schiick i Arkeologiska studier 
tillägn. II. K. H. Kronprins Gustaf Adolf (1932), s. 212 ff. Som förled ingår trol. 
näbb i Neibbagården, som knappast, såsom antages i SOÄ 7: 1, s. 175, innehåller ett 
mansn., motsv. det endast en gång anträffade fvnord. bin. Nebbi. 

näs. Fsv. näs n. 'näs'. Användes i ortn. även om på land framskjutande terränger; 

1  Mindre sannolikt gen. av det mansn. Nabbe, som enl. HylOn-Cavallius, Wärend och wirdarne 2, s. 284, 
på 1600-t. förekom i Värend. 

2  Enl. Tamm, Språkv. sällsk. i Uppsala förh. 1888-91, s. 37, väsentligen lån av mlty. nebbe f. 
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jfr t. ex. SO Ä 10, s. 202, under .Aspanäs. Föreligger osammansatt i Näs (21 ggr) och Näset 
(7 ggr). Ingår som förled i 3 namn. Förekommer som s. led i ett stort antal namn, av 
vilka åtm. 4 säkert äro sammansatta med personnamn. Djurnamn ingå icke sällan 
såsom förleder, t. ex. Dyre-, till den dialektala formen dyr av djur (förr särskilt använt 
om djur av hjortsläktet), Fågel-, Gimra- (till västg.-dial. gimra 'honlamm'), Höke-, 
Kråke-, Rävs- (osäkert; kan vara personnamn). Trädnamn äro vanliga: Alme-, Aska-, 
Aspa-, (Aspe-), Eke- osv. 

om se hem. 
*or. Ingår endast i by- och sockennamnet Seglora (Säghlorär 1294), varom se SO Ä 

9: 1, s. 131. Gammal pluralform av ett fsv. *or, som antagligen är nära besläktat med det 
av Hof, Dialectus Vestrogothica (1782), s. 219, anförda ora f. 'enn tät åkk stenig skogs-
bakka', vilket ingår i flera västgötska ortnamn, bl. a. i Kållands hd i Skarab. 1., varom 
se S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 7 f., 48 f., samt det av Rietz från 
Skåne antecknade ora i bet. 'stenig och vild mark; stor skog'; jfr även fda. orä med oviss 
bet. Enligt Sahlgren i NoB 1919, s. 186 f., är or- utvecklat ur war- i det endast i ortn. 
förekommande vara (varom se s. 82) genom s. k. kombinerat u-omljud. Se dessutom 
M. Kristensen i NoB 1928, s. 106 ff., B. Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums-
och Ronnebyån, s. 188 ff. 

orp se torp. 
os. Fsv. os 'mynning, utlopp av å o. dyl.', sv. dial. os ds., därjämte strömdrag; 

källdrag'. Föreligger osammansatt i Oset (3 ggr), i samtliga fall enl. SO Ä åsyftande myn-
ning el. utlopp av en å. Ingår som förled i 3 och som s. led i 5 namn, av vilka sistn. 3 ha 
sjönamn som förleder (1 ett ånamn och 1 ordet å i fsv. gen. är). Om namn på -os se Ka-
Mn i NoB 1921, s. 132 ff., Beckman i NoB 1925, s. 16 f., K. G. Ljunggren i NoB 1936, s. 
122 ff., G. Franzén därs., s. 283 ff., Sahlgren i NoB 1939, s. 153 f. 

Part. Fsv. part (lånord) 'del'. Ingår, med bet. 'jordlott', i Västgötaparten, en krono-
jord, upptagen i jordeboken först 1907. 

plats. Fsv. platz (lånord). Ingår endast i det äldre namnet (tidigast 1625: Marknatz 
Platzen) på nuv. Strätegärdet. 

puss. Y. fsv. puss 'vattenpuss' (i sammans.; se Hellquist, Et. ordb.) Föreligger endast 
i Pussen (så 1632; SO Ä 2, s. 46), 1629 (tillfälligt) Blötpuss. Om puss i ortn. se  E. Brevner, 
Sydöstra Närkes sjönamn, s. 24 f. 

*rann. Fsv. *rann 'hus' (ingående i ransaka' undersöka ett hus, i synnerhet efter 
tjuvgods, granska, rannsaka'), fvnord. rann ds. Ingår endast i det dalsl. gå'rdn. Gu-
rann(e), äldre namn på nuv. Åttingsberg i Färgelanda sn, Valbo hd, och motsvarar 
det no. gårdn. Gurann, troligen åsyftat med fno. (af) Gokanni 'Gudahuset' (NG 6, 
s. 70); se SO Ä 18, s. 28. 

rem. Antagligen samma ord som fsv. rem, nav. rem, i ortnamn med bet. 'höjdsträck-
ning, ås'. Detta har betraktats som ett lånord (från mlty. 9ime(n)) och som obesläktat 
med fvnord., nno. reim f. 'rem, band'. Jfr Seip, Låneordsstudier 2, s. 80 f. Skrivningen 
Arem 12004. Valdemar II:s jordeb., nu Äremma i ölsremma sn, Kinds hd (SO Ä 7: 1, 
s. 262), torde avgörande tala för att ordet är inhemskt svenskt och väl alltså är =. 
fvnord. reim. Sådana former som Knugrim och Ylwisrym, 1351 SD 6, s. 274, or., nu 
Knogrwm, och ölsremma i nämnda sn (SO Ä 7: 1, s. 258, 262), kunna förklaras som s. k. 
omvända skrivningar, framkallade av övergången av kort i till långt e, som är väl styrkt 
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från mitten av 1300-t.; möjl. är övergången ännu äldre.1  Det i norrl. dial. (Jämtl.) före-
kommande rem m. 'sandås (bevuxen med barrskog)' (Rietz), enl. uppteckningar i SOA 
med feminint genus, är väl snarast = no. dial. rim 'jordrygg'. — Ordet rem föreligger 
osammansatt i det på 3 håll i Redvägs hd uppträdande Remma, av vilka det ena (SO Ä 
10, s. 26) uttalas neema, det andra (s. 128) hbffla — båda utgörande gammal böjningsform 
i pl. — det tredje (s. 210) haza (best. form sg.). Samtliga förklaras i SO Ä såsom mot-
svarande fvnord. rimi 'jordrygg', det sistn. dock med reservation på grund av accenten 
i dial.-uttalet. Betr. uttalet 'Åma (med ce) hänvisas till gårdn. Brämmesås breemasas 
i samma sn. Detta förklaras (s. 21) utan bärande skäl innehålla ett fsv. *brimir. En dylik 
ljudutveckling (r. till IT) är abnorm för dial. Däremot är en utveckling e (av urspr. ai) 
till ä säkert styrkt, näml. i det fonetiskt likvärdiga adv. hemma, för vilket enl. Götlind 
Västerg. folkm. 1, s. 291, just i Redväg jämte de angränsande Ås och Kinds härader 
uttalet hämma är betygat. — Som s. led ingår ordet i 9 namn, av vilka 5 tillhöra Kinds 
hd (norra delen). Samtliga innehålla urspr. singularformen -rem. Det i några namn 
jämte -rem, -rum uppträdande -remma, -Tumma är antagligen icke böjningsform i pl. 
utan gen. pl. av inbyggarnamn; se om dylika bildn. Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. I flera 
fall har -rem blivit -rum (i ett fall -rumma; Kinnarumma), liksom -(h)em blivit -um. — 
Enl. Lindroth, Ortn. på -rum, s. 41, är by- och sockenn. Kinnarumma »Vg:s enda säkra 
sammansatta -rum.» Namnet är dock i stället säkerligen sammansatt med -rem; se 
Lundahl i NoB 1929, s. 27 f., not 3. 

ris. Fsv. ris n. 'ris, kvistar'; fvnord. hris 'buskskog'. Föreligger osammansatt i Ris 
(1 gg), Risa (5 ggr), gammal böjningsform i pl., samt Riset (1 gg). Ingår som förled i ett 
flertal namn. Som s. led endast i Sandris. 

rot. Fsv. rot f. 'rot'. Föreligger osammansatt i Rot (SO Ä 19, s. 98) och Roten (3 ggr; 
SO Ä 2, s. 14; 7: 2, s. 26; 13, s. 34) samt som förled i Rotenäs (SO Ä 16, s. 88) och Rotön 
(SO Ä 17, s. 100), i samtliga dessa fall, liksom i det flerstädes förekommande no. Rot 
(se NG 13, s. 7), med oviss innebörd. Som s. led ingår ordet i Granroten, äldre namn 
(tidigast 1691) på nuv. torpet Roten (SO i. 7: 2, s. 26). 

rud se ryd. 
ruda se ryd. 
*ruki se råk. 
rum se rem. 
rump. Sv. dial. rump f. 'svans'. Betecknar i ortn., liksom biformen rumpa, 'terräng 

som utgör ett svansformigt bihang till en annan'; jfr OGB 1, s. 329. Förekommer osam-
mansatt i Rumpen (SO Ä 7: 1, s. 130), som äldst skrives Rompan, samt möjl. i Rumpebo 
(SO Ä 7: 1, s. 200) och Rumpetorp (SOÄ 2, s. 14), vilka dock lika gärna kunna innehålla 
rumpa. Ingår, omväxlande med rumpa, i de äldre formerna av Dragrum,pan, tidigare 
namn på nuv. Torpet (SO Ä 3, s. 56 f.). 

rumpa se rump. 
ryd. Det sammanlagda antalet av länets namn, som innehålla ryd eller andra, där-

med närbesläktade former, vilka alla här sammanföras, är 849, varav 235 i Dalsland. 
Häri äro inberäknade 6 namn, som ursprungligen haft andra efterleder. De likaledes 
inberäknade osammansatta namnen, 73 till antalet, fördela sig på följande sätt: 16 Ryd, 

1  Se Olsson-Nordberg, Fornsv. i våra lat. originaldipl. före 1300 1, s. 200, och där anf. litt. 
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7 Ryda, 14 Rydet, samtliga i länets västgötadel, 15 Rud, varav 10 i Dalsland, 1 Rudet, 
3 Råda, 4 Rå'dane, 3 Rude, 2 Rudorna, 4 Ryr, 1 Ryrane och 1 Redet. 

I de här ovan sammanförda namnen föreligga åtminstone 3, möjligen 5 ursprung-
ligen olika bildningar till roten *rud- i rödja, och den ursprungliga betydelsen torde i 
samtliga fall ha varit 'till odling uppröjd mark (särskilt i skog)'. I de äldsta källorna, 
från 1200- och 1300-talen, dominerar -rydh (tidigast i fifloryd 1272 SD 1, s. 522 or., nu 
Fivlered; SO Ä 10, s. 54, 56 f.), men även -rudh förekommer flera gånger (tidigast i bren- 
nurudh 1313 SD 3, s. 761 or., nu Briinnared SO Ä 9: 2, s. 180), och därjämte vardera en 
gång -riudh (i uandryudå uatn VGL IV, s. 291, nu Vanderydsvattnet, till gårdn. Vanderyd; 
SO Ä 3, s. 24 f.), -rydher (i soloryder 1292 SD 2, s. 135 or., nu Sålared; SO Ä 10, s. 230 f.), 
samt -rödh (i Holsyörödhet 1397 SRP nr 2878 or.1, nu Hussered; SO Ä 7: 2, s. 76). Sent 
belagda (tidigast efter mitten av 1500-talet) äro de 4 namn, som innehålla formen ru-
dorna. Bland dessa namnelement är det endast ett, nämligen det till grund för -rudorna 
liggande rudha, f. 'till odling uppröjt jordstycke', som är säkert betygat som appella-
tivum i fornsvenskan. Det i några yngre handskrifter av Magnus Erikssons landslag 
förekommande rofuorydh är oklart både i fråga om genus och vokalkvantitet. — Ett 
väl på fsv. *rgdh återgående ry n. med olika betydelser uppges från flera sv. dial. 
Se t. ex. Rietz; Möller, Ordb. över hall. landskapsm. 

Att formen -rydh urspr. innehåller ett långt y framgår av uttalet av det osamman-
satta Ryd, som förekommer på ett 20-tal håll inom länet; se härom nedan. Någon anled- 
ning att, såsom skett, även räkna med förekomsten av ett urs pr ungligt *rydh 
finnes knappast. De flerstädes uppträdande skriftformerna med -rödh synas visserligen 
böra återföras på ett äldre -rydh, men detta behöver icke vara ursprungligt utan kan vara 
en förkortning av -rgdh, som inträtt därigenom att detta, såsom ofta är fallet med efter- 
leder i ortnamn, fått sin tryckstyrka reducerad. Snarast synes man böra fatta saken så, 
att en utveckling -rpdh>-ry-dh>-rödh inträtt, när namnet använts i attributiv ställ- 
ning och därför i sin helhet, men särskilt vad s. leden beträffar, varit svagt betonats, 
medan en utveckling -r§dh > ridh > redh ägt rum, när namnet förekommit före paus 
och därför haft s. leden starkare betonad. Skriftformerna med -rid(h)8, vilka motsvaras 
av det i flera härader förekommande (alternativa) uttalet -n, varom se nedan, torde bäst 
förklaras på detta sätt. De under 1500-talet i namn från hela det område, där namn med 
ursprungligt -rydh förekomma, ytterst vanliga skriftformerna med -rid(h) tyda på att 
ett uttal -ri(d) tidigare alternativt förekommit inom hela detta område. Rödet rot i 
Väne hd (SO Ä 12, s. 96), vilket även förekommer i Askims hds, torde vara att jäm-
ställa med det vanliga bohus!. Röd och -röd, som återgår på fvnord. rj6dr 'öppet, trädlöst 
ställe i skog' (jfr SIOD 1, s. 75). Då Väne hd gränsar till Bohuslän, är det knappast 
för djärvt att antaga, att gränsen för det västnorcliska rj6dr under ett äldre språkskede 
gick längre österut, och att Rådet alltså är en reliktform. 

I fråga om stambildningen är rydh tvetydigt. Dels kan det, genom dissimilatoriskt 
Namnformen kontrollerad efter originalet i Riksarkivet. 
Jfr angående den attributiva ställningens betydelse för utvecklingen av ortnamnsformer Sahlgren i 

NoB 1922, 8. 143 f. 
3  Den tidigast anträffade namnformen är Vbbarid 1401 SDns 1, a. 20 or. Utvecklingen -rydh> -ridå 

måste emellertid vara betydligt äldre, eftersom det ur -ridå utvecklade -redh uppträder redan på 1300-talet. Jfr Areeth 1380 '/, UB or., nu Åryd i Murums sn, As hd, samt langzreedh 1396'4/5 UB or., nu Långeered i Knätte sn, Redvägs hd. 
Antages i OGB 3, e. 40, snarast motsvara sett fav. *-rridh (möjl. rjödh).* 
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bortfall av det suffixala r, ha utvecklats ur ett äldre *riådher (motsv. fvnord. rjödr), 
som inom länets västra del, särskilt i Dalsland, företrädes både av det osammansatta 
Ryr och av -ryr som s. led, och som väl även föreligger i det tidigare nämnda Soloryder 
1292, dels kan det vara en självständig bildning utan suffixalt r, 	(jfr sydty. 
riet n. 'uppröjd plats'), vilket, åtminstone skenbart, föreligger i det ovannämnda uand-
ryudå uatn; se Hellquist Et. ordb., s. 857. — Det jämte -rydh förekommande -rudh 
är ett f sv. *rådh, motsvarande fvnord. rud n. 'röjning'. En biform med a-omljud, *rodh, 
ingår i det 4 gånger uppträdande dalsländska Rådane, möjligen även i det 3 gånger före-
kommande Råda, som dock kan innehålla en biform *rodha till det förutn. fsv. rudha. 

Inom länets västgötadel äro ryd-namnen starkast företrädda i Kind och Mark med 
resp. 119 och 115. Därefter följa Redväg med 79 och Ås med 56. I de på namn av de 
äldsta typerna rikaste häraderna, Kulling och Gäsene, äro ryd-namnen fåtaliga. Kulling 
har 28 och Gäsene 38. I Dalsland äro de tämligen jämnt fördelade över hela landskapet. 

Efter ifrågavarande bebyggelsers storlek i mantal fördela sig namnen i länets väst-
götadel på följande sätt: byar med minst 2 mtl: 135 (varav 1 (urspr.) Ryd, 2 Ryda, 
1 Ryr och 1 Rude); 1 mtl: 269; mindre än 1 rad: 204, varav 97, som ej satts i mantal (torp, 
nybyggen etc.): ovissa: 6. För de dalsländska namnen är fördelningen: 2 mtl: 7 (varav 1 
är osammansatt); 1 mtl: 61; 1/2  mtl: 3; mindre än 1/2  mtl: 156; ovissa: 8. 

De sammansatta namnen på -red (vanligast) och -ryd i länets västgötadel motsvaras 
i Dalsland av -rud (liksom i Norge). Därjämte finnas 1 -ryda (urspr. -ryd), 7 -ryckt, av 
vilka 2 urspr. haft -ryd, 4 -rudorna (samtliga i Redväg), 4 -rå'dane (alla i Dalsland), av 
vilka 1 urspr. haft -rud och de 3 övriga från början varit osammansatta, samt slutligen 
12 -ryr (9 i Dalsland och de 4 övriga i västligaste delen av Västerg.: Flundre och Me), 
varav minst 4 med ursprungligt -ryd. 1 ett tiotal fall har -ryd ombildats till -sjö, t. ex. 
Gunnarsjö (SO Ä 9: 2, s. 34), som i de äldsta källorna skrives -ryd o. dyl. men redan 1605 
uppvisar den nuvarande formen. I ungefär lika många namn är -e det enda, som åter-
står av det ursprungliga -ryd, sedan i uttalet r bortfallit efter s, varjämte c/ som vanligt 
förstummats efter vokal, t. ex. Bergese (se nedan). Samma utveckling har ägt rum i 
flera norska rud-namn (NG Indl., sid. 72). Slutligen kan nämnas, att ett e ofta inskjutes 
mellan f. och s. leden, när den förra slutar på s och den senare börjar med r, t. ex. 
Drontsered driimsari (av *Druntsrydh 1. dyl.; SO Ä 12, s. 120). 

De osammansatta Ryd(et) och Ryda uttalas omväxlande ry(t) (m4(t)) rPa (hica) eller 
ndka; den sistn. formen är best. form neutr. pl. Bud uttalas omväxlande ra (ha), ro (so, 
so). Ryr uttalas ryr. Det dalsländska Rådane, som i ett par fall uttalas r4ana, r&na, 
har 2 gånger det egendomliga uttalet råna. 

I de sammansatta namnen är uttalet av fsv. -rydh och -rudh (de vanligaste for-
merna, se nedan) i allmänhet -ra, vilket representerar den normala utvecklingen i svag- 
tonig stavelse. Därjämte förekomma de i stavelser med stark biton regelrätt utvecklade 
-sy eller -ry (ibland med förkortad vokal) och (på det håll, där y i dialekten ljudlagsenligt 
blivit u) -fr,v (stundom med förkortad vokal) samt i ett fåtal fall, samtliga i Valbo i Dals- 
land, det i starkt bitonig stavelse ur -riidh (el. rödh) utvecklade -ra eller -ra. Det säll- 
synta -ryr, som endast anträffas i länets västliga delar, 'uttalas alltid -ryr, och det ännu 
sällsyntare -rudorna -1,:å(a)ra. Flera avvikelser finnas från det normala uttalet av ryd- 
och rud-namnen. Sålunda har i Me, Bollebygd, Bjärke, Flundre, Väne och Vättle, 
alltså i de västligaste delarna av Västergötland, -rydh blivit -rt. Vidare faller, såsom 
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tidigare redan påpekats, r ofta bort efter s, t. ex. byd,rasa av *Biarghulfsrydh, nu Ber gese 
(SO Ä 9: 2, s. 116 f.), giktalsa av *Gunvaldsrydh, nu Gunnelse (SO Ä 13, s. 6), igalsa av 
*Inguldhsrydh, nu Ingelse (SO Ä 4, s. 44). Bortfall av r förekommer även i andra ställ-
ningar, t. ex. svgra Svalered (SO Ä 6, s. 8), tc)va Tovered (SO Ä 8, s. 154). I Bjärke och 
Flundre har -ryd i några namn reducerats till -r, t. ex. k62gsar Kungsered (SO Ä 3, s. 50) 
bHksar Bliksered (SO Ä 5, s. 60). 

I omkring 250 namn ingå med säkerhet appellativiska förleder av skilda slag. Bland 
dessa märkas ett tjugotal innehållande namn på vilda djur, t. ex. Björnared (Björred 

m.; 5 st.), Hjärtared (Hjortrucl; 4 st.) Duvere,d (3 st.), åtskilliga även med namn på 
tamdjur, t. ex. Getared, Horsard (2 st.), Kored. Motsvarande norska namn på -rud anses 
av H. Koht i Maal og Minne 1918, s. 19-28, till största delen ha en skämtsam innebörd. 
I vissa fall föreligga säkerligen elliptiska bildningar. Sålunda kan t. ex. Björnared stå i 
stället för ett *Biornahultsrydh (urspr. *,Biarna-) el. dyl. Just i namnen på -hult ingå 
djurnamn i stor utsträckning. Bl. a. finnes Björnhult (Bjärnhult m. m.) på c. 20 stären 
som bebyggelsenamn. Vidare kan Horsared stå för *Horshagharydh osv. Ett säkert exem-
pel på en dylik bildning är Gåddered i Seglora sn, Marks hd, skrivet Giedduruth 1314, 
som tydligen är ellips av ett *Giceddutiarnsruclh el. dyl.; gården ligger vid en tjärn, som 
nu kallas Gåddetjärn. Se SO Ä 9: 1, sid. 124. Vidare förekomma trädnamn i c. 20 fall, 
varav 7 Åspered, 6 Björkered och 3 Ekered, samt adjektiv i c. 30 namn, däribland 9 
Långared 1. dyl., 4 Slättered h dyl., 4 Fagr(a)red, Fågred osv. — För ett något mindre 
antal namn (drygt 200) kunna personnamn säkert konstateras, däribland minst 12 
kvinnonamn, av vilka 8 komma på Dalsland. Endast i 6 fall är det sådana, som 
inkommit med kristendomen: Jakob (enligt E. Noreen i NoB 1917, s. 96 f., urspr. 
fsv. *Iakul), Lars (2 ggr), Markus, Mats (2 ggr); alla dessa ingå i namn på bebyggelser 
med högst 1/2  mtl. I ett fall, bynamnet Grevared i Fotskäls sn, Marks hd, ingår, ovisst om 
som mansnamn eller ståndsbeteckning, det från tyskan lånade ordet greve. Detta är 
uppseendeväckande med hänsyn till byns storlek (6 hela rat% vilken tyder på hög 
ålder. Säkerligen har byns namn därför ursprungligen varit ett annat, möjligen ett osam-
mansatt Ryd. Jfr t. ex. det uppländska sockennamnet Biskopskulla, som ursprungligen 
hetat Kulla (Lundahl Falb., s. 47). — Omkring 30 namn äro sammansatta med redan 
färdigbildade ortnamn, däribland ett 20-tal sjönamn, t. ex. Sälsered vid sjön Sävsjö, 
och 4 bäcknamn, t. ex. Horred (Hornaryths s. 1393), innehållande det gamla namnet 
(*Horn, gen. *Hornår) på nuv. Hornå. — 1 ett fåtal fall utgöras förlederna av inbyggar-
namn, däribland i tre fall av den både i bebyggelsehistoriskt avseende och ur ordbild-
ningssynpunkt intressanta typen Kölingared. Om dessa liksom om de dalsländska nam-
nen på -ungerud och -ingerud jämte andra liknande bildningar se under by, s. 42. 

Namnen på -ryd synas liksom namnen på -torp ytterst bero på inflytande från Tysk-
land, där namn på -riuti-, -riod m. m. funnos redan på 700-talet.' De torde i allmänhet 
ha kommit i bruk något senare än torp-naranen.2  I Redvägs hd framträda de tydligt som 
yngre än dessa; se s. 29 f. 

Viktigare litteratur utom den redan anförda: R. Norrby, Ydre härads gårdn. I, s. 
18 ff., SO Ä 1: 2, s. 50 f., Hellquist Et. ordb., s. 857, Sahlgren i NoB 1922, s. 144 ff., 

1  Sahlgren Hälsingb. ortn., s. 142. 
Sahlgren i NoB 1923, s. 88. I Hälsingb. ortn., s. 144, anser Sahlgren de båda namnelementen vara untre-

får samtidiga till sin uppkomst. 
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ödeen, Stud. i Smål:s bebyggelsehist., s. 331 f., 460 f., E. Granlund i Meddel. från N. 
Smål:s fornminnesför. 7, s. 54 ff., och i Fornvännen 1929, s. 44 ff., Lindroth i Göteb. 
o. Boh. läns fornm.-för. tidskr. 1945, s. 51 ff. 

rygg. Fsv. rygger m. 'rygg'; i flera germ. språk i bet. 'bergsrygg eller höjdsträckning'; 
jfr sv. bergsrygg, jordrygg. Föreligger osammansatt i Rygga ruka (SOÄ 9: 2, s. 10 f.), 
som av formen (gammal böjningsform i pl.) att döma är ett gammalt namn, trots att det 
tillkommer en så obetydlig lokalitet som en jordlägenhet och först är betygat så sent 
som 1787. Ingår som förled i byn. Ryggebol (SOÄ 13, s. 100) samt som s. led i Getaryggen 
(SOÄ 14, s. 78) och Råryggen (SOÄ 9: 1, s. 182), av vilka åtm. det första och tro!. även 
det andra (om f. leden är rå 'rådjur') är jämförelsenamn. 

ryr se ryd. 
råda se ryd. 
råk. Fsv. *råk, västg.-dial. råk f. 'djup dy; djup mosse; källsåg' enl. Rietz; 'lång-

sträckt sumpmark med källdrag' enl. SOÄ 14, s. 72; i andra sv. dial. betyder råk bl. a. 
'strömfåra; fuktig däld mellan två höjder; rännil' (Rietz). Synes ingå som ursprunglig 
slutled i by- och sockenn. Kärråkra (SOÄ 14, s. 72), äldst skrivet Kydrwke (1420; enda 
medeltida namnform) men fr. o. m. 1540 omväxlande -råka, -raka och -åker, -åkra. 
Då förleden otvivelaktigt är fsv. kidh 'killing', kan formen Kydrwke lätt förklaras som en 
tillfällig, skämtsam ombildning efter ett fsv. *riiki, motsv. (med a-omljud) fvnord. kroki 
'råge' sv. dial. (Små!.) råke m. 'liten hög' och det till fem. övergångna liktydiga råka, 
som användes om högar av spilning efter djur; jfr t. ex. koråka 	 (Rietz). 

rör. Ofta dubbeltydigt namnelement, motsv. dels runsv. hrauR, fsv. rör n. 'stenrör', 
dels fsv. rör f. 'rö, rör (vassrör).' Det förstn. föreligger i Röret (SOÄ 6, s. 150).Huruvida 
det sistn. förekommer i något av länets namn, kan ej avgöras. Förleden i sådana namn 
som Rördalen, Rörkärr, Rörnäs osv, är dubbeltydig. Det neutrala rör ingår som s. led i 
3 namn, Kärrborör, tidigare Röret, Smårör och Stakerör, av vilka de båda sistn. synas 
åsyfta rösen använda som råmärken (SOÄ 10, s. 193, 256); jfr lagspråkets »rå och rör.» 

rös. Ordet rös i stenrös. Säges i SOÄ 15, s. 40, vara fem. i dals1.-dial. Noreen Ärtem. 
s. 156, uppger endast neutralt genus. Ingår osammansatt i gårdn. Rösen (2 ggr; SO Ä 15, 
s. 40; 17, s. 110), som, då man väl får anse genus ovisst (jfr ovan), är tvetydigt, då det 
dels kan vara best. form n. pl., dels best. form f. sg. En annan best. pluralform är Rö-
serna, som i SOÄ 2, s. 90, säges vara »best. form av ett mot is!. pl. hreysar 'stenröse' 
svarande ord.» Förklaringen är onöjaktig, dels så tillvida som det i fsv. finns en pl. 
rösir, på vilken namnet direkt kan återgå, dels därigenom att man (jfr ovan) måste räkna 
med möjligheten av att det finns eller funnits ett feminint rös, vartill Röserna då vore 
den normala bestämda pluralformen. Ordet kan ha fått femininböjning, därigenom 
att n. pl. uppfattats som f. sg., vartill sedan bildats en f. pl.; jfr sådana för västg.-dial. 
abnorma pluralformer som -vandra '-vattnen' osv., varom se s. 104. — Ingår som s. led 
endast i Stenröset. 

sal. Fsv. sal m. 'sal, palats', fvnord. salr m. 'stort hus med ett enda rum'. Enl. 
Hesselman i NoB 1930, s. 26, har ordet i ortn. bet. 'hus', i pl. .= 'gård'. Sahlgren i 
Ortn.-sällsk. i Uppsala årsskr. 1947, s. 5 ff., anser, att bet. i äldre ortn. i allmänhet 
sannolikt är 'fäbod'. Ingår med visshet endast som s. led i 3 namn, alla innehållande 
den gamla böjningsformen i pl. -sala. Det ena av dessa, Uppsal av äldre Uppsala (Opps-
salä 1540) med sent inträdd förkortning av -sala till -sal, torde, liksom det på många 
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andra håll i Sverige uppträdande by- och gårdnamnet Uppsala, vara givet efter det 
vittfrejdade uppländska Uppsala.1  I SOÄ 18, s. 116, antas namnet ha samma bety-
delse 'högt liggande gård', som i NG tillägges det motsvarande, på över 50 ställen 
förekömmande Opsal. A. Bugge i NoB 1918, s. 84, anser det säkert, att åtminstone 
några av de med detta namn benämnda norska gårdarna äro uppkallade efter det 
uppländska Uppsala. De båda övriga av länets sala-namn, ömmesala och Visala, synas 
vara sammansatta med personnamn. Se SOÄ 7: 1, s. 146, samt 10, s. 31. - Ingår som 
förled möjl. i Sa/unda (SOÄ 14, s. 56). Dock ingår här kanske snarare västg.-dial. sal 
'sälg', vilket väl säkert utgör förleden i Saläng(en) (2 ggr; SOÄ 6, s. 166; 11, s. 136). 
Salebol (SOÄ 17, s. 100) innehåller trol. fsv mansn. Sale, medan förleden i Salesten 
(SOÄ 8, s. 174 f.) är sadel i dialektformen sal. 

sik. Sv. dial. sik f. 'sidlänt ställe'. Förekommer osammansatt i Sik. Ingår som för-
led i Sikekärr och Sikhall samt som s. led i Djupesik. 

sjö. Ingår i ett mycket stort antal namn. Föreligger osammansatt i Sjö och Sjögar 
(SOÄ 17, s. 42 ff.; åsyftande e n sjö; anledn. till pluralformen okänd); om g-inskottet 
se under mo. I ett tiotal fall är -sjö en ombildning av äldre -ryd, se s. 70. 

skalle. Fsv. skalle m. 'skalle'. Ingår som förled åtm. i Skallamoga (SOÄ 7: 2, s. 
152 ff.), där det har den från annat håll i Västerg. kända bet. 'hög terräng som fort 
torkar och därför har klen växtlighet' (OGB 1, s. 200); samma bet. har ordet även i no. 
dial. (Aasen). I Skallared (3 ggr; SOÄ 9: 1, s. 48, 228; 9: 2, s. 110) och Skalltorp (SOÄ 12, 
s. 126; 19, s. 24) ingår kanske fsv. mansn. Skalle, som eg. är samma ord. Ingår som 
s. led endast i gårdnamnet Räveskalla. Detta förklaras i SOÄ 11, s. 76, som *(skall)-
gång efter räv.» Förklaringen är orimlig. Namnet är i stället säkerligen ett s. k. jäm-
förelsenamn och beror helt visst på att något terrängparti liknats vid en rävskalla 
Jfr Katteskalla, gård i Kinneve sn, Frökinds hd, Skarab. 1., varom se Lundahl Falb., 
s. 14. 

skamma. Fsv. skamma f. 'litet förrådshus'. Ingår i 4 namn, av vilka 3 äro lika-
lydande: Skedskamma. Detta namns förled anses i SOÄ 7: 1, s. 24 och 84, samt 9: 2, 
s. 82, vara ett mot fvnord. skeid 'vägstycke' svarande fsv. *skedh, varför namnet i sin 
helhet skulle betyda 'stugan vid vägen'. I två av namnen är det omöjligt att avgöra, 
om s. leden urspr. är skamma eller det därmed närbesläktade f sv. skämma f. 'liten bygg-
nad'. I det tredje, Skedeskamma i Mark (urspr. sockenn.), ingår urspr. det sistn. ordet. 
Detsamma är förhållandet med det fjärde hithörande namnet, Stenaskjum, med bort-
fall av slutvokalen på grund av ställningen i svagton och förändring av -skämm (skrivet 
-skiem o. dyl., med ski (skj) som tecken för sche-ljud), till -skjum, vilket dock icke kan 
bero på ljudlagsenlig utveckling i likhet med -hem till -um, såsom antages i SOÄ 4, s. 
55, eftersom det äldsta dialektuttalet har -fcem, utan väl i stället beror på en felskriv-
ning - formen uppträder tidigast i jb 1640 (-skiwm) - som fortplantats av senare jorde-
boksskrivare. 

skede. Sv. dial. skede n., bl. a. 'vägstycke; bred ren eller väg mellan tvenne åkrar 
eller tegar; åkerstycke, sandås'. Förekommer endast i 4 namn: Skede (SOÄ 6, s. 36), 
Skedeskam,ma (varom se ovan under skamma), Skärvalla, skrivet Skewalle 1546, samt 
Käringskede (SOÄ 9: 1, s. 176). Åtminstone i ett par av dessa namn (Skede och Skärvalla) 

1  Jfr v. Friesen i Upplands fornm.-for. tidskr. 37 (1923), s. 53 f., Wessön i NoB 1923, s. 147. 
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torde ordet ha den av Norrby, Ydre härads gårdn., s. 204 ff., för flera svenska och nor-
ska ortnamns vidkommande hävdade bet. 'skiljande åsrygg, landrygg som skiljer två 
vatten'. Se C. I. Ståhle, Studier över de sv. ortn. på -inge, s. 288. 

skjum se skamma. 
skil se skäl. 
skog. Ingår i ett stort antal namn. Förekommer osammansatt i Skog (6 ggr) och 

Skogen (23 ggr). I dalsländska sockennamn på -skog ingå nästan alltid vattendragsnamn 
Jfr E. Noreen i NoB 1922, s. 92. 

*skor. Fsv. *skor, motsvarande fvnord. skor f. 'skåra, inskärning'. Förekommer 
osammansatt i Skår (4 ggr). Ingår som förled i Skårhult och möjl. i Skårdalen (SOK 19, 
s. 132). I Skå'rdal (SOÄ 2, s. 54 f.), skrivet Skardhadal 1463, ingår gen. pl. av fsv. skardh 
n. 'inskärning' eller ack. sg. m. best. form av ett mot fvnord. adj. skardr svarande ord. 
Ingår som s. led i 3 namn: Rapenskår, Botaskår och Mullskår. 

skäl. Fsv. skiäl n. 'gränsskillnad, gränsmärke'. Ingår väl som förled i Skälebol 
(SOÄ 16, s. 56) och möjl. i Skälsbol (SOÄ 12, s. 98) samt som s. led möjl. i by- och socken-
namnen .Fotskäl (SOÄ 9: 2, s. 4) och .Reaskäl (SOÄ 7: 2, s. 142) samt gårdn. Komskälet 
(SOÄ 7: 1, s. 238 f.). Det ena av dessa, Fotskäl, som skrives Fozkil 1299, innehåller dock, 
om över huvud taget hithörande, biformen skil (yngre ombildning efter verbet skilja); 
se SOÄ, a. st. I Reaskäl, har 1 försvunnit i det äldre dialektuttalet (iteilaja). 

skämma se skamma. 
slätt. Fsv. skit f. 'slätt'. Föreligger osammansatt i Slätten (5 ggr) och möjligen i 

Slätterna. Sistn. namn är enl. SOÄ 12, s. 128, »möjligen en biform till det från Skara-
borgs län i ortnamn kända slåttorna (pl. av slåtter, i fsv. även slätt)»; jfr dessutom fgutn. 
hoy-slet 'höslåtter'. I namn med Slätt- som förled, t. ex. Slättered, Slätthult (13 ggr), är 
det omöjligt att avgöra, om subst. slätt el. adj. slät (fsv. slätter, västg.-dial. slätt) ingår. 
Som s. led ingår ordet i ett ganska stort antal namn. 

*smulet Ett för övrigt ej känt *smu/i 'lugnvatten' (jfr »smult vatten») antages i SOÄ 
15, s. 102, ingå i gårdn. Åsmule (eanzgka); gården ligger vid en å. Högst osäkert. 

spjut. Fsv. spiut n. 'spjut'. Ingår, med den äldre västgötalagens biornspiut tillkom-
mande bet. 'självskjutande spjut för jakt å större djur', i 3 namn: Spjuthult, Spjutås 
samt det med det nämnda fvästg. ordet identiska Björnspjutet. Jfr Sahlgren Skagersh., 
s. 58. 

spång. Ingår som förled i 6 namn och som s. led endast i det först 1777 uppträdande 
gårdn. (urspr. nybygget) Lindspång, som enl. SOÄ 6, s. 72, torde syfta på någon »spång 
(att gå på) bestående av en lind-stam.» 

stad. Det sammanlagda antalet av länets namn på -stad är 42, varav 10 i Dalsland. 
Bland dessa torde de »äkta» stad-namnen uppgå till 29, medan de övriga 13 säkerligen 
äro ursprungliga appellativer. Sålunda innehåller det 3 ggr förekommande Bystad 
uppenbarligen ett *by(a)stadher 'plats för en senare tillkommen by' (SOÄ 10, s. 194; 
Sahlgren i NoB 1927, s. 25; jfr även det norska gårdnamnet Bjarstadir, varom se NG 2, 
s. 29; 7 s. 161), liksom det ävenledes på 3 håll uppträdande Gårcistad (Gedstad) tydligen 
återgår på ett *gardsstadher 'gårdstomt' (se SOÄ 8, s. 250, och jfr no. dial. husstad i 
denna bet.) Det 2 ggr förekommande Garnstad, det ena tillkommande en utjord, omtalad 
första gången 1777 (SOÄ 2, s. 78), det andra ett nu försvunnet torp, nämnt första gången 
1741 (SOÄ 7: 2, s. 264 f.), innehåller väl ett ord med betydelsen 'ställe där man sätter 
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eller ställer sina (jakt- eller fiske)garn' (SO Ä, sist anf. st.). Rud staden, namn på en tomt 
i Valbo, är best. form av det fvnord. mastad". 'uppröjd plats', och samma innebörd har 
Rödjestad, namn på en utjord i Vedbo. Lurstad, skrivet Liursta 1608, namn på en gård i 
Bjärke, som omtalas första gången nämnda år och då upptages som 1/4  mtl, torde såsom 
antagas i SO Ä 3, s. 21, som förled innehålla västg.-dial. tjur 'glugg' (väl eg. 'ljusning') 
och betyda 'ställe där utgallring av träd ägt rum', alltså detsamma som de båda förutn. 
namnen. Björstad, gård, urspr. torp, i Valbo, skrivet Biwrstad 1560 och 1564, senare 
Biörstad o. dyl., innehåller näppeligen, såsom förmodas i SO Ä 18, s. 30, mansn. Björn 
utan torde i stället, liksom det norska gårdnamnet Bjorstad (al Biorastadom 1430-t.), 
som i NG 13, s. 118, gissningsvis förklaras på annat sätt, vara sammansatt med djur-
namnet bjur 'bäver' och betyda 'bävertomterna', åsyftande lämningar efter bäverhus. 
En sådan betydelse antages i NG 2, s. 327, för det norska gårdnamnet Bjortomt, skri-
vet Bioratumptir omkr. 1400. 

De äkta stad-namnen äro mycket jämnt fördelade på länets nitton härader, av vilka 
endast två, Nordal och Tössbo i Dalsland, sakna sådana namn. Talrikast äro de i Gäsene, 
som har 4. I länets västgötadel uppgå de till 22, varav 19 äro knutna till byar med 
minst 2 mtl, 2 till gårdar med 1 mtl och 1 till en gård med 1/2  mtl. Av de 5 hithörande 
dalsländska namnen tillkommer 1 en by med 2 mtl och de övriga gårdar med 1 mtl. — 
Uttalet är alltid -sta. 

Högst 15 bland de äkta stad-namnen innehålla förleder, som kunna sägas vara säkert 
eller någorlunda säkert tydda. Av dessa namn äro 13 sammansatta med mansnamn och 
2 med appellativer. De sistnämnda äro Almestad i Ås, som innehåller ordet tilme 'alm-
skog', samt Ytterstad i Vättle, där förleden är adjektivet yttre. 

Namnelementet -stad, som vad de äkta stad-namnen beträffar aldrig uppträder osam-
mansatt, är samma ord, som ingår i nsv. bostad m. fl. sammansättningar, fsv. stadher 
'ställe, plats'. I de äkta stad- namnen förekommer det ursprungligen alltid i pluralis: 
nom. -sto.dhir, gen. -stadha. Den ursprungliga betydelsen av -stadhir kan icke säkert 
fastställas, och olika meningar ha därom uttalats. Enligt SO Ä har ordet stad i ortnamn 
betydelsen 'boplats'. Hellquist Et. ordb., översätter det med 'ställe'. v. Friesen i NoB 18, 
s. 89, förmodar, att pluralen avser »den bebodda platsens flertal av hus och övriga an-
ordningar.» Sahlgren Hälsingb. ortn., s. 129, anser, att -stadha har ungefär samma 
betydelse som -to/ta, och att det äldst betecknat själva boplatsen. I NoB 1930, s. 137 f., 
ger samme förf, en annan tolkning: stad i ortnamn skulle ha ungef. samma betydelse 
som det norska ordet sto/ 'säter; mjölkningsplats.' För Norges vidkommande anser 
0. Rygh i inledn. till NG, s. 77, att betydelsen 'bostad' är sannolikast men påpekar 
samtidigt, att anledningen till att pluralformen alltid användes, är oviss. Bland alla 
dessa tolkningsförslag torde Ortnamnskommitténs och Sahlgrens i hans första fram-
ställning avgjort vara att föredraga, särskilt därför att det ger en enkel och naturlig 
förklaring av det konsekventa bruket av pluralformen. 

Viktigare litteratur: K. H. Karlsson i Sv. Fornm-.för. tidskr. 10, s. 42 ff., A. Noreen 
Spr. stud. 3, s. 63 f., 0. Lundberg i Sv. Turistför. årsskr. 1918, s. 31 ff., Wigforss i ANF 
1919, s. 209 ff., Högbom i Ymer 1921, s. 269 ff., och i NoB 1922, s. 119 ff., Sahlgren i 
NoB 1921, s. 155 ff., därs. 1922, s. 127 ff., därs. 1927, s. 1 ff., därs. 1930, s. 136 ff., därs. 
1931, s. 138, dens. Hälsingb. ortn., s. 120 ff., Hellquist Et. ordb., s. 1061 f., Franzén, 
Vikbol. s. 10-40, och i Nord. kultur 5, s. 137 ff. 
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sten. Fsv. sten m. 'sten'. Ingår, med skiftande innebörd, som förled och efterled 
i ett stort antal namn. I regel torde åsyftas större jordfasta stenar av mera ovanligt 
slag eller stenar resta av människohand (jfr NG Indl., s. 79).7. Med den förstn. 
innebörden ingår ordet t. ex. i Klåvnasten 'den kluvna stenen' vilket namn före-
kommer på flera håll; se S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad s. 10 f. 
Bland namn, som åsyfta resta stenar av olika slag, kan nämnas gårdn. Lursten, 
urspr. avseende en råmärkessten (SO Ä 14, s. 54). Byn. Forstena åsyftar möjligen bauta-
stenar (SO Ä 12, s. 46). I Håvesten 'de höga stenarna', åsyftande flera stora resta stenar 
(SO Ä 18, s. 136), har sten den kollektiva bet. 'stenanordning'. Den ur denna allmänt 
kollektiva bet. utvecklade speciella bet. 'fornborg', som är väl bestyrkt för ett stort 
antal namn på -sten, framför allt i Östergötland men även i Mälardalen", kan inom 
Älvsborgs län icke påvisas. Däremot är det troligt, att den gamla plurala böjnings- 
formen -stena i by- och sockenn. Borgstena i Vedens härad och det antagligen därmed 
urspr. formellt identiska gårdn. Borstena (SOÄ 14, s. 198) från början åsyftat fornbor- 
gar; sådana synas numera icke finnas på resp. orter (jfr SO Ä 11, s. 2). De medeltida 
slotts- och fästningsnamnen Opensten och öresten äro väl bildade efter mönstret av 
tyska borgnamn på -stein. Jfr Hellquist Et. ordb., s. 447 (under Karl). I namn med 
gen. Stens- som förled ingår väl i allmänhet mansn. Sten. 

stig. Fsv. stigher m. 'stig'. Föreligger osammansatt i Stigen (4 ggr, varav 3 i Dalsl.). 
Ingår som förled i Stigamot och Stigared samt som s. led i de tre dals'. namnen Röstigen, 
Skattestigen och Snarstigen. 

stock. Fsv. stokker m. '(på rot stående) trästam, timmerstock' m. m. Den exakta bet. 
i ortnamn är oftast omöjlig att säkert fastställa. Flera olika tolkningsmöjligheter finnas, 
såsom 'fallstock för djurfångst", 'spång", 'spärranordning i sund'5, 'primitiv kultidol', 
'tingsstock, stock avsedd för häradsnämnden att sitta på under tingsförhandlingar'. 
Förekommer inom länet som förled i ett flertal namn och som s. led i de två helt oklara 
namnen Mjölstocka och Navstocka, båda i Kinds hd, innehållande gammal böjnings-
form i pl. 

stol se *stordh. 
stom. Y. fsv. -stompn, endast i det en gång anträffade prästastompn 'prästgård', nsv. 

stom, vanl. i smns. stomhemman. Förekommer som ortnamn mycket ofta osammansatt i 
best. form Stommen. Ingår ej som förled i något namn. Förleden i Stomlanda (SO Ä 6, 
s. 138) är en biform med a-omljud, *stomn, till fsv. stumn 'stubbe'. Ingår som verklig 
senare sammansättningsled endast i 3 namn: Nordstommen, Söderstommen och Prästa-
stommen, men är vanligt som huvudord till ett föregående genitivattribut, som alltid 
utgöres av ett gård- eller bynamn. Om ordet stam, som urspr. har betytt 'prästgård', 
se Lundahl i NoB 1945, s. 162 ff. 

1  Om det småländska gårdn. Gursten, åsyftande en ru net en, se v. Friesen i NoB 1914, s. 1 f. 
1  Se J. G. L. Bergström, Söderman!. ortn. (1875), s. 14, K. H. Karlsson i Sv. Fornm.-för. tidskr. 10, s. 40, 

0. Almgren i Medd. från österg. Fornm.-för. 1906, s. 22 f., G. Gihl i Upp!. Formn.-för. tidskr. 33, s. 79 f., 
Franzén Vikbol, s. 121 f. — Om singularen -sten, åsyftande en domarring, se A. Nordån i NoB 1929, s. 127, not 1. 

3  Se Sahlgren i NoB 1920, s. 161. 
Sahlgren i en uppsats om namnet Stockholm i Dagens Nyheter 1917 3/7  samt i NoB 1942, s. 148 f.; jfr 

även E. H. Lind i NoB 1920, s. 134, Lundahl Falb., s. 140 f. 
G. Bolin i Samf. S. Eriks Årsbok 1921, s. 80 f. 
E. Noreen i NoB 1920, s. 24 f. 

1  E. Elgqvist, Skälv och Skilfingar, s. 28 f. 
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*stordh. Ingår endast i det dalsl. torpn. Järpestolen, som enl. A. Janzån i NoB 1942, 
s. 62 f., näppeligen kan vara best. form av ordet stol, utan i stället troligen är ett helt 
annat ord, i fsv. form *stordh, svarande mot fvnord. store f. 'busksnår, krattskog', varom 
se Sahlgren i Studia germanica, s. 305 ff. 

strand. Fsv. strand f. 'strand'. Föreligger osammansatt i Strand (11 ggr). Ingår dess-
utom som s. led i 6 namn. 

stuga. Fsv. stuva f. 'stuga'. Föreligger osammansatt i Stugan. Ingår som förled i ett 
fåtal namn, varibland 5 Stuveryd och 1 Stuveryr. Ingår som s. led endast i ett namn: 
Hunstugan, tidigast omnämnt 1545. Möjligen är detta namn sammansatt av ett mot 
fvnord. hånn, no. dial. hun 'björnunge', svarande ord samt stuga i bet. 'fallgrop', varom 
se s. 102 under stuga. Annorlunda i SO Ä 13, s. 48. 

stånd. Subst. stånd i bet. 'ställe där någon står (uppehåller sig)'. Ingår endast i under-
bruksn. Gä,cideståndet (tidigast omnämnt 1675). Jfr ordet braxenstånd 'samling av 
braxen på visst ställe i en sjö'; se SO Ä 15, s. 70 ff. 

sund. Föreligger osammansatt i Sund (3 ggr) och Sundet (2 ggr). Ingår som förled 
i 9 namn och som s. led endast if. d. stadsn. Bogesund och gårdn. Mjösundet. 

sved. Fsv. svidh f. 'svedjeland', sv. dial. sved ds. Föreligger osammansatt i Svederna 
(4 ggr) och ingår dessutom som s. led i Kulesveden. 

svedja. Fsv. -svidhia f. 'svedjeland', endast i smns. rolnasvidhia. Finnes osamman-
satt i Sved jan (tidigast 1604: Suedenn, alltså best. form av sved; SO Ä 2, s. 98). Ingår f. ö. 
som s. led i 10 namn, samtliga unga; ingen namnform är äldre än från 1777. 

såg. Den moderna skriftformen av detta namnelement är oftast dubbeltydig, då 
två helt skilda ord där sammansmält, nämligen dels f sv. sagh f. 'såg', dels ä. nsv. såg n. 
'sankt ställe' (Hellquist, Sv. et. ordb. under suga), sv. dial. såg n. 'källdrag, sumpigt 
ställe där vatten framsilar' (Rietz, s. 563). Det förstn. ordet ingår dels osammansatt i 
kvarnnamnet Såga såga som antingen är gammal böjningsf orm i pl. (så SO Ä 12, s. 68) 
eller ett urspr. *Siigh-å 'Sågån', samt i Sågen (tidigast 1647; SO Ä 8, s. 196), dels som s. 
led i Grevså'gen (tidigast nämnt 1724). 

säter. Länet har 47 namn sammansatta med -säter och det endast en gång upp-
trädande -sätra, som dock återgår på ett äldre -säter, vartill komma 3 (ursprungligen 5) 
osammansatta. Samtliga utom 5 höra hemma i Dalsland, och bland de 5 västgötska 
tillhöra 3 det till Dalsland gränsande Väne hd. Namnen äro på ett markant sätt kon-
centrerade till Valbo hd, som har 26, alltså mer än hälften av länets samtliga säter-namn. 

Av de västgötska säter-bebyggelserna äro 4 gårdar om 1 mtl, medan 1 är torp. De 
dalsländska fördela sig på följande sätt: byar (med 2 till 3 mtl vardera): 7; gårdar med 
1 mtl: 28; bebyggelser med mindre än 1 mtl (samtliga, utom 1, torp, tomter el. dyl.): 10. 
Näst -vini, vilken typ dock företrädes av endast 6 namn, representera säter-namnen, 
tätt följda av /anda-namnen, de i fråga om mantal genomsnittligt största bland Dals-
lands samtliga bebyggelser med namn tillhörande någon av de typer, som avse primär 
bebyggelse. 

Uttalet, som i Västergötland är -scetar (och -scetra), är i Dalsland mycket växlande. 
Det vanligaste är -sceta men därjämte förekommer -sotar, -scetar, -scet, -scet och -scetara, 
det sista (SO Ä 19, s. 18), som väl återgår på, den gamla dativformen -sätre, endast ert 
gång. Det osammansatta Säter uttalas sta och sdtar. Jfr om de olika uttalsformerna F. 
Hedblom, De svenska ortnamnen på säter, s. 86 ff. 
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Förlederna utgöras i det stora flertalet fall av appellativer, avseende bl. a. natur-
förhållanden av olika slag, t. ex. Åspesäter: äspe 'aspskog', Sällsäter: sälg, Hökesäter, 
Ormsäter, Lersäter, Grösäter (2 gånger): gryt. Den högsta frekvensen uppvisar Högsäter 
(till adj. hög), som förekommer på 4 ställen. I 4 eller 5 namn ingå personnamn och i 1 
ett ånamn. 

Namnelementet säter är det endast i sammansättningar betygade f sv. säter, n.?, 
sv. dial. säter 'fäbodställe', väl i allmänhet motsvarande fvnord. setr 'säte; säter', bildat 
till roten i sitta. Se utförligt härom Hedblom, a. a., s. 223 ff. 

Säter-namnen i Sverige, som ha sin motsvarighet i Norge i de talrikt förekommande 
namnen på -setr, varom se M. Olsen, Attegård och Helligdom, s. 136 ff., äro utbredda 
över hela landet utom Skåne, Halland och Blekinge, med tyngdpunkten förlagd till 
Östergötland. Se närmare härom Hedbloms förutnämnda avhandling. 

Enligt Sahlgren i NoB 1930, s. 137, ligga säter-bebyggelserna i allmänhet närmare 
moderbyarna, än vad boda-bebyggelserna göra, och måste därför anses representera ett 
äldre stadium av boskapsskötsel än dessa. Detta bekräftas av Franzéns undersökningar 
(Vikbol., s. 29) och får även stöd av förhållandena i Älvsborgs län både vad den geo-
grafiska fördelningen av säter- och boda-bebyggelserna beträffar och i fråga om det 
inbördes storleksförhållandet dem emellan, uttryckt i mantal, varom jfr ovan. 

*sökla. Okänt på svenskt språkområde. Motsvarar no. dial. sykla 'dregel, spott, 
sipprande vätska'. Ingår endast i det dalsl. gårdn. Fjällsökla. 

tak. Fsv. tak n. 'intagen jord'. Ingår endast i det dalsl. gårdn. Ulystack. 
*taka. Fsv. *taka = intaka f. 'intaga, till odling inhägnad jord'. Föreligger osam-

mansatt i Takan (3 ggr). Ingår som förled trol. i Takkullen (SO Ä 4, s. 56) och som s. 
led i 15 namn, av vilka 10 i Dalsland. Formen -taken (så även i dialektuttalet) i de båda 
namnen Lundstaken och Smedstaken i Väne är påfallande. I SO Ä 12, s. 91, uttalas en 
förmodan, att den kan återgå på en urspr. dat. sg. 

teg. Fsv. tegher m. 'teg'. Förekommer i 9 namn, samtliga i Dalsland: osammansatt 
i Tegen (3 ggr) och Tegane (2 ggr, båda i Vedbo hd); som s. led i 4 namn, alla i Vedbo hd. 

tila se *täldra. 
tjärh. Fsv. *tiärn (endast i ortn.), fno. tjarn n. 'tjärn'; jfr fvnord. ticirn f., no. dial. 

tjörn f. Har både i västg.-dial. och dals1.-dial. alltid neutralt genus; jfr om det sällsynta 
uttalet lonara i ortn. s. 103. Föreligger osammansatt i Tjärn. Ingår som förled i Tjär-
kilen (Tiärnakil 1305) och Tjärnsjö och som s. led i 5 namn. 

toft. Fsv. toft f. 'plats för hus, tomt', i sv. dial. även 'åker nära gården eller där gård 
förr varit belägen' (Rietz), biform till fsv. tom(p)t 'tomt'. Föreligger osammansatt och 
som s. led i 6 namn, samtliga i Kinds hd: osammansatt i To/ten och To/ta, det förra urspr. 
avseende ett nybygge och det senare, som är gammal böjningsform i pl., en gård med ett 
mtl; som s. led i Sjötofta, namn på en gård (1 mtl) och en socken, samt i de tre i Horreds 
sn uppträdande gårdnamnen Koppartoft, Isakatoft och ödetoft, av vilka det förstn. avser 
en gård med 1 mtl och de övriga gårdar med V, mtl vardera. Uttalet uppvisar några 
egendomligheter. I de tre namnen på -toft är uttalet -to(, och i Sjötotta (1540 Skegge-
toffla) har -tolta reducerats till -ta (fce:ta). Om namnen på -to/ta (och -tomta) se Sahl-
gren Skagersh., s. 101 ff., och Hälsingb. ortn., s. 126 ff.; B. Holmberg, Tomt och toft 
som appellativ och ortnamnselement. 

tomt. Fsv. tom(p)t 'plats för hus, tomt', i sv. dial. även 'liten äng vid hus eller gård' 
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(Rietz). Sammanlagt finnas i länet 61 namn innehållande ordet tomt osammansatt eller 
som s. led, varav 6 i Dalsland. Härav avse 12 gårdar med 1 mtl, de övriga mindre be- 
byggelser, därav 31 urspr. tomter, torp eller nybyggen. Osammansatt föreligger ordet i 
Tomt (1 ggr), Tomta (gammal böjningsform i pl.; 4 ggr) och Tomten (24 ggr). Ingår som 
s. led i 31 namn, samtliga på -tomt el. -tomten utom Skattetomta (1540 Skatatompta). 
Ingår som förled endast i Tomta gården. 

torp. Torp-namnen utgöra länets näst ryd-namnen största namngrupp och vad 
västgötadelen beträffar den allra största. Det sammanlagda antalet uppgår till 761, 
varav 108 i Dalsland. De häri ingående °sammansatta namnens antal är 51, varav 
33 Torp, 6 Torpa, 4 Torpane och 8 Torpet. Talrikast äro torp-namnen i Kinds härad, 
som har 137, varefter följa Kullings med 72, Gäsene med 71, Redväg med 63 och Väne 
med 62. Det stora Marks härad har endast 46, men i gengäld uppvisa torp-bebyggelserna 
i detta härad, bland vilka icke mindre än 15 äro byar med minst 3 mantal och endast 
4 äro bebyggelser med mindre än 1 mantal, en genomsnittligt högre mantalssif fra än 
i något av länets övriga härader. Obetydligast äro torp-bebyggelserna i Bjärke och Väne. 

Fördelningen av namnen i länets västgötadel efter respektive bebyggelsers mantal 
är följande: minst 2 mtl: 166 (varav 3 Torpa med resp. 6, 5 och 3 mtl samt 5 Torp och 
2 Torpet, vardera med 2 mtl); 1 mtl: 285 (varav 11 Torp och 2 Torpa), mindre än 1 
rad: 191 (varav 5 Torp och 10 Torpet), bland vilka 88 tillkomma bebyggelser, som icke 
satts i mantal: torp, nybyggen, tomter osv.; ovissa 11. Av de dalsländska torp-bebyggel-
serna äro 4 byar (en med 3 mtl och tre med 2 mtl), samtliga med namnet Torp, 39 
gårdar med 1 mtl (varav 7 Torp och 2 Torpane), 4 gårdar med 1/2  mtl samt 57 bebyggel-
ser med mindre än 1/2  mtl; ovissa: 4. 

Uttalet är i allmänhet -tsrp (-torp). I Me, Bjärke, Flundre, Väne och Sundal är -tar 
den vanliga formen (i Flundre den enda förekommande), vartill komma ett par isolerade 
fall i Gäsene och Valbo. Därjämte förekommer -arp i Gäsene, Kind, Redväg, Veden och 
Ås samt -srp (-urp) i Gäsene (ofta uttryckligen angivet som det äldsta uttalet), Mark 
(endast 1 ex.), Veden och Ås. Om den ljudutveckling, som lett till dessa sistnämnda for-
mer, se Sahlgren i NoB 1922, s. 141 ff., samt 1923, s. 69 ff. 

Bland de olika grupperna av förleder dominera personnamnen med omkring 400 
säkra eller sannolika fall, varav 11 kvinnonamn (5 av dessa i Dalsland). Antalet av först 
med kristendomen inkomna personnamn uppgår till 18, däribland 3 i Dalsland. Appella-
tiv och adjektiv av skilda slag ingå med säkerhet i omkr. 100 namn, bland vilka kunna 
nämnas Sjötorp (6 st.), Hulatorp (5 st.), Melltorp (4 st.), Kvarntorp 1. dyl. (4 st.; därjämte 
ett Mölarp, innehållande ett från mlty lånat möla 'kvarn', samt ett nu försvunnet Mölne-
netorp), Björketorp (3 st.). Växt- och djurnamn äro ytterst sällsynta, och de senare kunna, 
där de förekomma, åtminstone delvis uppfattas som personnamn eller på annat sätt. 
Växtnamn ingå endast i 6 namn: ,Björke(s)torp (4 st.), Ekarp och Hässlarp. Djurnamnen 
äro något talrikare; de därmed sammansatta namnen, som nästan aldrig äro grupp-
bildande, äro följande: Björnarp (2 st.), Gäddarp, Hjorttorp och Hjärttorp, Hynclarp 
Hökatorp, Hönarp, Hönsetorp, Järpetorp, Kråkarp och Kråketorp (2 st.), Trantorp och 
Uggeltorp. Åtminstone ett av dessa namn är en elliptisk bildning nämligen Gäddarp, 
by (2 mtl) i Ljurs sn, Gäsene hd. Detta namn står uppenbarligen i stället för *Gäddosio- 
thorp och är föranlett av byns läge vid den sjö, som nu kallas Gäddarps sjö (SO Ä 9: 2 
s. 215); den i SO Ä 9: 2, s. 148, givna förklaringen är ohållbar. På samma sätt skulle t. ex. 
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Uggeltorp kunna vara bildat till ett naturnamn *Uggluhult eller ett *Ugglumosi eller 
dylikt. — I ett tiotal fall utgöras förlederna av redan färdigbildade ortnamn, varav 
3 sjönamn och 2 bäcknamn, och i två fall av inbyggarnamn: Holskathorp 1425, nu Hots-
torp (SO Ä 8 s. 124 f.), som väl är en inbyggarnaransbildning med -sk, varom se Lundahl 
i NoB 1937, s. 37 ff., till bynamnet Ha, samt Näsbotorpet (SO Ä 12, s. 62). Däremot är 
det högst tvivelaktigt, om Kullboarp (SO Ä 7:2, s. 60) hör hit, då alldeles samma namn 
anträffas även på ett annat håll, nämligen i Ökna sn, Östra hd, Jönk. 1., och en i det 
närmaste identisk förled Kollbo- dessutom synes föreligga i ett annat av länets gård-
namn, näml. i Kolboryd, uttalat kålbory el. kulbry i Vättle hd (SO Ä 13, s. 52). Det ser 
närmast ut, som om här förelåge en appellativisk förled. 

Namnelementet -torp, som torde ha bet. 'utflyttargård' (se nedan), är fsv. thorp n, 
'enstaka gård, liten by, småstad', fvnord. Porp 'gård, skara, flock', got. paurp 'enstaka 
lantgård', fsax. thorp och fhty., ty. dorl 'by', feng. porp, Prop 'gård, by'. Ordet har 
vanligen och säkert riktigt sammanställts med bl. a. lit. trobic 'hus', lat. trabs 'bjälke', 
och betydelseutvecklingen har antagits vara: byggnad >hus >gård >by. Se senast M. 
Eriksson i NoB 1943, s. 72 ff., med utförlig argumentering. Betydelsen 'skara' i fvnord 
kan ha utvecklats ur 'by' och behöver icke, såsom skett, föranleda antagandet av ett 
särskilt ord, besläktat med lat. turba. Antagandet av släktskap med detta ord vidhålles 
av N. Lindqvist, som i Smått och stort i språkets spegel, s. 64 f., sökt göra troligt, att 
ordet eg. betytt 'svedja', ännu äldre 'hopgyttrade föremål'. Emellertid är denna bety-
delse ingestädes belagd, varför förklaringen torde få anses förfelad. Se M. Eriksson, 
a. a., s. 99 f. Enl. nämnde förf. synes torp-bebyggelserna ha varit av en typ likartad med 
boda-bebyggelserna; en torp-bebyggelse torde ha kännetecknats av en »byggnad» av 
speciellt slag. 

Såsom Sahlgren visats, är namntypen tidigast utbildad i Tyskland, där torp-namn äro 
anträffade redan på 600-talet. Därifrån har den enl. nämnde förf, vandrat över till Dan-
mark och Skåne och vidare till Västergötland. Från Västergötland, där namnen på 
-torp ha sitt nordligaste utbredningscentrum på Falbygden (Lundahl Falb., s. 206), har 
typen kommit till Dalsland och Värmland. Norr om Mälaren äro torp-namnen fåtaliga 
och unga. Enl. Sahlgren, a. st., torde torp-namnens uppträdande sammanhänga med 
vikingatågens upphörande och vara uttryck för en omläggning av det nordiska jord-
bruket därhän, att man, i stället för att dela den gamla odalj orden, flyttade ut och 
grundade nybyggen. — Litteratur utom den redan nämnda: Franzén Vikbol., s. 4-42 
passim, och i Nord. kultur 5, s. 147 ff., Hellquist Et. ordb., s. 1207 f. 

tröst. Oklart. Ingår endast i gårdn. Upptröst, varom se SO Ä 9: 1, s. 138. 
tuva. Fsv. thuva f. 'tuva'. Ingår endast i gårdn. Myrtuvan (111yrotwfiwe 1546), som är 

identiskt med nno. myretue 'myrstack': se v. Friesen i NoB 1932, s. 202 f. 
bet. Sv. dial. (enl. Rietz) tvet (tveit, tvait) m. 'huggspån, spån efter vedhuggning 

och timring; den vinkelaktiga uthuggningen vid träds fällande eller huggning': pl. 
tvetar 'trästumpar, trästockar, fällda trän' m. ra.; västg.-clial. (enl. Götlind Västerg. 
folkm. 1, s. 286) tvet m. 'spån som uppkommer när man hugger; stycke av något (t. ex. 
av bröd, kött)', tvet f. 'spån, som uppkommer när man hugger; snitt när man fäller ett 

1  Den vanliga övers. 'åker' är säkerl. felaktig. se  M. Eriksson i NoB 1943, s. 79 f. 
a Bugge i Beiträge z. Kunde d. indogerm. Spr. hg. v. Bezzenberger 3, s. 112. 
B I NoB 1923, s. 88, samt Hälsingb. ortn., s. 141. 
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träd, avskräde vid en huggkubb'; värml.-dial. (enl. SOV 11, s. 61) tvet n. 'inhuggning i 
träd'. Fvnord. pveitr m. 'inskärning', fiveit f. med oviss bet. (se Fritzner), no. dial. tveit 
m. 'spånor', no. dial. tveit f. 'gräsplätt mellan klippor; slåtteräng i skog; röjning' m. m. 
(Aasen, Ross). Ä. nda. tved 'ängssträckning; halvö; spånor'; sönderjy. tved 'ängsstycke' 
(Feilberg), 'odlad jord el. äng; gräns, åkerren; mark som röjts för odling' (Outzen, Gloss. 
d. friess. Spr. under Ttviete; Molbech, Da. dial.-lex.) Namnelementet tvet i nordiska ort-
namn har man tolkat som 'avsöndrat jordstyoke' (så NG Indl., s. 83, och SO Ä) eller 
som 'uthuggning i skog, röjning' (G. Knudsen i Saga och sed 1938, s. 53 ff., samt i Nord. 
kultur 5, s. 108 f.; Hellquist Et. ordb., s. 1252; SOV 11, s. 61). Förekommer i Älvsb. 1. 
i 19 namn, samtliga utom 4 i Dalsland. Föreligger osammansatt i Tveten (8 ggr) och Tve-
tane (1 gg). Ingår som s. led i 10 namn. Det konsekventa uttalet tv«an i best. form 
både i Västerg. och Dalsl. visar, att ordet i länets ortnamn är maskulinum. Uttalet är i 
några fall anmärkningsvärt. I Grättve, uttalat greetve, har det slutljudande t blivit dh, 
som sedan bortfallit (SO Ä 17, s. 6); jfr uttalet sjeettve av det norska häradsn. Skiptveit 
(SkygPveit 1302; NG 1, s. 75). I Håvet (Hadweth 1294) har th i thvet på grund av ställ-
ningen, efter vokal först övergått till db, som sedan regelmässigt bortfallit (SO Ä 9: 1, 
s. 171). I Håven (Hadhwet 1397) har först samma utveckling ägt rum som i föreg. namn, 
varefter även det slutljudande t blivit db, som sedan bortfallit. Därefter har best. artikeln 
-n tillagts (SO Ä 9: 1, s. 218). 

tå. Fsv. ta n. 'gata, väg mellan gärdsgårdar', fvnord. tå 'hårdstampad plats framför 
huset,' sv. dial. tå, n. 'bygata, smal väg mellan gärdsgårdar' m. m., i Västerg. o. Dalsl. 
med maskulint genus och med bet. 'den del av betesmarken som ligger närmast ladu-
gården eller intill någon by eller gård, mellan gärdsgårdarna; oduglig betesmark; liten 
inhägnad betesmark för små kreatur' (Rietz). Föreligger osammansatt i Tå och Tå(e)n 
(3 ggr). Ingår som förled i ett flertal namn, varibland 5 Tågården och 3 Tåbol. Förekom-
mer som s. led i 5 namn. 

tånge. Sv. dial. tånge m. 'lång, smal udde, landtunga' (Rietz). Föreligger osamman-
satt i Tången (6 ggr). Ingår som förled i 10 namn och som s. led i 4 namn. 

*täldra. Obruten biform till fsv. tiäldra f. 'råmärkessten', 	 tjällra f. ds. 
Ingår endast i by- och sockenn. Sätila (sibiala), skrivet Sateld(h)rum (dat.) 1313. I utta-
let har d bortfallit mellan konsonanter, varefter lr i svagtonig ställning assimilerats till 
//, vilket sedan reducerats till 1. Skrivningen med i (tidigast 1530) är en av skrivare före-
tagen »uppsnyggning». 

um se hem. 
-und. Urgammalt suffix, ieur. *-ytd, avljudsform till *-yent, vilka i de ariska, gre-

kiska och latinska språken uppträda i denominativa adjektiv för att beteckna 'försedd 
med något'; se Brugmann, Grundriss 2: 1, s. 461 ff. Substantiveringar av med detta 
suffix bildade ord föreligga i flera nordiska ortnamn; se tidigast S. Bugge i ANF 6, s. 
243, samt utförligt Lindroth i NoB 6, s. 41 ff. med litt. Av länets namn är med säkerhet 
endast ett namn bildat med detta suffix, nämligen häradsnamnet Veden, skrivet Vidunt- 
däh., Viaunh. VGL I. Ordet härad är i detta namn tydligen ett °ursprungligt tillägg. 
Namnet har säkerligen från början varit osammansatt, *Vi4und. Förleden är f sv. vidher 
'skog', och namnet betyder alltså 'den skogrika bygden'; se SO Ä 11, s. 1. Möjligen före-
ligger den ovann. avljudsformen *-yent i häradsn. Kulling, skrivet Collanhereth 1257 
men sedan i de äldre medeltida källorna genomgående med enkelt 1, som även åter-

6-471008 
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speglas i det genuina dialektuttalet Hg-. Namnet tolkas i SO Ä 8, s. I, som en avled-
ning av fsv. kol 'kol' med nämnda suffix, och bet. skulle alltså vara 'den på kol rika 
bygden'. Man kan emellertid även fatta namnet som ett urspr. *Kol-land med samma 
bet. Jfr om förenkling av ett urspr. il de nedann. namnen Salunda osv. Formen Vidundä 
i VGL I, Vidhundha o. dyl. i senare källor, är tvetydig. Dels kan den betraktas som en 
gen. sg., urspr. -ar, med tidigt bortfall av r, varom se A. Noreen, Aschw. Gr., § 321, 
dels som en gen. pl. av ett till ortnamnet bildat inbyggarnamn, varom se Lundahl i 
NoB 1937, s. 40 ff. De i SOÄ såsom bildade med samma suffix bedömda namnen Salunda 
(14, s. 56), Trälunda (14, s. 95), Valuncla (10, s. 257) och Härna (14, s. 63) äro icke hit-
hörande. De tre förstn. innehålla som s. led -lunda (urspr. *Träl-lunda, *Sal-lunda, 
*Val-lunda (se Lindroth i NoB 1918, s. 46), medan Härna sannolikt innehåller en obru-
ten biform till ordet hjärne i en urspr. bet. 'huvud', i ortn. använt om höjder (se härom 
Lindroth i NoB 1915, s. 64 med litt.). 

vad. Fsv. vadh n. 'vadställe'. Ingår som förled i Vadback,a1  och som s. led i 13 namn  
av vilka 4 innehålla husdjursnamn som förleder: get, hors 'häst' samt häst (2 ggr); vad-
ställena voro vanligen från första början påvisade av djuren; se härom liksom i övrigt 
om namn på -vad Sahlgren i Upplands fornm.-för. tidskr., h. 26, s. 98 f. Se även, spe-
ciellt för Västergötlands del, S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 110 ff. 

Fsv. valår in. (gen. vallar) 'vall, fält, mark'. Förekommer osammansatt i 
Vallen (4 ggr). Ingår som förled i 6 namn, varav 2 Vallsjö(n), och som s. led i 12 namn. 

*vara. Föreligger osammansatt i det först 1618 betygade gårdn. Vara, som i SO Ä 3 
s. 26, med tvekan sammanställes med det av Rietz från Bohuslän anförda namnet 
»Varan, f. def. strandbygden.» Som förled synes ordet ingå i gårdnamnen Valegärcle, 
skrivet Uarregerde 1567 och sedan flera ggr Ware-, vilket i SO Ä 2, s. 140, anses innehålla 
»samma ord som namnet Vara . . . med bet. 'strandbygd'», samt Varevik, som i SO Ä 
9:2, s. 132, anses innehålla det endast i oblika kasus förekommande fsv. *vari 'akt, vård'. 
Ingår som s. led i by-2  och sockennamnet Grovare, vilket av Hellquist Sjön. 1, s. 188, 
förklaras innehålla ett fsv. *vara, som även skulle ingå i bl. a. by- och sockennamnet 
Sävare i Kinnefjärdings hd, Skarab. 1., och vara besläktat med feng. varoa 'strand', 
motsvarande fvnord. vqr f. 'landningsplats', samt fhty. uuarid, uuerid 'ö'. Jfr även (om 
namnet Bergkvara) J. Palm& i NoB 1916, s. 68. Såsom Sahlgren i NoB 1919, s. 187, 
påvisat, är emellertid översättningen 'strand' oriktig, då vara i sydsvenska ortnamn 
är = ora 'obebyggd mark, stenig skogshöjd', varom se s. 67. Enl. B. Ohlsson, Blekings-
kusten mellan Mörrums- och Ronnebyån, s. 189 f., höra såväl *vara som fvnord. vqr, 
fhty. uuarid etc. till samma ordkrets som no. vere 'bromslarv i huden på kreatur,' sv. 
dial. verna ds. samt lat. verruca 'vårta', som i fornlat. uppvisar bet. »locus editus et 
asper.» 

varv. Fsv. hvarf n. 'omgång, varv'; fvnord. hvarf n. ds. 'vändning' ra. m. Enl. NG 
Indl., s. 58, synes ordet i norska ortnamn mestadels betyda 'krök' men torde i vissa fall 
ha den av Ross anförda bet. 'hörn, vinkel'. Förekommer i 3 namn: som förled i Varvhult 
samt som s. led i .Bäckavarv, motsv. det vanliga norska gårdn. Bcekkevar av urspr. Bek- 

Vadboåa (SOÄ 5, s. 58) synes däremot innehålla vad 'fiskevad'. 
Enl. SOÄ 14, s. 38, har det troligen funnits en by Grovare, ehuru förekomsten av en sådan icke är säkert 

styrkt i källorna. 
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kiarhvarf, och Myrevarv. I Varvshult i Kinds hd (SOÄ 7: 2, s. s. 28), skrivet Hwirffholt 
1540 och uttalat ~alt, ingår däremot fsv. hvirva f. 'åkerlycka'. 

vatten. Fsv. vatn n. 'vatten, vattendrag, vattensamling' m. m., gen. vaz (nsv. vass-
i dial.). Åsyftar i länets namn vanligen sjöar; jfr nedan s. 104. Ingår som förled i gårdn. 
Vattneböle, åsyftande gårdens läge vid en sjö, samt med samma innebörd i flera namn, 
som börja med Vass-, t. ex. Vassbo, Vassåker, Vassända (2 ggr) m. fl. I Vasse (SOÄ 
9: 2, s. 54) synes däremot förleden utgöras av vads, gen. av vad 'vadställe'. 

ved. Fsv. vidher m. 'skog, träd, ved', gen. vidhar, samma ord som nsv. ved. Åtmin-
stone i äldre ortnamn är bet, säkerligen normalt 'skog'. En urgammal avledning av detta 
ord är häradsn. Veden, varom se s. 24. Ingår som förled i Vedåkra, Vedåsla och, i den 
gamla gen.-formen vidhar, i Verås. Förekommer som s. led i 4 eller 51  namn, av vilka det 
ena, Frövet, uppvisar en övergång av -d till -t., som även eljest förekommer i västg.-
dial., t. ex. /rämnat för främmad; se SOÄ 2, s. 76. I Genneved är -ved °ursprungligt 
(ombildat av äldre -väg). Jfr under *vidhi nedan. 

vena se vin. 
vet se tvet. 
*vi. Fsv. *vi (i ortn.) 'heligt ställe', motsv. fgutn. vi  'helgedom', en i böjningen upp-

kommen växelform till fsv. *vä (i ortn.), fvnord v‘ ds. Formen *vet föreligger osamman- 
satt i gårdn. Vttd, med -d tillkommet genom »uppsnyggning». Som förled ingår ordet i 
samma fsv. form med säkerhet i bynamnet Väby och troligen även i Väberga, som vis-
serligen skrives Wedbergha 1461 men i dial. uttalas vieberia el. vieberia, vilket tyder på 
urspr. Vä- (se SOÄ 10, s. 258). F. ö. förekommer ordet endast, ursprungligen i formen 
vi, i det på två håll inom länet uppträdande Skövde, av vilka det ena tillkommer en by 
och en socken och det andra en gård och en socken. Om detta betr. förleden oklara och 
mycket omskrivna namn se Lindroth i Minnesskr. utg. av Fiol. samf. i Göteborg 1930, 
s. 38f., med litt. 

*vidhi. En neutral avledning *vidhi av f sv. vidher 'skog' kan urspr. ingå i Drägved 
(SOÄ 7: 2, s. 54), skrivet (i) Dräguidhi 1386, (i) Drägwidhe 1447, samt även i andra namn, 
som i senare tid skrivas -ved 1. dyl. Jfr under ved. Dock kan -vidhi även förklaras som 
fsv. dat. sg. av vidher. Se härom Sahlgren i NoB 1923, s. 112 ff. 

vik. Fsv. vik f. 'vik'. Föreligger osammansatt i Vik (7 ggr) och Viken (8 ggr). Ingår 
som förled endast i två men som s. led i ett ganska stort antal namn. Förlederna utgöras 
alltid av appellativer. I gårdn. Fåglavik kan vik icke ha den vanliga betydelsen. Gården 
ligger icke vid någon sjö utan (jfr SOÄ 6, s. 64) vid en mosse. Icke heller Fågelvik, gård 
i Kyrkefalla sn, Kåkinds hd, Skarab. 1., är beläget vid någon sjö. Kanske i dessa namn 
urspr. ingår fsv. vik n. 'vinkel, hörn' (motsv. no. dial. vik n. ds.), som sedan ombildats 
till -vik. Jfr betr. betydelsen ty. ortn. Krähwinchil, fhty. Chräwinchil 'vrå där kråkorna 
bygga bo', till fhty. winkil (sv. vinkel) 'vrå, hörn', Ity. Kranwinkel till kran 'trana'; 
se Hellquist, Sv. et. ordbok., under kråka. 

*vin. Antalet namn, som kunna anses med säkerhet urspr. innehålla namnelemen-
tet vin, uppgår inom länet till 37, varav 32 i Västergötland.2  Som s. led i ingår vin i 35 

Dreigved innehåller möjl. fsv. *vidhi, se under detta nedan. 
Antagligen icke hithörande äro följande namn, som i SOÄ, delvis med tvekan, uppfattas som vin-namn: 

Såtene och Skottene i Väne, Törn i Sundal, &ränna i Tössbo samt Eine i Valbo, om vilka namn se V. 
Jansson, a. a, resp. s. 22 f., 57 f. och 17. Om gårdn. Heclene i Högsäters sn, Valbo hd, ha olika meningar 
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namn. Osammansatt förekommer det endast i häradsnamnet Väne och som förled med 
säkerhet endast i bynamnet Venavallct. Talrikast äro vin-namnen i Gäsene och Kullings 
härader, som ha 10 namn vartdera, alltså jämnt hälften av länets samtliga säkra vin-
namn, varefter följer Redväg med 4. Mark och Kind ha endast 1 namn vartdera. 
Namntypen saknas helt i Ale, Bollebygds, Flundre, Vedens och Vättle härader i Väster-
götland samt i Nordals, Sundals och Vedbo härader i Dalsland. Samtliga namn äro by-
och gårdnamn utom 3, vilka endast äro kända som häradsnamn, nämligen Väne, Gäsene 
och Valbo (fvnord. Varkniar). 

De västgötska by- och gårdnamnen på -vin fördela sig på bebyggelser av följande 
storlek: minst 3 mtl: 21; 2 mtl: 3; 1 mtl: 4; Av de dalsländska namnen tillkommer 1 en 
gård på 2 mtl, medan 4 representera bebyggelser på minst 1 mtl. 

Uttalet är mycket växlande. Det ursprungliga v är bevarat endast i Eggvena, uttalat 
-vena. För övrigt förekomma -a, -a, -i (endast i Gingri), -ana och -no, det sistn. regelmäs-
sigt, när f. leden urspr. slutat på vokal, t. ex. Böne<*Bö-wini, och oftast, när en konso-
nant (vanligen d) i dialekten bortfallit mellan f. ledens vokal och v, t. ex. i Röd ene, ut-
talat Vina; se Lid6n i NoB 1931, s. 104 f. 

Förlederna synas så gott som alltid utgöras av appellativer av olika slag eller av 
adjektiv. Vanligast äro terrängbetecknande ord. Sådana ingå t. ex. i Fötene: fot i bet. 
'bergsfot', Kläckene: klack 'bergshöjd', Nörene: fsv. nor 'trångt ställe i vattendrag', 
Äne: å. Djurnamn ingå i Fölene: fåle eller föl, Gäsene: gås, och möjligen Härene: hare; 
adjektiv i Blekene, Bre(de)ne (2 ggr), Rödene och Vittene (2 ggr): vit. En särställning in-
tager Glömme, innehållande ett f sv. glöm = fvnord. glaumr 'stojande munterhet' och 
motsvarande det no. gårdsn. Glommen, båda tydligen liksom det no. Loken, till leikr 
'lek', avseende en s. k. lekvall. I ett par namn synas förlederna utgöras av ord, som icke 
anträffats i något språk över huvud taget. Detta är fallet med Badene och Bäne, som 
innehålla ett fsv. *badh-, varom se 35, samt Gingri, varom se V. Jansson, a. a., s. 68 f. 
Mångtydig är förleden i Skene, Skticlentiby 1414 SDns avskr.1  Ett namn innehåller ett 
ord, som är okänt i de nordiska språken men anträffats i de besläktade västger-
manska, nämligen Vesene, som innehåller en motsvarighet till fhty. wisa, ty. Wiese 
'äng'; se SOÄ 6, s. 204. Vidare kan nämnas Skölvene, till ett i nordiska ortnamn ofta 
ingående ord, motsvarande fvnord. -skialf i ett par poetiska sammansättningar.2  

Namnelementet -vin, som med säkerhet kunnat påvisas endast i Norge, där typen 
är talrikast företrädd (över 1,000 narcua2), samt i Sverige, där den har sin tyngdpunkt i 
Jämtland, Bohuslän, Värmland, Dalsland och framför allt Västergötland, som har omkr. 
60 namn, varav 31 sockennamn och 3 häradsnamn, är samma ord som got. winja 
'betesmark, foder', fhty. winnia och mlty. winne 'betesmark'. Som appellativ har ordet 
lämnat spår efter sig endast i de fornnorska sammansättningarna vin jarspann och vin-
(Dartodcli, som beteckna avgifter till konungen. Enligt den vanliga och säkerligen 
riktiga uppfattningen hör det till den ieur. roten *uen- 'tycka om' i t. ex. lat. venus 

framställts; se SOÄ 18, s. 38, A. Janz6n NoB 1940, s. 136, V. Jansson, a. a., s. 56 f. — Snärten, i jordebo-
ken: »Nygärd eller Snärten», gård i Åmåls landsförs., Tössbo hd, är enl. SOÄ 20: 1, s. 42, best. form av 
ordet snärt. Det äldsta belägget, innan Snärtine 1379 SRP nr 1888 or., tyder avgjort på att namnet innehåller 
-vin; se V. Jansson, a. a., s. 58. Det är därför medräknat i statistiken här ovan. 

1  Se V. Jansson, a. a., s. 59, 161 f. 
2  Se E. Elgqvist, Skälv och Sldlfingar, s. 49 ff., och där anf. litt. 
3  Se statistik (efter 0. Rygh) i Norges land og folk 10, s. 606 if. 
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'behag' och har urspr. haft bet. 'lust, glädje'; jfr avljudsformen fhty. wunnia, som 
har båda betydelserna. 

Frågan om namnelementets böjning i äldre tid är synnerligen komplicerad. Den i 
de västgötska och dalsländska namnen undantagslösa f sv. formen i nom., ack. och dat. 
är -ini, medan genitiven uppvisar tre olika former: -ina (-ena), -ini (-ene) och (senare) 
-inis (-enes). Denna böjning överensstämmer med den fno. böjningen av en del norska 
vin-namn. Flera olika meningar ha uttalats om förhållandet mellan -vin och -vini. Se 
härom V. Jansson i NoB 1935, s. 114 ff. Efter en kritisk granskning av tidigare förslags-
meningar har nämnde förf. givit den säkerligen riktiga förklaringen, att -vini är den ljud-
lagsenligt utvecklade dativen enligt en regel, att kortstaviga ord, som utgöra senare 
sammansättningsleder, undergått samma utveckling som långstaviga. 

Ett annat problem erbjuder den skiftande behandlingen av förledernas vokaler, 
vilka oftast uppvisa väntat i-omljud, men som i ett relativt stort antal fall sakna omljud. 
Bland de 21 namn i Älvsborgs län, som normalt borde förete sådant omljud, förekommer 
detta hos 17, medan det saknas hos de övriga 4: Badene, Bandene, Hudene och 
Valbo (fvnord Varpynial. I ett fall uppträder urspr. samma namn både med och utan 
omljud: Bäne (fsv. Bädhine) jämte Badene. De norska vin-namnen förete samma växling. 
En viktig orsak till omljudets uteblivande har helt säkert varit association med grund-
orden."' Man måste emellertid räkna med att associationen varit starkast hos namn 
som tillkommit under en senare tid.2  Även av andra skäl har man anledning antaga, att 
det bland de icke omlj udda namnen finns en stor del, som tillkommit relativt sent, även 
efter i-omljudsperioden.8  Det oväntade bevarandet av v i Eggvena kan förklaras genom 
antagandet, att namnet urspr. varit osammansatt och att förleden Egg- tillkommit 
först efter tiden för v-bortfallet (V. Jansson, a. a., s. 225 f.). 

Om vin-namnens absoluta kronologi ha uttalats vitt skilda åsikter, som omspänna 
tiden från stenåldern till den romerska järnåldern. För namntypens höga ålder tala 
såväl språkliga som sakliga skäl. Sålunda måste de i-omljudda namnen vara tillkomna 
före vikingatiden. De icke sällan dunkla förlederna samt vin-byarnas storlek och det 
procentuellt höga antalet sockennamn på -vin peka i samma riktning. M. Olsen, Atte-
gård og Helligdom, s. 175 ff., har velat förlägga typens blomstring i Norge till romersk 
järnålder och folkvandringstid. Samma skäl, som anförts för dateringen av de norska 
namnen kunna åberopas även för att datera huvuddelen av de svenska namnen till 
samma tid (V. Jansson, a. a., kap. 16). 

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

vist. Föreligger osammansatt i by- och sockennamnet Vist och ingår som s. led i 
gårdn. Julavist och Rensvist. Förklaras i SO Ä 10, s. 245; 7: 2, s. 162; 8, s. 150, innehålla 
f sv. vist, 'vistande, uppehåll; uppehållsort' (i sammansättningar). Enl. N. Lindqvist, 
Bjärka-Säby ortn., s. 398, höra namnen emellertid till den stora grupp av namn på 
-vist, där detta namnelement enl. nämnde förf. (s. 396 ff.) betyder 'åkrok'. Denna bet. 
passar bra till belägenheten av byn Vist och gården Rensvist men sämre till natur-
förhållandena vid gården Julavist. Då namnet Ju/avist formellt överensstämmer med 

1  Hesselman, Omljud och brytning i de nordiska språken, s. 35. 
* V. Jansson, först a. a., s. 128 f. 
* M. Olsen, Hedenske Kultminder, s. 118, V. Jansson, sist anf. st. och passim. 
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det fsv. appellativet julavist 'vistelse över julen (hos någon)', så torde väl namnet vara 
identiskt med detta appellativ, ehuru den reella bakgrunden till namngivningen är 
höljd i dunkel. 

vål. Sv. dial. vål m. 'rishög; förhuggning i skog' m. m. Ingår endast i Gåsevål och 
Rösevål, båda i Tössbo hd, Dalsland, av vilka det förstn. urspr. innehåller ordet vad. 

*vä se *vi. 
*vädhil. En som osammansatt bebyggelsenamn, Våla, på 3 håll inom länet före-

kommande gammal böjningsform i pl., fsv. *vtidhla, av ett med fvnord. vaaill 'vadställe' 
nära besläktat fsv. *vädhil ingår möjligen i det äldre namnet (1590 Ramsvälla) på nuv. 
Ramsberg, gård i Gullereds sn, Redvägs hd (SO Ä 10, s. 74). Man kunde emellertid även 
tänka på det i 3 namn på Falbygden i Skarab. 1. ingående fsv. -välle 'vall, fält'; se Lun- 
dahl Falb., s. 153, 170, 186. 

väg. Fsv. vägher m. 'väg'. Föreligger osammansatt i gårdn. Väg (SO Ä 6, s. 204). 
Ingår som förled i 6 och som s. led i 4 namn, av vilka 3 äro mycket gamla: häradsnamnet 
Redväg, bynamnet Genneved, som tidigare även var sockennamn, samt Rånnaväg, namn 
på den största byn (7 mtl) i Gällstads sn, Kinds hd. I det nämnda Genneved har -väg 
i skrift ombytts till -ved (så redan 1550: Geneved) efter namn på -ved 'skog'. Dialekt- 
uttalet har bevarat -väg. 

välle se *vädhil. 
å. Fsv. å f. 'å', gen. sg. är. Föreligger osammansatt i Å (3 ggr). Ingår som förled 

i ett flertal namn, varibland 9 Ågården. Den gamla genitivformen År- finnes bl. a. i det 
på 6 håll förekommande Årbol. Ingår som s. led i ett 20-tal namn. I ett av dessa, Gissle 
(SO Ä 4, s. 10), har ä tidigt förkortats, varefter namnet böjts som en ön-stam: nom. 
övriga kasus -o, varav sedan -e; Jfr s. 33. 

ådra. Ingår endast i Stamnåra (en utjord), där ordet har den i fsv. konungsödhra 
ingående bet. 'vattendrag'. -åra (-ara) är dial. 

åker. Föreligger osammansatt i Åker (6 ggr) och Åkra (gammal böjningsform i pl.). 
Ingår som förled i ett fåtal och som s. led i 23 namn, varav 11 på -åkra. Två ha urspr. 
haft andra slutleder: Askåker, varom se SO Ä 7: 1, s. 96, och Kärråkra, varom se under 
råk. Om namn innehållande åker se Sahlgren Hälsingb. ortn., s. 130 if. 

åra se ådra. 
ås. Föreligger osammansatt i det 2 ggr förekommande Ås, av vilka det ena är 

häradsnamn, vidare i Åsen (26 ggr) samt Åsane (1 gg; Dalsl.). Ingår som förled i ett 
mindre antal namn. Förekommer som s. led i 280 namn, varav endast 7 i Dalsland. 
Förlederna utgöras övervägande av appellativer av olika slag men ofta även av ort-
namn samt av personnamn. De sistnämnda ha till stor del en ålderdomlig prägel; jfr 
LiUn i NoB 1916, s. 91. — Jfr även under bås, s. 45. 

*åsla? Detta till sitt ursprung och sin innebörd fullständigt oklara namnelement 
ingår endast i Vedåsla, namn på en stor by (minst 5 mtl) i Dalums sn, Redvägs hd. Den 
i SO Ä 10, s. 50, givna förklaringen, enl. vilken Vedåsla skulle som s. led innehålla by- 
och sockenn. Åsle, Vartofta hd, Skarab. 1., är ohållbar; se Lundahl Falb. s. 156. 

äcker, se äckra. 
äckra. Sv. dial. äckra f. 'igenlagd åker', i västgötadial. även 'äng där det varit åker' 

(OGB 1, s. 189). Föreligger osammansatt i Äckre, som är gammal böjningsform i sg. 
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(fsv. * Äckro). Ingår som s. led i 8 namn. Den ett par ggr (SOÄ 6, s. 128, och 12, s. 98) 
uppträdande formen -äcker är en västgötsk dialektform c'ek.ar eller ekar; se OGB a. st. 

ände. Föreligger osammansatt i Änden (3 ggr). Ingår som förled i Ändagården 
(6 ggr) och som s. led i Kartsänden (SOÄ 7:1, s. 40), åsyftande läge vid ändan av en 
mosse, samt Vassända (2 ggr) av urspr. *Vatnsända, åsyftande läge vid ändan av sjöar. 

äng. Fsv. äng f. 'äng'. Föreligger osammansatt i Äng (2 ggr), Ängen (3 ggr) och 
Ängarna (1 gg). Ingår som förled och s. led i ett flertal namn. Något säkert exempel 
på övergång av -äng till -ing synes icke finnas utom möjligen Bredäng, uttalat brhg, 
br4g, i N. Björke och Väne-Åsaka socknar, Väne hd, för vilka dock den äldsta namn-
formen är Breding 1540 (SOÄ 12, s. 118). I SOÄ 12, s. 3, uppfattas namnet såsom inne- 
hållande ordet äng. Snarast är det dock en avledning på -ing av adj. bred, jfr OGB 1, 
s. 190. Om ljudlagsenliga utvecklingar (ev. ombildningar) av -äng till -ing se Hellquist, 
Ortn. på -inge, s. 250 f. 

äriat. Fsv. ärin (arm) 'eldstad'i. Ingår säkerligen i by- och sockenn. Fuxerna, skrivet 
Foxerni 1200-t. I SOÄ 5, s. 19 förklaras s. leden vara ett till fsv. arm, ärin bildat ärne 
i en överförd bet. 'platå'. I huvudsak torde denna tydning vara riktig. Dock kan den 
äldsta skriftformens -erni lika gärna återföras på den från fsv. styrkta dativen ärni 
till det nämnda ärin. 

ö. Fsv. ö f. 'ö'. I ortnamn har ordet därjämte ofta betydelsen 'upphöjning över 
sank mark', se t. ex. SOÄ 6, s. 46, och jfr fvnord. ey i bet. 'slät mark utmed sjö eller 
älv'. Föreligger osammansatt i öja (gammal böjningsform i pl.), Ön (8 ggr) och Öna(n), 
vilken sistn. form är dialektal best. form sg., möjligen även i Öd (SOÄ 9: 1, s. 118), vars 
d, uppträdande redan i den äldsta källan (1540), kan vara tillsatt i »uppsnyggande» syfte. 
Ingår som förled i ett mindre antal namn och som s. led i ett 60-tal namn. I ett fall, by- 
och sockenn. Skallsjö, har urspr. ö efter s omtolkats till -sjö. I dialektuttalet har -ö(n) 
stundom försvagats till a(n); se t. ex. SOÄ 8, s. 24 under Lygnö; 18, s. 66 under Bergön, 
s. 68 under Bläsön. Förlederna utgöras huvudsakligen av appellativer. Ortnamn före-
komma i några få fall och personnamn endast i två säkra fall, båda i samma sn (se SO Ä 6, 
s. 110). Gudanamn ingå i Onsön och Ullerön, båda i Dals-Eds sn, Vedbo hd; jfr härom 
s. 34. 

öja se ö. 
öse. Fsv. *öse n., en endast i ortnamn förekommande avledning av os 'åmynning'. 

Ingår som s. led i Lödöse och sannolikt i förleden (urspr. * Älvöse-) av Älvsborg (s. 16). 
Jfr os. Om ljudutvecklingen i namnen på -öse se K. G. Ljunggren i NoB 1936, s. 126 ff. 

B. Namnelement ingående i naturnamnen. 

agn. Ordet agn 'bete (vid fiske).' Ingår som förled i ett flertal namn, framför allt i 
det ytterst vanliga Agnsjön 'sjön där det är gott om agnfisk' (LiUn i OGB 1, s. 211). 
Ingår väl även i s. leden av sjön. Långagna, ehuru bildningen är oklar. 

ale se hale. 
axel. Ordet axel 'skuldra'. Ingår, med den från no. dial. kända bet. 'bergknalt, rund 

Jfr om detta ord E. Abrahamsson, Västsv. ordstudier, s. 160 if. 
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utkant på ett berg' (Aasen)1, dels i Axlekullstjärnet, som förutsätter ett bergnamn 
*Axlekullen, dels i bergnamnet Buterudsaxeln. 

backe. Ingår i ett 30-tal namn. I alla de fall, där tydliga upplysningar föreligga i 
SO Ä, har ordet bet. 'höjd, kulle', vilken är den ursprungliga och ännu kvarlever i södra 
och sydvästra Sverige (Hellquist Et. ordb.). Emellertid finnes ordet i västg.-dial. även 
i bet. 'höjdsluttning'. 

basse. Ordet basse, nu vanligen i bet. 'tölp, grobian' men i dial. även i bet. 'galt' 
och 'stor oxe' (Rietz). I fsv., liksom i fvnord. sammans. valbassi, betyder ordet 'vildgalt'. 
Ingår endast i Älvbassen, som är namn på en sten och ett skär. Enl. SO Ä 12, s. 177, 
har ordet här bet. 'kluns'. Säkerligen är det dock i stället fråga om bet. 'galt'. Jfr Galten 
som namn på en gränssten i Hogdals sn, Vette hd, Göteb. och Boh. 1., vilken »säges 
likna en liggande galt»; se OGB 18, s. 199, med litt. rörande detta på, flera andra håll 
förekommande namn. I Norge finnes Galten använt som namn på berg och skär; se 
t. ex. NG 11, s. 263. Inom länet förekommer Galten som namn på, ett skär (SO Ä 8, s. 
285). Djurnamn användas icke sällan som namn på stenar; jfr under bock nedan. 

berg. Ingår i ett stort antal namn. Huruvida den s. 35 omnämnda, antagligen ur-
sprungliga betydelsen 'höjd i allmänhet, även av ringa betydenhet', ingår i något av 
dessa, kan, med ledning av de mestadels ofullständiga upplysningarna i SO Ä, icke 
avgöras. 

bit. Ingår endast i Mons bit, som är namn på en sjö vid gården Mon. Säkerligen ingår 
här, såsom antages i SO Ä 7: 2, s. 298, ordet bit (i munsbit o. dyl.), och namnet avser alltså.  
sjöns litenhet. Jfr Frukostbitarna, 5-6 små, ängsbitar i Frölunda sn, Askims hd, Göteb. 
o. Boh. 1. »Skämts. för att ange litenheten» (OGB 3, s. 250). 

bock. Djurn. bock. Förekommer osammansatt i önamnet Bocken (SO Ä 19, s. 258) 
samt som förled i flera namn, däribland 9 Bockö(n) (jfr s. 104). Som s. led ingår ordet i 
Svarte bocken, namn på en vik (se SO Ä 19, s. 287), samt Vite bocken, som är namn på en 
sten uppe på Hallebergs stup (SOÄ 12, s. 164). Jfr betr. det sistn. under basse. Troligen 
åsyftar även det förstn. från början en sten eller ett klipparti. Jfr Svarte Hund(en), 
Naverstads sn, Bullarens hd, Göteb. o. Boh. 1., varmed »möjl. åsyftas en på platsen be-
fintlig, mörk, rätt flat (f. d.) gränssten, som i profil påminner om en hund» (OGB 18, s. 
231). Jfr gårdn. Bockstena, Bjurums sn, Gudhems hd, Skarab. 1. (Lundahl Falb., s. 24), 
samt no. gårdn. Bukkestein, som enl NG 11, s. 318, »har Navn efter en Sten nede ved 
Soen, som kaldes boUkstein'n (af Dyrenavnet bukkr, m.)». Om Bocken som namn på skär 
se för övrigt SIOD 3, s. 106; OBG 3, s. 145. 

bog. Ingår i viknamnet Kattesbogen kåtaskgan. S. leden förklaras i SO Ä 19, s. 258, 
som »best. form av dial.-ordet bog 'bukt'.» Uppgiften om det påstådda dialektordet har 
icke kunnat verifieras, varför den torde få anses bero på, ett misstag. Gård- och socken-
namnet Bogen i Jösse hd, Värml. 1., skrivet Bogen 1614 och uttalat bdgan2, säges i SOV 
6, s. 21, vara »best. form av ett bog, som kanske kan sammanställas med fno. bugr 'krök-
ning'.» Dialektuttalet med o förbjuder dock varje tanke på ett direkt samband med 
bugr, och icke heller kan det stå, i avljudsförhållande till detta ord. Säkerligen ingår i 
stället i båda namnen helt enkelt ordet bog, sannolikt i båda fallen från början åsyftande 

1  Jfr om nisl. ox/ och Axlir som namn på berg F. Jonsson i NoB 1932, s. 32. 
Därjämte uppges (för sockenn.), ett uttal b4gan, vilket betecknas som 'sällsynt'. Om detta uttal 

verkligen är äkta, förfaller givetvis den här föreslagna tydningen. 
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en höjd. Viknamnet Kattesbogen är i så fall att förklara såsom uppkommet av *Kattes-
bogsviken genom ellips av vanligt slag. Jfr att axel i no. dial. användes om runda utkan- 
ter på berg.; se s. 87 under axel. Just detta sistn. ord ingår urspr. i namnet Axland, 
skrivet Axlan 1641 och uttalat dkska, som tillkommer den ena av de ursprungliga tre 
gårdarna i Bogens sn; se SOV, a. st. Det förefaller synnerligen troligt, att de båda nam-
nen *Axeln och Bogen stå i relation till varandra. 

boll. Ingår endast i sjön. Kolbollen, som enl. SO Ä 8, s. 276, innehåller ordet boll. 
Man kunde även tänka på västg.-dial. bolle 'litet dryckeskärl; slags bägare' (Götlind 
Västerg. folkm. 1, s. 172). 

bolle se boll. 
bord. Ingår endast i Harabordet, en gråstenshäll vilande på mindre stenar. Hällen 

har liknats vid ett bord. Jfr OGB 3, s. 204, under Kungsbordet. 
borg. Se s. 40. Ingår som förled med större eller mindre säkerhet i mer än ett 10-tal 

namn. Hit kunna höra namn, som nu skrivas Bor- eller Borr-, då g ofta faller bort i 
namnelementet borg (se härom s. 40); sådana namn äro Borekullen, Borreberget och 
Borråseberget. Betydelsen av borg i dessa och övriga namn, där ordet ingår som förled, 
är oftast omöjlig att fastställa. Endast i ett eller ett par fall ge de lokala förhållandena 
bestämd ledning, nämligen ifråga om Borgviken, vilket enl. SO Ä 15, s. 117, »är föranlett 
av närbelägna kummel och stensättningar (jfr no. dial. borg i bet. 'mur')», samt möjligen 
i fråga om det dock betr. förleden oklara Borgelemon, där borg, om detta ord ingår i 
namnet, kan åsyfta det kummel med tre resta stenar, som omtalas i SO Ä 19, s. 226. 
Fullt klar är däremot ordets innebörd i de tre namn, där det ingår som s. led, av vilka 
det ena, »Helga Gråkullas borol, som enl. SO Ä 17, s. 63, avser en raserad fornborg, och 
de två övriga, som båda skrivas Träl(l)eborg (SO Ä 2, s. 153; 5, s. 72)a, urspr. åsyfta be- 
fästningsverk av en annan art. Namnet Trelleborg, som är identiskt med stadsn. Trälle-
borg, fsv. Prälaborg, och förekommer i alla de tre nordiska länderna, betyder eg. 'trälarnas 
borg' och åsyftar överallt gamla primitiva runda vallar eller befästningar. Se A. Bugge 
i NoB 1918, s. 91 ff. Enl. nämnde förf, skapades namnet först av nordborna (svenskarna) 
i Ryssland som beteckning för ett av dem under deras färder påträffat slaviskt nybygge, 
som på vanligt sätt var befästat och omgivet av en rund vall. Då de från Bysans visste, 
att folknamnet slaver även användes i bet. trälar, föll det sig naturligt för dem att an-
vända detta sistn. ord om ett folk, som var underkuvat. Från Ryssland medförde nord-
borna sedan både idén att bygga dylika befästningar samt själva namnet till Norden. 

botten. Se s. 40. Ingår i 5 namn. 
brand. Ingår som förled, antingen med bet. 'skogsbrand' eller 'svedjefall'3, i ett fåtal 

namn. Förekommer som s. led endast i holmnamnet Röbrand, vilket enl. en tvivelsutan 
riktig förklaring av 0. Lundberg i SO Ä 19, s. 259, innehåller ordet brand i dess från 
fvnord. kända bet. 'stolpe, stång', urspr. åsyftande ett f. ö. ej bekant gränsmärke, 
bestående av ett röse med däri rest stång. 

bringa. Ordet bringa i dess från no. ortnamn (se NG Indl., s. 28) kända användning 
om en avsats eller sluttning. Ingår endast i önamnet Gullbringa. Namnet Gullbringa 

Namnet är kanske icke folkligt. Ingen uttalsuppgift lämnas i SOL 
För intetdera lämnas någon uttalsuppgift. 
Jfr NG Indl., s. 45; SOA 1: 2, s. 41; OGB 3, s. 238. 
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är känt som ortnamn från v. Sverige, Norge och Island. Jfr NG 1, s. 379; OGB 1, 
s. 100. 

bro. Se s. 40. Ingår i ett 30-tal namn, därav i 25 som s. led. Alla synas avse broar i 
modern mening (icke över sank mark anlagda vägar; jfr härom s. 40). Personnamn som 
förled ingår endast i det på 1400-t. omnämnda Symenä bro, Symona broo, varom se SO Ä 
2, s. 60. — Om namn på -bro(n) i Kållands hd, Skarab. 1., se S. Friberg, Studier över ortn. 
i Kållands härad, s. 114 H. 

brun. Sv. dial. (Västerg. o. Österg.) brun f. 'bryn, kant vid åker eller äng' (Rietz); 
fvnord. brån 'ögonbryn; kant, rand.' Ingår i skogsn. Brun, varom se s. 34, samt troligen 
även i Simbrun, en strandäng. Enl. SO Ä 13, s. 129, ingår i sistn. namn »vgt. dial. brune 
'svedjeland'.'» 

brunn. Se s. 40. Ingår med full säkerhet endast i terrängn. Brunnsmaden, som i 
SO Ä 3, s. 67, lämnas okommenterat, samt i sjön. Lillebrunn, där ordet säkerligen har 
den från sv. och no. dial. samt svenska ortnamn kända bet. 'damm, göl', varom se s. 40. 
I ett par med Brunn- börjande namn, Brunnsjön och Brunnt järnet, kan ingå fsv. bruni 
med den från det närbesläktade sv. dial. bråna kända bet. 'svedjeland'. 

bråne. Fsv. broni m. 'brand', västg.-dial. bråne 'brand i säd; feber' m. m., i den från 
det urspr. därmed identiska sv. dial. bråna f. kända bet. 'svedjeland'. Ingår troligen i 
Brånön (SO Ä 19, s. 288) samt i sjön. Matbrån, utt. -briin, sannolikt förkortat av Mat-
brånsjön (Mate bruns sjön 1806). 

bråte. Se s. 41. Ingår endast i ett mindre antal namn. 
bräcka. Se s. 41. Ingår i ett fåtal namn. Gammal böjningsform i sg. är Bräcke. 
buk. Best. form av ordet buk. Ingår endast i sjönamnet Åbuken; sjön har krökt 

form. 
bukt. Lånordet bukt. Ingår endast i Kvarnbukten, för vilket ingen uttalsform är 

antecknad. 
byx. Dialektal biform till ordet byxa. Ingår endast i sjönamnet Kroksjöbyx (SO Ä 

13, s. 126). Jämförelsenamn. Jfr Byxen som namn på en tjärn i Gustav Adolfs sn, Var-
tofta hd, Skarab. 1. (enl. uppteckning i SOA). Jfr om användningen av ordet byx(a) i 
ortn. OGB 18, s. 91. 

bäck. Ingår i ett stort antal namn. 
dal. Ingår i ett 50-tal namn. Gammal böjningsform i pl. är Dala. 
damm. Ordet damm 'fördämning, vattengrav'. Ingår i ett flertal namn, varav de 

flesta åsyfta smärre sjöar;2  därjämte om dammbyggnader samt, i ett fall, om en ut-
vidgning av en å (SO Ä 19, s. 211, under Vättungsdammen.) 

del. Best. form av ordet del. Ingår endast i Västra och östra Lägedelen, åsyftande 
Gestads sockens västra och östra delar. 

djup. Substantivering av adj. djup eller ellips av fsv. *Diuper sior (se s. 31). Ingår i de 
dalsländska sjönamnen Djup och IVIärrdjup. Jfr s. 31. 

*dol. Ingår endast i Kvarndålet. Enl. SO Ä 18, s. 157, best. form av f sv. dul, dol n. 
'fördöljande' i samma bet, som no. dial. dul 'gömsle, läge under jordskorpan' (t. ex. om  
en bäck med underjordiskt lopp). 

Uppgiften om detta dialektord har icke kunnat verifieras. 
2  Jfr no. dial. damm i bet. 'liten vattensamling'; även använt som ortn., se G. Indrebe, Norske Innsjo-

namn 1, s. 236. 
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drag. Jfr s. 45. Förekommer, i bet. 'sträckning', osammansatt i Draget, en inskär-
ning mellan två berg. Samma bet. ingår i Museciraget (1762), äldre namn på nuv. Moss-
hålet, ett sund. I Dragåsabergen har väl drag bet. 'höjdsträckning' (jfr ty. Höhenzug). 
För Dragsbäcken, som rinner till Dragsviken (väl ellips för *Dragsbäcksviken) lämnas i 
SO Ä 12, s. 159, följande förklaring: »F. led, är ordet drag i vattendrag. Bäcken tjänar som 
»dragdike» för sumpiga omgivningar.» I Dragkällan har väl drag bet. 'källdrag'. I Dragsudd 
har ordet möjligen bet. 'ställe där man drar not' (jfr SO Ä 7: 1, s. 281). Det på två håll 
uppträdande sjön. Dragsjö är alldeles oklart. 

dyvel. Dals1.-dial. dyvel m. 'liten tjärn på mossmark' (Noreen Ärtem., s. 134). Ingår 
i 11 namn, samtliga i Vedbo hd. 

*dämma. Ett mot no. dial. demma f. 'liten vattensamling' (Aasen) vilket även före-
kommer som ortnamn (se G. Indrebe, Norske Innsjonamn 1, s. 37), svarande ord. 
Ingår endast i Bjurdämman (2 ggr). Detta namn förekommer även på andra håll; se 
OGB 18, s. 314, med litt. 

*däpel. Ett mot no. dial depel m. 'liten vattensamling' svarande ord. Ingår endast i 
Hästcläpeln, namn på en vik (och en udde); se SO Ä 15, s. 127. 

ed. Se s. 46. Ingår endast i Valborged, den smalaste delen av ett näs (SO Ä 19, s. 281) 
ek. Ingår som förled åtminstone i Ekeråsen, innehållande den f sv. gen. ekar (namnet 

felaktigt förklarat i SO Ä 19, s. 302). De namn, som börja på Eke- kunna delvis innehålla 
fsv. gen. pl. eka, men oftast ingår här säkerligen det kollektiva eke 'ekskog'. Som s. led 
ingår ek endast i Skottek, »plats vid Asunden med en ek» (SO Ä 10, s. 288). 

eke. Se s. 46. Ingår i ett flertal namn, däribland i ett som s. led, näml. Danaeke 
(SO Ä 7: 2, s. 307). Det i SO Ä 13, s. 117, såsom en sammansättning av hors 'häst' och 
eke förklarade sjön. Horsäket är ett urspr. *Hörsänket, säkerl. urspr. ett appell, med bet. 
'ställe där man sänker hör, dvs. lin, till rötning'; jfr OGB 1, s. 138, 164 med not 1. 

fall. Ingår i 15 namn, av vilka alla åsyfta vattenfall i Göta älv inom Väne hd utom 
Underfallet, namn på en terräng, utgörande en gammal sjöbotten. Betydelsen av fall 
i detta namn är oviss. Jfr f. ö. s. 46. 

fjord. Ingår i 9 namn, samtliga i Dalsland, av vilka några avse sjöar, däribland den 
stora sjön Hästef jorden. I Norge användes fjord både som appellativum och i ortnamn i 
bet. 'sjö'; se G. Indrebe, Norske Innsjonamn 1, s. 230. 

fjäll. Se s. 34 f. och 46. Ingår i ett 60-tal namn, de flesta i Dalsland. 
flagg. Oklart. Ingår endast i önamnet(?) Gossaneflagget (SO Ä 15, s. 121). 
flo. Sv. dial. flo m. 'liten vattensamling' (Rietz). Förekommer i 4 dalsländska namn, 

i 3 av fallen alternativt jämte -fjorden. Användes både om vikar och sjöar, bl. a. om den 
stora sjön Hästefj orden. 

fly. Ordet fly i gungfly. Förekommer som förled i ett fåtal namn. Ingår som s. led 
endast i sjönamnet Rödkulleflyt (SOÄ 16, s. 180), som tydligen är en elliptisk bildning 
(för *Rödkulleiksib el. -tjärn). 

Håg. Se s. 46. Ingår i 6 namn, varav 3 avse stup på Halle- och Hunneberg i Väne hd. 
flåge? »Det dalsl. dial.-ordet flåge 'vattensamling'» i best. form sg. resp. pl. ingår 

enl. SO Ä 18, s. 175, och 19, s. 304, i sjö- resp. tjärnnamnen Gåseflågen och Hamneflågarna. 
Varifrån SO Ä hämtat uppgiften om det dalsl. dialektordet är obekant. Det måste väl 
vara identiskt med no. dial. floge m. 'grund vattensamling' (Ross). Emellertid är uttalet 
av det förstn. namnet, gasafhiyan, med a i s. leden i stället för väntat 9 (jfr uttalet av 
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det andra namnet: -Rnana), egendomligt. — Ett tredje namn, viknamnet Sörgårds-
flågen, uttalat -Rna, synes innehålla best. form sg.. av ett f. ö. obekant fe minint 
*flåg; se SO Ä 19, s. 292. 

fors. Ingår i ett 20-tal namn. 
fyr. Det tidigast på 1700-t. anträffade lånordet fyr 'fyrplats'. Ingår i Gällnäs fyr 

(vid Vänern). 
*Iösing. Ingår endast i namnet på två sjöar Lilla och Stora Tofösingen. Enl. SO Ä 

9: 1, s. 266, är s. leden här en bildning till verbet fösa. Högst osäkert. 
gadd. Ingår endast i Önäsgadden som väl avser en udde; i SO Ä 16, s. 172, med-

delas icke, vilken lokalitet som åsyftas. 
grav. Se s. 47. Ingår i ett 20-tal namn. Som förled ingår ordet nästan endast samman-

sättning med sjö, tjärn och sjönamnselementet -lången. I dessa namn har väl ordet bet. 
'fördjupning', men man har även att räkna med bet. 'fångstgrop för vilda djur', varom 
se Sahlgren i NoB 1920, s. 155 ff. Betydelsen 'grop' ingår i Tjäregraven, varom se Sahl-
gren, a. a., s. 157. I ett namn, sjön. Utgraven (endast på ek. kartan) är väl -graven för-
kortning för Gravsjön (skrives Graf Sjön 1806). I två namn betyder ordet 'kanal'. De 
övriga 6 namnen åsyfta forngravar av olika slag, i 3 fall hällkistor. 

?grima. Ingår kanske i det nu försvunna sjön. Hällegrimen (så 1700). Möjl. en för-
kortning för *Hällegrimesjön, där förleden kunde vara ett *Hällegrima, använt om ett 
på en klipphäll stående träd med en »grima», dvs. råmärke. Om fsv. grima, ä. da. grime, 
'råmärke på träd' i ortnamn se Sahlgren i NoB 1916, s. 170 ff. Jfr även OGB 18, s. 16. 

grotta. Lånordet grotta, enl. Hellquist, Sv. et. ordb., betygat först 1651. Ingår i 
2 namn, av vilka det ena åsyftar en cirkelrund grotta (urspr. en s. k. jättegryta) och det 
andra övergivna kalkbrott. Det förra, Kungsgrottan (SO Ä 12, s. 155), synes vara folk-
ligt (uttalas kögsgrsta(n)). 

grund. Subst. grund n. 'skär'. Ingår i 11 namn. 
gubbe. Förekommer, väl i allmänhet med sin egentliga bet., som förled i ett fåtal 

namn. Ingår som s. led endast i tjärnnaranet Hultegubben (SO Ä 18, s. 150), vilket väl 
är en förkortning av *Hultegubbetjärn, där gubbe åsyftar någon terrängformation (sten, 
bergsparti 1. dyl.). Jfr Knipegubben, namn på ett skär i Askims hd; se OGB 3, s. 158. 

*gänghia. Se s. 47. Ingår antagligen i Huvudgingen, bergshöjd (triangelpunkt) å 
gården med samma namn, varom se s. 47. Namnet, som endast är känt från general-
stabskartan och ekonomiska kartan, har tydligen av kartograferna givits efter gården. 

göl. Förekommer i 16 namn på tjärnar, varav endast 2 i Dalsland. 
görja. Sv. dial. gör ja f. 'röra; säges om svåra vägar, då smutsen liksom jäser' (Rietz; 

anfört endast från Kalmar 1.); no. dial. gyrja f. 'blöt massa, dy'. Ingår endast i det äldre 
namnet (Ögöria 1699 m. m.) på nuv. Storälven el. Torpälven; se SO Ä 18, s. 168 f. 

hag se hage. 
hage. Ingår som s. led, i formerna -hage och -hagen, i 5 namn. Som förled ingår an-

tingen hage eller sv. dial. hag n. 'gärdesgård' m. m. i 20 namn. Av dessa ha alla utom 
2 sjö eller tjärn som s. led, ett förhållande som onekligen är uppseendeväckande. 

hall. Se s. 48. Ingår osammansatt i fsv. Hal (skrivet Haal 1300-t.), som är det ur-
sprungliga namnet på det bekanta Halleberg. Förekommer i ett större antal namn både 
som förled och som s. led. Lett par fall ingår ordet i namn på skär (Tärnahall, se SO Ä 11, 
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s. 159; Käringehallen 8, s. 286) och i likaledes ett par fall i namn på råmärkesstenar 
(SO Ä 10, s. 273). 

hals. Se s. 48. Förekommer som förled endast i Halsnäbban, ett långt och smalt näs. 
Ingår som s. led i 7 namn. Bland dem äro 5 Har(e)halsen och 1 Björnhalsen. Dessa sistn. 
namn, vilka tydligen äro jämförelsenamn, åsyfta i tre fall uddar och i två fall näs, medan 
det sjätte avser både en vik och en udde. Betr. det återstående namnet, Stallarehalsen 
(SO Ä 3, s. 67), som tillkommer en terräng, är namngivningsgrunden obekant. 

hammar. Se s. 48. Förekommer som förled i Hammersjön och Hammartjärn(arna). 
Ingår som s. led endast i bergn. Vinhammaren. 

hamn. Jfr s. 48. Ingår i 5 namn. 
hed. Se s. 49. Ingår i ett flertal namn. Vanligen förekommer hed som huvudord till 

en föregående genitivbestämning, vilken utom i ett fall utgöres av ett by- eller gård-
namn, vilket tyder på att ordet gått över till att betyda 'utmark' el. dyl. 

hiller. Det från Bohusl. kända hiller n. 'bergshåla'. Ingår endast i det dalsl. bergn. 
Manstadhillern. 

hjort. Djurnamnet hjort. Ingår osammansatt i Hjorten, en udde. Förekommer som 
förled i ett fåtal namn. Det på några håll förekommande Hjortemossen innehåller västg.-
dial. hjorta f. 'hjortron'. Som s. led ingår hjort endast i Gallhjorten, ett skär. 

holm. Se s. 52: Förekommer endast i äldre skriftformer, t. ex. Wäthorssholm 1378 
jämte flera former på -holm av samma namn under 1300-t., nu Holmen hbbnan (SO Ä 
14, s. 231). 

holme. Se s. 53. Ingår i ett stort antal namn. 
hult. Se s. 53 f. Ingår i ett 40-tal namn. I samtliga kontrollerbara fall synes ordet ha 

bet. '(större) skog, skogstrakt, allmänningsskog' o. dyl., icke någon av de i moderna 
dialekter förekommande betydelserna. 

hus. Förekommer som förled i ett flertal namn. I det ena av dessa, Husberget, i S. 
Åsarps sn, Kinds hd, har hus bet. 'befästad ort', åsyftande det från medeltiden bekanta 
Openstens fäste. Ingår som s. led endast i bergn. örnehuset, som väl eg. åsyftar en klipp-
avsats, där örnen haft bo. Ett fall, där hus torde avse en bergformation, omnämnes i 
OGB 2, s. 156 (under Kulleb er g e t). 

huv. Ingår endast i önamnet Hästhuven, varom se under huvud. 
huvud. Jfr s. 54. Förekommer som förled i 3 namn. Ingår som s. led i 4 namn på 

höjder; dessutom en gång i namnet på en tjärn, Dyrhuvud (SO Ä 8, s. 282; elliptisk bildn.), 
samt en gång i ett önamn, Hästhufvud 1762, sedermera ombildat till Hästhuven; se 
SO Ä 17, s. 130. Den senare formen innehåller väl ordet huv, om vars ev. förekomst i 
västsv. ortn. se  SIOD 3, s. 118, OGB 3, s. 154; jfr no. dial. huv, som bl. a. betyder 'tak-
rygg; bula, svulst' (Aasen). — Om huvud i bet. 'bergig udde' och 'liten bergig ö' i Kål-
lands hd, Skarab. 1., se S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 29 f. Den senare 
bet. synes enl. nämnde förf, dessutom vara vanlig i namn på öar i Vättern. 

hyl. Fsv. hyl m. o. f. 'med vatten fylld fördjupning' (fvnord. hylr m.). Ingår i namnet 
på den stora sjön Näsöl (Näshyl b. av 130044; se Hellquist Sjön. 1, s. 448; SOÄ 15, s. 
112). Är eg. samma ord som hölj, varom se nedan. 

hylla. Ordet hylla i dess från ortn. kända användning om klippavsatser (se t. ex. 
OGB 3, s. 209). Ingår endast i Korpahyllan (SO Ä 13, s. 119). 

hål. Ingår som s. led i 6 namn, av vilka 2 åsyfta tjärnar (SO Ä 18, s. 157; 19, s. 305), 



94 

2 sund (SOÄ 15, s. 120), 1 en ström (SOÄ 12, s. 49), samt 1 rämnor i ett berg (SOÄ 12, 
s. 165). Hål- som förled, ingående i flera namn, är ofta tvetydigt; se nedan under håla. 
Detta gäller bl. a. de vanligaste av de namn, som börja på Hål-, nämligen Hålsjön och 
Håltjärn, vilka förekomma ett 20-tal ggr. 

håla. Förekommer som förled i ett mindre antal namn. Det är ofta svårt att avgöra, 
om Håle- är att fatta som gammal böjningsform av håla eller som svag böjningsform av 
fsv. adj. hol 'ihålig' (i ortn. 'djup'). I namn, som uttalas med a i kompositionsfogen, 
kan endast detta adj. eller f sv. gen. pl. av subst. hål komma ifråga. Ingår som s. led 
i 9 namn, av vilka 2 avse strömmar (SOÄ 12, s. 39, 49, 153, 160) och 1 en sjö (SOÄ 2, 
s. 166 under Skarnhålan). 

hägne se *hänge. 
hälla. Se s. 55. Förekommer som förled i ett mindre antal namn. Ingår som s. led i 

2 namn, av vilka det ena avser ett grund (eller skär?), båda sammansatta med namn 
på vilda djur: Göpehällor (SOÄ 18, s. 161; till dial.-ordet göpa 'lodjur'), ett gränsröse, 
samt Harhällan (SOÄ 17, s. 148), ett grund eller skär(?). 

*hänge. Oklart. Ingår endast i skogsn. Ljungska hänget. Enl. SOÄ 6, s. 217, är ordet 
»troligen best. form av vgt-dial. hägne 'inhägnat område', ehuru förlusten av n-ljudet 
är oklar.» Varifrån SOÄ hämtat uppgiften om ett västgötskt hägne n. är obekant. Däre-
mot ingår (i ortn.) ett maskulint hägne, best. form hängen (han) i flera namn på lägen-
heter och hemmansdelar; se SOÄ 1: 2, s. 45. 

häst. Osammansatt ingår ordet dels som binamn till Torpegråhäst, en holme (SOÄ 
16, s. 165), dels som namn på ett skär (SOÄ 12, s. 176). Jfr Grå hästen, ett gränsmärke 
i en sjö i Värmland, »med en profil, som erinrar om en häst» (A. Ernvik i NoB 1944, s. 
134). Hästen förekommer även eljest som namn på skär; se STOD 3, s. 35, OGB 3, s. 
154. Finnes dessutom som namn på en ås (OGB 3, s. 196). Jämförelsenamn. Som förled 
ingår ordet i ett flertal namn. 

hätta. Ordet hätta i dess från både svenska och norska ortnamn kända användning 
som namn på runda bergstoppar, kullar, skär osv. Se t. ex. STOD 3, s. 5; OGB 3, s. 196; 
NG 13, s. 40. Ingår i 3 namn: Munkhättan, dels avseende en liten höjd (SOÄ 10, s. 269), 
dels åsyftande en liten ö (SOÄ 19, s. 294), samt Trollhättan, en dalgång. Sistn. namn är 
kanske, såsom antages i SOÄ 9: 2, s. 217, lånat från det ryktbara Trollhättan vid Göta 
älv. Jfr s. 55. 

hög. Förekommer i ett flertal namn. De flesta avse naturliga höjder, men i flera fall 
åsyftas gravhögar. Jfr s. 55. 

höjd. I dals1.-dial. hogcl; se Noreen Ärtem., s. 156. Ingår i 7 namn, varav 5 i Vedbo 
hd i Dalsland. För de 2 övriga namnen, båda i Västerg., föreligga inga uttalsformer. 

hölj. Sv. dial. hölj m. (i västg.-dial. f.) 'djup grop i ett vattendrag' (fsv. hyl; se s. 93). 
Förekommer osammansatt i 4 namn, av vilka 3 äro sjönamn och 1, Höljarntc, är namn 
på en å med »höljar» (SOÄ 7: 2, s. 285). Som förled ingår ordet i Höljemossen, en mosse 
med flera >>höljar>> (SOÄ 10, s. 284), samt i det på 4 håll uppträdande Hölj(e)sjön (Hölja-). 
Ingår som s. led i 12 namn, samtliga utom 1 i Dalsland. Alla namnen avse sjöar eller 
tjärnar; jfr det motsv. no. dial. hyl i bet. 'liten vattensamling', vilket även ingår i namn 
på utvidgningar av älvar, se G. Indrebo, Norske Innsjonamn I, s. 237. Genus är i de dalsl. 
namnen maskulinum, i det enda västgötska (Gatehöljarna, SOÄ 9: 2, s. 217, uttalat 
-kaki a) ovisst. 
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ida. Fsv. idha f. 'tillbakaströmmande vatten i en älv', sv. dial. ida, även 'vatten-
virvel'. Ingår i 2 eller 3 namn: de nu försvunna Ammesyda (1714; SO Ä 12, s. 153) och 
Berghaströms ydha (1432; SO Ä 5, s. 69) samt möjl. även i Olidehålan. I de namn, som 
börja på Id(e)-, däribland 4 Id(e)tjärn, ingår troligen fisknamnet id. 

kalv. Ordet kalv användes både i Sverige och Norge som namn på mindre sjöar och 
mindre öar i närheten av större.' Se Rietz, s. 304, Hellquist Sjön. 1, s. 292, Indrebo, 
Norske Innsj ön. 1 s. 108. I Älvsb. 1. användes ordet i flera namn både osammansatt och 
som s. led om sjöar. Ett undantag utgör sannolikt det Kall (1200-t.), som är det gamla, 
nu endast som gård- och sockennamn kvarlevande namnet på den mycket stora Kalv-
sjön i Kinds hd; här torde ordet ha en annan innebörd, dock ovisst vilken. Se Hellquist 
Sjön. 1, s. 293. Som önamn förekommer ordet endast en gång, näml. i Kalvarna, varom 
se SO Ä 17, s. 135. Ingår som förled i flera namn. I några av dessa har det sin vanliga 
betydelse. Däremot torde, åtminstone i de flesta fall, den överförda bet. ingå i det på 
flera håll förekommande Kalvsjön, där s. leden nog i allmänhet är ett yngre tillägg. Då 
husdjursbeteckningar ytterst ofta ingå som förleder i önamn (se s. 104), har man mera 
sällan anledning att räkna med den överförda betydelsen i det likaledes vanliga Kalvön. 

kammare Ingår i det av Dybeck, Runa, omtalade Ingiars kammare, avseende.  en 
»jättestuga», dvs. hällkista (SO Ä 19, s. 200). 

kanal. Ingår i ett fåtal unga namn. 
kas. Dals1.-dial. kas f. 'svedjeland' (E. Noreen Ärtem., s. 41), sv. dial. kas f. och m. 

'hög av stubbar, ved, ris osv, för att brännas' (Rietz). Osammansatt i Kasen (4 ggr) 
och Kaserna (2 ggr). Förekommer ofta som förled. Ingår som s. led endast i 3 namn. 

kil. Se s. 58. Ingår i ett fåtal namn, alla i Dalsland. I två av de tre namn, där ordet 
ingår som s. led, avses vikar: Långekil (SO Ä 15, s. 130) och Ilögskilen (SO Ä 19, s. 
287), och i ett fall en ö eller ett skär: Få'glekilen (SOÄ 17, s. 150). 

kista. Ordet kista, sannolikt i allmänhet om kistliknande lokaliteter. Jfr OGB 18, 
s. 158, 210, 267. Förekommer som förled i några få namn, varav tre bergnamn. Ingår 
som s. led endast i Porskista (där ordet har bet. 'ålkista'); nämnes år 1608 som namn på 
ett ålfiske; se SO Ä 13, s. 122. 

kittel se kiittel. 
klack. Sv. dial. klack m. 'framskjutande bergshöjd, högsta toppen på ett berg; 

bergsklippa' (Rietz.) Ingår endast i det dalsländska bergn. Pukerudsklacken. 
klev. Se s. 58. Ingår i ett flertal namn, därav i 18 som s. led. Av de sistn. tillhöra 

14 Väne hd (där Halle- och Hunneberg ligga). 
klint. Ingår som förled i 3 och som s. led i 12 namn. Finnes använt både om back-

krön eller branta stup och om berg. 
klippa. Subst. klippa, lånord från ty., inkommet redan i fsv. — Ingår i de två höjd-

namnen Ingridsklippa tgrsakbiva och Ålleclals klippan (så på generalstabskartan), i 
orten kallad Ålledal. 

klove. Fsv. klovi m. 'kluven gren el. stång'; fvnord. klofi 'vinkel (även i terrängen)', 
sv. otal. klove 'frånkluvet stycke av trä' (Rietz), no. dial. klove 'klyfta' (Aasen). Ingår 
med den sistn. bet., dels osammansatt i önamnet Kloven, dels som förled i Klovetjärnet 
(2 ggr), dels som s. led i önamnet örneklovarna, samtliga i Dalsland. 

1 i fråga om öar är denna namngivning känd även från Danmark; se E. Madsen i Annaler f. nord. Old. 
kynd. 1883, s. 215. 
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klätt. Se s. 58. Förekommer, endast som s. led, i 4 namn, av vilka 2 avse höjder: 
Horsaklätten och Mörtaklätten, och 2 öar: Harek/ätten och Skräddareklätten. 

knapp. Se s. 59. Ingår som förled i två namn och som s. led i lika många namn, samt-
liga, utom ett, i Dalsland. 

knatt. Förekommer endast som s. led. Det obest. knatt, som förekommer endast en 
gång (som bergnamn), är sv. dial. knatt m. 'bergspets'. Den bestämda formen -knatten, 
som anträffas på 11 håll (likaledes som bergnamn; endast i Dalsland), är tvetydig, då 
den dels kan vara det ovann. knatt, dels biformen knatte, som av Rietz anföres i sam-
mans. bergknatte 'litet berg' och dessutom är styrkt som ortnamn i Bohuslän; se OGB 
18, s. 67, 93. 

knatte se knatt. 
krok. Se s. 59. Ingår som förled i ett flertal namn, av vilka det vanligaste är Krok-

sjön (mer än 20). Förekommer som s. led i 4 namn. 
kull se kulle. 
kulle. Ingår i ett ganska stort antal namn. Formen kull, varom se s. 59, uppträder 

endast i enstaka sena skriftformer, t. ex. Borekåll (1700-t.) m. fl. former på -kull och 
-koll, åsyftande nuv. Borekullen, uttalat -41 (SO Ä 15, s. 136). Dylika skrivningar inne-
bära kanske dock snarast försök att återge dialektuttalet. 

kult. Sv. dial. kult 'liten gosse; halvvuxen galt eller gris' (Rietz). Ingår i skärnam- 
nen 	N ötökulten (utan uttalsf orm; SO Ä 17, s. 138) och Räfkulteh. (så ekon. kartan; 
SO Ä 17, s. 146; i orten numera Rävöskären). I det förra namnet har ordet den bet. 'berg-
knöl, rund bergstopp', som motsvarande ord har i no. dial. enl. Aasen. Namnet Räf-
kulteh. innehåller plural kompositionsform av kult och förutsätter sannolikt ett äldre 
*Rävkultarna, vilket väl i sin tur förutsätter ett appellativt *rävkult 'rävunge'; namnet 
är alltså troligen ett jämförelsenamn. 

källa. Ingår i ett flertal namn, däribland några namn på offerkällor, som dock i 
allmänhet ge föga eller ingen vägledning beträffande den i och för sig högst intressanta 
frågan om gammal källkult. Huruvida en verkligt folklig tradition ligger bakom sådana 
namn som Sankt Olofs källa (SO Ä 19, s. 268) och Sankt Ragnhilds källa (SO Ä 14, s. 224), 
som båda endast anträffats i äldre bygdebeskrivningar, är svårt att avgöra. Om Mid-
sommarskällan i Kölaby sn, Redvägs hd, meddelas i SO Ä 10, s. 279, att källan varit en 
offerkälla, dit man brukade gå vid midsommar. — Om andra västgötska offerkällor se 
S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 125. 

kärr. Se s. 60. Ingår i ett flertal namn. I några av dessa har ordet antagligen bet. 
'kärrsjö', varom se s. 32. 

kättel. Fsv. kätil m. 'kittel', västg.-dial. kätel ds. Ingår som förled i önamnet Kättelö 
och som s. led i sjön Gårkätteln. Jämförelsenamn. Jfr om ordet kittel i ortnamn Hellquist, 
Sjön. 1, s. 298, under Kitteln. 

lag. Ordet lag n. (fsv. lagh) i bet. 'sällskap, sammanslutning'. Ingår endast i Hand-
bolaget 'Handboarnas lag', namn på en del av Tvärreds sn, Kinds hd; efter byn Hand. 

led. Se s. 62. Ingår endast i Rackaled, en landsvägsgrind. 
lid. Se s. 63. Ingår i ett mindre antal namn. 
lippa. Dals1.-dial. lippa f. 'läpp' (se Noreen Ärtem., s. 82); no. dial. lippa ds. Ingår 

i de på tre håll i Dalsland förekommande tjärnnamnen Tvelipporna och Tvilipporna, 
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av vilka det ena på yngre kartor skrives Tveläppen, -läppan (SOÄ 15, s. 134). Tjärnarna 
ha tvekluven form. 

*lippe. Ett f. ö. obekant maskulint *lippe 'läpp', biform l till det liktydiga lippa, 
varom se ovan, synes ingå i Tvilipparna, två tjärnar (SO Ä 18, s. 180). 

lund. Jfr s. 63. Ingår som förled åtm. i några med Lunds-börjande namn. Namn med 
Lunda- och Lunde- kunna innehålla det lunde m., varom se nedan. Förekommer som 
s. led endast i Brudalund, som är namn på en hage med fornminnen (SO Ä 7: 1, s. 272). 

lunde. Västg.-dial. lunde lie m. 'lund', avledning av lund (jfr SO Ä 1: 2, s. 11). Före-
kommer osammansatt i terrängnamnet Lunden banan (SO Ä 10, s. 286), som förled möjl. 
i ett och annat av de med Lunna-, Lunne- börjande namnen, samt som s. led i 3 namn, 
samtliga i Bjärke hd, vilka avse »med löv- och barrskog beväxta rullstenshöj der med 
fornminnen» invid byarna Erska och Bjärlanda. »Benämningen lunde användes i denna 
trakt företrädesvis om dylika platser» (SO Ä 3, s. 62 och 65). 

lycka. Se s. 64. Ingår endast i Lyckesjö och Kyrklyckan. 
låg(a). Ingår endast i bArialoga namn på en tjärn. Enl. SO Ä 19, s. 296 ingår här 

sv. dial. låg f. 'liggande stam; vindfälle', men uttalsformen tillåter lika väl antagandet, 
att s. leden är den liktydiga biformen låga f. (Rietz). Namnet är säkerligen en förkort-
ning av ett urspr. *Björnlågetjärn 1. dyl. 

lång. Adjektivet lång. Jfr s. 64. Förekommer osammansatt i best. form Lången, 
som är ett vanligt sjönamn. Se härom Sahlgren Skagersh., s. 17 ff. Ingår, utom som 
förled i ett stort antal namn, även som s. led i ett flertal sjönamn: -lång och -tången. 

*långa. Ett f. ö. okänt *långa f. 'lång yta', en bildning till adj. lång av samma slag 
som t. ex. fsv. skina f. 'slät yta, slätt' till adj. slätter 'slät', synes ingå i sjön. Bryngels-
långan (-laga); se SO Ä 18, s. 175. 

lägg. Ordet lägg 'del av benet' i bet. 'ett stycke mellan två led eller knutar', som 
är betygad för det motsv. no. dial. legg (Aasen), ingår i Bergläggen och Vassläggen, 
benämningar på två sockendelar i Ånimskogs sn, Dalsland (se SO Ä 17, s. 139 och 20: 1, 
s. 43). 

läpp(e) se lippa. 
läppa se lippa. 
lös. Substantivering eller ellips2  av adj. lös i bet. 'fri från, som saknar' (jfr s. 64). 

Ingår i 15 sjö- eller tjärnnamn, av vilka alla utom ett (Vasslösen eller Västlös) ha Fisk(a)-
(Fiske-) som förled. 

mad. Se s. 65. Ingår i ett mindre antal namn. 
*mang. Ett i NG 3, s. 64, med no. dial. mang 'blandning, röra' sammanställt ord, 

som enl. G. Indrebo, Norske Innsjönamn 1, s. 242, torde vara en gammal beteckning 
för 'vatten' eller 'insjö' med urspr. bet. 'oklart, upprört vatten'. Vanligt i sjönamn både 
i Sverige och Norge; se Hellquist Sjön. s. 392 f., Indrebo, a. st. Förekommer i Älvsb. 1. 
endast i sjön. Blomman, 1608 skrivet Blåmangen (SO Ä 13, s. 120). 

mark. Se s. 65. Ingår, både med bet. 'skog' och 'mark (i allmänhet)', i ett mindre 
antal namn. 

mo. Se s. 65. Ingår som s. led i 5 namn, samtliga i Vedbo hd, Dalsland. Om ett upp-
lyses i SO Ä 19, s. 226 (under Borgelemon), att det avser en »mo», alltså väl h e dmar k, 

Kanske uppkommen genom kontamination av de båda liktydiga orden lippa och lape, som bägge finnas 
i dals1.-dial. (Noreen Ärtem., s. 82 resp. 142). 

a  Så enl. Sahlgren Skagersh. s. 37 f. 
7-471008 
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och om ett annat (s. 307, under ödskölts moar), att det åsyftar en f. d. exercisplats, 
alltså väl även i detta fall en h e d. För de övriga lämnas ingen upplysning av värde för 
bestämmande av ordets innebörd. I Mogasjön (2 ggr) och Mogesjön ingår antingen gen. 
pl. av mo eller gen. sg. el. pl. av västg.-dial. moe ra. 'fin sand; det översta jordlagret i en 
gammal barrskog' (se Lundahl i Minnesskr. utg. av filol. samf. i Göteb. 1930, s. 23). 

mosse. Jfr s. 66. Ingår i ett stort antal namn. 
myr Jfr s. 66. Ingår i ett 20-tal namn. 
*män. Ingår endast i Edsmären, yngre, tidigast 1739 betygat namn på den f. d. 

allmänningsskog, som i VGL IV kallas edsuibär. -mären, vars -n uppträder endast i 
skrift (dial. har -mc.e_re) och säkerligen beror på inflytande från -n i det äldre namnet, 
är urspr. samma ord, som ingår i landamäre 'landsgräns', och motsvarar feng. 
miere n. 'gräns'. 

nabbe. Därjämte möjligen nabb. Jfr s. 66. Ingår i 13 namn, varav ett osammansatt 
Nabben nål2an. 

nubbe. Är väl best. form av det från bohus1.-dial. bekanta nubbe m. 'smal, oftast 
hög udde'; se SIOD 2, s. 831, OGB 18, s. 117. Ingår endast i Knipenubben, en udde; se 
SOÄ 19, s. 225, där s. leden antages vara ordet nubb i bet. 'stump'. 

näbb. Se s. 66. Ingår i 5 namn, samtliga dalsländska och avseende uddar. 
näbba. Dals.-dial. näbba f. 'bergudde' (Noreen Ärtem., s. 145), Ingår i 7 namn, varav 

5 i Dalsland och 2 i det närmast till detta landskap gränsande Väne hd. 
näs. Ingår i ett större antal namn. 
os. Se s. 67. Ingår som förled åtm. i Osön och Ostjärn, möjligen även i det på 6 håll 

uppträdande Osjön (se dock härom SOÄ 19, s. 210). Som s. led ingår ordet i Nyckelos, 
ett sund, samt i Älvoset, binamn till Älvsåget, den vik, där Götaälv utmynnar i Vänern. 

pigg. Ordet pigg, väl eg. om bergspets. Ingår i Piggesten, en upptill spetsig bautasten 
(SOÄ 10, s. 259), samt i höjdn. Blåkullepiggen (SOÄ 19, s. 302), 

plats. Det redan i fsv. från Ity. inlånade ordet plats. Ingår endast i Hednaplatsen 
(-plan), namn på ett område med ett gravfält (SOÄ 12, s. 166). 

platå. Det på 1700-t. från franskan lånade platå. Ingår endast i det (icke folkliga) 
Backgårds platån. 

pott. Sv. dial. pott m. 'liten vattensamling'. Ingår osammansatt i sjön. Potten, som 
förled i Pottasjön, en liten göl, samt som s. led i 3 namn på småsjöar. Sjönamn på -putt 
och -pytt äro vanliga i Norge; se Indrebo, Norske Innsjonamn 1, s. 235 f., 2, s. 224. Jfr 
vidare E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 25, samt nedan under putt. 

putt. Sv. dial. putt m., biform till pott (se ovan). Ingår endast i sjön. Oleputten (SOÄ 
13, s. 114). 

rev. Ordet rev 'sandrev'. Ingår som förled i Rev(e)sjön (2 ggr) och Revskär samt som 
led i Rotörevet. 

ring. Ordet ring 'rundel, krets'. Ingår som förled i det på 3 håll förekommande 
Ring(e)sjön och det likaledes 3 gånger anträffade Ring(e)tjärn, vilka samtliga säkerligen 
avse rund form (se upplysningen i SOÄ 9: 1, s. 249), samt vidare i Ringberget (SOÄ 16, 
s. 166), där innebörden är obekant, och Ringebäck (SOÄ 9: 2, s. 195), som sammanhänger 
med Ringsjöarna (SOÄ 9: 1, s. 249). Som s. led ingår ordet endast i Tingsringen, en sten-
sättning (SOÄ 10, s. 233). 

ris. Se s. 68. Ingår, väl i allmänhet med bet. 'småskog', i ett mindre antal namn, 
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samt med säkerhet med denna bet. i Vångbo ris 'Vångabornas »ris»', en socken-
skog. 

rud och ryd. Se s. 68 ff. Ingår som förled i några få namn samt som s. led i 2 namn, 
av vilka det ena, Kyrkerud, i SOÄ 6, s. 231, betecknas som en plats, varå enl. sägnen 
en kyrka stått, och den andra, Prästeryd el. Ryden, avser en högländ skogstrakt (SOÄ 
10, s. 282). 

rygg. Se s. 72. Ingår som förled i tre namn, i samtliga med oviss syftning, och som 
s. led i höjdnamnet Storerygg (SOÄ 8, s. 288). 

*ryl.. Det endast i ortnamn förekommande *ryr, varom se s. 70. Ingår osamman-
satt i Ryren (SOÄ 5, s. 69), en högt belägen skogsmark med flera lägenheter, som för-
led i Ryrsjön samt som s. led i Skaveryren, en terräng utan närmare angiven karaktär 
(SOÄ 16, s. 167). 

(rås.) Det i SOÄ 20: 2, s. 281 upptagna -rås under hänvisning till namnet Byarås 
(4args) SOÄ 9: 2, s. 197, bör utgå. Namnet, som avser en höjd vid byn Grimmared, 
innehåller som förled f sv. gen. sg. byar av ordet by och som s. led ås. 

rör. Se s. 72. Ingår som s. led i 11 namnl, varav 6 i Redvägs hd. Synes i så gott som 
samtliga fall avse gravkummel. Som förled ingår rör i ett fåtal namn, av vilka ett och 
annat möjl. innehåller det rör, som ingår i vassrör; se t. ex. SOÄ 19, s. 294, under Rör-
holmen. 

rös. Jfr s. 72. Ingår i 2 namn, av vilka det ena, Kistli rös, avser en hällkista (SOÄ 17, 
s. 70) och det andra, Vitevallsrös, ett som gränsmärke tjänande kummel, vilket möjligen 
urspr. varit ett gravkummel (SOÄ 3, s. 63). Om ordet ingår i något namn som förled är 
ovisst, ty dels kunna namn, som börja på Rös-, urspr. innehålla biformen röse, dels synes 
i vissa av de dalsländska namnen ingå ett urspr. Röds-; jfr fno. Bauds nes 12004. för nuv. 
Rösnäset (SOÄ 19, s. 260; jfr därs., s. 255, under Röstjärn.). 

röv. Sv. dial. röv 'bakdel'. Ingår, med den dialektala uttalsformen rav2?, endast i 
Lommerövarna (-råvond), två små tjärnar (SOÄ 18, s. 163). Järaförelsenamn. Jfr OGB 2 
s. 173, S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 32. 

*sack(a). Ingår i Hampesacken, uttalet hampasålsa, en vik av Dalbosjön i Sundals 
hd (SOÄ 16, s. 173). Namnet är best. sg. av ett *Hamp(e)säcka eller -*sacka 'platsen 
där man sänker ned hampa (till rötning)'. Den ursprungliga formen är antagligen 
-säcka (jfr skrivningen Hampa-säckeudde 1765), som sedan ombildats till -sacka, vars 
vokal kan vara uppkommen antingen genom påverkan från förra ledens eller genom 
association med det i SOÄ 16, s. 173, nämnda »ack f. 'sänka'. Se A. JaaMn i NoB 1940, 
s. 133 ff. Uppenbarligen föreligger här ett gammalt appellativum, fsv. *hampo-
sankia. Jfr det av Janz6n, a. st., från ett diplom av år 1313 anförda fsv. horscenkia, som 
betyder 'plats där man sänker ned lin (till rötning)'. 

sand. Ingår osammansatt i Sanden, ett näs, som förled i ett flertal namn och som 
s. led i sjön. Vite sand, som urspr. betecknat sandstranden vid sjön. Om sand i denna 
bet. i ortn. se  t. ex. OGB 3, s. 265. 

sida. Ingår i 2 namn, Svenska sidan och Norska sidan, östra resp. västra stranden 
av Göta älv vid Trollhättan (SOÄ 12, s. 155 o. 172), vilka att döma av uttalet med d ej 

1  Till dej SOÄ 20: 2, s. 281, upptagna namnen bör läggas Askerör, varom se SOÄ 6, s. 188, rad 8 nedifrån. 
2  Ordet är över huvud taget ej anfört hos Noreen Ärtem. Jfr västg.-dial. rav, Götlind Västerg. folkm. 1, 

L 277. 
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äro folkliga namn. (Västersidan i Ånimskogs sn i Dalsland, betecknande socknens väster 
om sjön Ånimmen liggande del, är däremot tydligen folkligt; uttal: -sia). 

sjö. Det vanligaste av länets alla naturnamnselement. Jfr s. 31. 
*skak? Ingår endast i sjön. Åskaken. Förklaras med tvekan av Hellquist, Sjön., 

s. 772, innehålla sv. dial. skåk 'skakel' (med urspr. kort a); namnet, som anträffas även 
på andra håll, skulle alltså vara ett jämförelsenamn. Enligt SO Ä 16, s. 169, är ordet »ett 
subst. hörande till ordet skaka i den från no. kända bet. 'tömma, ösa' (vid brygd)», och 
namnet i sin helhet, vars förled säkerl. urspr. är prep. av, skulle alltså betyda 'avtapp- 
ning, uttömning' (nämligen från Hästefjorden). 

skans. Ingår i några få namn på höjder. På ett par av dessa finnas lämningar av 
förskansningar. Se SO Ä 5, s. 70, under Skansen, och 7: 2, s. 274, under Skansberget. 

skede. Se s. 73 f. Förekommer osammansatt i Skede, en utmark; som förled troligen 
i Skemosse, Sketjärnet och Skifors. Ingår som s. led, tydligen med bet. 'sträckning' 
endast i Prästskedet, namn på en rad mindre holmar. 

skog. Ingår i ett flertal namn. 
*skuta. Ingår som s. led i Alskutorna, namn på öar, samt troligen i Skutholmarna. 

Enl. SO Ä 16, s. 176, och 17, s. 146, ingår i dessa namn ordet skuta i bet. 'något som skju-
ter ut eller fram'. Snarast är ordet dock en avledning av ett ord, motsv. no. dial. skiit m, 
'en framskjutande klippa eller bergvägg' (Aasen). Betr. ordbildningen jfr t. ex. f sv. 
knuta f. 'knöl' till ett ord, motsv. sv. dial. knul m. ds.; se E. Olson, De appell. subst. 
bildn. i fornsv., s. 217 ff. 

skåra. Fsv. skora f. 'skåra, klyfta'. Ingår i Skåretjärn och Gullskåran, en tjärn; 
möjligen även i Skårholmen (SO Ä 16, s. 178). I det sistn. namnet kan dock förleden ut-
göras av det liktydiga, i ortn., särskilt i v. Sverige, vanliga *skår, motsv. fvnord. skor. 

skär. Fsv. skär n. 'skär', sv. dial. skär n. 'bergshäll, klippa' (Dalarna; Rietz), anhop-
ning av spetsiga stenar' (Dalarna; Ståhle, Studier över de sv. ortn. på -inge, s. 194, 
not 1), 'samling av större eller mindre vassa, tätt intill varandra liggande stenar i bärg 
eller fjällsidor' (Härjedalen; Modin, Härjedalens ortn. i SL XIX: 2, s. 16); ingår i sn-ins. 
bergsskär och bränneskär, som anträffats i äldre västsvenska ortshandlingar (OGB 1, 
s. 191; 18, s. 240), det sistn. motsvarande bohus1.-dial. brännskär 'klippgrund som sticker 
upp i åker och endast är täckt med tunn jord, som lätt förtorkar' (OGB 18, s. 193). Före- 
ligger, med bet. 'skär', osammansatt i Skären, en större ö samt flera mindre Ingår, med 
bet. 'ur marken uppstickande berghällar', i Skärmossen (2 ggr). I det på flera håll upp-
trädande Skär(e)sjön ingår däremot antagligen adj. skär (i bet. 'ljus'). Som s. led före-
kommer subst. skär i ett stort antal namn, de flesta i Dalsland, i samtliga fall med bet. 
'skär'. Jfr f. ö. om namn innehållande subst. skär F. Hedblom, De sv. ortn. på säter, s. 77 
med not 78 och där anf. litt. 

skärgård. Säkerligen ej folkligt utan skapat av kartograferna. Ingår endast i 
Tössebäcks skärgård (utan uttalsform; SOÄ 17, s. 132, 136). 

slag. Ingår med obekant bet. i Slagsjö (SO Ä 18, s. 159). Förekommer dessutom i de 
nu obrukliga terrängnamnen Bockasks get och Fänrikslaget, i vilka slag enl. SO Ä 12, s. 
165, är ett i orten förekommande ord med bet. 'ställe där timmer kastas ner', numera 
huvudsakligen använt i samma bet. som klev. 

1  Ingen uttalsuppgift meddelas. 
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slott. Förekommer osammansatt i det på 4 håll uppträdande Slottet, varav ett åsyf-
tar en med ringmur försedd fornborg i närheten av ett gravfält (SO Ä 5, s. 63)1  och ett 
annat avser en plats, där det gjorts fynd från medeltiden (SO Ä 10, s. 246)1. Som förled 
ingår ordet i ett 10-tal namn, av vilka 3 åsyfta de medeltida slotten Ekholmen, Dalaborg 
och ()resten (SO Ä 12, s. 160; 16, s. 165; 9: 1, s. 2779. På bergshöjden Slottskullen (SOA 
19, s. 54)1  är en fornborg. Fornfynd äro anträffade på kullen Slottsbackarna (SO Ä 6, 
s. 95)1  och i skogen Slottskogen (SO Ä 16, s. 143)1. Som s. led ingår ordet i Kung Bores 
slott, som »enl. sägnen» skall ha varit en byggnad, varav nu endast grundmurarna äro 
kvar (SO Ä 15, s. 136).1  

sluss. Först på 1600-t. betygat lånord från holländskan. Ingår i några namn i Väne 
hd (vid Göta kanal). 

slätt. Ingår i ett mindre antal namn. 
snip. Västg.-dial. snip m. 'vass udde av ett berg'.2  Ingår endast i Hallesnipen (även 

Hallespetsen), namn på Hallebergs nordligaste, i Vänern utskjutande del (SO Ä 12, s. 
161). Binamnet Snipen snfpa är samma ord som det från häradet (Väne) antecknade 
snu) f. 'trekant'. 

spets. Alternativt namn på Hallesnipen, varom se under snipen. 
sten. Jfr s. 76. Ingår i ett flertal namn, av vilka de med sten som s. led samtliga be-

teckna fristående stenar. Om namn på -sten, som avse stenar, vilka tjänstgöra som gräns-
märken, se S. Friberg, Studier över ortn. i Kållands härad, s. 2, 4, 5, 10 ff. 

sticka. Ombildning av *stikla, se detta. 
-sticken se stila 
stig. Förekommer som förled endast i det dalsländska Stigsfjället och det därmed 

sammanhängande Stigvattenssjöarna, vari stig åsyftar den gamla vägen (»stigen») från 
Sundals hd till Vedbo hd över en del av den stora bergsträckningen Kro ppefjäll (SOÄ 
18, s. 151, 155). Ingår som s. led endast i det dalsländska Kap pestigen, som är namn på 
en höjdsträckning. 

stikil. Fsv. stikil m. 'spets, tagg', fvnord. stikill 'spets av ett horn'. Ingår endast i 
det flerstädes förekommande dalsländska sjönamnet Trestickeln (Trä-), f no. Pristikill 
(si. av 1200-t.; SO Ä 18, s. 177), en gång ombildat till -sticken. Åsyftar överallt sjöar, som 
äro förgrenade åt tre håll. 

*stikla. Feminin biform till det maskulina fsv. stikil, varom se ovan. Ingår, i några 
fall ombildat till sticka, i flera dalsländska sjönamn. 

strand. Ingår som förled i ett fåtal namn; som s. led endast i höjdnamnet Marstrand, 
som enl. SO Ä 7: 2, s. 283, ej är allmänt känt (ingen uttalsform); troligen uppkallelse-
namn efter stadsnamnet Marstrand. 

strut. Ordet strut i en f. ö. endast från isl. ortn. (se F. Jönsson i NoB 1932, s. 35) 
känd användning om strutformiga terrängformationer. Ingår i 3 namn, samtliga i Hög-
säters sn, Valbo hd, Dalsland, nämligen Struten, en tjärn med långsmal form, Struts-
bäcken, säkerligen bildat genom ellips (för *Strut(e)sjöbäcken) av föreg. namn, samt Häste-
struten, en sjö med strutformiga vikar; se SO Ä 18, s. 157, 159, 161. 

1  Ingen uttalsuppgift meddelas. 
Enl. uppteckning från Vänerenås en, Åse hd, Skarab. 1.; i SOA. 

2 Uppteckning 1 SOA. 
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ström. Betecknar väl alltid, såsom uppgives för Bengtsbroströmmen, SOÄ 19, s. 
301, 'vattendrag med ström'l. Ingår i ett flertal namn. 

stuga. Det i SOÄ 17, s. 136, upptagna Ulvestugorna, det enda av länets natur-
namn, som innehåller ordet stuga, är med säkerhet egentligen ett appellativum. Nam- 
net, som tillkommer en udde, lämnas i SOÄ utan kommentar. Det har dock in-
tresse, såsom varande ett minne av forntida djurfångstmetoder. Det är best. form pl. 
av ett ord (fsv. *ulvastuva), motsvarande nno. ulvestova 'fallgrop för fångande av varg'. 
Jfr fvnord. ulfshus i samma bet. 

ställe. Ingår endast i Offerstället, namn på två stensättningar (SOÄ 2, s. 93; ingen 
uttalsuppgift). 

stämma. (f sv.) Fsv. stämma f. 'damm', endast betygat från ä. och y. västgötalagen, 
ingår i de båda dalsländska sjönamnen Bjurstämman och Stämtjärnet, varom se SOÄ 
18, s. 156; 19, s. 299. Se även E. Noreen i NoB 5, s. 106 f., och Sahlgren därs., s. 107 f. 

stärt. Västg.-dial. stärt 'stjärt, svans', obruten biform till stjärt', ingår endast i sjön. 
ömmerlistärt eller Stärten. Jämförelsenamn. Sjön utgör ett bihang till den stora sjön 
ömmern. Se SOÄ 4, s. 88. 

sund. Ingår i ett 30-tal namn. 
*svarta. Ett f. ö. okänt ortnamnselement *svarta f. ingår i det dalsländska Bryne-

svartan (-svarta), namn på en mosse i närheten av sjön Svarttjärn. Enl. SOÄ 18, s. 174, 
»sammanhänger s. leden säkerligen med ordet svärta (surta) 'järnhaltig dyjord'». Om 
uttalsuppgiften är pålitlig, kan man emellertid icke tänka på något samband med det 
nämnda ordet, då ä ffr kons. i dial. i regeln blir a och icke a', utan -svartan måste väl 
då fattas som ett till adj. svart bildat *svarta 'svart mark, dyjord' el. dyl. 

svedja. Se s. 77. Ingår endast i Mons svecljor, som är namn på en höjd (SOÄ 7: 2, s. 
300). 

såg. Sv. dial. setg n. 'källdrag, sumpigt ställe där vatten framsilar' (Rietz). Ingår, 
tydligen med den f. ö. okända bet. 'strömdrag', i Älvsket, namn på den vik, där Göta 
älv utmynnar i Vänern. »Egentligen avses med namnet ett strömdrag i viken ...» (SOÄ 
12, s. 158 f.). 

*sämling. Ingår endast i sjön. Smörsämlingen. Trots framställda förklaringsförsök 
är detta alltjämt att med SOÄ 5, s. 66, anse såsom till sin förklaring ovisst. Enl. Hell- 
gnist i AN? 25, s. 204, har -sämling »sannolikt samma betydelse som vattensamling», 
en tolkning som avvisas av A. Noreen, a. a., s. 339. I NoB 1920, s. 51, föreslår 0. Lund-
berg att tolka namnet såsom genom dissimilation utvecklat ur ett *Smörskämlingssjön, 
innehållande ett till adj. fsv. skamber 'kort' bildat ord *skämling, åsyftande sjöns liten- 
het. Alternativt tänker sig L., att detta ord kunde ha bet. 'förvaringskärl av trä, bytta' 
och vara etymologiskt identiskt med det av Hammarstedt i Fataburen 1907, s. 24, 
dock utan angivande av källa, från Smålands och Östergötlands folkmål uppgivna 
skämling 'bistock'. I sistn. fall skulle alltså namnet betyda 'Smörbyttan' och vara ett 
jämförelsenamn. 

tarm. Ingår endast i Vammetarmen, namn på ett smalt näs (SOÄ 19, s. 269). Om 
ordet tarm i ortn. se  A. JanMn i NoB 1940, s. 161, o. där anf. litt. 

Om ström i bet. 'smalt sund' i Uppland se Sahlgren i NoB 1942, s. 147. 
Götlind Västerg. folkm. 1, s. 260. 
Se Noreen Ärtem., s. 148 ff. 
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teg. Se s. 78. Ingår endast i Fräcksjötegen, namn på en skogstrakt. 
tjärn. Näst sjö det vanligaste av länets naturnamnselement. I alla namn, där ordets 

genus framträder, är detta neutrum utom i Dristjärnarna och Trytjärnarna, båda ut-
talade ~ara, varom se Lundahl i Bidr. till nord. fil. tillägn. Emil Olson, s. 64. 

topp. Ingår i ett fåtal namn och synes alltid avse höjdspetsar. 
trädgård. Ingår endast i Grimmens trädgård, om vilket namn ingen upplysning läm-

nas i SOÄ 17, s. 136. 
tuva. Ingår, med de endast från ortnamn kända betydelserna 'mindre kulle' resp. 

'liten holme' (väl med »kullig» form) (jfr OGB 18, s. 235) i höjdn. Ångertuvan (SOÄ 2, 
s. 167) samt i det på två håll i Vedbo hd i Dalsland uppträdande holmnamnet Lomme-
tuvan (SOÄ 19, s. 289). 

tånge. Sv. dial. tånge m. 'lång, smal udde; landtunga som löper ut i hav eller sjö' • (Rietz, s. 735). Ingår i 10 namn. 
udd. Ingår, med den från ä. nsv. och sv. dial. kända bet. 'udde', i Dra gsudd draksåd 

(SOÄ 7: 1, s. 281) samt därjämte flerstädes i äldre skriftformer av namn, som nu skrivas 
och uttalas -udde eller -udden. Förekommer ej osammansatt. I fråga om namnen på 
-udden är det omöjligt att avgöra, om de äro sammansatta med udd eller udde. 

udde. Förekommer ej osammansatt. I intet av de många namn, som börja på Udda-, 
Udde- eller Udd- eller sluta på -udden el. -uddarna, kan det avgöras, om udde el. udd 
föreligger. Jfr under udd. 

*und. Ingår endast i sjön. Asunden, varom se s. 32. 
vad. Se s. 82. Ingår i ett fåtal namn. 
vall. Oenhetligt namnelement: 1. vall 'förskansning', som synes ingå i Danavallen, 

varom se SOÄ 7:2, s. 297; 2. vall 'gräsbevuxen mark' (fsv. valder 'fält, mark'), vilket som 
s. led endast ingår i Tingvallen, namn på en gammal grässlätt, som anses ha varit en forn-
tida tingsplats (SO Ä 10, s. 272), samt som förled i sj önamnen Vallsjön, Vallsjötjärnet och 
Valloxen; 3. ombildning av -vatten i de båda i Bjärke hd förekommande sjönamnen 
Vitevallen och Tannevallen (SOÄ 3, s. 61, 63). 

varde. Fsv. *vardhe m. (fnord. vari), västsv. dial. vale 'vårdkase, kummel, röse' 
(OGB 2, s. 166). Ingår som s. led i de båda dalsländska namnen Gluggevarden och Hög-
varden; däremot knappast i Hallavardsberget (SOÄ 10, s. 271). Som förled torde ordet 
ingå i det dalsländska häradsnamnet Valbo (fno. Yarpyniar). Vidare ingår det säkert i 
de likaledes dalsländska namnen Valbergsudde, Wahlebärget (1706; SOÄ 19, s. 269) 
och Valekullen (2 ggr). 

varp. I vissa fall tvetydigt namnelement. Säkerligen mestadels = sv. dial. varp n. 
'sammankastad ris- eller stenhög på det ställe (vanligen vid vägen), där någon av våda 
eller genom dråp omkommit' (Rietz), i några fall = det urspr. därmed identiska varp 
i notvarp (fsv. och fvnord. varp) i den från fvnord. kända bet. 'ställe där man drar not 
eller kastar ut nät'. Vad de hithörande namnen i Älvsborgs län beträffar, ingår ordet i 
den förstn. betydelsen säkert i Varpetjärn; se SOÄ 19, s. 257, där det upplyses, att många 
»varp» finnas i närheten. I fråga om Varpasjön, Varpholmen och Varpön kan däremot, 
i avsaknad av upplysningar om de lokala förhållandena, ingenting med bestämdhet 
sägas. Detsamma gäller sjön. Råvarp, som av Hellquist, Sjön. 1, s. 498, samt SOÄ 19, 
s. 274, anses innehålla varp i bet. 'ställe för notvarp'. Däremot har det varp, som ingår i 
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liåjumsvarp (till bynamnet Håjum), namn  på en utvidgning av Göta älv, tydligen urspr. 
haft denna sistn. betydelse. 

*varpa. Ett f. ö. på svenskt språkområde okänt *varpa f. synes ingå i de dalsländska 
holm- och skärnamnen Granvarpan och Granvarporna. Namnen anses i SOÄ 15, s. 121; 
16, s. 177, innehålla ett mot fvnord. och no. dial. varpa svarande ord i (den från ä. nno. 
kända) bet. 'ställe där man kastar not'. 

vass. Ingår i ett mindre antal namn, som s. led dels med bet. 'vassbevuxet strand-
parti' (se t. ex. SOÄ 6, s. 227; 16, s. 160), dels med bet. 'vik (fjärd) (med vassbevuxna 
stränder)' (se t. ex. SOÄ 15, s. 115). 

vatten. Se s. 31 f. o. 82. Ingår i ett ganska stort antal namn, samtliga sjönamn 
och tillhörande länets västra delar (jfr s. 31). Om det alternativa uttalet -vanara av 
det två sjöar i Vättle hd tillkommande namnet Hångervattnen (SOÄ 13, s. 118) se 
Lundahl i Bidr. till nord, fil. tillägn. Emil Olson, s. 64. 	 • 

ved. Se s. 35 o. 83. Ingår, i bet. 'skog', i 6 namn, av vilka 3 uppvisa genuint dialekt-
uttal (i best. form): -ven, nämligen Edsveden, Lindveden och Risveden. 

vik. Ingår i ett stort antal namn. Förlederna utgöras till stor del av ortnamn. 
våmm. Fsv. vamb m. 'kreatursmage', sv. dial. våmm m. ds., även 'buk (hos män-

niskor)'; i västg.-dial. (vam och vagt) och dals1.-dial. (vam) har ordet feminint genus; 
se Götlind Västerg. folkmål 1, s. 98, och Noreen Ärtem., s. 53. Ingår endast i det dals-
ländska Smedsbolsvåmmen, namn på inloppet till en vik. Jfr på ett annat håll i 
Dalsland Vammen (SOÄ 19, s. 122 f.), namn på en gård vid en vik, som nu kallas 
Vammeviken efter gården, men som tydligen urspr. hetat *Vamb(in). Om den skif-
tande bet, av våm i ortnamn se t. ex. Hellquist Et. ordb., s. 1375. 

väg. Jfr s. 86. Ingår som s. led i 3 namn. Edsvägen, namn på två olika vägar, den 
ena i Västerg. (SOÄ 12, s. 172), den andra i Dalsl. (SOÄ 18, s. 166), samt Kungsvägen, 
binamn på sistn. väg. Som förled ingår ordet endast i det på 5 olika håll i Dalsland före-
kommande Vägtjärn(et). Enl. Sahlgrens tvivelsutan riktiga förklaring (Skagersh., s. 40) 
har man betr. detta namn främst att räkna med den möjligheten, att de ifrågavarande 
tjärnarna fått sina namn därav, att de själva varit vintervägar eller legat i sådana vägar. 

å. Ingår i ett stort antal namn. Jfr s. 86. 
ås. Ingår i ett ganska stort antal namn. 
älv. Se s. 33. 
äng. Ingår i ett mindre antal namn. 
äv. Se s. 33. 
ö. Ingår i ett stort antal namn, av vilka många ha namn  för husdjur som förleder, 

nämligen Bockö(n) (9 ggr), Fårö (2 ggr), Galtö, Getön, Hästö(n) (4 ggr), Kalvö(n) (7 ggr), 
Kiddö(n) (3 ggr; till sv. dial. kidde 'kid, killing'; Rietz), Killingeö(n) (2 ggr), Svinö(n) 
(2 ggr). öar lämpa sig av lättbegripliga skäl särskilt väl som uppehållsorter för husdjur 
av olika slag. Jfr härom Modeer, Småländska skärgårdsnamn, särskilt s. 153 f. 

öga. Förekommer en gång osammansatt och 32 gånger som s. led. Vanligast är 
Stutögat, som finnes på 10 olika håll, och Oxögat, som förekommer 6 gånger. Samtliga 
namn äro jämförelsenamn och synas alltid avse små, runda tjärnar eller sjöar; se SOÄ 2, 
s. 166, och Hesselman i Studier tillägn. Axel Rock (1929), s. 518 ff. 

ör. Oenhetligt namnelement. 1. = antingen sv. dial. ör m. 'grus, grov sand; sten-
grund, sandbank' m. m. (se Rietz och Vendell), fvnord. aurr m. 'grovt grus', eller det 
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av det föreg. avledda ör, som ingår i fsv. fiskisör f.? 'sandbank eller stengrund där fiske 
bedrives', som motsvarar fvnord. eyrr f. 'sandbank', no. dial. oyr ds. 2. Ett mot fvnord. 
aurr m. 'väta, vatten' svarande fsv. *ör, som torde ingå i vissa vattendragsnamn; se 
Hellquist Sjön., 1, s. 804, G. Indrebo, Norske Innsjon. 1, s. 12 f., A. Janz6n i NoB 1936, 
s. 247 ff., dens. i NoB 1940, s. 174. 3. Någon av de ur fsv. öridh 'laxöring' utvecklade 
dialektformerna ör (i ä. nsv. laxör) och öre; jfr t. ex. OGB 1, s. 145 under ör(e)tjärnen, 
I Älvsb. 1. ingår ör som s. led, i bet. 'grusbank', i skärnamnen Bönören samt Smenäs ör, 
båda i Järns sn, Nordals hd, Dalsland (SO Ä 15, s. 123). Som förled ingår är i ganska 
många namn, i de flesta fall säkerligen med bet. 'sand, grus'. I sjön. ör (f no. Aur) i Väne 
hd samt i det på två håll uppträdande ånamnet fsv. öra, fno. Aura, om vilka namn se 
i det föreg. s. 31, 33, ingår däremot säkerligen det nämnda *ör 'vatten'; likaså i det 
dalsländska sockenn. ör i Nordals hd, som antagligen innehåller det ursprungliga namnet 
på nuv. örsjön (i VGL IV (at) örs uatnni); se A. JamMn i NoB 1940, s. 171 ff. Huru-
vida även ör(e) 'laxöring' ingår i något av länets ör-namn, kan icke avgöras. 





KÄLLFÖRKORTNINGAR. 

Amen = Aasen, Norsk Ordbog. 1873. 
Ad = C. A. Agardh, Försök till en statsekonomisk 

statistik öfver Sverige. 1852-54. 
.A.dB = Adam von Bremen, Hamburgische Kirchen-

geschichte. 3. Aufl. herausg. von B. Sehmeicller (i: 
, Scriptores rerum Germanicarum. 1917). 

Agr. = Agrip af Noregs konunga sögum ... ved 
Verner Dahlerup (i Samf. til udg. af  gammel 
nord. Litt.). 1880. 

Als = Adrianus Veno Aurelius, Nativus Sueciae 
adiacientiumque Regnorum typus ... 1613. 

ANE = Arkiv för nordisk filologi. 1883 ff. 
Ann. = Islandske Annaler indtil 1578. Udg....ved 

G. Storm. Christiania 1888. (Även förkortat: ia). 
Aschw.Gr. = Altschwedische Grammatik mit Ein-

schluss des altgutnischen von Adolf Noreen. Helle 
1904. 

B = Bolstads kyrkas räkenskapsbok. Handskrift 
i Landsarkivet i Göteborg. (Se S. Hallström i 
Hembygden. Utg. av Dalslands fornm. o. hem-
bygdsförb. 1936, s. 5 if.). 

bek = Beskrifning till ekonomiska kartan (kivs. 
borgslän). 

bglk = Beskrivning till geologisk karta (siffrorna I 
och II beteckna äldre resp. yngre serien). 

Bi = G. Biurman Vägvisare til och ifrån alla 
städer och namnkunnige orter ... Sthlm 1776. 

Brk = Orbis Arctori Nova Et Accvrata Delineatio 
Auetore Andrea Bureo Sueco. 1626. 

Brs = J. Th. Bureus, Sumlen (handskrift från 
1600-talet, i urval utgiven i SL Bih. 1: 2. Sthlm 
1886). 

Bi = G. B. Bluttherus, Oratio encomiastica de 
Dala ... 1632. 

C/C = Claudius Clavus' karta och beskrivning över 
Norden av år 1427 i en handskrift av Ptolemaeus' 
Geografi, tillhörig stadsbibl. i Nancy. Repro-
ducerad av G. Storm i Ymer 1891, s. 24 ff. 

Cm = C. G. Cederström, Wermlands läns fiske-
vatten 1895-97. 

Daldstj. = Gunno Dahlstjerna, Et välförtjänt Be-
röm ... Herr Carl Lideman, ved hans förnäma 
Jordefärd ... 1691 (i: Samlade Vitterhetsarbeten 
af Svenska författare ... utg. af  P. Hanselli 
1863, s. 102 ff.). 

Dbg = Erik Dahlberg hos Palmsköld (Palmsköldska 
samlingen i Uppsala universitetsbibliotek). 

Dbk = Dybeck, Runa... 1865-76. 
Dct = Angelino Dukerts portolankarta (dvs, sjö- 

kort) av 1339. Reproducerad av A. E. Norden-
skiöld, Facsimileatlas 1889, s. 47. 

dipl = svenskt diplom (medeltidsbrev). 
Djb = D. Djurberg, Geografiskt Lexicon öwer 

Skandinavien ... Örebro 1818. 
Djk = N. G. Djurklous handskrivna berättelser 

rörande Älvsborgs län i Antikvariskt-topografiska 
arkivet hos Vitterhets- Historie och Antikvitets 
Akademien. 

dig = De la Gardieska archivet ... Utg. af P. 
Wieselgren. 1829. 1831-43. 

DN = Diplomatarium Norvegicum. 1847 if. 

Eg. = Egils saga Skallagrimssonar udg. ved F. 
Jönsson i Samt'. til udg. af  gammel nord. litt. 
1886-88. 

ek = ekonomisk karta. 
Ekman = E. Ekman, Wärmeland I Sitt Ämne 

Och i Sin Upodling I. 1765. 
En. = Norske Elvenavne. 1904. 
Erslev Rep. = Repertorium diplomaticum regni da- 

nici media3valis 	udg. ved Kr. Erslev. Kbhn 
1894-1912. 

esp 	Eirspennill. Am. 47 fol. Neregs konunga 
s9gur 	Udg. 	ved F. Jönsson. Kristiania 
1913-16. 

// = Flateyjarbok, utg. av G. Vigfiisson o. C. R. 
Unger. Christ. 1860-68. 

Fil = C. G. af Forsell, Karta öfver södra delen av 
Sverige och Norrige 	1815-26. 

= Fornmanna Sögur (1825-37). 
Franzén Vikbol. = Franzén, Vikbolandets by- och 

gårdnarnn I. 1937. 
fra = Codex Frisianus 	Udg. . . . ved C. R. Unger. 

Christiania 1869, 71. 
fsk = Fagrskinna (utg. av F. Jönsson i Sand. til 

udg. af  gammel nord. litt. 1902-03). 

ggk = geografisk karta. 
gk = gammal karta. 
g1872 = Sveriges geologiska undersökning, ser. 

nr 72. 
glex = Historiskt-geografiskt o. statistiskt Lexikon. 

1859-70. 
glk = geologisk karta (siffrorna I och II beteckna 

äldre resp. yngre serien). 
gmk = geometrisk karta. 

= Norske Gaardnavne. 1897 if. (även förkortat 
NG). 

Grönblod = E. Grönblad, Nya källor till Finlands 
medeltidshistoria. 1857. 

gstk = Generalstabens topografiska karta över 
Sverige. 
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Götlind Västerg. folkm. -= Götlind, Västergötlands 
folkmål. 1940 ff. (= Skrifter utg. av Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien för folklivsforskning. 6.). 

Hausert Bidr. = R. Th. Hausen, Bidrag till Fin-
lands historia. 1881- 1917. 

Ilbk = Å. Holmbäck, Kvarnkommissionerna enligt 
Kungl. breven den 13 april 1697. Sthlm 1914. 

Hdr = (Brev hos) Hadorph, Två gambla Svenska 
rym-krönikor 1674, 76. (2. delen). 

Hellquist Et. ordb. = Hellquist, Svensk etymologisk 
ordbok. 2. uppl. 1935-39. 

Hellquist Sjön. = Hellquist, Studier öfver de sven- 
ska sjönamnen 	SL XX). 1903-06. 

Hess = Hesslegreen, Encoruium Hesselskogia Da-
lensium. 1672. (manuskript i Palmsköldska sam-
lingen, Uppsala). 

Hyn = J. P. Hemgren, Wenersborgs historia ... 
1859. 

hh = Historiska handlingar (tr. 1861 ff.). 
Hhr = A. Hahr, Karta öfver mellersta och södra 

Sverige. 1852 o. 1860. 
= Saga Hökonar Hakonarsonar (= Forn-

manna sögur ... Bd. 9, 10. 1835). 
Hjr = Höjer, Konungariket Sverige. 1872-84. 
hkb = Hauksbök, udg. . .. af Det kongel. nord. 

Oldskrift-selskab. 1892-96. 
hkr = Heimskringla (utg. av F. Jönsson i Samf. til 

udg. af  gammal nord. litt. Kbhn 1893-1901). 
Hlgn = L. Hesselgren, Dissertatio academica de 

Dalia. 1718. 
Hin = S. G. Hermelin, Läns- och landskapskartor 

19. Elfsborgs län. 1808. 
Hmn -= Karta 1808 av J. B. Homann. 
Hmrn = Hammarin, Anteckningar om Färgelanda 

pastorat (i Vitterhetsakademiens arkiv) 1844. 
hskh = Handlingar rörande Skandinaviens historia. 
Hth = R. Hjorth, Beskrifning öfver Bjerke härad . . . 

1903. 

ja = Islandske Annaler indtil 1578. Udg. 	. ved 
G. Storm. Christiania 1888. (Även förkortat Ann.). 

inl. = Inledning till Sverges ortnamn, Älvsborgs 
län. 

TH = Jan Halfvordssons uppteckningar (i SL 1914, 
s. 46 ff.). 

1. br. = Kungligt brev. 
kb = kyrkobok, -böcker. 
kil = kyrkolandbolängd. 
ErL = Kristoffers landslag. Utg. av Schlyter i 

Samling af Sweriges gamla lagar. 1869. 
krl hkr. 
Eeg = Pehr Kalms vitästgötha och bahusländska 

resa ... Sthlm 1746. 
Ld 	C. L. Lindblad, Lödöse stad samt Ale och 

Flundre härader ... Gbg 1897. 
i/b = lagfartsboken (1875). 
Lg = P. E. Lindskog, Försök till en korrt beskrif-
ning om Skara stift. 1812-16. 
Lgi = A. Lignell, Beskrifning öfver grefskapet Dal. 

1851-52. 
LglD = A. Lignell, Försök till beskrifning öfver 

Dalskogs socken ... 1814. 
Lgn = Liljegren, Förteckning öfver en samling af 

permbref. 1819. 

lie = lantmäterihandling(ar). 
Ljm = (häradsbeskrivningar av) C. J. Ljungström 

(Redvägs härad och Ulricehamn 1861; Ås och 
Vedens härader samt Borås 1865; Kinnefjärdings 
och Kållands härader samt Lidköping 1871; Var-
tofta härad och Falköping 1877; Väne härad och 
Vänersborg 1884). 

Ljn = G. Ljunggren, Atlas öfver Sveriges städer ... 
1862. 

lkk = karta utg. av lantmäterikontoret. 
Ll = Karta 1706 av Guillaume Delisle (född 1675, 

död 1726). 
Lundahl Falb. = Lundahl, Falbygdens by- och 

gårdnamn. 1927. 
Lunds ärkest. urk. = Lunds ärkestifts urkundsbok, 

utg. av L. Weibull. 1900 ff. 
Lvg = Linné, Wästgöta-Resa 1747. 

Mch = Pavelige Nuntiers Regnskabs- og Dagboger 
Udg. ... ved P. A. Munch. Christiania 1864. 

MEL = Magnus Erikssons landslag, utg. av Schly-
ter i Samling af Sweriges gamla lagar. 1862. 

ra/ -= mantalslängd. 
Mir -= A. Melander, Anteckningar om Marks och 

Bollebygds härader ... 1913. 
Ms = Marelius, Charta, som visar Belägenheten af 

de Sjöar och Strömmar, hvilka äro tjenande till 
Segelfart emellan Göteborg och Norrköping, eller 
Söderköping &c. 1774. 

msk = Morkinskinna, utg. av C. R. Unger. 1867. 

ndipl = Diplomatarium Norvegicum. 1847 ff. 
nfb = Nordisk familjebok. 2. uppl. 1903-26. 
NG = Norske Gaardnavne. 1897 ff. 
NG Indl. = Norske Gaardnavne. Forord og Id- 

ledning. 1898. 
Ngl = Norges gamle Love. 1845-1895. 
Nm = J. Fr. Nyström, Handbok i Sveriges geografi. 

1895. 
NoB = Namn och bygd. 1913 ff. 
Noreen Artem. = E. Noreen, Ärtemarksmålets ljud- 

lära. 1915. (= SL 1917: h. 3). 

OGB = Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 
Gbg 1923 ff. 

OLM = Olaus Magnus (avser denne författares två 
verk:) Carta marina ... Veneciis 1539. - Historia 
de gentibus septentrionalibus ... Roma 1555. 

OlP = Olai Petri Svenska krönika utg. af  G. E. 
Klemming. 1860. (En modernare edition av J. 
Sahlgren 1917). 

OM = Odd munk (= OTs). 
Ost = ölafs-saga hins helga. ... Udg. af R. Keyser 

og C. R. Unger. 1849. 
Osu =-- Saga Olafs konungs ens helga. (Utg. av 

P. A. Munch och C. R. Unger). 1853. 
OTs = ölafs saga Tryggvasonar (Utg. bl. a. i Forn-

manna sögur. Bd. 1-3 och Bd. 10. Därjämte av 
P. A. Munch 1853, P. Groth 1895 m. fl.). 

P = Anteckningar i Palmsköldska samlingen i 
Uppsala universitetsbibliotek från omkr. 1700 
(samlingsbandet »Topographica Tom. 42»). 

Pn = M. Pettersson, Beskrifning öfver Kinds härad. 
(3. uppl.) 1900. 

Pn. = 0. Rygh, Gamle Personnavne i norske Steds-
navne. 1901. 
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rb = Rymbegla. Havniae 1780. 
reg = Konung Gustaf den förstes registratur (tr. 

1861 ff.). 
Bg = Rosenberg, Geografiskt-statistiskt handlexi-

kon öfver Sverige. 1882-83. 
Rietz = Svenskt dialekt-lexikon. 1867. 
Rimbegla (ed. Kålund) = Det av Kr. Kålund i 

AlfrEebi islenzk III 1917-18 utgivna avsnittet 
av Rimbegla. 

rjb = reduktionsjordebok. 
Ek = T. C4. Rudbeck, Försök till beskrifning öfver 

Sveriges städer . .. 1855-60. 
rkr = Svenska medeltidens rim-krönikor. D. 1-3. 

1865-68. (= Samlingar utg. af  Svenska forn. 
skriftsällskapet. 17: -3). 

BL = Rasmus Ludvigssons Register och Memoriall 
(om sjöar och strömmar) till 1560. I Kammar- 
arkivet. (Strödda kamerala handlingar nr 61.) 

Boss = Ross, Norsk Ordbog. 1895. 
= Runverser, utg. av E. Brate och 5. Bugga 
Antiqvarisk tidskrift för Sverige X). 1891. 

Sahlberg = E. Sahlberg, Från en gränsbygd. Strödda 
skildringar från trakten kring Ed . . . 1916. 

Sahlgren Hälsingb. ortn. = Sahlgren, Hälsingborgs-
traktens ortnamn (i: Hälsingborgs historia 1, 
s. 107-155. 

Sahlgren Skagersh.. = Sahlgren, Skagershults sockens 
naturnamn. 1912. (= SL B. 32. 1912-35). 

SAOB = Ordbok över svenska språket, utg. av 
Svenska Akademien. Lund 1898 ff. 

Sbg = Sandbergska samlingen i Kammararkivet. 
= Svenskt Diplomatarium. 1829 

SDapp =- Diplomatarium Svecanum. Appendix. 
Acta pontificum Svecica I: 1. ... Holmiae 
MCMXXXVI-MCMXLII. 

SDns = Svenskt Diplomatarium, nya serien. 1875 
Sh,r = Sturla Nrharsons dikt Hrynhenda. Tryckt 

på flera håll. Se närmare F. Jönsson Den norsk- 
is!. Skjaldedigtn. A 2, s. 102 ff. 

SIOD = Skrifter utgivna av Institutet för ort-
namns- och dialektforskning vid Göteborgs Hög-
skola. 1918 ff. 

sjh = Meddelanden från de sju häradernas kultur-
historiska förening. 1. Utg. af Karl Berlin. Borås 
1905. 

Sjön. .---- Hellquist, Studier öfver de svenska sjö-
namnen (= SL XX). 1903-06. 

Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok av år 1540 
(Bilaga till Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift 1899). 

SL = Svenska Landsmålen (1879 ff.). 
al = särskild längd. 
Sn = Elfsborgs läns embets-, affärs- och adress-

kalender med ortsbeskrifningar utg. af  N. G. 
Strömbom. 1892. 

&KL = Södermannalagen (citerad efter Schlyters 
uppl. i Samling af Sweriges gamla lagar. IV. 1838). 

SIIIR =-• Svenska medeltidsregester 1434-1441, utg. 
av Sven Tunberg. 1937. 

Sa = Edda Snorra Sturlusonar. Hafnite 1848-87. 
SOA = Svenska Ortnamnsarkivet, Uppsala. 
SoS = Språk och stil. 1901-1920. 
SOV := Sverges ortnamn, Värmlands län. 1922 ff. 
SOÅ = Sverges ortnamn, Älvsborgs län. 1906 ff. 
Spi = Haqvin Spegel, Gudz 'verk och hwila. 1685. 

SES och ara = Scriptores rerum svecicarum ~lä 
aevi. 1838-76. 

Sa = W. E. Svedelius, Studier i Sveriges stats-
kunskap. 1875. 

sta = Städers acta (i Kammararkivet). 
Stb = Bidrag till Skandinaviens historia ur utländ-

ska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. 
1859-84. 

stb = stadens böcker. 
Str = S. J:son Ström, Beskrifning om Wädtle härad 

Gbg 1897. 
Stu och Styf fe Unionstiden = Styffe, Skandinavi-

en under unionstiden. 3. uppl. 1911. 
Sw = Älfsborgs läns kalender, utg. af  Kr. A. v. 

Sydow. 1906. 
Bye = Sverige, utg. af  0. Sjögren, III. 1914. 
Svt = Sverges traktater med främmande magter. 

1877 ff. 

taxi taxeringslängd(er). 
Tå = Tuneld, Geografi öfver konungariket Sverige. 

8. uppl. 1827-33. 
Tdt = Tuneld, Inledning till geographien öfver 

Sverige. 1741. 
tfr =- Turistföreningens resehandbok 1900. 
tkk = Topografiska kårens karta 1856. 
t/ = tiondelängd(er). 
tpg = Topografiska uppgifter om Elfsborgs län. 

1860. 
Trk = Karta öfver Trollhättan ... (utan tryckår; 

anvisningar till kartan tr. 1895). 
Tt = Karta av Ph. J. Thelott d. ä. hos 0. Rudbeck, 

Atland eller Manheim. Atlasbandet. 1679. 

UB = otryckt diplom i Uppsala universitetsbiblio-
tek. 

UL = Upplandslagen. Utg. av Schlyter i Samling af 
Sweriges gamla lagar. 1834. 

Ulmg = Ptolemaeus' Geografi. Tryckt Ulm 1482. 
Ny upplaga Ulm 1486. 

V/t = Västergötlands fornminnesförenings tidskrift. 
1869 ff. 

Wg = Belägenheten . . . af Wenersborg. Utg. af 
N. G. Werming. 1814. (i: Kartor öfver Svenska 
Städer m. m.). 

VOL och vgl = Västgötalagen (citerad efter Collin-
Schlyters uppl. i Samling af Sweriges Gamla 
Lagar 1. Sthlm 1827. De romerska siffrorna be-
teckna såsom i nämnda upplaga de olika redak-
tionerna: I = äldre västgötalagen osv.). 

V jb = Vadstena klosters jordebok (tr. i Historiska 
handlingar Bd 16, 1897). 

Vii jb = Liber census Daniaa. Kong Valdemar den 
Andens Jordebog, udg. . .. af 0. Nielsen. 1873. 

vkb = Vikarsbitakr i Gautreks saga. Tryckt i Forn-
aldarsögur Norörlanda III. 1889. (Det enda citatet 
finnes s. 16). 

Zras = Karta från 1400-talet över Norden i ett 
manuskript av Ptolemaeus' Geografi i Zamoiski-
biblioteket i Warszawa. Reproducerad av A. E. 
Nordenskiöld, Facsimileatlas 1889, tabula XXX. 

Zr = Ziegler, Jacob, Qua3 intus continentur • 
Schondia . . . Holmia3, civitatis regim Svethe 
historia . 	Argentorati 1532. 



ÖVRIGA STARKARE FÖRKORTNINGAR. 

a = avsöndring. 
a. a. = anförda arbete. 
a. st. = anförda ställe. 
a4j. = adjektiv. 
allm. = allmänning. 
ankr. = avskrift. 

b = binamn. 
b. = början av (ett århundrade). 
best. = bestämd. 
bet. = betydelse. 
brä. = bronsåldern. 

da. = dansk(a). 
dalsl. = dalsländsk(a). 
dals1.-dial. = dalslandsdialekten. 
dat. = dativ. 
dens. = densamme. 
dial. = dialekt(er), dialektal. 
deirs. = därsammastädes. 

= efter. 
el. = eller. 

= femininum; förra. 
f. led. (eller: f.  leden) = förra leden 

(i namnet). 
fa,stst. 	fastställd(a). 
fda. = forndansk(a). 
fem. = femininum. 
/eng. = fornengelsk(a). 
fht(y). == fornhögtysk(a). 
mo. = fornnorsk(a). 
/nord. = allmänt fornnordisk(a). 

frälse. 
fra. = franska. 
/råns. = frånsidan (av urkunden). 
f8ax. = fornsaxiska el. fornlåg- 

tyska. 
/sv. = fornsvensk(a). 
femord. = fornvästnordisk(a) 

(fornisländsk(a) och forn- 
norsk(a)). 

första g. = första gången (i jorde- 
bok). 

= gården (såsom senare led i 
namn). 

gen. =-- genitiv. 
gg(r) gång(er). 
got. = gotiska. 
grek. --- grekiska. 

= hus; härad (som senare led 
i namn).  

= härad. 
hmn = hemman. 

ieur. = indoeuropeisk(t). 
= inrättning(ar). 

is/. = fornisländsk(a). 

jb(8) = jordbebok(ens). 
jbr = jordeböcker. 
jfr = jämför. 
jordranns. = jordrannsakning. 
jrs = jordrannsakning. 
just. = järnvägsstation. 
jå. = järnåldern. 

k. kyrka (i namncitat). 
kol. = kolumn. 
kr = krono. 
kronoh. = kronohemman. 
kyrkoh. = kyrkohemman. 

1. = lägenhet; län. 
lageg. = lagegärdshemman. 
lat. = latin. 
lgf = lagfaren; lagfart. 
lit. = litauiska. 

/n. = maskulinum; även = mitten 
av (ett århundrade). 

mansn. = mansnamn(et). 
mlt(y). = medellågtyska 	(från 

omkr. 1500). 
mtl = mantal. 

= neutrum. 
nederl. = nederländska (holländ- 

ska). 
= nyisländsk(a). 

nno. = nynorsk(a). 
no. = norsk(a). 
nom. --- nominativ. 
nr = nummer. 
nyb. = nybygge. 
nyh. = nyhemman. 
n(y)sv. = nysvensk(a). 

= omkring. 
oförm. = oförmedlat. 
or. = original. 

pl. -= 
preb..--- prebende. 
prdateh. = prästehemman. 

q. = qvarn (i citat). 

R. o. T. = Rättelser och tillägg. 
(= SOÄ XX: 1). 

rap = riksspråk. 
run8v. = runsvenska. 

8. = sida; socken (i namncitat). 
.9. h. = senare hälften. 
8. led. (även: a. leden) = senare 

leden (i namnet). 
8. = samma år. 

samt. = samtida. 
8g. = singularis. 
sk = skatte. 
skatteh. = skattehemman. 
si. = slutet av (ett århundrade). 
smns. = sammansättning. 
sn = socken. 
sp. = spalt. 
88. = 8130111.. 
at. = soldattorp. 
stå. = stenåldern. 
sv. = svensk(a). 
seimj(eh). = sämjehemman. 
88t. -= säteri. 
sätt. = sättingshemman. 

= torp. 
ty. = tysk(a). 

urspr. = ursprungligen. 
utj. = utjord. 

vgt. = västgötsk(a), västgöta-. 
vgt. dial. = västgötadialekten(s). 
Vgtl. = Västergötland. 
sid. = vidimation. 
~g. = västgötsk(a). 
västg.-dial. = vä,stgötadialekten. 

y. = yngre. 

ått. = åttingshemman. 

ä. = äldre. 

d. jbr = (förekommer i) äldre 
jordeböcker. 



INNEHÅLL. 
Sid. 

Förord 	  3 
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Sockenindelningen och sockennamnen 	  25 
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Ortnamnen i Älvsborgs län. 

Del 	I:t. 
Del 	1:2. 

Inledning, 1948 	  
Namn på lägenheter och hem- 

Pris kr. 16: — 

mansdelar, 1923 	  » » 5: — 
Del 	II. Ale härad. 1909 (slutsålt) » > 4: 50 
Del 	III. Bjärke härad, 1906 » 1:25 
Del IV. Bollebygds härad, 1909 »» 2: — 
Del V. Flundre härad, 1906 	 » 1: 25 
Del VI. Gäsene härad, 1911 » 6: — 
Del VII:i Kinds härad, norra delen, 1919 » 30: — 
Del VII:2 Kinds härad, södra delen, 1918 » » 25: — 
Del VIII. Kullings härad, 1914 (slutsålt) . » » 7: — 
Del IX:1. Marks härad, norra delen, 1916 » » 10: — 
Del IX:2. Marks härad, södra delen, 1917 » » 9: — 
Del X. Redvägs härad, 1908 	. 	. 	. » » 4: 50 
Del XI. Vedens härad, 1910 (slutsålt) » 4: — 
Del 	XII. Väne härad, 1906 » 2: 75 
Del XIII. Vättle härad, 1908 	  » » 2: 25 
Del XIV. Ås härad, 1909 	  »» 3: 75 
Del XV. Nordals härad, 1911 	 » 3: 50 
Del XVI. Sundals härad, 1910 (slutsålt) » » 5: —' 
Del XVII. Tössbo härad, 1913 (slutsålt) » » — 
Del XVIII. Valbo härad, 1915 	  » — 
Del XIX. Vedbo härad, 1915 	  » » 8:  — 
Del XX:i. Rättelser och tillägg, 1921 » 5: — 
Del XX:2. Register. A. 1930 	  » » 15: — 
Del XX:3. Register. B. C. 1933 	 » » 10: — 
Del XX:4. Register. D. E. F. 1940 	. » 6: 
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