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De naturnamn, som här behandlas, utgöra ett strängt begränsat urval och 
omfatta endast en ringa del av länets kända namnskatt, sådan den finnes samlad 
i Ortnamnsarkivet i Uppsala. Grundprincipen för urvalet har varit att blott med-
taga sådana namn, som synts vara av något större intresse i språkligt eller sakligt 
avseende. Dock ha utan undantag de namn medtagits, till vilka hänvisning skett i 
de tidigare utgivna delarna av Ortnamnen i Skaraborgs län. Manuskriptet har ut-
arbetats av professor emer. Ivar Lundahl med undantag för de finska namnen i 
Finnerödja och Tiveds socknar i Vadsbo härad, vilka behandlats av förste arkivarie 
Gunnar Pellijeff. Arbetet har granskats i manuskript och korrektur av professor 
Harry Ståhl och arkivchef Helge Lindberg. Det medeltida handskriftsmaterialet har 
kontrollerats av arkivarie Roland Otterbjörk. I arbetet med utredigering och korrek-
turläsning har deltagit e. amanuens Greta Löfgren. 
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Sjöar och andra vattensamlingar 

Abborragölen Daretorps sn, Vartofta hd åkhaj ,i_dra. — Abborgölan 
o. 1750 — o. 1800 P: 1 Aborr kjärn 1808 P: 51 Korpkäm ek AbbmTa-
gölen nek. 

Abborrahålet Gustav Adolfs sn, Vartofta hd ål28hahtd, 	— 
Aborrhålet ek Abborrahålet nek. 

Abborrasjön Undenäs sn, Vadsbo hd 48r(a)fin. — Abbor Tern 
1718 P: 29 Abborrasjön nek. 	Tern 1718 är ortsdial. tärn m. 'tjärn'. 

Abborredraget Finnerödja sn, Vadsbo hd åbaradrd,ga(t). ••••, Ställe 
i sjön, där man förr brukat fiska abborre. S. led. är best. sg. av drag n., 
men betydelsen är oviss. 

Abborretjärnen Älgarås sn, Vadsbo hd åkrajsctn, åbara0m. — 
Abborkiärn e. 1744 P: 41 (11/2) Aborkärn ek Abborrtjämen nek. 

Abborrtärn(en) Finnerödja sn, Vadsbo hd Nptckn. — Abborrtern 
1685 P: 13 Abbor Tern 1718 P: 29 Abborrtärnen nek. ^, S. led. är 
sockendialektens tärn m. 'tjärn'. 

Agnsjön. Inom länet äro 2 sjöar med detta namn kända, båda i 
Undenäs sn, Vadsbo hd: 1 å egendomen Forsvik (Ang Sjön 1718 P: 29 
Agnsjön ek nek Angsj. G), 1 å hmnt Sällsendy (Angsj. G Angsjön nek). 
Uttal: Ayfin, 	F. led. är agn 'betesfisk'. 

Alsjö Flo sn, Åse hd 40, dfo. — Alsjön nek G. rs-,  Å Hunneberg. 
F. led, är väl trädnamnet al. 

Alvasjön Brandstorps och Daretorps mr, Vartofta hd grva5.4n. — 
Alfwa Sjön 1702 P: 23 Alwasiön e. 1744 P: 41 (11/2) Alfva-sjön 1772 
P: 40 Alfva Sjön b. 1800t P: 1 ek Alvasjön G nek. 	F. led. är möjligen 
urspr. gen. pl. av ett mot no. dial. alv 'alf (mytiskt väsen)', fvn. alf r, 
svarande ord. Jfr Alvakällan bland namn på vattendrag nedan. 

Ampen. Inom länet äro 2 stillastående vattensamlingar (dammar) 
med detta namn kända: 1 Borgunda sn, Gudhems hd cimpa, 1 Breviks 
sn, Kåkinds hd åttpan. 	Namnet är best. sg. av sv. dial. (Västerg., 
österg., Värml.) amp 'liten vattenhåla; damm uppkommen genom 
torvupptagning; sumpmark; dalsänka'. Genus uppges överallt vara 
fem. utom i Breviks sn, Kåkinds hd, där maskulint genus är antecknat. 

Amperna. Inom länet förekommer detta namn som sjönamn på 
två håll: 1 Breviks sn, Kåkinds hd itnipara (Amperna nek), 1 Finnerödja 
sn, Vadsbo hd (Amperna nek). ", Namnet är best. pl. av dialektordet 
amp, varom se föreg. På båda hållen rör det sig om flera vattensam-
lingar. 

Andabråtasjön Daretorps sn, Vartofta hd imabr8ta0n.— Lomsjön 
ek Andabråtasjön nek. ", Namnet är en förkortning för *Andabrdta-
backasjön. Sjön är belägen V Andabrdtabacken, varom se bland namn 
på sluttningar. 

Andsjön. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar med detta namn: 
1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd, samt Bottnaryds sn, Mo hd, Jönk. 1. 
åttffin (Ann Siön Ansiön 1740 P: 30 Andsjön G nek), 2 Undenäs sn, 
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Vadsbo hd &n(a)fin, ånfin (Andsjön nek), 1 Älgarås sn, Vadsbo hd 
thiOn (Änsjön ek Andsjön nek). ••••, F. led. är fågelnamnet and. 

Annebergs floge Dimbo sn, Vartofta hd anabces Nja. 	Mindre 
vattensamling å egendomen Anneberg. S. led, är västg.-dial. floge 
'stillastående vattensamling'. 

Axsjön Istrums sn, Valle hd än. — Axsjön ek Ax sj. G. F. led. 
är oklar. 

Badstugölen se Bastasjön. 
Baggadöden Undenäs sn, Vadsbo hd bågaddn. Binamn: Lillesjön 

ltlfn.rs,  Å hmnt Lindhult. En bagge skall ha gått ner sig i sjön. 
Jfr Kodöden och T juradöden. 

Baketråget Fredsbergs sn, Vadsbo hd kkatntrat. — Baktråget ek 
Baketråget nek. Jämförelsenamn. 

Barn(a)sjön, Barnesjö. Inom länet äro 7 mindre sjöar med ettdera 
av dessa namn kända: 1 Bolums sn, Valle hd, 1 öglunda sn, Valle hd, 
1 Kungslena sn, Vartofta hd, 1 Valstads sn, Vartofta hd, 1 Vartofta-
Åsaka sn, Vartofta hd, 1 Otterstads sn, Kållands hd. Uttalet är i de 5 
första fallen ktuddin, i det sistn. kna14. Skrives Barnasjön ek i de 5 
första fallen. 	F. led. är gammal böjningsform av barn. I två fall 
(Kungslena och Otterstads snr) har som orsak till namnet uppgetts, 
att sjöfrun lockat till sig barn, i ett fall (Vartofta-Åsaka sn), att två 
barn för c. 200 år sedan drunknat i ett tråg. Om ordet barn i sjönamn 
se SIOD 5:102 f. 

Barrsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i Vads-
bo hd: 1 Finnerödja sn beckfdn (Barrsjön ek), 1 Hova sn bå44n, betgh 
(Barrsjön ek nek). 	I förra fallet är namnet en förkortning för 
*Barrudssjön. Sjön ligger å hmnt Barrud. I senare fallet är f. led. oklar, 
knappast ordet barr. Jfr SOV 10:14. 

Bastasjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn: 1 Undenäs 
sn, Vadsbo hd bådaff,:n (Bastasjön ek nek), 1 Brandstorps sn, Vartofta 
hd biqta54n (Bastsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Badstugölen ek Bastasjön 
nek). ", F. led. är gammal gen. pl. av bast. Man har väl tagit lindbast 
vid stränderna. 

Bastlandssjön Tiveds sn, Vadsbo hd samt Askersunds stad, ör. 1. 
biqt/ansfin (Bastsuns Tern 1718 P: 29 Bastsunstiärn e. 1744 P: 41 
(11/2) Bastesundstärn ek Bastlandssjön nek). 	Namnets f. led är en 
sammansättning, vars f. led väl är ordet bast och vars s. led möjligen 
är en från östra Värmland och Närke känd omtydning av det finska 
lampi eller lammi 'tjärn', varom se J. Sahlgren i SL 1908, s. 48. 

Baståsasjön Undenäs sn, Vadsbo hd biqtasakn, 	— Bast- 
landstärn ek Baståsasjön nek. 	F. led. i Baståsasjön är gammal böj- 
ningsform av ett ortnamn *Bastds. S. led. är ortsdial. tärn m. 'tjärn'. 
Om f. led. i Bastlandstärn se föreg. 

Bergahålet Undenäs sn, Vadsbo hd Verjahiav(t); kallas även 
Bergahdlan beerjaha. — Bergahålet nek. ", Liten sjö NO Långsjön. 

Bergslo (fsv.) se Kopparsjön. 
Bergsjön. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar med detta namn: 

1 Vilske-Kleva sn, Vilske hd bcb,son, bai:Mn (Bärgg-Siöö 1644-47 P:2 
(77) Bergz Sjö 1655 P: 8 Bergsiön 1714 P: 26 Bergsjön 1773 P: 41(11/1) 
1806 P: 53 ek nek G), 3 Undenäs sn, Vadsbo hd kfin, bchrifin, -On 
(Berg Siön 1718 P:29 Bergsiön e. 1744 P:41 (11/2) Bergsjön ek nek). 

Den förstnämnda ligger på Mösseberg, de tre övriga i bergig om-
givning. — Dessutom finnas 5 sjöar, samtliga i Undenäs sn, vilkas 
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namn som f. led innehålla ett gårdnamn och som s. led Bergsjö: 
1) Hule Bergsjö hifira b" hgra be". — Hulans Bergsjö ek Hule 
Bergsjö nek. 	Ligger vid gården Hulan. 2) Moa Bergsjö rna brkfi 
(bO). — Moa Bergsjö nek. ^, Ligger NO gården Mon. Moa torde 
vara gammal gen. pl. av ett till gårdnamnet bildat inbyggarnamn 
*Moar. Om dylika inbyggarnamn se Lundahl i NoB 1937, s. 40 if. 
3) Spåndals Bergsjö speoldas, bck — Spåndalens Bergsjö ek. 	Nam- 
net efter gården Spåndalen. 4) Svanhulta Bergsjö svijninta lnbff:o (W4). 
— Svanhults Bergsjö ek. r•-,  Namnet sammanhänger med gårdnamnet 
Svanhult och innehåller troligen gammal gen. pl. av ett till detta bildat 
inbyggarnamn *Svanhultar. Jfr nr 2 ovan. 5) Tivedstorpa Bergsjö 
tivast8rpa b"— N. Bergsjön ek. r%,  Namnet sammanhänger med gård-
namnet Tivedstorp och innehåller troligen gammal gen. pl. av ett till 
detta bildat inbyggarnamn *Tivedstorpar. Jfr nr 2 och 4 ovan. — 
Samtliga sjöar ligga i bergig omgivning. 

Bergvattnet Tiveds sn, Vadsbo hd bieryvåtna(t), — Berghvattnet 
1685 P: 13 Bergwattnet 1718 P: 29 Bergvatnet e. 1744 P: 41 (11/2) 
Bergvattnet nek G. ^, Omgives av ganska höga berg. 

Birn Mölltorps sn, Vadsbo hd bri. — Wirhen 1696 P: 21 Birn nek. 
", Namnet är dunkelt. Det är ovisst, om begynnelsekonsonanten urspr. 
är b eller y. 

Bjurbäekssjön se Nässjön. 
Bjuringen Varnhems sn, Valle hd biijrtgan. — Bjuringen nek. 

Liten sjö SV Ormsjön och förenad med denna genom ett dike, förr ett 
smalt sund. Namnet är en bildning till fsv. bjur 'bäver'. 

Bjursjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn, 
båda i Undenäs sn, Vadsbo hd biklb, 	— Björssjön ek Bjursjön 
nek (namnformerna avse den ena av sjöarna). Härtill komma Lille och 
Store Bjursjön Lerdala sn, Vadsbo hd Wa, stor? bj5n. — Biur Siön 
1659 P: 12 Huulefly 1702 P: 23 Bjursjön 1759 Bergman s. 27 Lilla, 
Stora Biursiön 1786 P: 46 (107/4) Lille, Store Bjur-Sjön 1817 P: 58 
Lilla, Stora Bjursjön nek. 	F. led. är fsv. bjur 'bäver' utom möjligen 
beträffande det ena av de båda namnen i Undenäs sn, som urspr. kan 
innehålla björn. F. led. i Huule fly 1702 är gammal böjningsform av 
västg.-dial. huta f. (fsv. käla) 'håla'. S. led. är sv. dial. fly n. 'kärr; 
vattendränkt äng; vattensamling'. 

Bjurtärn(en) Tiveds sn, Vadsbo hd lvictctr„ bjittcena9n Bjurtärna- 
sjön. — Biur Tern 1718 P: 29 Bjurtärn ek Bjurtärnen nek. 	F. led. 
är fsv. bjur 'bäver'. S. led. är sockendialektens tärn m. 'tjärn'. 

Bjurtärnakällan Tiveds sn, Vadsbo hd bjectcena§c'ela. — Bjurtärns- 
källan nek. 	Liten sjö N Hemsjön. F. led. är kompositionsform av ett 
sjönamn *Bjurtärn, avseende en annan sjö än föreg. (se denna). S. led. 
är best. sg. av ordet källa, men syftningen är oviss. 

Bjärsjö Bolums sn, Valle hd bjk.4. — Biessesiö 1794 Vft VI: 2, 
s. 29 Bjessesjö Lindskog 5:98 Björsjön ek Bjärsjön G nek. 	F. led. är 
urspr. fsv. biärgh 'berg'. Sjön ligger uppe på Billingen. 

Björkan se Nässjön. 
Björkelången Undenäs sn, Vadsbo hd bjkkaleigan, bårkaleigan Bör-

kelången. — Börke lången 1655 P: 6 Birkelången 1702 P: 23 Biö. . k-
lången 1718 P:29 Biörklången e. 1744 P: 41 (11/2) Björklången 1759 
Bergman s. 27 Börkelången 1772 P: 40 Björklången ek nek Björke- 
lången G. 	F. led. är urspr. fsv. birke n. 'björkskog', västg.-dial. 
börke 'björkdunge'. Sjön är långsmal. 
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Björksjön se Ek(e)sjön och Grässjön. 
Björnhöljerna Finnerödja sn, Vadsbo hd b»Shiagara. Två små 

sjöar i en mosse. F. led. är djurnamnet björn. S. led. är best. pl. av 
sockendialektens hölj f. 'liten och dyig sjö'. 

Björsjön. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar med detta namn: 
1 Grevbäcks sn, Kåkinds hd bk4n (Biörsiön Biörnsiön e. 1744 P: 41 
(11/2) Björsjön ek nek), 1 Daretorps sn, Vartofta hd luityln, 1 Sand-
hems sn, Vartofta hd bjirOn, 1 Undenäs sn, Vadsbo hd bjåfin, biOn 
(Biör Sjön 1718 P: 29 Björssjön ek Björsjön nek). 	F. led. i alla dessa 
namn synes urspr. vara djurnamnet björn. 

Blanksjön. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar med detta namn: 
1 Tiveds sn, Vadsbo hd, 3 Undenäs sn, Vadsbo hd. Härtill kommer 
Lille B. Tiveds sn, Vadsbo hd (NO Blanksjön i samma sn). Uttal: V(4-
" bkåykfi n, l bketekfin. Äldre namnformer, samtliga avseende en av 
sjöarna i Undenäs sn: Blanksiön, Blancksiön 1685 P: 13 Blanck Sjön 
1718 P:29 Blanksiön e. 1744 P:41 (11/2). Samtliga sjöar skrivas Blank- 
sjön å ek, Blanksjön, Lilla Blanksjön å nek. 	F. led. är adj. blank. 
För de 3 sjöarna i Undenäs sn uppges, att de ha klart vatten. 

Blåsjön Daretorps sn, Vartofta hd bh:go:n.— Blåsjön nek. Nam-
net är en förkortning för *Blåhultssjön. Sjön ligger å hmnt Stora 
Blåhult. 

Bläcksjön Undenäs sn, Vadsbo hd bifin, bk(bls.54n. — Bleck Sjön 
1718 P: 29 Bläcksjön nek. 	F. led. är väl ordet bläck. Sjön har mörkt 
vatten. 

Bockagölarna Brandstorps sn, Vartofta hd bblovVrara. — Bocka-
gölarna nek. ", F. led. är gammal böjningsform av djurnamnet bock. 

Bocksjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn, 
båda i Vadsbo hd: 1 Undenäs sn (Bocksiön 1685 P: 13 Bock Sjön 1718 
P:29 Bocksiön e. 1744 P:41 (11/2) Bogsiö 1749 P:33 Bocksjö (n) 1759 
Bergman s. 27 samt kartbil. Bocksjön 1840 Bohman s. 74 ek nek Bocksj. 
G), 1 Älgarås sn (Bocksjön ek nek). Härtill kommer Lille B. Undenäs 
sn (Lilla Bock Sjön 1718 P: 29 L. Bocksj. ek Lilla Bocksjön nek). Uttal: 

beipS, Ula bripn (btiOn). 	F. led. är djurnamnet bock. 
Borasjön Finnerödja sn, Vadsbo hd o. Laxå köping, Grimstens hd, 

Örebro 1. börafi§n. — Boa sjö 1655 P: 6 Bodasiön 1685 P: 13 Boasiön 
1692 P:19 1702 P:23 Bodarne Sjön e. 1744 P:41 (11/2) Bodane Sjön 
1746 P: 32 Boasiö 1749 P: 33 Boda Sjön 1759 Bergman kartbil. Boasjön 
1772 P: 40 Borasjön G nek. 	Största delen av sjön ligger inom 
Ramundeboda, äldre Boderna (bd_ra) sn i ör. 1. 

Bosjön Tiveds sn, Vadsbo hd b0.14n. — Bosiön Boosiön? 1685 P: 13 
Bosiön Bo Sjön (östra och södra delarna) Sten Sjön (västra delen) Bo-
siön e. 1744 P: 41 (11/2) Bosjön ek nek G. ••••• F. led. är väl urspr. bod 
'sjö- eller fäbod'. 

Bottenlösen, Bottnalösen. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar 
med ettdera av dessa namn: 1 Tiveds sn, Vadsbo hd bl4st,t„ bitnaksez 
(Bottnalösen 1685 P: 13 Botten Lösen 1718 P: 29 Bottenlösen ek G 
Bottnalösen nek), 2 Undenäs sn, Vadsbo hd birtzahsv„, bitnaksti; den ena 
av sjöarna har därjämte binamnet Tjuradöden yiirackn, (Bottnalösen 
nek; gäller den ena av sjöarna), 1 Brandstorps sn, Vartofta hd Utan- 
ksan (Bottenlösen o. 1750 — o. 1800? P: 1 ek nek). 	Samtliga sjöar 
uppges ha dyig botten. Beträffande namnet Tjuradöden jfr Baggadöden 
ovan och Kodöden nedan. 
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Bottensjön Undenäs m.fl. snr, Vadsbo hd bitanfin, 	 — 
Butn 1222-1230 SD 1: 228 or. — Bott Sjön 1696 P: 21 Sjön Botten 1718 
P: 29 Botten-Sjön 1744 P: 31 Bottn-Siön e. 1744 P: 41(11/2) Bottnsjön 
Bått Sjön 1759 Bergman s. 27 samt kartbil. Bottensjön 1840 Bohman 
s. 8. ". Sjöns ursprungliga fsv. namn är Butn, vilket är det fsv. ordet 
butn, nsv. botten, här i den från det motsvarande fvn. botn som appella-
tiv och ortnamn kända betydelsen 'det innersta av en naturföreteelse, 
t.ex. en sjö eller vik eller dal'. Jfr sv. dial. (Kalmar 1.) botten i betydel-
sen 'havsvik'. Sjön går upp i en lång och smal vik i nordnordvästlig 
riktning. Jfr Sahlgren i NoB 1913, s. 46. 

Bratt(e)sjö(n) N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd bråtk, brittapy (-54n). 
— Bratta Siöön 1705 P: 24 Brattsjön ek Brattesjön nek. 	F. led. är 
adj. västg.-dial. bratt 'brant'. Stränderna stupa brant ned i norr, öster 
och väster. 

Bredsjön Daretorps sn, Vartofta hd br()JIM. — Bresiön 1702 P: 23 
e. 1744 P: 41(11/2) Bre-sjön o. 1750 — o. 1800? P: 1 Bresjön 1772 P: 40 
Bredsjön ek nek G. 	Sjön är tämligen rund och den största sjön i 
socknen. 

Brudmannasjön Härja sn, Vartofta hd briffinana54n (bro-). — 
Brudmannasjön nek. ", F. led. är gen. av fsv. brudhmän 'män som av 
brudgummen sändas för att hämta bruden hem till honom'. Enligt 
sägen i orten skall ett brudpar ha drunknat i sjön under en slädfärd 
över isen en vinter. 

Brängen Bjurbäcks sn, Vartofta hd o. Kölingareds sn, Redvägs hd, 
Älvsb. 1. breevan, gen. brieyas. — [Brangiri o. 1325 VGL s. 291] Brängir 
si. 1300t, b. 1400t, o. 1470 VGL s. 291. [Bringen 1655 P: 8 Bringsiön 
1689 Felterus' kaj Brängsiön 1692 P: 19 [Bringen 1702 P: 23] Brängen 
e. 1744 P: 41(11/2) [Bringen 1772 P: 40] Brängen ek G nek. 	Namnet 
skulle enligt Hellquist, Sjön. 1, s. 74, kunna vara en avledning av stam-
men i sv. dial. brdnga 'våldsamt tränga på', nisl. brang 'larm' men är 
kanske snarare, såsom samme förf., a.st. samt även s. 70 f., menar, 
avlett av en stam brang- med den adjektiviska betydelsen 'brant' eller 
den substantiviska 'backe, brant, kulle' el. dyl., i avljudsförhållande till 
nisl. bringr '(liten) kulle' och sv. bringa 'bröst' samt det östgötska sjö-
namnet Bringen. Sjön Brängen har, såsom Hellquist framhåller, bergiga 
och delvis branta stränder. Jfr i fråga om betydelsen Brattesjö ovan. 

Buddadammen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd bitcladatnan. r•-• Liten 
vattensamling, nu tämligen igenvuxen, å hmnt Karstorp. Namnet sam-
manhänger med Buddaberget, en höjd ovanför vattensamlingen. F. led. 
kan väl, såsom Ståhl menar, vara gen. av fsv. mansnamnet Budde 
(Bodde). Jfr Buddeviken, en sjö i Frändefors sn, Sundals hd, Älvsb. 1., 
vars f. led enligt SOÄ 16: 168, möjligen är detta mansnamn. 

Bysen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd bifissa. — Byxen nek. Liten 
tjärn å Ulvestorp. Namnet är best. sg. av dialektens byx f. 'byxa'. Tjär-
nen är långsträckt, krokig och smal som ett byxben. 

Bålesjön Älgarås sn, Vadsbo hd beara54n. Binamn: Sisjön siOn• 
— Sterrsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Storsjön 1807 P: 52 Sisjön ek nek G. 
Namnet Bdlesjön är en förkortning för *Bdlerudssjön. Sjön ligger SV 
hmnt &lierad. F. led. i Sisjön är väl adj. sid i den från sv. dial. kända 
betydelsen 'sank, lågt liggande' (jfr riksspr. sidlänt). Sjön ligger lågt 
och är i öster och söder omgiven av mossar. 

Blickasjön Undenäs sn, Vadsbo hd beektfin (-On). — Becksiön 
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1685 P: 13 Bäck Sjön 1746 P:32 1759 Bergman kartbil. Bäckasjön ek 
nek. 

	

	Har namn efter den bäck, Igelbäcken, som kommer från sjön. 
Bänglasjön Brandstorps sn, Vartofta hd b"da54n. Äldre binamn: 

Lille Bängel l0.a b1. — L. Vettersjön ek Bänglasjön nek. r•-• Namnet 
Bänglasjön innehåller säkerligen som f. led kompositionsform av ett 
inbyggarnamn *Bänglar, bildat till Bängelsruder, som är namn på ett 
torp å gården Alvasjö (SOSk 13:37). Om bildningen se Göpaberget 
bland höjdnamnen. Torpet är beläget något mer än 1 km söder om 
sjön. Attributet Lille i det äldre binamnet har oviss syftning. Kart-
formen L. Vettersjön beror på förväxling med den S Store Vättersjön 
belägna Lille Vättersjön. 

Bönaredsflogen Bjurbäcks sn, Vartofta hd, och Bottnaryds sn, Mo 
hd, Jönk. 1. bfrIgnasfir4gan. — Bönaredsflogen nek. 	Del av sjön Strå- 
ken, omfattande vattensträckningen från strand till strand på ömse 
sidor av hmnt Bönared mellan två förträngningar av sjön, den ena SO 
Sundsered i Bjurbäcks sn, den andra NO St. Tolabo i Bottnaryds sn. 
S. led. är best. sg. av västg.-dial. flo ge 'liten stillastående vattensamling, 
pöl'. Samma säregna användning av detta ord föreligger i namnen 
Näteredsflogen och Älgaflogen i Bjurbäcks sn (se dessa) samt Bussbro- 
flogen och Osaflogen i Bottnaryds sn, vilka brukas om andra genom 
trånga sund begränsade avsnitt av sjön Stråken. Möjligen har man vid 
namngivningen valt just ordet floge för att markera skillnaden i fråga 
om vattnets rörlighet mellan strömdragen i sunden och det lugnare 
vattnet mellan dem. Se Lundahl i Nykyrke socken. En minnesbok, 
s. 262. Jfr även under sjönamnet Stråken nedan. 

Dagstärn(en) Tiveds sn, Vadsbo hd dålsstån. — Dagstärnen nek. 
•••• F. led, är väl gen. av ordet dag i betydelsen 'dager, dagsljus, klarhet', 
åsyftande vattnets klarhet. Namnet skulle i så fall ha samma innebörd 
som de vanliga namnen Ljus(e)tjärn(et), Ljussjön, Ljusevattnet, Lyse-
tjärn (et), Lys (e)sjön Lysevattnet, varom se register till SOV och SOÄ. 
Jfr Dagst järnet, Håbols 	sn, Vedbo hd, Älvsb. 1. (SOÄ 19: 227), samt 
Nattsjön nedan. 

Dala göljer Gustav Adolfs sn, Vartofta hd daka.,..yitbar. ".• Flera 
små tjärnar i Bremossen SO hmnt Dalen. F. led. är säkerligen gammal 
gen. pl. av ett till nyssnämnda gårdnamn bildat inbyggarnamn *Dalar; 
om sådana bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. S. led. är pl. av 
sockendialektens gölj (inb) f. 'mindre, mycket djup vattensamling, som 
saknar fast botten', urspr. samma ord som riksspråkets göl. 

Dalasjö Ledsjö sn, Kinne hd daka50..— Dala S. G. ^, Liten sjö ett 
kort stycke N gården Dalakvarn, som urspr. tillsammans med gården 
Dalasjö utgjort en by med namnet Dala (se SOSk 5: 41). Det är detta 
namn, som är sjönamnets f. led. 

Dalbosjön Kållands o. Åse hdr; även i Älvsb. 1. samt i Dalsl. o. 
Värml. Binamn: Dalbon diiN6n. 	Sydvästra delen av Vänern. F. led. 
är gammal gen. pl. av Dalboar 'inbyggare i Dalsland'. 

Dammsjön Flo sn, Åse hd clånt(s)jon, dertms§on. — Dumsiö 1777 
P: 45 Domsjön eller Dumsjön P: 50 Damsjön ek. ^, Såsom framgår av 
dialektuttalet kan f. led. icke vara damm 'fördämning' utan måste vara 
damm 'stoft o. dyl.', här väl i den från det motsvarande fsv. damb 
samt från ä. sv. kända betydelsen 'ånga, rök'. Jfr i fråga om betydelsen 
de av Hellquist, Sjön. 1, s. 107 f., under Emmern upptagna sjönamnen 
med förleder, vilka ha betydelserna 'dimma, rök, ånga'. Om ljudutveck-
lingen se Götlind, Västerg. folkm. 1, s. 98 f. 
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Daniels fäsjö se Kosjön. 
Davidstärnen Tiveds sn, Vadsbo hd ckiv(a)stcin. — Davids Tern 

1718 P: 29 Davidssjön ek Davidstärnen nek. 	Namnet är en förkort- 
ning för *Davidstorpstärn el. dyl. Sjön ligger vid gården Davidstorp. 
S. led. är sockendialektens tårn m. 'tjärn'. 

Davidstärnen, Lille Tiveds sn, Vadsbo hd la dhstcbra, — Lilla 
Davidstärnen nek. 	Ligger S Davidstärn. 

Dejan Skärvs sn, Valle hd (Ula. — Däjan nek. ••••• Liten vatten-
samling å hmnt Hushagen. Namnet är väl en förkortning för *Dejesjön, 
innehållande det från Vartofta hd kända deja f. 'flicka, tös', men an-
ledningen till namngivningen är obekant. 

Djup(a)sjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta 
namn: 1 Kungslena sn, Vartofta hd 24pa5ffi (Djupsjön ek Djupasjön 
nek), 1 Älgarås sn, Vadsbo hd 24225.frin (Djupsjön ek). Härtill komma 
Lilla och Stora Djupsjön i Undenäs sn, Vadsbo hd yttpfin, 	— Diup 
Sjön 1718 P: 29 (avser St. D.) L., St. Djupsjön ek Lilla, Stora Djup-
sjön nek. 

Djäknasjön, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd la, st??ra 
jeelsnafin, 	— Diäcknesiögarna 1685 P: 13 Diekne Sjön Diekne 
sumpen 1718 P: 29 Dieknesiön e. 1744 P: 41 (11/2) St. Djeknesjön ek 
Lilla, Stora Djäknasjön nek. Namnet är en förkortning för *Djäkna-
torpssjön. Sjöarna ligga vid gården Djäknatorp. 

Dotten Älgarås sn, Vadsbo hd &titan, &Ugn, deltan. — Dotten nek. 
Sjö S Åklången. Namnet är väl best. sg. av sv. dial. dott m. 'tott, 

grästapp, ulltapp', men syftningen är dunkel. Möjligen kunde sjöns 
litenhet i förhållande till den norr därom belägna betydligt större sjön 
Åklången åsyftas. Jfr i så fall Dättern bland viknamnen. Jfr de värm-
ländska ortnamnen Dottjårnet (Dott-Kjärnet 1775) och Dotteviken (nu 
försvunnet, skrives Dåttewijk 1666), varom se SOV 6:83 och 8:74. 
Det sistnämnda innehåller enligt SOV kanske en biform dotte till 
värml.-dial. dott 'tott', syftande på tuvor av starrgräs o.dyl. 

Drieksjön Lundby sn, Valle hd dr0.0b.— Dricksjön nek. ", Liten 
sjö å ()kulls gård. Namnets f. led är västg.-dial. drick m. 'något att 
dricka, dryck', väl åsyftande att sjöns vatten lämpar sig som dricks-
vatten. Jfr Dricken (1758), äldre namn på den sjö, som nu heter Sol-
bergssjön, Fänneslunda sn, Ås hd, Älvsb. 1., se SOÄ 14:216. 

Drivsjön Eggby sn, Valle hd drivOn, drivOn. — Drivsjön nek. 
F. led. är oklar. 

Dårdisjön Kyrkefalla och Grevbäcks snr, Kåkinds hd 0.;645n• ,•• 
Mycket liten tjärn. F. led.. är det dialektala kvinnonamnet Dordi 
'Dorotea'. 

Edsjön Istrums sn, Valle hd Odn, *n. — Edsjön nek. 	F. led. 
är ed 'passage mellan eller utmed vatten'. Sjön ligger mindre än 1/2 km 
nordväst om den landsväg, som passerar utmed Flämsjöns nordligaste 
del och sedan fortsätter åt söder utmed Flämsjöns västra strand. 

Ek(e)sjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn: 
1 Älgarås sn, Vadsbo hd k(a)54n, -fdn, även Grässjön, varom se nedan 
(Björksjön Bergman s. 28 ek), 1 Daretorps sn, Vartofta hd /c.M.n (Ler-
siön o. 1750 — o. 1800? P: 1 Ekesjön ek Eksjön nek). ", F. led. är träd-
namnet ek, alternativt kollektivet eke n. 'bestånd av ek'. 

Eketången Edsvära sn, Skånings hd kattiyan. — Lilla, Stora Ek (e)-
tången 1689 P: 14 Eketången ek Lilla, Stora Eketången nek. r,‘ Namnet 
är väl en förkortning för *Eketångasjön, innehållande ett höjdnamn 
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*Eketången, vars f. led är eke n. 'bestånd av ek' och vars s. led är sv. 
dial. tånge m. 'lång, smal udde'. 

Eldmörjan Flo sn, Åse hd, samt V. Tunhems sn, Väne hd, Älvsb. 1. 
Intjeja. — Elmörian 1654 1656 Eldmörjan si. 1600t 1742 SO2i 12: 156 

Eldmörian Eldmörjan 1777 P: 45 1799 P: 50 1824 VAH 1824, s. 453 
nek. ^, Sjö på Hunneberg. Namnet är best. sg. av en motsvarighet till 
fsv. eldmgria 'glödande aska'. Det egendomliga namnet står enligt SOÄ 
12: 156, »otvivelaktigt i samband med en förr i orten gängse sägen, att 
invid sjön en gång framrunnit en het massa, »eldmörja», som bränt 
sjöns kanter». 

Elinasjön Holmestads sn, Kinne hd ikitiOn. •-•., »Bottenlös» liten 
sjö å allmänningen Klyftamon. F. led. är dialektal gen. av kvinno-
namnet Elin (västg.-dial. 

Enesjön Brandstorps sn, Vartofta hd riaffin (Ensjön ek), Ene-
sjön, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd Ula, störa n954n (-fdn), 
tillsammans Enesjöarna t•aafija (-fia) (Ene Sjön, Lilla Ene Tern 1718 
P: 29 Ensjöarne L., St. ek Lilla, Stora Enesjön nek). ••••• F. led. är ene n. 
'bestånd av en (Juniperus)'. Stränderna av Enesjöarna i Undenäs voro 
åtminstone 1930 bevuxna med en. 

Eskasjön Älgarås sn, Vadsbo hd k kakn, chkafdn Äskasjön, (kka54n 
öskasjön). — öskesjön ek Äskasjön nek. 	F. led. är dunkel. 

Fallåsasjön se Lättlamp. 
Fillbon Undenäs sn, Vadsbo hd filb4n. — Siö Tern 1718 P: 29 

Filbon ek Filebolången nek. 	Namnet betyder enligt Hellquist, Sjön. 
1:118 f. 'Fill(sjöns) botten', ordet botten här i den från det fvn. botn 
kända betydelsen 'den innersta delen av ett vatten'. Någon sjö med 
namnet Fil! (sjön) finns icke, men man har enligt Hellquist anledning 
att antaga, att det tidigare funnits en sådan, på vilken namnet kunde 
syfta. Sjönamnet sammanställes av Hellquist tveksamt med sv. dial. 
fulla 'trasa' och anses ha en nedsättande innebörd. S. ledens -bon har, 
anser Hellquist, utvecklats ur -botn över mellanstadiet -boan liksom 
s. led. i det fornvästgötska Spaääbon (VGL, s. 288) 'sjön Spadens 
»botten»'. Se härom även LicMn i NoB 1920, s. 11 ff. 

Finnolletärnarna Tiveds sn, Vadsbo hd finolatdna, var för sig 
kallade Nordtärn nötctn och Södertärn 44_04— Norr Tern, Söder Tern 
1718 P: 29 Finnolletärnarne, Norra och Södra ek Finnolletärn N. och S. 
G Finn-011etärnarna nek. ^, F. led. är ett personnamn *Finn-011e. 
S. led. är best. pl. av sockendial. tärn m. 'tjärn'. 

Fisk(a)lösen. Inom länet finnas åtminstone 7 sjöar med detta 
namn: 1 Fredsbergs sn, Vadsbo hd Nkaldsan (Fiskalösen e. 1744 P: 41 
(11/2) Fisklösen Bergman s. 27 Fiskalösen 1807 P: 52 Fiskalösen nek), 
3 Undenäs sn, Vadsbo hd (avser 3 små nära varandra liggande sjöar) 
0.5.14san (Fisk Lösarna 1718 P: 29 Fisklösarne e. 1744 P: 41 (11/2) ek 
Fisklösen G Mellre, Norra, Sönner Fisklösen nek), 1 Halna sn, Vadsbo 
hd (Fisklösen nek), 1 Lyrestads sn, Vadsbo hd (Fiskalösen nek), 
1 Gustav Adolfs sn, Vartofta hd Rskaksan, Pskalesafiin (Fiskelösen e. 
1744 P: 41 (11/2) Fisklösen ek nek). 	Namnet betyder 'sjön som 
saknar fisk'. 

Flaksjön Finnerödja sn, Vadsbo hd fkälildn. — Fla . . 1685 P:13 
Flack Sjön 1759 Bergman kartbil. Flaksjön ek Flacksjön G nek. 
F. led. i detta även på andra håll förekommande namn sammanhänger 
med ordet flak (i t.ex. isflak) och betyder väl 'den av flacka stränder 
omgivna sjön' eller möjligen 'den grunda sjön'. Jfr Hellquist, Sjön. 
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1: 127. Beträffande den senare betydelsen jfr den från 1658 kända be-
tydelsen 'grund (om vatten)' av det med flak närbesläktade lånordet 
flack (enligt Hellquist, Et. ordb., s. 217). Jfr följ. samt det nu för-

svunna fsv. namnet Flatasiö, varom se Knipsjön. 
Flarken. Inom länet finns detta namn på två olika håll, dels som 

namn på en sjö (nr 1), dels som namn på en sjöliknande utvidgning av 
ett sund (nr 2) : 1 Lugnås sn, Kinne hd fikkan (Flärken 1659 P: 11, 
P: 12 Flärcken 1687, 1688 P: 15 Flarken ek G nek), 1 Strö sn, Kållands 
hd fiårlcan (Flarken G Flarkesjön nek). 	Ifråga om nr 1 anser Hell- 
quist, Sjön. 1: 6, s. 8, att namnet bör sammanställas med det av Rietz, 
s. 147 a, från norrl. dial. anförda flark m. 'gungfly, bottenlös myr; träsk'. 
Denna betydelse passar till naturförhållandena kring sjön. Denna är 
särskilt i söder men även i väster omgiven av sankmarker. Däremot är 
en sådan innebörd icke tillämplig beträffande nr 2, som icke beröres 
av Hellquist. Här synes man i stället böra antaga den betydelse hos 
namnet, som torde vara ordstammens grundbetydelse, nämligen 'flata'. 
Såsom Hellquist, a.st., påpekar, återgår flark på en ordstam *flafik-, 
en utvidgning av flad- i östsv. dial. flad n. 'vid och öppen trakt, slätt; 
grund fjärd', flada f. 'stor slätt; inre fjärd', no. dial. flade m. 'flat äng 
eller åker'. Samma ordstam återfinnes i flera norska gårdnamn, av 
vilka märkes det fornnorska *Flaaki (skrivet tu Flaaka), nu Flak, 
vilket enligt NG 14, s. 323, urspr. synes ha tillkommit den i en fjord 
utskjutande och mycket framträdande flata, på vilken gården ligger. 
I frågan om betydelsen förtjänar särskilt att nämnas ett gårdnamn 
Flakken, som enligt NG 15:302, sammanhänger med Flakkene, som är 
namnet på några älvutvidgningar. Se i övrigt NG 8: 162; 11: 178. — 
Skrivningen med ä, Flär(c)ken, i de tre från 1600-talet härrörande 
namnformerna av nr 1 kan förklaras såsom beroende på att den från 
nutida västg.-dial. kända övergången av gammalt ä till a före r var 
fullbordad redan vid denna tid och att man därför kunnat fatta Flarken 
som en dialektal motsvarighet till ett »riksspråkligt» Flärken. Jfr det 
säkerligen på motsvarande sätt uppkomna ä i by- och sockennamnet 
Härja i Vartofta hd av ursprungligt Harga, varom se SOSk 13: 120 f. 

Flatasiö se Knipesjön. 
Flåten Tiveds sn, Vadsbo hd fkiik. — Flåten nek. ", Namnet är 

möjligen en förkortning för *Flottmossas  lön, innehållande ordet flott-
mosse (fsv. flotmose) 'gungfly' (SAOB). Jfr om detta ord i ortnamn 
Sahlgren i NoB 1958, s. 190 f. 

Flämsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn: 1 öglunda 
och Istrums snr, Valle hd frehrdin, firaGnOn (Flensiö 1505 6/11 E 16 s. 1 
Flänsiö B 114 s. 77 avskr. 1500t [Stenasiö Stensiö] Flemsiö 1505 Sahl-
gren, Skagershult, bil. s. 2, 3 annan avskr. Flämsjön Lindskog 5: 59 
Flämsjön ek Flämsj. G Flämsjön nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd 
(Flämsjön nek). 	F. led, är oklar. Om några vaga förmodanden se 
Lindroth i NoB 1917, s. 51. Namnet i Valle hd sammanhänger med 
Flämslätt, som är namnet på en vid sjön belägen gård, skriven Fläm-
säter 1584 (SOSk 12:55 f.). Sjön har i äldre tid även benämnts Stenasjö, 
innehållande en gammal gen. pl. av sten. I det äldre dialektuttalet har 
fl- blivit fr-. En dylik (sporadisk) övergång av kakuminalt 1 till r är 
känd både från västgötska och andra dialekter. Se t.ex. Götlind, Västerg. 
folkm. 2:59 f; 3:33. 

Frisjön Undenäs sn, Vadsbo hd frifin, -54.n. — Frijsiön 1685 P: 13 
Fri Sjön 1718 P:29 Frisiön e. 1744 P:41 (11/2) Frisjön ek nek. 
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Då sjön ligger å hemmanet Friskelstorp, är det frestande att antaga, 
att sjönamnet återgår på ett ursprungligt *Frisksjön, utgörande en för-
kortning för *Friskelstorpasjön. I det antagna *Frisksjön bör k i ställ-
ningen mellan två konsonanter tidigt ha bortfallit. Jfr Frisjön (frikn, 
fripn, frifffn) i Kinds och Marks hdr, Älvsb. 1., som med säkerhet åter-
går på ett-  äldre *Frisksjön (S0Ä. 7:1, s. 277). 

Frusjön Brandstorps sn, Vartofta hd fråfon. "%., Där skall man ha 
sett sjöfrun (54frlika) sitta på ett lakan och kamma sitt hår. 

Fuen Flo sn, Åse hd Sa, Na. 	Liten rund och djup sjö på 
Hunneberg. Namnet är best. sg. av sv. dial. ju f. 'bakdel på människor 
och djur', no. dial. ju (d) f. 'könsorgan på hondjur; bakdel'. Alltså 
jämförelsenamn. 

Fulsjön Finnerödja sn, Vadsbo hd Atirfin. 	Fulsjön nek. •-•., 
F. led. är väl adj. ful i den från fsv., ä. nsv. och sv. dial. kända bety-
delsen 'rutten, stinkande', avseende förruttnad vegetation. 

Fur(u)sjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn: 
1 Istrums sn, Valle hd fiffig:n (Fursjön ek nek Fursj. G), 1 Habo sn, 
Vartofta hd fik:n (Fårsiön 1702 P: 23 Fårsjön e. 1744 P: 41 (11/2) 
1771 VAH Vol. 32:6 Furusjön ek nek Försjön G). ", F. led. är av 
olika ursprung i de båda fallen. I det första är den trädnamnet fur, 
västg.-dial. får (fr), i det senare västg.-dial. före n. 'bestånd av fur', 
vilket klart framgår av de äldre skriftformerna av namnet på den vid 
sjön liggande gården Fårsjö: Fförösyö 1539, Förreszio 1540, Förressiö 
1541 osv., se SOSk 13:99. 

Fyrfötterna Tiveds sn, Vadsbo hd fyrfåtara, -Mara. — Fyrfötterna 
nek. 	Fyra små sjöar. Namnet är väl en oregelmässig förkortning 
för *Fyrfotesjöarna, innehållande sv. dial., även västg.-dial., fyrfota f. 
'ödla', här avseende vattenödlor. Jfr ödlesjön. 

Fillasjön Undenäs sn, Vadsbo hd fiikaidn, 	— Fåla Siön 1718 
P: 29. "•-• F. led. är böjningsform av fåle. 

»Färsiön» se öasjön. 
Fäsjön se Kosjön. 
Fästemöhålet Breviks sn, Kåkinds hd fckdamohitat. 	Liten göl. 

Anledningen till namngivningen är okänd. 
Gagnalösen Halna sn, Vadsbo hd gåenalfkan. Liten sjö. Namnet 

är en bildning till en dialektal motsvarighet gagnalös till riksspråkets 
gagnlös, syftande på att det icke finns någon fisk i sjön. Jfr Gagnå'n 
bland ånamnen. 

Gimmen se Gimmesjön. 
Gimmesjön Härja och Vättaks snr, Vartofta hd jitya54n. — Gimme 

Sjön 1808 P: 51 Gimmenedssjön Ljungström, Vartofta härad, s. 6 Gim- 
men ek G Gimmesjön nek. 	Är en utvidgning av ån Tidan. Namnet 
Gimmesjön innehåller som f. led gård-, urspr. bynamnet Gimmene 
i samma socken, uttalat Gimme (iinp), varom se SOSk 13: 249, vilket i 
sin tur som f. led torde innehålla sjöns namn i dess ursprungliga form: 
*Gim el.dyl., sammanhängande med sv. dial. gim m. och gima f. 'öpp-
ning till en bakugn', fvn. gima f. 'öppning', no. dial. gima f. 'öppning, 
mynning, t.ex. på en påse'. Sjönamnets betydelse torde vara 'gapet, 
öppningen'. Se SOSk a.st. och jfr Hellquist, Sjön. 1: 170 f., med en 
oantaglig uppfattning av förhållandet mellan sjönamnet och gård-
namnet. 
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Gnistholmsflån Strö sn, Kållands hd gnisthamfn. ••••, Vattnet 
kring holmen Gnistholmen. S. led. är best. sg. av ortsdialektens fld m. 
'jämn mark vid strand, som stundom är under vatten'. 

	

Gossesjön Flo sn, Åse hd gi.954n. 	Mycket liten sjö eller damm, 
som ibland fullständigt torkar ut. Ligger uppe på Hunneberg. En gosse 
har kanske drunknat eller dränkts där. 

Gravsjön Sandhems sn, Vartofta hd gr4v54n, gritf4n, gräpfiln. — 
Grafsjön ek Gravsjön nek. Sjönamnet är tidigast betygat i namnet på 
den vid sjön belägna gården Gravsjö, som skrives Graff sziö 1563. 
F. led. är ordet grav i den från fvn. och norska ortnamn kända be-
tydelsen 'grop, fördjupning'. Sjön ligger lågt och har på nästan alla 
håll utom i söder tämligen brant sluttande stränder. Se Hellquist, Sjön. 
1:184, och SOSk 13: 180 f. 

Grubbsjön, Lilla och Stora Daretorps sn, Vartofta hd. Binamn: 
Lillegrubben, Storegrubben lgagricban, störagridpn; tillsammans Grub-
barna grid2a.— Grubben e. 1744 P: 41(11/2) o. 1750? P: 1 L., St. Grubb-
sjön ek St. Grubbsjön G Lille, Store Grubben nek. Namnet samman-
hänger väl med östsv. och no. dial. grubba f. 'grop, hålighet'. 

Grytan. Inom länet finnes detta namn på 3 håll: 1 Eggby sn, Valle 
hd griga (Grytan nek), 1 Varnhems sn, Valle hd grka, 1 Finnerödja sn, 
Vadsbo hd glVa. ••••• Jämförelsenamn. Nr 1 är en liten sjöhåla, belägen 
nära en något större vattensamling, kallad Kätteln (se detta namn), 
nr 2 är en liten, rund och djup sjöhåla, och nr 3 är ett ställe i sjön 
Gryten. 

Gryten Finnerödja sn, Vadsbo hd samt Laxå köping, Grimstens hd 
och Skagershults sn, Edsbergs hd, Ör. 1. gr#ttb„ qrgt. — Grytenn, 
Grytten 1643 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 12 Gryta siöö 1655 P: 6 
Gryta siö 1655? P: 6 Grytten Lacus 1676-79 Sahlgren, Skagershult s. 61 
Grytsiön, Grytsiöö, Gryten (2 ggr) 1678 avskr. Sahlgren, Skagershult 
s. 61 Grythen 1685 P: 13 Gryten, Gryten Siön 1688 Sahlgren, Skagers-
hult s. 61 Grytesiön 1692 P: 19 Gryten Lacus 1696 Sahlgren, Skagers-
hult s. 61 Siön Grytfot el. Gryten 1600t därs. Grytesiön 1702 P: 23 
Gryten, Siön Gryt (h)en (2 ggr) 1709 Sahlgren, Skagershult s. 61 Gryten 
1718 P: 29 Siön Gryten, Grytsiön, Grytesiö 1739 Sahlgren, Skagershult 
s. 62 Grytsiön e. 1744 P:41 (11/2) Gryt sjön 1746 P:32 Grytasiö 1749 
P: 33 Gryten 1759 Bergman, kartbil. Grytesjön 1772 P: 40 Grytsjön 1785 
Fischerström, Mälaren s. 69 Gryten ek nek G. ", Namnet, som är ett 
av våra vanligaste sjönamn, återgår enligt Hellquist, Sjön. 1: 190 ff., 
antingen på ett fsv. *Gryter eller ett fsv. *Gryte eller möjligen *Grytir. 
Enligt Sahlgren, Skagershult s. 63, är det en ellips ur Grytesjö, vilket i 
sin tur motsvarar antingen ett fsv. *Grytesio, där f. led. är ett fsv. 
*gryte n. 'stenhop' (jfr det liktydiga fvn. grdti n. som senare led i 
sammansättningar), eller ett fsv. *Gryte sio, där f. led. är best. form av 
ett mot fvn. grdttr 'stenig' svarande adjektiv. Sjön är ovanligt stenig. 

Gråtälgen se Månsarudssjön. 
Grässjön. Inom länet finnas 3 sjöar med detta namn, samtliga i 

Vadsbo hd: 1 Finnerödja sn grekn (Grässjön ek nek G), 1 Tiveds sn 
samt Askersunds stad, Ör. I. greMn, grief4n (Grässiön 1685 P: 13 Gre- 

	

siön 1689 Felterus' ka Gräf Siön 1718 	29 e. 1744 P:41 (11/2) Gräs 
Siön 1746 P: 32 Gresiö 1749 P: 33 Grässjön 1759 Bergman kartbil. 1771 
VAH Vol. 32:7 1772 P: 40 ek nek G, 1 Älgarås sn grcT?sfg:n, -fin; kallas 
i orten även Ek (e) sjön, se detta (Björksjön ek). ^, F. led. åsyftar väl 
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riklig förekomst av vattenväxter. Sjön i Firmerödja är till stor del 
igenväxt. Jfr följ. 

Grästärnarna Undenäs sn, Vadsbo hd gripsto:nara. — Wringeli-
röfvarne ek. ", Sju små tjärnar ö Stora Trehörningen. Om f. led. i 
Grästörnarna se föreg. S. led. är best. pl. av sockendialektens törn m. 
'tjärn'. Om namnet Wringeliröfvarne se i det följande. 

Gröna ället Gustav Adolfs sn, Vartofta hd gronctAlt.— Gröna ället 
nek. 	Liten vattensamling strax N Hornsjön. S. led. är best. sg. av 
sockendialektens öl! n. 'gräsbevuxet gungfly', i västg.-dial. eljest 'källa 
som aldrig fryser'. 

Grönsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i Valle 
hd: 1 Eggby sn ~Aln (Grönsjön nek), 1 N. Lundby sn grifYin, grifnfeja 
(Grönsjön nek). ", F. led. är adj. grön, som kan åsyfta vass-, starr-
eller lövskogsbevuxna stränder eller förekomst av gröna vattenväxter, 
varigenom vattnet kan förefalla grönt. Skillnaden i fråga om vattnets 
färg mellan Grönsjön i Eggby sn och den i samma sn belägna Svartsjön 
säges i orten vara påfallande. 

Gubbagöljen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd gitbaiickia; kallas även 
Svarta och Svarta hål (se dessa nedan). — Gubbahålet nek. r•-• Där skall 
en gubbe ha blivit dränkt för nära hundra år sedan. S. led. är best. sg. 
av sockendial. gölj (ja f. 'mindre, mycket djup vattensamling, som 
saknar fast botten', urspr. samma ord som riksspråkets göl. 

Gulldammen Tuns sn, Åse hd giAdeintan. r•-• Där skall enligt vissa 
meddelare en guldklocka ha tappats, enligt andra en kyrkklocka. 

Gullekrokasjön, Lille och Store Lerdala sn, Vadsbo hd Ula, störa 
giklakrokaffin, gickakroks54.n, ga5n. — Engelsiön 1749 P: 33 Kulla-
kroks- och Gullhults sjöarne 1759 Bergman s. 27 Lilla, Stora Gulla-
krokssjön nek. ^, Sjöarna ligga vid gården Gullakroken. F. led. i kart-
namnet Engelsiön är oklart. 

Gullflo Varnhems sn, Valle hd gierc5. 	Liten sjö i en åkermark. 
F. led. är ordet gull (guld), men anledningen till namngivningen är 
okänd. Jfr om namn med Gull- som förled Sahlgren i NoB 1935, s. 59 f. 
S. led. är sv. dial. flo m. 'vattenpuss, pöl'. 

GålLsjön, Lille och Store Brandstorps sn, Vartofta hd lg), sti?ra 
019n; tillsammans Gållsjöarna gesaffla. — Gållsjön nek (avser St. G.). 

F. led. är sv. dial. gå!! 'ofruktsam'. Båda sjöarna påstodos i orten 
1927 sakna fisk. 

Gårdsjön. Inom länet finnas åtminstone 3 sjöar med detta namn: 
1 Finnerödja och Hova snr, Vadsbo hd g4fin, gritOn (Gårdsiön 1685 
P: 13 Gårdsjön ek Gårdsj. G), 1 Eggby sn, Valle hd g&dijn Gårdssjön, 
geiOn (kallas även Trädgårdssjön), 1 Skärvs sn, Valle hd gejdn (Gård-
sjön ek Gårdssjön nek). "d F. led. är ordet gård. Samtliga sjöar ligga 
nära bebyggelser. 

Gårsjön Daretorps sn, Vartofta hd ght9n. — Gårsjön ek nek. ^, 
F. led. är sv. dial. går 'smuts; dy'. Sjön har gyttjig botten. 

Gårälgen Halna sn, Vadsbo hd 0nga». — Går-älgen 1759 Berg- 
man, kartbil. Gårelgen ek Gårälgen G nek. 	Om f. led. se  föreg. Sjön 
har dybotten och är omgiven av mossmarker. S. led. är enligt Hellquist, 
Sjön. 1: 201, 250 f., urspr. snarast best. form av ett till fsv. häl 'häll, 
berghäll' bildat adj. *hälligher 'bergig, stenig', mindre sannolikt best. 
form hälghe av fsv. helagher 'helig'. Det första av dessa förslag är 
oantagligt, då det icke passar till naturförhållandena. Bottnen är som 
nämnts dyig, och stränderna äro till större delen sanka. Det andra 
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förslaget är möjligt. Det troligaste är väl dock, att sjön från början 
hetat * Älgs jön, fsv. * Älghsio (r), innehållande djurnamnet älg. Den 
senare utvecklingen kan tänkas ha försiggått antingen så, att *Älgsjön 
genom ellips blivit *Älgen, varefter en sammansättning skett med gör, 
eller så att Gdrälgen är en förkortning för *Gdrälgsjön. Jfr Vristulven 
nedan. 

Gäddegöljen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd jeeclajitha. 	S. led, är 
best. sg. av sockendialektens gölj f. 'göl', varom se Gubbagöljen. 

Gädd(e)sjön. Inom länet finnas åtminstone 3 sjöar med detta 
namn, samtliga i Vadsbo hd: 1 Tiveds sn ykciafin, 2 Undenäs sn 
jeeckf4n, -On (Giäddsiön 1685 P: 13 Gäddsjön G Stora, Lilla Gädd-
sjön nek). 

Gällsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i Vads-
bo hd: 1 Mölltorps sn jan, genom ett sund delad i två delar, Norre 
och Södre nåd, sr a (Giell Siön 1696 P:21 Gällsjön Giällsjö 1759 Berg-
man s. 28 resp. kartbil. Gelsjön ek Gällsj. G Gällsjön nek), 1 Undenäs 
sn jeekfin, -54fn (Gällsjön G nek). 	Sjönamnet är tidigast betygat som 
f. led i namnet på den vid sjön belägna gården Gällsebo, skriven Gelse-
bode 1488, Gelsäbo 1490, Gielsseboo 1545 osv., alltid med begynnande 
G- (se SOSk 11: 2, s. 108). Hellquists mening (Sjön. 1:202), att f. led. i 
Gällsjön, som är ett mycket vanligt sjönamn, är adj. gäll i betydelsen 
'ljudande, dånande' är, såsom påvisats av Sahlgren i NoB 1920, s. 
146 ff., ohållbar, då det i samtliga fall är frågan om ganska obetydliga 
sjöar, som icke kunna dåna och larma. Beträffande samtliga av Hell-
gnist nämnda 17 sjöar med detta namn vill Sahlgren i detta i stället se 
som ursprunglig f. led sv. dial. hjäll i endera av betydelserna 'lövhässja 
(lövhjäll)' eller 'skjul varifrån björnar skjutas'. Även avledningen sv. 
dial. hjälle med delvis samma betydelser, dessutom 'ställning för tork-
ning av nät', anser Sahlgren kunna ingå. I frågan om Gällsjön i Möll-
torps sn synas dock de undantagslösa skrivningarna med G- av gård-
namnet alltifrån 1488 knappast tillåta en sådan tolkning. 

Gölen. Inom länet finnas åtminstone 4 småsjöar eller tjärnar med 
detta namn, alla i Vartofta hd: 2 Bjurbäcks sn (Gölen nek), 1 Nykyrka 
sn (Trollsjön nek), 1 Utvängstorps sn (Gölen nek). Uttal: ja. ", Av de 
båda sjöarna i Bjurbäcks sn kallas därjämte den ena Torpa göl tirpa 
Ok samt Hästgöl(en) hchtyVra, den andra Sundsereds göl sattsas‹ 
efter gården Sundsered; det förra namnet innehåller gammal gen. pl. 
av ett inbyggarnamn *Torpar, bildat till Torpet, som är namnet på en 
närliggande gård. Om dylika bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 
Kartnamnet Trollsjön på sjön i Nykyrka sn är ett modernt turistnamn. 

Hallsjön Böja och Timmersdala snr, Vadsbo hd. — Hallsjön nek. 
F. led. är västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. 
Hammarsjön Sandhems sn, Vartofta hd håntar54.n.— Hammarsjön 

nek. ^, Därinvid har förr legat en hammarsmedja. 
Han(e)sjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i 

Undenäs sn, Vadsbo hd: 1 omkr. 500 m. N gården Boviken (Hane Sjö 
1718 P: 29 Hanesjön ek), 1 strax SV gården Hanefjäll (Hanesiön 1685 
P: 13 Hane Siön 1718 P:29 Hansjön ek Hanesjön nek). Uttal: hin2fin, 
-On; hågfin, 4S. 	Namnet kan i båda fallen fattas på två sätt. Det 
kan vara det ursprungliga namnet på respektive sjöar, och f. led. är då 
fågelnamnet hane, väl i samma betydelse som sv. dial. tjäderhane 
'tjädertupp' (jfr g'årdnamnet Hanehult i Vadsbo, varom se SOSk 11:2, 
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s. 109). Men det kan också tolkas som en förkortning. I förra fallet 
kan det vara en förkortning för * H anebäckas jön; en bäck, kallad Hane-
bäcken rinner från sjön. I senare fallet kan namnet vara en förkort-
ning för *Hanefjällssjön; om läget se ovan. 

Hanksjön Undenäs sn, Vadsbo hd Kiekfly. Binamn: Spdndalssjön 
speiridasfln. ‘•••• F. led. i Hanksjön är hank 'handtag' m.m. Säkerligen 
jämförelsenamn. F. led. i Spdndalssjön är gen. av gårdnamnet Spdn-
dalen. 

Haraflogen Hömbs sn, Vartofta hd hiyafnjan. — Haraflogen nek. 
Liten vattenhåla å skogen Hömska mo, som anses vara den bästa 

harmarken i socknen. 
Hartarmen Tiveds sn, Vadsbo hd h4.tårman. •••-, Liten sjö. Jäm-

förelsenamn. 
Hattaren öglunda sn, Valle hd /båtar,. — Hattaren nek. 	Liten 

rundaktig sjö. Namnet är en bildning till ordet hatt. Jämförelsenamn. 
Jfr följ. 

Hatten Eggby sn, Valle hd hdtan. Binamn: Husarhatten hus4rhedan 
och Officershatten nps4hdtan. 	Liten trekantig sjö. Liknar till formen 
en gammaldags trekantig officershatt. Jfr föreg. 

Hav Bergs sn, Vadsbo hd hgv. Binamn: Overtorpa hav ,jvahrpa h4v. 
Liten vattensamling å byn Övertorp. Ironiskt namn. 

Havsjön, Lille och Store Daretorps sn, Vartofta hd lblahdyen, störa-
hcifon; tillsammans Havs jöarna kåpa. — [Laksiön 1702 P: 23] Hak-
sjön (avser St. H.), Hafsiön (avser L. H.) e. 1744 P: 41 (11/2) St., L. 
Hafsjön ek St. L. Havsjön G Store, L. Havsjön nek. ", Sjönamnets 
äldsta namnformer äro bevarade i de äldsta namnformerna för den 
vid de båda sjöarna belägna gården Havsjöberg. Gårdnamnets förra 
led skrives Haxe- och Hagsa- 1540, Haxie- och Hax- 1548, Haxe- 1564 
och ännu 1641 osv, samt uttalas hizissa- (se SOSk 13:50). Sjönamnet 
är sannolikt ett ursprungligt fsv. *Haghsio (r), vars f. led är fsv. 
hagh n., sv. dial. hag 'inhägnad, gärdesgård', eller gammal samman-
sättningsform (jfr fvn. bogmaår 'bågskytt' till bogi m. 'båge') av fsv. 
haghi n., sv. dial. hage i samma betydelse. Ordet hag eller hage ingår 
i ett stort antal sjönamn (se Hellquist, Sjön. 1: 209 med en säkerligen 
oriktig förklaring) och betecknar väl i dessa, såsom föreslås av H. Ståhl 
i SOSk 13, a.st., ett stängsel, som går ut ett stycke i vattnet på en 
ägogräns för att hindra kreaturen från att ta sig över på andra sidan. 
Gränsen för häradsallmänningen Hökensås går mitt igenom Store och 
Lille Havsjön. Hur skriftformen Hav- uppkommit är ovisst. 

Hemsjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn, 
båda i Tiveds sn, Vadsbo hd: 1 på gränsen till Undenäs sn hbnifin, 
(ösiön 1685 P:13 1718 P:29 e. 1744 P:4! (11/2) öds Sjön 1759 
Bergman kartbil. Ösjön ek Hemsj. G Hemsjön nek), 1 N sjön Dagstärn 
hbfrtfin, även kallad Kvarnsjön kvitnfin. 	Den äldsta namnformen 
för nr 1 är ösio 1388, nu ()sjö, som är namnet på en vid sjön liggande 
gård, varom se SOSk 11: 2 s. 155. Namnet ()sjön beror på att sjön har 
en enda ö. Namnet Hemsjön, som finns på många andra håll, betyder 
'den närmast gården eller torpet etc. belägna sjön'. Beträffande nr 2 
är gården Fallet den ifrågavarande gården. 

Herrsjön Böja och Låstads socknars andel i allmänningen Klyfta-
mon, Vadsbo hd hcbYn, hck154n. — Herrsjön ek. ,•-• F. led, är oklar. 

Himlamp Tiveds sn, Vadsbo hd hirplamp, itjgamp Hynnlamp. — 
Hundlamp ek Himlamp nek. (%'' F. led. kan enligt G. Pellijeff vara ett 



17 

fi. adj. him(m)e el. himeä 'dunkel, skum, oklar'. S. led, är urspr. fi. 
lampi 'tjärn'. 

Hjortesjön Finnerödja sn, Vadsbo hd 042.fin. — Hjortesjön nek. 
F. led. är väl kompositionsform av västg.-dial. hjorter 'hjortron'. 

Jfr följ. 
Hjorttärn(en) Undenäs sn, Vadsbo hd "tri.— Hjorttärn ek Hjort- 

tärnen nek. 	F. led. återgår väl på ett äldre Hjorte-, kompositions- 
form av västg.-dial. hjorter 'hjortron'. Jfr föreg. 

Holken. Inom länet finnas åtminstone 3 mindre vattensamlingar 
med detta namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd hikkan, 1 Skånings-Åsaka 
sn, Skånings hd 10kan, hanakra hg,* Ranåkra holk, 1 Undenäs sn, 
Vadsbo hd luigflo,i. ", Namnet är best. sg. av västg.-dial. holk m. 'hölj, 
källa; mindre vattensamling, pöl; nästan bottenlöst ställe i vatten-
dränkt, dyig mark, ställe i sank mark där det bär igenom'. 

Holmasjön se Hökesjön. 
Holmsjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn, 

båda i Tiveds sn, Vadsbo hd: 1 vid hmnt Holmsjötorp (Holmsiön 1685 
P: 13 Holm Sjön 1718 P: 29 Holmsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Holm Sjön 
1759 Bergman, kartbil. Holmsjön ek nek), 1 å hmnt Trösslingstorp 
m.fl. (Holmsjön ek Lilla Holmsjön nek). Uttal: hidrmfg:n,hinniän.^-,  Nr 1 
har mer än 20 holmar. Nr 2 har en enda holme. 

Hornborgasjön Gudhems o. Valle hdr IteatnbariaRfn, 12(373bn:74.4n. — 
Lcalne o. 1325 VGL s. 291 Lodhenä o. 1470, sl. 1400t VGL s. 291 not 58 
Lodnan 1560 Rasmus Ludvigsson s. 60 Lonen 1626 A. Bureus' ka 
[Lönnen Lacus 1644-47 P2: 77] Lonen 1650 Wexionius Epitome s. B 
1 b Lunden-Lacus o.m. 1600t P: 3 Lunden Lacus 1655 P: 8 Lunnen 
Lacus 1659 P: 10 Lunern 1689 Felterus' ka Stora Lunden 1692 P: 19 
Lunden 1702 P: 23 Hornborga-siön Lonen 1741 Tuneld s. 170 1  Lunden 
1746 Tuneld s. 191 Lunden eller Hornborga-Sjön 1762 Tuneld s. 256 
Lunden 1768 VAH Vol. 29 ka Tab. VIII Lunden eller Hornborgia siön 
1772 P:40 Hornborga sjön 1773 P:4! (11/1) P:42 Stor-sjön 1794 
Lunden 1797 VAH Tom. 18 ka Tab. I Hornborgasjön ek G nek. ", De i 
VGL förekommande namnformerna anses felaktigt av Schlyter och 
efter honom tveksamt av Hellquist, Sjön. 1, s. 382 åsyfta sjön Lönem i 
Redvägs hd, Älvsb. 1. Det kan dock icke råda det minsta tvivel om att 
det är Hornborgasjön som avses. Sjöns äldsta namn är alltså fsv. 
Lodhne, vilket är den bestämda formen av fsv. adj. lodhen, biform till 
ludhen, nsv. luden, här i betydelsen 'bevuxen med vattenväxter' (jfr det 
motsvarande fvn. loöinn 'gräsbevuxen'). Se Hellquist, aa, s. 382. Nam-
net Hornborgasjön innehåller som f. led by- och sockennamnet Horn-
borga. 

Hornsjön Gustav Adolfs sn, Vartofta hd hör54n, himkn. — Horn-
sjön 1702 P: 23 e. 1744 P: 41 (11/2) Hornsjön ek nek G. ", F. led. 
åsyftar väl de båda uddar, som gå ut i sjön från den norra stranden. 
Se även Osten nedan. 

Horsagöljen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd hibsajat ja. Binamn: 
Horsa kisa. — Horsagöljen nek. ^a F. led. är sv. dial. hors 'häst'. 
S. led. är sockendialektens gölj f. 'göl'. 

Hulefly se Bjursjön. 
Hulesjön. Inom länet finnas åtminstone 3 sjöar med detta namn: 

2 Undenäs sn, Vadsbo hd hgraf4n, -On (den ena kallas därjämte 

1  Lonen uppfattas av Tuneld som en annan sjö än Hornborgasjön ännu 1793. 
2 Skaraborgs Itin XVII 
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Korpasjön kittpafin, -On), 1 Falköpings stad samt Marka sn, Vilske 
hd, numera vanligen Stadssjön (Hulesiö 1655 P: 4 Hulsiön 1714 P: 26 
Håhlsjön 1772 P: 40 Hulesjön ek nek). •••-• F. led. är antingen best. form 
av västg.-dial. hul (fsv. häl) 'ihålig', här i betydelsen 'djup', eventuellt 
'liggande i en håla', eller gammal böjningsform av västg.-dial. hula f. 
(fsv. häla) 'håla, grop'. 

Humsjön Undenäs sn, Vadsbo hd Yorfin, 	— Hum Siön 1718 
P: 29 Humsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Humsjön ek nek Humsj. G. 
Namnet är tidigast betygat såsom ingående i gårdnamnet Humsjöhult, 
skrivet Humsahultt 1582 Humsiöhul(1)t 1600 1611 1629 (se SOSk 11:2, 
s. 167). F. led. i det även på andra håll förekommande sjönamnet är 
väl, såsom antages av Hellquist, Sjön. 1:236, den ordstam, som före-
ligger i fvn. häm 'skymning', hämr 'skum, halvmörk', no. hume m. 
'dunkelhet, mörker'. Jfr SOV 2: 56; 6:92. 

Hunaren Sandhems sn, Vartofta hd «man. Binamn: Lugnåsasjön 
löenetsa54n. — Hunarn ek. ", Namnet Hunaren är givet efter byn 
Hunared, binamnet efter ett för länge sedan avhyst torp Lugnets. 

Hundlamp se Himlamp. 
Hundsjön, Lille Finnerödja o. Hova snr, Vadsbo hd UP hitfin,  -54n och Store hiornn, 	L., St. Hunnsjön ek Hundsjön nek. 

F. led. är väl hund, men anledningen till namngivningen är okänd. 
Husarhatten se Hatten. 
Hyltesjön Agnetorps sn, Vartofta hd hålta». Binamn: Svartsjön 

svågdn. — Hylten 1702 P: 23 Hyltesjön ek nek. 	Belägen å hmnt 
Hyltan. Har mörkt vatten. 

Häljedammen Tängs sn, Åse hd hieeaddlyan, hea.jastadetman. — 
Namnet är en förkortning för *Häljestenadammen. Dammen är belägen 
å Häljestena by. 

Hällefly Vättlösa sn, Kinne hd heelaN.• — Kåpe fly 1659 P: 11 
Kop fly 1659 P: 12 Hellefly ek Hällefly G nek. 	F. led. i både Hälle- 
fly och Kdp fly, Kop fly är oklar. S. led. är sv. dial. fly n. 'kärr; vatten-
dränkt äng; vattensamling'. 

Härsvattnet Älgarås sn, Vadsbo hd hd.svettna(1). — Hellerva . . 1702 
P: 23 Hälsvattnet e. 1744 P: 41 (11/2) 1807 P: 52 Hertsvattnet ek Härs- 
vattnet G nek. 	F. led. är oklar. 

Hästasjön Härja sn, Vartofta hd Ues.takn. — Hästasjön Häst-
sjön 1808 P: 51 Hästsjön ek Hästasjön G nek. 

Hästatärnen Tiveds sn, Vadsbo hd lickstaktn. — Hästatärnen nek. 
S. led, är sockendialektens tärn m. 'tjärn'. 

Hästehöljen Kvänums sn, Skånings hd hcbtahitea. 	Liten håla 
med vatten. S. led. är best. sg. av västg.-dial. hölj f. 'djup håla i sjö 
eller vattendrag'. 

Hästgöl(en) se Gölen. 
Hästskon Istrums sn, Valle hd heOcöti. — Hästskon nek. ", Anses 

likna en hästsko. 
Hiike(s)sjön Habo sn, Vartofta hd 1141ca5én, 	— Holmasiön 

1702 P:23 e. 1744 P:41 (11/2) Holma- eller Högsjön 1771 VAH Vol. 
32: 6 Höksjön ek Hökesjön G nek. 	F. led. i namnet Holmasjön är 
gammal böjningsform av ordet holme, åsyftande det förhållandet, att 
det i sjön finns en enda holme. Namnet Höke(s)sjön korresponderar 
med Hökesdn, som är namnet på en från sjön kommande å. F. led, är 
besvärlig att komma till rätta med, då man icke vet, vilket av de båda 
namnen som är det primära. Frågan kompliceras ytterligare av att det 
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vid ån finns en numera obebyggd gård med namnet Högsbäck. Den är 
omtalad redan i medeltida handlingar, samtliga original, och skrives 
där Höxbäk 1399, Höxbeck 1466 och Höxbek 1496 (se SOSk 13: 102). 
Tydligen är detta åns gamla namn. Dess förled är oklar. Man skulle 
gärna vilja se ett språkligt samband mellan denna och förleden i åns 
nuvarande namn, men tanken på ett dylikt samband synes icke kunna 
upprätthållas. Under sådana förhållanden måste frågan om såväl sjö-
namnets som ånamnets tolkning lämnas öppen. 

Höljvattnen Tiveds sn, Vadsbo hd hithvåtna.— Helgwattnet 1718 
P: 29 Höljevattnet ek nek. 	F. led. är västg.-dial. hölj f. 'djup håla i 
sjö eller vattendrag'. Sjön har flera djupa, sumpiga ställen. 

Hötärn(en) Tiveds sn, Vadsbo hd iditckn. — Hötärnen nek. 
Liten sjö i en mosse. Namnet är väl en förkortning för *Hömossetärn 
eller *Hömgretärn el. dyl., innehållande ett ortnamn *Hömossen eller 
*Hömyren el. dyl., avseende en mosse där man brukar bedriva slåtter. 
Jfr Hömossarna och Hömyren i Nordmarks hd, Värml. 1. (SOV 15: 71; 
14: 161) . 

Ibbesjön Daretorps sn, Vartofta hd ilpf4n. — Ibesiön b. 18001 P: 1 
Ibbesjön ek nek G. ", F. led. är dunkel. 

Igelsjön, Iglasjön. Inom länet finnas åtminstone 6 sjöar med ett-
dera av dessa namn: 1 Grevbäcks sn, Kåkinds hd igka54n, igakOn (Igla-
sjön nek), 1 Eggby sn, Valle hd igkaJdn (Iglasjön nek), 1 Häggums sn, 
Valle hd igkajfjn, igka54n (Iglesj. nek), 1 Skärvs sn, Valle hd igka54n 
(Iglasjön nek), 1 Töreboda köping, Vadsbo hd igfajdn (Igelsjön ek 
Iglasjön nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd igkajdn, -fan (Igelsjön ek). 
Härtill kommer Igelsjösjöarna, två sjöar i Lerdala sn, Vadsbo hd 
iljoRra (Igelsjön ek nek). ^, Den tidigast betygade skriftformen av detta 
sjönamn är Igelsiö 1559, vilket tillkommer en gård, som är belägen vid 
den mindre av de båda ovannämnda sjöarna i Lerdala sn. Om gård-
namnet se SOSk 11: 2, s. 87. Namnets f. led är djurnamnet igel. 

Iglafallssjön Undenäs sn, Vadsbo hd grafalsfin, 	— Ilaf als 
Siön 1718 P: 29 Ilafalssiön e. 1744 P: 41 (11/2) Iglefallsjön ek Iglafalls- 
sjön nek Iglafallssj. G. 	F. led. är gen. av ett ortnamn *Iglafallet, 
vars f. led kunde vara gammal gen. pl. av ett till gårdnamnet Igel-
bäcken bildat inbyggarnamn *Iglar (jfr beträffande bildningen Bängla-
sjön ovan). S. led. är fall i betydelsen 'svedjefall'. 

Ilar(e)sjöarna Finnerödja sn, Vadsbo hd gar(a)fia. — Ilarsjöarna 
nek. 	F. led. är väl en utvidgning med -are av ett ursprungligt Iglo- 
till djurnamnet igel. 

Imsen se Ymsen. 
Inoren Tiveds sn, Vadsbo hd in. e•-• Liten sjö ö Ormsjön. 

Ligger i Inoramossen. Vilket namn som är det primära är ovisst. 
Namnelementet Mor- är dunkelt. 

Insjöarna Strö, Sunnersbergs och Otterstads snr, Kållands hd 
itkka. 	Sjöliknande utvidgningar av Ullersundet. Namnet betecknar 
dessa såsom liggande inåt fastlandet resp. Kållandsö i jämförelse med 
öppna Vänern utanför. 

Jungfrusjön. Inom länet finnes detta namn använt om 3 sjöar: 
1 Bjärka sn, Gudhems hd Jittlfrufgf:n. 2 N. Lundby sn, Valle hd lga, stO.ra 
jiortfru54n (Stora Jungfrusjön nek). ^, Möjligen avser f. led. sjörån, 
som med en omskrivande benämning även kallas jungfrun (se Sahlgren 
i NoB 1915, s. 136 f.). Jfr Jungfrun som holmnamn. 
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Jämnesjä(n) Lekåsa sn, Barne hd, V. Bitterna sn, Laske hd, Skar. 1. 
samt Eggvena sn, Kullings hd, Älvsb. 1. 'imma 54, jåtynajhn. — Jamsiön 
1655 P: 5 [Jemsion 1655 P: 7] Jamsiön 1702 P: 23 Jämnesjön 1772 
P: 40 Jemne sjön ek Jämnesjön nek. ", F. led, är adj. jämn, avseende 
de i allmänhet sidlänta stränderna. 

Järnsjön Mölltorps sn, Vadsbo hd An§f4n. Jernsjön ek Järnsjön 
nek. ^, F. led. är väl metallnamnet järn, men anledningen till namn-
givningen är obekant. Kanske man tagit sjömalm där. Jfr det värm-
ländska sjönamnet Järnsjön (SOV 9:90) och Hellquist, Sjön. 1:285. 

Järsjön se öasjön. 
Kajsasjön Bjärka sn, Gudhems hd kci2sa54n. 	En liten vatten- 

samling å Dagsnäs. 
Kallsjön Daretorps sn, Vartofta hd lukbh. ,•-• En tjärn i den s.k. 

Kallemossen. Sjönamnet torde vara en förkortning för *Kallemossa-
sjön. 

Kalmedammen Flo sn, Åse hd Idarmadcinlan. ••••, Dammen har enligt 
en upptecknare »växter med liljebladsliknande blad». Tydligen avses 
kalmusroten eller kalmeroten (Acorus calamus), som har sådana blad 
och växer här och där i dammar i södra och mellersta Sverige. 

Kalven, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd Wa, störa kcikvv„; 
tillsammans Kalvarna lciztva. — St. Kalfven ek Lilla, Stora Kalven nek. 

Namnet Kalven tillkommer från början Store Kalven, som ligger 
omedelbart söder om den mycket större sjön Björkelången. Detta 
namn, som är ett jämförelsenamn, är mycket vanligt som benämning 
på en mindre sjö, som ligger nära en större. Se Hellquist, Sjön. 1: 290 ff. 

Kambladsjön se Kannebladsjön. 
Kambsjön se Sjötorpasjön. 
Kamm(e)hav se Sjötorpasjön. 
Kammersrosedammen N. Härene sn, Kinnefjärdings hd luima&- 

hosadeny. an. Utgrävd damm å Bronäs. Enligt en meddelare är namnet 
»efter en växt». Möjligen avses antingen kalmusroten eller näckrosen. 
Jfr Kalmedammen ovan samt följ. 

Kannebladsjön Tiveds sn, Vadsbo hd kcimbkafin. — Kannebla 
Sjön 1718 P: 29 Kannebladsjön nek. 	F. led. är sv. dial. kanneblad 
'näckros (blad) '. Enligt upptecknaren har ortsdialekten »kamblad 'näck-
rosblad'». Det växer näckrosor i sjön. 

Kappsäcken Eggby sn, Valle hd kåpsdk.an. — Kappsäcken nek. 
Liten avlång sjö å Höjentorp. Anses i orten likna en kappsäck. 

Karbosjön Brismene och Börstigs snr, Frökinds hd leitrboffin. — 
Wänersiö 1714 P: 27 Karbosjön nek. ", Vid sin behandling av namnet 
i Sjön. 1:294 utgår Hellquist från namnformen Karbon, som han 
säger sig ha fått en uppgift om och som är det enda namn på sjön, 
som han över huvud taget nämner. F. led. är enligt Hellquist ordet 
kar 'kärl', avseende en jämförelse med ett kar, och s. led. urspr. botten 
i samma betydelse som ordet har i fvn. dalbotn 'innersta delen av en 
dal'. Vad denna komposition skulle ha för innebörd nämnes ingenting 
om. Hellquists förklaring är ohållbar. Sjöns namn är icke Karbon 
utan Karbosjön, vilket är det enda namn, som upptecknats i orten, 
och detta namn är utan minsta tvivel sekundärt i förhållande till 
Karbon eller Karbomossen, som den stora mosse kallas, i vars mitt den 
obetydliga sjön är belägen. Om mossnamnet se bland terrängnamnen. 
Omöjlig är även en tolkning av H. 0. Östberg i Språk och stil 1916, 
s. 1 ff. Kartformen Wänersiö 1714 återgår väl på ett äldre namn 
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Vänern, givet i skämtsamt ironiskt syfte. Om Vänern och Vättern som 
skämtsamma namn på små, obetydliga sjöar och tjärnar se SOV 3: 76, 
85. Jfr Vättersjön nedan. 

Karsjön, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd /49, stOya kijfin, 
-54n. Binamn för Lilla K.: Torpas lön tårpafin, -f4n. — L., St. Karsjön 
ek Lilla, Stora Karsjön nek. 	F. led. i det även på andra håll före- 
kommande Karsjön är väl, såsom antages av Hellquist, Sjön. 1:61, 
ordet kar 'kärl': så även A. Janzai i NoB 1940, s. 145. Jfr SOÄ 9: 1, 
s. 260, SOV 8:97 f., samt Limkaret nedan. Jämförelsenamn. Det ur-
sprungliga namnet har väl varit *Karet. 

Kassvikesjön Strö sn, Kållands hd kagm1ca0n. 	Så kallas en del 
av den sjöliknande utvidgning av Ullersundet, som benämnes Kävel-
stocken (om denna se nedan). F. led. är torpnamnet Kassviken (Katze-
wiken 1741), varom se Friberg, Studier, s. 65. 

Kattedammen. Inom länet finnas åtminstone 6 dammar med detta 
namn: 1 Börstigs sn, Frökinds hd, 1 österplana sn, Kinne hd, 1 Husaby 
sn, Kinnefjärdings hd (Kattedammen nek), 1 Hjo sn, Kåkinds hd 
(Kattedammen nek), 1 N. Vånga sn, Skånings hd, 1 Flo sn, Åse hd. 
Uttal: kittaddglan. 	Namnet avser väl i allmänhet dammar, där man 
har dränkt katter. Jfr följ. 

Katteflon. Inom länet finnas åtminstone 4 smärre vattensamlingar 
med detta namn: 1 Breviks sn, Kåkinds hd, 2 Mölltorps sn, Vadsbo hd, 
1 Ransbergs sn, Vadsbo hd (Katteflon nek). Uttal: kåtaNn. 	S. led. 
är best. sg. av västg.-dial. floe m. 'stillastående vattensamling'. I ett 
par av fallen föreligger uppgift om dränkning av katter. Jfr föreg. 
och följ. 

Kattesjön Eggby sn, Valle hd kata,14n. — Kattesjön nek. 	Liten 
sjöhåla å Höjentorp. Man har väl dränkt katter där. Jfr föreg. och följ. 

Katthålan Älgarås sn, Vadsbo hd kcithig.a. — Katthålan nek. ^, 
Man brukade förr dränka katter där. Jfr föreg. 

Kaveln Flo sn, Åse hd kåpan. 	Avlång djup sjö på Hunneberg. 
Namnet är troligen ett jämförelsenamn. Sjön har liknats vid en kavel 
(brödkavel). Jfr Kävelstocken nedan. 

Kirtadammen Lerdala sn, Vadsbo hd kitadanian (uppteckning från 
1898-99). ^, En damm eller göl. F. led. är dunkel. 

Klevasjön se Klädsjön. 
Kloekhöljen Älgarås sn, Vadsbo hd kkitkiticha. — Klockhöljen 

nek. ", Liten sjö V Abborrsjön. F. led. är kompositionsform av klocka, 
men anledningen till namngivningen är okänd. S. led. är västg.-dial. 
hölj f. 'djup håla i sjö eller vattendrag'. 

Klådavadet Kinneveds sn, Frökinds hd kketavdt. En omkr. 75 m. 
bred vattensamling. F. led. är kompositionsform av västg.-dial. kläde 
(kk4a) m. 'klåda'. När kreaturen gingo i där, brukade de enligt uppgift 
i orten få klåda. S. led. är best. sg. av vad n. 'vadställe'. 

Klädsjön Undenäs sn, Vadsbo hd larrnn, 	— Klefva sjön ek 
Klevasjön nek. ^, F. led. i det även på andra håll förekommande nam- 
net Klädsjön är väl kompositionsform av kläder. Man har väl tvättat 
kläder där. Jfr Klädestjärnet SOÄ 15:111: »Namnet är föranlett därav, 
att vid stranden är ett tvättställe». Vid Kläsjön i Lerbäcks sn, Kumla 
hd, ör. 1., har gården Kolslätt sitt tvättställe; se Brevner, Sydöstra 
Närkes sjönamn, s. 165. Kartformen Klevasjön är uppenbarligen en 
förkortning för *Klevakullasjön. Sjön ligger strax söder om höjden 
Klevakullen. Jfr Tvättsjön s. 40. 
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Klämmen. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn: 
1 Hova sn, Vadsbo hd larcktpan (Klämmen . . 1685 P:13 Klämmen ek 
nek), 1 N. Lundby sn, Valle hd lariettan, kkertaffin Klämmasjön 
(Klämmasjön nek). Dessutom användes samma namn om den syd-
östliga viken av Gårdsjön i Hova sn (Klämmen nek). Namnet sam-
manhänger med sv. dial. klämma f. 'trång plats mellan två berg' m.m., 
no. dial. klemma f. 'trång klyfta', snarast på så sätt, att den ursprung-
liga namnformen är *Klämn-tesjön, varav genom ellips Klämmen. Till 
sistn. namn har bildats Klämmasjön. 

Knaggen Daretorps sn, Vartofta hd knågan. — Knaggen b. 1800t 
P: 1 ek nek. 	Namnet är oklart. 

Knipesjön Nykyrka och Habo snr, Vartofta hd knipafgin. — Flata-
siö 1481 10/10 RAP Flata Siöö 1645 P: 3 S . . tsiön 1702 P: 23 Knipsiön 
Slättsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Slätt- eller Knipsjön Knipsjön 1771 VAH 
Vol. 32:6 Knipsjön ek Knipesjön G nek. ^i Sjöns äldsta namn är fsv. 
Flatasiö, innehållande best. form av adj. flat. Betydelsen kan vara 
antingen 'sjön där vattenytan ligger flat, dvs, jämn och obruten (där-
för att det icke finns några öar och holmar)' eller 'den av flacka strän-
der omgivna sjön' (jfr betr. dessa båda betydelser Hellquist, Sjön. 
1: 128) eller slutligen 'den grunda sjön'. Om sistn. betydelse se Sahl-
gren i SOSk 13: 170, som erinrar om flat tallrik motsatt djup tallrik; 
jfr även den betydelse 'grund (om vatten)', som adj. flack har i ä. nsv. 
enligt Hellquist, Et. ordb., s. 217. Alla tre tolkningarna stämma med 
naturförhållandena. F. led. i Knipesjön är böjningsform av Knipan, som 
är namnet på en vid sjön liggande gård. 

Knösasjän Edsvära sn, Skånings hd kn4.94.4n. — Knösasjön nek. 
Å hmnt Knösen. 

Kodöden. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i Vads-
bo hd: 1 Tiveds sn, 1 Firmerödja sn. Uttal: kdokti. Skriftform (gäller 
båda sjöarna): Kodöden nek. 	Om båda sjöarna berättas, att kor 
gått ner sig i dem. Jfr Baggadöden och T juradöden. 

Kolsjön Ledsjö sn, Kinne hd och Istrums sn, Valle hd ki«, /cityn, 
kip. Binamn: Kdtesjö ktitt254.. — Kullsiön 1687 [Kuhlsion] 1688 P:15 
Kullsjön ek nek. 	F. led. är ordet kol i betydelsen 'svart som kol, 
kolsvart'. Om kol som förled i ortnamn med denna innebörd se LioMn 
i NoB 1916, s. 117, not 2. 

Komme haf se Sjötorpasjön. 
Kopparsjön Breviks sn, Kåkinds hd samt Mölltorps o. Ransbergs 

snr, Vadsbo hd Icipa(r)On, kiiparOn. — Bergsioar (gen.) 1225 SD 1: 228 
or. Biursiö 1505 6/11 E 16 s. 1 [Bursiö B 114 s. 77 avskr. 1500t] Biur-
siö 1505 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 2 annan avskr. Biörsiö 1655 P: 6 
Björnsiön 1655 P:8 Biör Sjön 1696 P:21 Biör . . siön? 1702 P:23 
Biörsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Biörsiö 1749 P: 33 Björ Sjön 1759 Berg- 
man, kartbil. Björsjön ek Kopparsj. G Kopparsjön nek. 	Sjöns äldsta 
namn är fsv. Bärghsiör 'bergsjön'. Sjön är omgiven av berg. Se Vft 
V: 7-8, s. 73, not 17. Kallades sedan Bjursjö. F. led. i detta namn är 
fsv. biur 'bäver'. F. led. i det numera använda namnet Kopparsjön 
är väl metallnamnet koppar, men anledningen till namnet är obekant. 

Koppfly se Hällefly. 
Korpalamp Tiveds sn, Vadsbo hd lairp(a)/åttp. — Hundlamp ek 

Korplamp nek. ‘Nd F. led. är (gammal böjningsform av) fågelnamnet 
korp. S. led. är urspr. fi. lampi 'tjärn'. 

Korptjärn se Abborragölen. 
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Korssjön, Lille och Store Älgarås sn, Vadsbo hd lga, stbra kg.g4n. 
— Storsjön 1807 P: 52 La, St. Korssjön ek Lille, Store Korssjön nek. •••• 
F. led. är väl ordet kors, men syftningen är oviss. Jfr Korstjärn(et) på 
två håll i Värml. med likaledes oklar syftning av f. led. (SOV 6:95; 
9: 93) . 

Kosjön. Inom länet finnas åtminstone 4 sjöar med detta namn: 
1 Undenäs sn, Vadsbo hd /cdf4n, -On. Äldre binamn: Daniels fäsjö 
dätitzeels fcAfi. (Fäsjön ek Kroksjön nek), 1 N. Lundby sn, Valle hd, 
1 Varnhems sn, Valle hd kbOn (Kosjön nek), 1 Daretorps sn, Vartofta 
hd (Kosjön nek). ^i Namnet säkerligen efter kor, som gått ner sig. 

Kroksjön. Inom länet finnas åtminstone 9 sjöar med detta namn: 
1 N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd kr9:10(n) (Krook Siön 1705 P: 24 Krok- 
sjön ek nek), 1 N. Vånga sn, Skånings hd krigiOn (Kroksjön ek nek), 
1 Amnehärads sn, Vadsbo hd kr(31c5n (Kroksiön 1690 P:17 Krok 
Skiärn 1702 P: 62 Krokkierr Sjön 1759 Bergman, kartbil. Kroksjön ek 
nek), 1 Tiveds sn, Vadsbo hd krcilsOn (Kråksiön 1718 P: 29 Kroksjön 
ek nek G), 2 Undenäs sn, Vadsbo hd krölsfin, -On; kräfkin, -On (båda: 
Kroksjön ek nek), 1 Älgarås sn, Vadsbo hd krOkOn (Kroksiön e. 1744 
P: 41(11/2) Kroksjön 1771 VAH Vol. 32:7 ek nek Kroksj. G), 1 Istrums 
sn, Valle hd (Kroksjön nek), 1 Daretorps sn, Vartofta hd kröls,kn 
(Kroksjön 1877 Ljungström, Vartofta härad, s. 6 ek nek G). Härtill 
komma Kroksjöarna dels i Tiveds sn, Vadsbo hd samt i Ör. I. krälpfia 
(lga Lille, sira Store krdisfkin), krölsfotctnara Kroksjötärnarna (Krok-
sjöarna nek), dels i Gustav Adolfs och Habo snr, Vartofta hd kröldpfta 
(Kroksiön e. 1744 P: 41 (11/2) (avser den norra av de båda sjöarna) 
Krok sjöarna 1772 P: 40 N., S. Kroksjön ek N., S. Kroksj. G Norra, 
Södra Kroksjön nek). 	Namngivningsgrunden är i samtliga fall 
sjöarnas form. 

Kroktärnen Tiveds sn, Vadsbo hd kröktån. — Kroktärn ek G 
Kroktärnen nek). 	F. led. är ordet krok. S. led. är obest. eller best. 
sg. av sockendial. tärn m. 'tjärn'. Tjärnen är mycket krokig. 

Kroppedammen. Inom länet finnas åtminstone 3 dammar med 
detta namn, samtliga i Viste hd: 1 Slädene sn, 2 Tängene sn; ytterligare 
en har tidigare funnits i sistn. sn. Uttal: kripaddtzan. ,,,  F. led. är gam-
mal böjningsform av fisknamnet kroppa 'ruda'. 

Kropp(e)sjön Daretorps sn, Vartofta hd kriv(a)54n (Kroppsjön ek 
nek). 	Om f. led. se  Kroppedammen. 

Krill/sjön Tiveds sn, Vadsbo hd knidOn. Binamn: Kråksjöarna 
kr6kfiga, och Kråk(e)vattnen kr4k(a)vdtna. — Kråkvattnet 1685 P: 13 
Kråksiön e. 1744 P: 41(11/2) Kråkvattnet ek Kråkvattnen G Kråksjön 
nek. •-%, Den äldsta namnformen är bevarad i Kråckewattnet 1685, nu 
Kråkvattnet, som är namnet på en vid sjön liggande gård, varom se 
SOSk 11: 2, s. 153. F. led. är fågelnamnet kråka. De alternativt använda 
pluralformerna Krdks j öarna och Kråk (e) vattnen lbero på att sjön 
genom ett par smala sund på ömse sidor om en holme kan sägas vara 
uppdelad på en nordlig och en sydlig del. 

Kriden Yllestads sn, Vartofta hd kritan. 	Stillastående vatten- 
samling å Gärdagården, Badene by. Namnet torde sammanhänga med 
no. dial. kröta f. 'smula, grand, liten rest; liten dålig tingest' m.m., 
tydligen samma ord som det från Väne hd, Älvsb. 1., kända kråta 
krilta 'dålig stuga; liten bofällig stuga, koja, litet rum'. Namnet be-
tecknar väl vattensamlingen som liten och obetydlig. Jfr sjönamnet 
Dotten och viknamnet Dättern med samma innebörd. 
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Kullsjön se Kolsjön. 
Knipen Tiveds sn, Vadsbo hd IM:Ptb. — Swart Kulpen 1718 P: 29 

Kulpen nek. ^, Liten sjö i en mosse. Namnet är best. sg. av ett mot 
no. dial. kulp m. 'håla, fördjupning' svarande ord. 

Kusen. Inom länet finnas 3 sjöar med detta namn, alla i Valle hd: 
2 Istrums sn kiksan, lgalcitisan Lillekusen (Lilla, Stora Kusen nek), 
1 Varnhems sn kitsan (Kusen 1816 Lindskog 5: 59 ek nek). Namnet är 
väl en förkortning för *Kusasjön, innehållande sv. dial. kuse m. 'hus-
bonde, herre; hin onde; namn på vissa djur, såsom orm, björn, varg'. 

Kvarnsjön. Inom länet finnas åtminstone 13 sjöar med detta namn: 
1 Vättlösa sn, Kinne hd, 2 Finnerödja sn, Vadsbo hd, 6 Tiveds sn, 
Vadsbo hd, 2 Undenäs sn, Vadsbo hd, 1 Hömbs sn, Vartofta hd, 1 Sand- 
hems sn, Vartofta hd. Uttal: kv4r8n, kvitnfin, 	kv4naPn, kv4na5ojn 
(det sista uttalet endast i Hömbs sn). Äldre namnformer: Qvarnsiön 
1685 P: 13 Quarn Siön 1718 P: 29 (dessa båda namnformer avse sjöar i 
Undenäs och Tiveds snr). 	I flera fall uppges kvarnar finnas eller ha 
funnits vid sjöarna. 

Kvigegöljen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd kvbajibba. •-•-• S. led. är 
best. sg. av sockendialektens gölj f. 'göl'. En kviga skall ha gått ner 
sig där. 

Kyrksjön Mölltorps sn, Vadsbo hd Orkffin.— ?ösioar- (gen.; 2 ggr) 
1225 SD 1: 228 or. örsiö 1655 P: 61 Örsiön 1689 Felterus' ka öhr Siön 
1696 P:21 örsiön 1702 P:23 öhr Siön e. 1744 P:41 (11/2) örsiö 1749 
P: 33 Kyrkosjön 1759 Bergman s. 28 ör Sjön dens. kartbil. örsjön 1772 
P: 40 Kyrksjön ek nek Kyrk-sjön G. ^, Det tidigast kända namnet är 
fsv. ösio, om en av S. Lampa i Vft 11: 4-5, s. 160, uttalad förmodan är 
riktig, nämligen att de i ett originaldiplom från 1225 (SD 1: 228 or.) 
omtalade namnen på ett par gränsmärken för klosterhemmanet Kråk, 
ösioar os och ösioarbec, som f. led innehålla gen. av det dåtida namnet 
på sjön, vilket alltså skulle motsvara ett nutida ()sjö (n), ett namn som 
finns på flera håll. Sjön har två öar, Lillön och Storön. Det på kartor 
från 1600- och 1700-talen mötande namnet Örsjön innehåller ordet ör 
'grus, grov sand'. Det nutida namnet Kyrksjön är föranlett av att Möll-
torps kyrka ligger på sjöns södra strand. 

Kåmmehagsjön Finnerödja sn, Vadsbo hd kamahedsOn.— Komha 
1685 P: 13 Småsjön ek Kommehagsj. G Kåmmehagsjön nek. e•-,  F. led. 
är med största sannolikhet en variant av det under många olika former 
från skilda delar av Sverige och Norge kända Kam(p)hav(et) som 
namn på småsjöar och gölar, varom se Sjötorpasjön. Jfr det värm-
ländska Kamma(g)mossen, varom se SOV 9:222. 

Kångsjön, endast på den äldre ekonomiska kartan förekommande 
namn på Storesjön. 	F. led, är oklar. 

Kåtesjö se Kolsjön. 
KällarfalLssjön Tiveds sn, Vadsbo hd jsee1arfalsfin. Binamn: Sanne-

rudslamp seinaslånip. — Sanneruds lampi ek Sårmerslamp nek. •-%, F. 
led. i Källarfallssjön är väl gen. av ett ortnamn *Källarfall(et). Binam-
nets f. led är gen. av gårdnamnet Sannerud. S. led. är fi. lampi 'tjärn'. 

Källsjön se Måsjön. 
Käringegölen Härja sn, Vartofta hd OrtgaMa. — Käringegölen 

nek. ", Anledningen till f. led. är obekant. 
Kätteln Eggby sn, Valle hd Otal. — Kätteln nek. ^•• Liten sjö nära 

en något mindre sjö, som kallas Grytan (se detta namn). Namnet är 
best. sg. av västg.-dial. kätel m. 'kittel'. Jämförelsenamn. 
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Kävelstocken Strö sn, Kållands hd Ovasteitan. — Tiefwelstocken 
1728 Kiefwelstocken 1740 Kiäfwelståcken 1768, samtliga dessa namn-
former efter Friberg, Studier s. 114 Käfyelstocken 1814 Lindskog 

165. ^, Sjöliknande utvidgning av Ullersundet. Enligt Friberg, a.st., 
kan namnet innehålla ortsdialektens kävle eller kävel 'brödkavel' och 
ha samma betydelse som detta ord, i det att »det långsträckta vattnet 
med sina vikar i norr och söder har liknats vid en brödkavel med 
handtag vid ändarna», liksom det norska sjönamnet Kjeflingen i NG 

2, s. 129, härletts av fno. kafli m. eller kefli n. 'långsmalt trästycke'. 
Friberg anser det dock troligare, att namnet är best. form av ett 
appellativ *kävelstock i betydelsen 'kavelbro' och att namnets betydelse 
är 'sjön vid kavelbron'. Det har enligt Friberg »funnits gott om kavel-
broar i maderna i närheten av sjön». Av dessa båda förslag synes det 
första avgjort förtjäna företräde framför det andra. 

Kölnabuken Undenäs sn, Vadsbo hd Onab44„. — Kölnabuken 
nek. ^, En tjärn öster om sjön Kölnavattnet, varom se följ. Namnet 
Kölnabuken är en förkortning för *Kölnavattensbuken. S. led. är best. 
sg. av ordet buk i den från no. dial. kända betydelsen 'utbuktning'. 
Tjärnen, som ligger ostsydost om Kölnavattnet, gör en avrundad ut-
buktning åt öster. 

Kölnavattnet Undenäs sn, Vadsbo hd ,Onavcit,na(t). — Kölnvattnet 
1685 P: 13 Kiölne wattnet 1718 P: 29 Kölnavattnet ek nek. ", F. led. 
måste väl vara ortsdial. kölna f. 'torkanordning för säd', men komposi-
tionsformen är uppseendeväckande. Man hade väntat sig Kölne-. 

Laksjön se Havsjön, Store. 
Laxagölen Daretorps sn, Vartofta hd litksaMa; Laxagölen, Lilla 

och Stora Brandstorps sn, Vartofta hd lala, störa litloaMea, tillsam- 
mans Laxagölarna 	 Laxgiölen e. 1744 P: 41 (11/2) Lax- 
göla o. 1750 — o. 1800? P: 1 N., S. Laxsjön ek Norra, Södra Laxagölen 
nek. 

Laxsjön Firmerödja sn, Vadsbo hd /eilsOn. — Laxsiön 1685 P: 13 
Lax Sjön 1718 P: 29 e. 1744 P: 41 (11/2) Lax Sjön Bergman, kartbil. 
Laxsjön 1819 P: 55 G nek. 	F. led. är väl snarast fisknamnet lake. 
Utesluten är kanske icke heller tanken på fisknamnet lax, möjl. i be-
tydelsen 'laxöring'. 

Laxsjön, Norra och Södra se Laxagölen, Lilla och Stora. 
Laxtärn(en) Undenäs sn, Vadsbo hd läIssteer,— Laxtern 1685 P: 13 

1759 Bergman, kartbil. Laxsjön nek. ••••• S. led. är ortsdial. törn m. 'tjärn'. 
Lersjön Daretorps sn, Vartofta hd kr». — Lersiön b. 1800t P: 1 

Lersjön ek nek. 	Där är icke lerbotten, men vid stränderna skall det 
finnas ett gult färgstoff, som förr användes till färgning. 

Lill(e)sjö(n). Inom länet finnas åtminstone 22 sjöar med detta 
namn: 1 Bjärka sn, Gudhems hd, 1 Dala sn, Gudhems hd (binamn: 
Nordsjön, se detta), 1 Breviks sn, Kåkinds hd, 1 N. Kyrketorps sn, 
Kåkinds hd, 1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Böja m.fl. snr, Vadsbo hd, 
1 Finnerödja sn, Vadsbo hd, 1 Halna sn, Vadsbo hd, 2 Tiveds sn, Vads-
bo hd, 4 Undenäs sn, Vadsbo hd, 1 Älgarås sn, Vadsbo hd, 1 Istrums 
sn, Valle hd, 1 öglunda sn, Valle hd, 1 Härja sn, Vartofta hd, 1 Val-
stads sn, Vartofta hd, 1 Marka sn, Vilske hd, 1 Flo sn, Åse hd. Uttal: 
lna54.(n), lbl(a)fin (det sistn. i Tiveds och Undenäs snr). Äldre namn-
former: Lill Siöön 1705 P: 24 (N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd), Lill Sjön 
1718 P: 29 (Undenäs sn, Vadsbo hd), Lille-Sjön 1786 P: 46 (Böja m.fl. 
snr, Vadsbo hd). Härtill kan läggas Svanhulta Lillesjö svörtalta lgaftk, 
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-54 nära gården Svanhult i Undenäs sn, Vadsbo hd. 	F. led, är gam- 
mal gen. av ett till gårdnamnet bildat inbyggarnamn *Svanhultar. 
Om dylika bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Lill(e)tärn(en). Inom länet finnes detta namn använt om åtmin-
stone 2 småsjöar: 1 Tiveds sn, Vadsbo hd (Lill Tern 1718 P:29), 1 Unde-
näs sn, Vadsbo hd lelatckn. ,-s•• S. led. är västg.-dial. törn m. 'tjärn'. 

Lilltjärn(en) Älgarås sn, Vadsbo hd lbtychn, 149chn. — Lillkärn ek 
Lilltjärnen nek. 

Lillugglen Undenäs sn, Vadsbo hd lg(a)69an. — Lilla Ugeln 1685 
P: 13 L. Ugglesjön ek Lillugglen nek. ••••, Sjön är den mindre av de 
båda å Uggletorp liggande sjöarna Lill- och Storugglen. S. led. är en 
förkortning för *Uggletorpssjön. Jfr Storugglen. 

Limkaret Gustav Adolfs sn, Vartofta hd /indedt. — Limkaret nek. 
Liten tjärn. Namnet är väl best. sg. av ett f.ö. okänt dialektord 

*limkar, innehållande västg.-dial. lim 'kalk' och kar, samt betecknande 
ett tråg el. dyl. där man har kalk, alltså ett jämförelsenamn. 

Lodnan, Lohne se Hornborgasjön. 
Lomhöljen Älgarås sn, Vadsbo hd lönthicha. — Lomhöljen nek. #•-• 

F. led, är fågelnamnet lom. S. led. är västg.-dial. hölj f. 'djup håla i sjö 
eller vattendrag'. 

Lomhöljerna Älgarås sn, Vadsbo hd /6tylaitbara. — Lomhölj 1807 
P: 52 Lomhöljerna nek. Om namnet se föreg. 

Lommatärnen, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd Ula (la), 
stbra (stOya) ltunatdn. — Blanck Sjön 1718 P: 29 L., St. Lomtärn ek 
Lilla, Stora Lommatärnen nek. 	F. led. är gammal böjningsform av 
fågelnamnet /om. S. led. är ortsdial. tårn m. 'tjärn'. Om det tidigast 
betygade namnet se Blanksjön ovan. 

Lomsjön. Inom länet finnes detta namn använt om åtminstone 4 
sjöar: 1 Tiveds sn, Vadsbo hd /bnifb (Lomsjön ek nek), 2 Undenäs sn, 
Vadsbo hd linnafin, -fin (Lom Sjön 1718 P: 29 Lomsiön e. 1744 P: 41 
(11/2) Lomsjön ek Lomsj. G Lommasjön; Västra Lomsjön nek), 1 Dare-
torps sn, Vartofta hd (Lomsjön ek; kallas nu Andabrdtasjön). ,••• Om 
f. led. i Lomsjön se Lomhöljen. Om Andabrdtasjön se i det föregående. 

Lomtärnen Tiveds sn, Vadsbo hd Iömtctn. — Lomtärnen nek. 
Om f. led. se  föreg. 

Lonen se Hornborgasjön. 
Lummersjön, Lille och Store Daretorps sn, Vartofta hd la, stifia 

litmajWin; tillsammans Lummersjöarna läntafr:a. — Kärrsiön 1702 P: 23 
Lomsiön e. 1744 P: 41 (11/2) Lommersiön o. 1750 — o. 1800? P: 1 Lom-
marsjön 1772 P: 40 (samtliga dessa namnformer avse St. L.) L., St. 
Lummersjön nek. 	F. led. sammanhänger möjligen med sv. dial. 
lumra 'vara varmt, ljumt, sprida värme omkring', da. lummer 'tryc-
kande varm, kvalmig'. Sjöarna äro helt omgivna av vidsträckta moss-
marker. 

Lummsjö Varnhems sn, Valle hd /ii"16.. — Lummsjö nek. Liten 
sjö på Billingen. F. led. sammanhänger möjligen med sv. dial. lumma 
'vara varmt, ljumt, sprida värme omkring', no. dial. /um 'ljum, mild'. 
Jfr Lummersjön ovan. 

Lumpen Tiveds sn, Vadsbo hd lienzpan. 	Mycket liten sjö. Namnet 
är väl best. sg. av sv. dial. lump 'avhugget stycke av en (timmer) stock'. 
Möjligen avses sjöns litenhet. Jfr i så fall viknamnet Dättern. 

Lunden, Lunnen se Hornborgasjön. 
Lusasjön Acklinga sn, Vartofta hd 11148a5n. — Lusasjön nek. 
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En med gräs nästan övervuxen vattensamling. F. led. är väl dialektal 
böjningsform av lus. Namnet anses i orten sammanhänga med att for-
dom en backstugusittare, som hade det dåligt ställt, bodde där invid. 

Långe'. Inom länet finnes detta namn använt om 3 sjöar: 1 Bergs 
m.fl. snr, Vadsbo hd lan (Langär o. 1325 VGL s. 291 Lången Lacus 
1655 P:6 Lång . . 1685 P: 13 Lången 1692 P: 19 1702 P:23 e. 1744 P:41 
(11/2) 1746 P: 32 [Langen 1749 P: 33] Lången 1759 Bergman s. 27 resp. 
kartbil. 1767 VAH Vol. 38:28 1772 P:40 1773 P:41 (11/1) P:42 1786 
P: 46 (107/2), 107/4 1817 P: 58 ek nek G), 1 Firmerödja sn, Vadsbo hd, 
samt Laxå köping, Ör. 1. blett (Lången 1689 Felterus' ka 1759 Bergman 
kartbil. ek G nek), 1 Eggby sn, Valle hd Mem, binamn på Skärvlången 
(Lången ek). 	Namnet är en bildning till adj. lång. Samtliga sjöar äro 
långsmala. Jfr följ. 

Långsjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn, 
båda i Vadsbo hd: 1 Mölltorps o. Ransbergs snr leiOn (Lång Siön 1696 
P: 21 Långsjön ek nek Långsj. G), 1 Tiveds sn idefitin (Lång Siön 1718 
P: 29 Långsjön ek nek). ", Båda sjöarna ha långsträckt form. 

Långtjärnen Hova sn, Vadsbo hd /eivOn. — Lång . . 1685 P: 13 
Långkiärn e. 1744 P: 41 (11/2) Lingkärn ek Långtjärn G Långtjärnen 
nek. 	Tjärnen är långsmal. 

Långåsasjön Edsvära o. N. Vånga snr leirsa0n, 16104.904n. Bi-
namn: Svartekulpen svidalcidpan.— Långåsasjön ek Svartekorpen nek. 

Liten sjö. Namnet Långåsasjön är givet efter en vid sjöns nordöstra 
sida löpande ås i N. Vånga sn, kallad Ldngåsen eller Ldnge ås. S. led. 
i Svartekulpen är best. sg. av ett mot no. dial. kulp m. 'håla, fördjup-
ning i marken' svarande ord. Sjön säges ha »kolsvart vatten». Jfr 
Kulpen. 

Lämmasjöarna Undenäs sn, Vadsbo hd /(twaftja, -54a. Två små 
sjöar i en mosse. Namnet är säkerligen en förkortning för *Lamma-
mossasjön, innehållande ett namn *Lämmamossen på den ifrågavarande 
mossen. Jfr det dalsländska mossnamnet Lämmemossen, varom se Sahl-
gren i NoB 1920, s. 159 f., samt de värmländska mossnamnen Läm-
myren, Lämmemyren och Lämmemyrarna (SOV 6:162, 9:227, 14: 165). 

led. i dessa namn är sv. dial. /hm 'uppgillrad lucka för fångst av 
fåglar och mindre däggdjur', se Sahlgren a.st. 

Läppapuss Tiveds sn, Vadsbo hd 1tbvapti4. 	Liten sjö. Namnet är 
ett skämtsamt, vitsigt namn, som anspelar på den formella likheten 
mellan puss 'vattenpuss' och puss 'kyss'. 

Lärken Jäla sn, Vilske hd ldrka. "%, Kvarndamm. Namnet är väl 
best. sg. av det av Rietz (s. 386 b) från Småland och Halland anförda 
lärk f. 'liten låda', biform till det av Rietz, a.st., bl.a. från Västerg. 
anförda liktydiga lärka f. Alltså jämförelsenamn. 

Lättlamp Tiveds sn, Vadsbo hd /dachyp. Binamn Falldsasjön 
fgasa§,S. — Lätt Lamp 1718 P: 29 Lätt Lampi ek Lättlamp G nek. '«%'' 

Liten sjö. Namnet Lättlamp återgår troligen på ett finskt *Letto Lampi, 
innehållande de finska orden letto 'dy' och lampi 'tjärn'. Se Sahlgren, 
Skagershult, s. 79 samt i OUÅ 1952, s. 22. Helt utesluten är väl enligt 

Pellijeff inte möjligheten, att här i stället ingår ett fi. lehto 'lund, 
lövskogsdunge'. Ett finskt -ht- substitueras av svenskar som regel med 
-tt-. Namnet Fallåsasjön är föranlett av läget vid torpet Fallåsen. F. led. 
torde vara gammal gen. av ett till torpnamnet bildat inbyggarnamn 
*Fallåsar. Om dylika bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Lönnen se Hornborgasjön. 
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Lötasjön, Lille och Store Eggby sn, Valle hd lkb, störa Qtaikt 
(Lilla, Stora Lötasjön nek). ", F. led. är kompositionsform av Lät erna, 
som är namn på flera små kullar, som löpa i en rad strax söder om 
sjöarna. 

Lövsjön. Inom länet finnas åtminstone 3 sjöar med detta namn: 
1 N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd iårfijn, løv5 (Löf Sjön 1705 P: 29 
Löfsjön ek Lövsjön nek), 1 Eggby sn, Valle hd lifv54n (Lövsjön nek), 
1 Brandstorps sn, Vartofta hd kv54n (Löfsjön ek Lövsjön nek). 
Namnet, som förekommer på många andra håll, avser väl lövskogs-
bevuxna stränder (där man bedrivit lövtäkt). 

Malmsjön Daretorps sn, Vartofta hd mO.mji_in.— Ma .. sjön e. 1744 
P: 41(11/2) Malmsjön o. 1750 — o. 1800? ek nek. 	F. led. är väl ordet 
malm 'järnmalm'. Man har väl tagit sjömalm där. Tanken på sv. dial. 
malm 'sand' är utesluten på grund av naturförhållandena. Sjön har 
dybotten och stränderna äro kärraktiga. 

Medfale floge Gudhems o. Vartofta hdr mefalra f köp, mefaka fköga. 
Binamn: Flogen flegian. — Mijfalafloge 1644-47 P: 2 Medfahlefloe Med-
fahle floe Medfahle floge 1690 10/2 db. ", Mindre vattensamling, under 
somrarna oftast uttorkad, på kartan P: 2 (se ovan) betecknad som 
»Sompig Puss», belägen på den punkt, där Torbjörntorps och Frigger-
åkers snr i Gudhems hd samt Falköpings östra och Karleby snr i Var-
tofta hd mötas. Namnets s. led är västg.-dial. floge m. 'stillastående 
vattensamling'. F. led. ser närmast ut att vara gammal böjningsform 
av ett f.ö. okänt ortn. *Medfalan, f sv. *Midhfalan, innehållande fsv. 
adj. midher 'i mitten befintlig' och Falbygdens gamla namn Falan samt 
med betydelsen 'punkten mitt på Falan', vilket tämligen väl stämmer 
överens med vattensamlingens läge. En annan mening framställes av 
Friberg, Studier, s. 106, som utgår från namnformen Medlare floge, 
som han funnit i J. Elers' handskrivna Historia om Svenska Vägarne 
från 1700-talet i Uppsala universitetsbibliotek. Enligt Friberg är f. led. 
böjningsform av ett appellativ *medfara, innehållande det ovannämnda 
fsv. midher och det *fara f. 'färd', som ingår i ä. västg.-dial. halvf ara 
'halva färden' i uttrycket *vara vid halvfara(n) 'vara halvvägs' samt 
med samma betydelse som detta ord. Namnet skulle syfta på vatten-
samlingens belägenhet vid landsvägen ungefär mitt mellan byarna 
Leaby och Torbjörntorp, i vilka det förr fanns gästgivaregårdar. Även 
om Fribergs tolkning enbart bygger på den enstaka formen Medf are, 
som står i strid både med äldre urkundsmaterial och med dialektuttalet, 
förtjänar den dock att övervägas, då ett Medfare genom en synnerligen 
närliggande association med Falan lätt kunnat folketymologiskt om-
gestaltas till Medfale. 

Mellomsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn: 1 Dala sn, 
Gudhems hd m&bm.ii_m, mcbbini5.4n (Millomsjön 1816 Lindskog 5: 72 
Mellansjön ek nek), 1 Edsvära sn, Skånings hd meelam,ihn (Mellansjön 
ek Mellomsjön nek). ", F. led. är fsv. mellum, mällom 'mellan'. Båda 
sjöarna ligga mellan två andra sjöar. 

Metesjön Undenäs sn, Vadsbo hd m«afin, -On. — Met Siön 1718 
P: 29 Mätaresjöarne ek Metesjön G nek. ‘•••• F. led. är kompositions-
form av verbet meta. 

Mjöserudssjön se Moserudssjön. 
Mjövattnen se Mövattnen. 
Moserudssjön Björkängs sn, Vadsbo hd mösahasfdn. — Mosiön e. 

1744 P:41 (11/2) Måseruds- och Tjärnbäcks-Sjöarne 1759 Bergman 
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s. 27 Moseruds Sjön Möserudssjön 1807 P: 52 Mjöserudssjön ek nek. ••••, 
Sjöns ursprungliga namn är Mosjön såsom i den äldsta namnformen. 
F. led. är ordet mo antingen i den i västgötska ortnamn vanliga betydel- 
sen 'stor barrskog på sandmark' eller i den betydelse 'torvjord', som 
ordet har i nyisländskan och färöiskan och som torde vara den som 
ordet har i gårdnamnet Mobäcken i Näs sn, Vartofta hd (se Lundahl, 
Falbygden, s. 121). Sjön är nästan helt omgiven av mossmarker. Det 
nuvarande namnet är givet efter namnet på den bredvidliggande gården 
Mjöserud, i orten kallad Moserud. 

Mosjön Tiveds sn, Vadsbo hd mO.fin. — Missjön ek Mosjön G nek. 
Om namnet se föreg. 

Moss(a)sjön. Inom länet finnas åtminstone 3 sjöar med detta namn: 
1 Bjärka sn, Gudhems hd mij.4 (Måsesiön 1765 29/4 Dagsnäs godsarkiv 
or. Mossjö nek), 1 Mölltorps sn, Vadsbo hd miOn (Mås sjön 1696 P: 21 
Måssjön 1759 Bergman s. 28 Måssjön ek Mossj. G Mossjön nek), 1 Unde-
näs sn, Vadsbo hd miisafin (Måsse Sjön 1718 P: 29 Mossasjön nek), 
1 Skärvs sn, Valle hd milsafin. Härtill komma Lille och Store Mossjön 
Tiveds sn, Vadsbo hd lgamåfin, sNyantitfin (Måsiön 1685 P: 13 Måsse 
sjön 1718 P: 29 L., St. Mossjön ek Mossjön G Lille, Store Mossjön nek). 

F. led. är (kompositionsform av) ordet mosse. Samtliga sjöar ligga i 
eller vid mossar. 

Mostalamp Tiveds sn, Vadsbo hd möstalcin_zp. Binamn: Mosten 
m6stn, Mostasjön mödalb, 	Ostalamp 6.9talcitnp, Ostasjön östafin. 
— Swart Sjön 1718 P: 29 Musta Lampi ek Mustalamp nek. •-•., F. led. 
i Mostalamp är enligt G. Pellijeff fi. adj. musta 'svart, mörk'. Jfr skriv-
ningen Swart Sjön 1718. S. led. är urspr. fi. lampi 'tjärn'. F. led. i 
Ostalamp och Ostasjön är tydligen en folketymologisk ombildning av 
Mosta- efter ordet ost. 

Mullsjö(n). Inom länet finnas 3 sjöar med detta namn: 1 Hjo och 
Mofalla snr, Kåkinds hd mi4fdrt (Mulsiön 1655 P: 4 Mull sjön 1772 
P: 40 Mullsjön ek G nek), 1 Beatebergs sn, Vadsbo hd mul,50 (1898-99, 
utan accentbeteckning), mi0154 (Mull Sjön 1759 Bergman, kartbil.), 
1 Nykyrka o. Habo snr, Vartofta hd målfin (Mulsiöö 1481 10/10 RAP 
or. [Mulsion 1655 P: 8] Mull sjön 1696 P: 21 Mullsiön 1702 P: 23 1723 
Tiselius s. 43 e. 1744 P: 41 (11/2) Mullsjön ek G nek). 	F. led. är 
dunkel. Ordet mull ger ingen rimlig mening och passar i varje fall 
alldeles icke in på nr 1, som har sandstränder runtom. 

Månsarudssjön Töreboda köping, Vadsbo hd nkinsahasf4n. — Gråt 
Elgen eller Månsarudssiön e. 1744 P: 41 (11/2) Månsaruds Sjön 1759 
Bergman kartbil. Månsaruds Sjön 1807 P: 52 Månsaruds sjön ek Månsa-
rudssjön G nek. "i Namnet Månsarudssjön är givet efter den strax 
söder om sjön belägna byn Mdnserud. Egendomligt och svårförklarligt 
är Gråt Elgen 1744. 

Måsjön Skärvs sn, Valle hd mein. — Källsjön ek Måsjön nek. r•-• 
F. led. i Måsjön är oklar. Jfr samma namn i Torestorps sn, Marks hd, 
Älvsb. 1. (SOÄ 9:2, s. 211). F. led. i Källsjön är väl kompositionsform 
av ordet källa, men syftningen är oviss. 

Märrasjön Undenäs sn, Vadsbo hd mrafin, 	F. led. är 
gammal böjningsform av märr. 

Mörtsjön se Mössjön. 
Mössjön, Lille o. Store Undenäs sn, Vadsbo hd /go, st4ra "VM, 

-On — Mörtsjön ek Lilla, Stora Mössjön nek. 	Huruvida f. led: är 
mört är på grund av dialektuttalet ovisst. 
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Mövattnen Tiveds sn, Vadsbo hd nuivåtna. — Miövattnena Miövatn 
1685 P: 13 Miövattne sjöar 1718 P: 29 Movattnet ek Mövattnen G Mö-
vattnet nek. ^, F. led. är urspr. fsv. mio(r), miö 'smal'. Sjön är lång-
smal. S. ledens plurala form, som har gammal hävd, beror på att man, 
om man så vill, kan särskilja en nordlig och en sydlig del av sjön. 
Jfr de alternativa plurala namnen Kråksjöarna och Kråkvattnen på en 
strax söder därom belägen sjö. I detta senare fall synes pluralformen ur 
saklig synpunkt mera berättigad än beträffande Mövattnen. Möjligen 
har det senare namnet i fråga om numerus rönt inflytande av de båda 
förutnämnda. 

Nakaren Torsö sn, Vadsbo hd nåkan. 	Vänern utanför holmen 
Nakareholmen (se denna). Namnet är oklart. Jfr sjönamnet Nakersjön, 
Skeppshults sn, Marks hd, Älvsb. 1., även ingående i gårdnamnet Naker-
sjö (Nakersiöryd 1564), se SOÄ 9: !, s. 144, 268. 

Narven Hova sn, Vadsbo hd nårvfj. — Narfvesiön 1685 P: 13 
Narfwe Sjön 1759 Bergman, kartbil. Narven ek G nek. ", Namnet är 
oklart. 

Nattsjö N. Lundby sn, Valle hd nåt.H, nataftn. ", Är enligt uppgift 
i orten en liten bottenlös dyig sjöhåla med mörkt vatten. F. led, är väl 
ordet natt i betydelsen 'svart som natten, nattsvart'. Jfr kol i ortn. med 
betydelsen 'svart som kol, kolsvart': se Kolsjön ovan. 

Niekahålan Mölltorps sn, Vadsbo hd nåkahidra. 	En sumphåla. 
F. led. är böjningsform av sockendial. nick nek m. 'näck, flodgud'. Jfr 
följ. samt det av Rietz, s. 466 b, från Småland uppgivna nekka hål n. pl. 
»gungflyn och djupa hålor i kärr och mader, genom hvilka necken tros 
uppstiga». 

Nicke håla Habo sn, Vartofta hd neke,,kijka. 	En utvidgning av 
en bäck. Påstås vara bottenlös. Jfr föreg. 

Nordvättnen Daretorps sn, Vartofta hd nökvcbtna. — Nolwättnen 
1702 P: 23 Nohlwätnen e. 1744 P: 41 (11/2) Norr Wättnen 1772 P: 40 
Nohl-vettnen o. 1750 — 1800? P: 1 Nordvattnet ek Nordvättnen G nek. 

Sjö som ligger strax norr om sjön Södervättnen (se denna). Båda 
sjöarna tillsammans kallas Vättnerna vietnara. Namnens formutveckling 
är egenartad. Att vi här icke ha med västg.-dial. vättne n. 'ställe där 
man vattnar kreaturen' att göra är tydligt både av betydelseskäl — 
sjöarna ligga på skogen Svedmon, avlägset från bebyggelse — och 
formella skäl. Bildningssättet visar, att de båda sjönamnen måste vara 
mycket gamla. Deras utvecklingshistoria torde ha varit följande. Sjöar-
nas ursprungliga fsv. namn ha varit *Nordhvätne och *Sudhervätne, 
yngre *Nordhvätnet och *Södhervätnet. S. led. är en neutral ja-avled-
ning av fsv. vatn 'vatten', här i betydelsen 'sjö', bildad enligt den för de 
germanska fornspråken gällande principen, att enklare stammar av 
skilda slag, då de ingå som senare led i en sammansättning, därvid 
utan förändring av betydelsen utvidgas med det neutrala suffixet -ja, 
såsom t.ex. fsv. blodhsäre n. 'blodigt sår', där senare leden är en bild-
ning till fsv. sär 'sår'. Sedermera kommo de båda namnen att användas 
i best. form pl. — *Nordhvätnen resp. *Södhervätnen, på vilka fsv. 
namnformer dialektuttalet återgår — för att beteckna icke blott de 
större sjöar, som nu kallas Nordvättnen och Södervättnen, utan även 
de många små sjöhålor, som ligga i närheten av dessa sjöar. Därefter 
föll denna syftning i glömska, och namnen kommo att användas endast 
om de båda större sjöarna. På grund av den formella identiteten i fsv. 
liksom i den nutida dialekten mellan best. form neutrum pl. och best. 
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form fem. sg. kom slutleden så småningom att uppfattas som sist-
nämnda form, och så tillkom, när man ville ha ett gemensamt namn 
på de två sjöarna, den dialektala pluralformen »Vättnera» som plural-
form av ett skenbart feminint »vätten» eller »vattna». 

Nybränningen Älgarås sn, Vadsbo hd niiblybingan. — Nybränningen 
e. 1744 P: 41 (11/2) G nek. 	Liten sjö. Namnet är säkerligen en för- 
kortning för *Nybränningssjön till ett appellativ *nybränning 'nyss 
upptaget svedjeland' eller ett motsvarande ortnamn *Nybränningen. Jfr 
det flerstädes i Västerg. som gårdnamn förekommande Bränning (en), 
varom se t.ex. SOÄ 14:38, samt de västerbottniska gård- resp. bynam-
nen Nybrännan och Nybrånnet. 

Nyeklasjän N. Lundby och Skärvs snr, Valle hd nillska0n. — 
Nycklasjön nek. 	Liten sjö. Huruvida namnets f. led är gammal gen. 
pl. av nyckel, i så fall med okänd syftning, eller om Nyckla- här liksom 
Nyckel-, Nyckla-, Nyckle- i så många andra namn är en ombildning av 
ett ursprungligt Mykla-, best. form av fsv. mykil 'stor', är ovisst. I senare 
fallet finge man antaga, att namnet givits i ironiskt syfte. 

Niieksjön Amnehärads sn, Vadsbo hd naVs0.n. 	Kärr eller liten 
sjö nära Vänern. Namnet kan vara en förkortning för *Näckrossjön 
eller som f. led innehålla det mytiska näck 'flodgud'. 

Nässjön Bjurbäcks sn, Vartof ta hd neksfhn. neks54n. — Biörkan 1740 
P: 30 Biurbäckssiön e. 1744 P: 41 (11/2) Nässjön ek G nek. "d Namnet 
Nässjön är givet efter gården Näs. Kartnamnet Biörkan 1740 är väl en 
onöjaktig skrivning för Björkar (e)n, ett namn som finns även på andra 
håll och är en bildning till björk (se Hellquist, Sjön. 1: 57). 

Näteredsflogen Bjurbäcks sn, Vartofta hd nc_setastngan. 	Del av 
sjön Stråken. F. led. är gen. av gårdnamnet Nåtered. S. led. är best. sg. 
av västg.-dial. flo ge 'liten stillastående vattensamling, pöl'. Om den 
säregna användningen av detta ord i namnen på flera avsnitt av sjön 
Stråken se Bönaredsf logen ovan. 

Odensjön se Osten. 
Offieershatten se Hatten. 
Olas öga, Lilla, Stora Undenäs sn, Vadsbo hd Ula, störa okasifga. 

— Lilla, Stora Olas öga nek. 	Sjö och tjärn i en mosse, kallad Olas 
mosse. Jämförelsenamn. Jfr Oxögat. Om ordet öga i namn på små sjöar 
eller tjärnar i Sverige och Norge se Hesselman, Från Marathon till 
Långheden, s. 121. 

Onnen se Osten. 
Ormahålan, Lilla och Stora Undenäs sn, Vadsbo hd /Ha, störa 

brmaltVta. — Ormholan (avser St. 0.) 1718 P: 29 Ormahålan, Lilla 
Ormahålan nek. "" Två små sjöar. F. led. är gammal gen. pl. av orm. 
Jfr följ. 

Ormahålorna Tiveds sn, Vadsbo hd örmahickara.— Ormhålorne ek 
Ormahålorna nek, 	Två små sjöar. Om f. led. se  föreg. 

Orm(a)sjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn: 
1 Tiveds sn, Vadsbo hd örmafhn (Ormsiön 1718 P: 29 Ormsjön ek 
Ormasjön nek), 1 Eggby och Varnhems snr, Valle hd örmffin (Ormsjön 
ek nek Ormsj. G). ", Den sistn. utgör egentligen en vik av Skärv-
lången. Om f. led. se  Ormahdlan. 

Orrekullen Finnerödja och Hova snr, Vadsbo hd brkål, brk4/. — 
Orrekullesiön 1685 P: 13 Orrekulledammen ek Orrekullesjön nek. 
En sjö. Namnet är en förkortning för Orrekullasjön, innehållande ett 
ortnamn *Orrekullen. 
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Orrsjö? Segerstads sn, Gudhems hd 49, 0.14. — Orrsjö G Orsjö 
nek. 	Liten sjö i en mosse på Segerstads sockenallmänning uppe på 
Billingen. Namnet är troligen en förkortning för *Orramossasjö, inne-
hållande ett namn *Orramossen på den mosse, vari sjön ligger. Uttalet 
med långt slutet 0-ljud kan förklaras såsom beroende på förlängning i 
uddljudsställning av det korta o liksom i bynamnet Orleka, uttalat 
4Uka, av ett ursprungligt Orrlek- se SOSk 13: 78. 

Ostalamp se Mostalamp. 
Ostasjön se Mostalamp. 
Ottersjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn, båda i 

Vadsbo hd: 1 Undenäs sn ötarfin, -On (Ottersiön 1685 P: 13 Otersiön 
1702 P:23 Utter Sjön 1718 P:29 Uttersiön e. 1744 P:41 (11/2) [Oter-
sion 1749 P: 33] Ottersjön G nek), 1 Älgarås sn ötar§dn (Otterkärn ek 
Ottersjön G nek). r•-,  F. led. är västg.-dial. otter 'utter'. 

Oxaflyet Vättlösa sn, Kinne hd ddc,safirig. ,,,  En liten vattensamling. 
F. led. är gammal böjningsform av oxe. S. led, är best. sg. av sv. dial. 
fly n. 'kärr; vattensjuk äng; vattensamling'. 

Oxögat. Inom länet finnas åtminstone 3 småsjöar eller tjärnar 
med detta namn: 1 N. V'ånga sn, Skånings hd ii/skf/at (Oxögat ek nek), 
2 Undenäs sn, Vadsbo hd 6lf4ga(t), ålsstiga(t) (Oxögat nek). Härtill 
kommer Oxögona, äldre namn på Tärnasjöarna (se detta namn). ‘•••• 
Jämförelsenamn. Jfr Olas öga. 

Packsjön Älgarås sn, Vadsbo hd ptilsOn. Äldre binamn: Silsjön 
sflfh)t, Selsjön sdlOn, Sicksjön sasOn. — Silsjön ek Packsjön nek. 
Enligt uppfattningen i orten beror namnet Packsjön på att man där 
sköljt och klappat (i dial. packat) kläder. Samtliga binamn äro oklara. 

Peckalamp Tiveds sn, Vadsbo hd pdlsaleinip. — Pickalampi ek 
Peckalamp nek. 	G. Pellijeff meddelar: »Måhända ingår i f. led, det 
fi. mansnamnet Pekka eller ett därmed åtminstone delvis samman-
hängande pekka, pekko 'åkerskyddsande, skogsdjur, rovdjur'; jfr Suo-
men kielen etymologinen sanakirja, artiklarna pekko. Skrivningen 
Pickalampi skulle dock kunna tyda på att f. led. i stället är det fi. adj. 
pitkä 'lång', något som också stöds av de reella förhållandena. Av de 
tre i följd liggande tjärnarna Valkalamp, Peckalamp och Mustalamp 
är nämligen Peckalamp den längsta och smalaste. Den finska konso-
nantförbindelsen -tk- blir i svensk återgivning -kk-.» S. led. är urspr. 
fl. lampi 'tjärn'. 

Porsavattnet, Lilla och Stora Tiveds sn, Vadsbo hd lbka piwcycit-
na(t), Maveitna(t). — Porswattnet 1718 P: 29 Porsavattnet ek G Lilla, 
Stora Porsavattnet nek. 	Namnet är en förkortning för *Porsamossa- 
vattnet. Sjöarna ligga vid en mosse, som kallas Porsamossen. 

Prinsaflogen Ugglums sn, Gudhems hd prinsaNjan. 	Liten 
vattensamling. Säges ha fått sitt namn efter en därinvid fordom boende 
man, kallad Prinsagub ben. Mannens verkliga namn var tydligen Prins. 
Jfr följ. 

Prinsasjön, Lille och Store Brandstorps o. Daretorps snr, Var-
tofta hd lila, stifia prinsaffin; tillsammans Prinsarna eller Prinsasjöarna 
prinsa, prittsafg:a. — Prinssjön ek Prinsarna G Prinsasjöarna nek. 
Namnet Prinsasjön är säkerligen att fatta antingen såsom innehållande 
dialektal gen. på -a av ett personnamn Prins eller såsom en förkortning 
för ett ortnamn med en sådan genitiv som f. led. Jfr föregående namn 
samt ortnamn som Prinsatorp (SOSk 4:29) och Prinsageirden (SOSk 
4:40, 10:41). 
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Rinnaren öglunda sn, Valle hd talja», Ottan. — Rinnaren nek. 
Namnet är väl en förkortning för *Rinnaresjön, innehållande västg.-
dial. rinnare 'liten bäck, rännil'. Sjön genomflytes av en liten bäck, 
som rinner ut i Flämsjön. 

Rudebottnen, Lille och Store Amnehärads sn, Vadsbo hd lga, sWa 
hitdabåtan; tillsammans Rudebottnarna thådabåtnara. — Ruddammarne 
ek Lilla, Stora Rudebottnen nek. ^, Två dammar vid gården Sörön. 
F. led. är gammal böjningsform av fisknamnet ruda. S. led. är ordet 
botten i en som det synes eljest icke påvisad betydelse 'damm'. 

Råmmen öglunda sn, Valle hd Åttan. — Råmmen 1816 Lindskog 
5:59 Rommen nek. r•-,  Liten sjö. Namnet sammanhänger väl med sv. 
dial. rdmme m. 'fuktighet, must och fuktighet i jorden innan den upp-
torkat; gronings- och växtmust i jorden'. 

Rången Undenäs sn, Vadsbo hd högly — Rången ek nek. Nam-
net sammanhänger väl med det av Rietz, s. 549 a, just från Vadsbo 
uppgivna Fång f. 'stång, okluvet gärdsle'. 

Rödesjön Brandstorps sn, Vartofta hd 4:4a0n. — Rösiön e. 1744 
P: 41 (11/2) Rödsjön ek nek. ", F. led. är adj. röd. »I källor invid sjön 
förekommer, enl. uppgift i orten, mycket ofta rostvatten. Sjön är i 
väster omgiven av mossar» (uppteckning i SOA från 1928). 

Rörsjön. Inom länet finnes detta namn använt om 3 sjöar, i två 
fall dock utan att ortsbefolkningen känner till namnet: 1 Mölltorps sn, 
Vadsbo hd (Rörsjön ek), 1 Ransbergs sn, Vadsbo hd (Rörsjön ek), 
1 Istrums sn, Valle hd sitjeta, nilon (Rörsj. G Rörsjön nek). ^, Materia-
let tillåter inga säkra slutsatser. Namnen kunna vara av heterogent 
ursprung och de sena skriftformerna missvisande. Flera möjligheter 
finnas: rör i betydelsen 'vass' eller i betydelsen 'stenrör', adj. röd, 
åsyftande rostfärgat vatten, jämte ytterligare andra. Jfr följ. 

Rösjö(n). Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn: 1 Agnetorps 
sn, Vartofta hd tisMn (Rösjön ek nek), 1 Vilske-Kleva sn, Vilske hd o. 
N. Vånga sn, Skånings hd 40, thi* (Rö (ö)siöö 1689 P:14 Röö Siön 
1714 P: 26 Rör sjö 1772 P: 40 Rösjön ek G nek). 	F. led. torde i fråga 
om nr 1, som är en sjö av obetydlig storlek, få anses med säkerhet 
urspr. vara adj. röd. Enligt uppteckning 1927 har sjön, efter vad som 
meddelats i orten, under större delen av året rödaktigt rostvatten. 
Samma förklaring kanske kan gälla för nr 2, som är en tämligen an-
senlig sjö och tidigare varit mycket större. Den är på alla sidor om-
given av mossar. Det som alternativt uppgivna uttalet med g är dock, 
om det är pålitligt, svårt att förena med en sådan tolkning. 

Sannerudslamp se Källarfallssjön. 
Sarvsjön Undenäs sn, Vadsbo hd sårtfin, 	— Sarfsjön ek 

Sarvsjön nek. e•-• F. led. är fisknamnet sarv. I sjön är det gott om 
småfisk, även sarv. 

Selsjön se Packsjön. 
Siekesjön Hova sn, Vadsbo hd sikafin, sHs.14n. '•••• F. led. är oklar. 
Sieksjön se Paeksjön. 
Silsjön se Packsjön. 
Simsjön Rådene sn, Gudhems hd; även i N. Kyrketorps o. Våmbs 

snr, Kåkinds hd sitz54(n), -fin. — Simssiöö 1644-47 P2: 77 Simsiön 1655 
P: 8 Simsiöön 1659 P: 9 P: 10 Sim Siöön 1705 P: 24 Simsjön 1772 P: 40 
1773 P: 41 (11/1) P: 42 ek G nek. 	F. led. är oklar. Enligt Hellquist, 
Sjön. 1: 533, torde namnet böra fattas som ett jämförelsenamn, »snarast 
hörande till sv. dial. simme m., fsv. sime 'band, snöre'». Mot denna 
3 Skaraborgs lån XVII 
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uppfattning kunna tre invändningar resas. För det första borde ett 
med simme sammansatt namn i dessa trakter av Västergötland lyda 
*Simmas jön och icke Sims jön. Rietz uppger emellertid (s. 566 a) just 
från Västergötland jämte simme ett simm n. 'rep, tåg, snodd'. Ett med 
detta senare ord sammansatt Simsjön vore ur rent formell synpunkt 
acceptabelt, och Hellquists tolkning skulle alltså ur denna speciella syn-
punkt kunna upprätthållas. Det finns emellertid två andra instanser 
mot denna. Den ena är, att sjön visserligen har större längd än bredd 
men att den dock ingalunda kan sägas ha den konfiguration, som man 
väntade sig, om namnet innebure en jämförelse med ett rep eller ett 
snöre. Den andra och helt avgörande motinstansen är namnets bild-
ningssätt. Ett sjönamn, som avsåge en sådan jämförelse, som Hellquist 
menar, borde vara osammansatt. Jfr Fuen, Grytan, Hatten, Kaveln 
och Kätteln ovan. 

Sjötorpasjön Göteve, Gökhems o. Marka snr, Vilske hd 54tsrpa 
OtsrpaIån, Otsrpajijn. — [Kambsön 1472 B 16 fol. 98] Kammehaff 

(2 ggr) 1560 Rasmus Ludvigsson s. 60 Kame Haf 1655 P: 8 Kommehaf 
1689 Felterus' ka Kamhaf 1702 P: 23 Siötorps Siön eller Cammehaf 
1714 P:26 Kam Haf 1772 P:40 Kamhaf 1773 P:41 (11/1) P:42 Sjö- 
torpssjön G Sjötorpasjön nek. 	Namnet Sjötorpasjön innehåller som 
f. led gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn *Sjötorpar, bildat till Sjö-
torp, som är namnet på en vid sjön liggande by. Om dylika inbyggar-
namn se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. Sjön har tidigare haft ett par 
andra namn, av vilka det äldsta är det 1472 omtalade Kambsön, som 
skall läsas Kambsiön; den ifrågavarande källan har ett daniserande 
språk. F. led. i detta namn är väl fsv. kamber 'kam', här i betydelsen 
'ås', åsyftande de många sandåsarna kring sjön. Det andra namnet, 
som väl är en ombildning av det förra, är det från 1500-, 1600- och 
1700-talen kända Kam(m)ehaf. Detta namn med skiftande biformer är 
ett på många håll i Sverige och ett par håll i Norge anträffat namn på 
små sjöar eller tjärnar. Namnet har varit föremål för en livlig diskus-
sion; se härom E. Brevner, Sydöstra Närkes sjönamn, s. 154 ff. Det 
enda säkra, som framkommit ur denna, är, att s. led. är ordet hav 
med skämtsamt ironisk innebörd, en uppfattning som först uttalats av 
Lindroth i NoB 1913, s. 41. En mängd exempel på en sådan använd-
ning av ordet hav finnas. Jfr Hav ovan och se Brevners förteckning, aa, 
s. 160 f. Beträffande förleden ha meningarna gått isär. Intet av de 
framställda förslagen kan sägas vara på något sätt övertygande. Mycket 
sannolikt är däremot Lindroths tveksamt framställda antagande, att 
det är det bekanta kvartersnamnet Kamphavet i Uppsala i dess ur-
sprungliga användning om en där uppe på åsen belägen göl, 1627 be-
nämnd Kambehaf (se närmare om de äldre namnformerna Brevner, 
aa, s. 157 f.), som är det direkta eller indirekta upphovet till alla de 
andra namnen, vare sig nu förleden i det uppsaliensiska namnet varit 
Kamp- eller något annat liknande. 

Skagern Amnehärads m.fl. snr, Vadsbo hd; även i Värml. o. Ör. 1. 
skitan (Finnerödja sn), ä. skeyari, ski.tgan. — Sca5ur o. 1325 VGL s. 291 
Skaren 1560 Rasmus Ludvigsson s. 68 (2 ggr) Skagen 1636 1649 Sahl-
gren, Skagershult s. 82 Skageren 1656 därs. Skagaren 1661 därs. Ska-
gern 1666 därs. Skagaren Skagarn 1669 därs. Schager Lacus 1688 därs. 
Skageren 1650 Wexionius Epitome B 3 b Scafven 1655 P: 6 Skagen 
1689 Felterus' ka Scagaren 1690 P: 17 Skagern 1692 P: 19 Skagen 1702 
P:23 Skagaren 1702 P:62 Skagern 1746 P:32 1749 P:33 1755 P:36 
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1759 Bergman s. 27 ek G nek. ^, Någon tillfredsställande tolkning av 
detta säkerligen urgamla namn har ännu icke blivit funnen. Enligt 
Hellquist, Sjön. 1: 534 är namnet bildat till stammen i got. skadus 
'skugga' med motsvarigheter i de västgermanska språken samt troligen 
även stammen i västg.-dial. skadda f. 'dimma'. Namnet skulle betyda 
'dimsjön'. Mot denna tolkning framställas berättigade både språkliga 
och sakliga invändningar av Sahlgren, Skagershult, s. 91, där en annan 
förklaring ges, enligt vilken namnet skulle sammanhänga med de 
latinska orden scath.e 'framvälla, uppspringa, flöda', scatruire med 
samma betydelse, scatiirigo 'källsprång'. Betydelsen kunde, menar Sahl-
gren, vara 'den framkvällande, porlande, svällande el. dyl.' eller också 
kunde namnet vara ett ursprungligt appellativ med betydelsen 'sjö', 
utvecklad ur betydelsen 'den framkvällande etc.'. De av Sahlgren an-
tagna betydelserna synas dock mindre sannolika för namnet på en 
sjö av Skagerns storlek. Ljudutvecklingen torde, som Sahlgren (aa, 
s. 87 ff.) utrett, ha varit den, att ö (dh) först fallit, troligen redan i 
y. fsv., varefter mellan a och u ett labialt glidljud inställt sig, vilket 
sedan utvecklats till (ett frikativt) g (jfr Noreen, Aschw. gr. para-
graferna 308, anm. 4, resp. 336 och 273,1). 

Skarsjön Våmbs sn, Kåkinds hd och Stenstorps sn, Gudhems hd 
s1eixf4n, sk4f ,  sk4fé. — Skara Siöö 1705 P: 24 Skar-sjön 1772 P: 40 
Skarsjön 1773 P: 41(11/2) Skarsiön 1773 P: 42 Skarsjön nek. 	Liten 
sjö mitt på Billingen i passet, där landsvägen Skövde-Skara går fram. 
Namnets f. led är väl samma ord som östsv. dial. skar n. 'skåra'. Jfr 
G. Linde, Ortnamn runt Billingen, s. 2. 

Spånsjön Amnehärads sn, Vadsbo hd speon. — Spååsiön 1690 
P: 17 Spån Sjön 1702 P: 62 Spånsiön 1755 P: 36 Spånsjön 1759 Berg-
man s. 27 ek G Spåsjön nek. ^•-• F. led. är väl ordet spön, men namnets 
innebörd är dunkel. Jfr Spontjeirn som namn på tjärnar i Dalsland och 
Värmland (SOÄ 15: 127, SOV 4:59), innehållande det dialektala spon 
'spån'. 

Sten(a)sjö se Flämsjön. 
Stor(e)sjö(n). Inom länet finnes detta namn använt dels om 3 

sjöar, dels 3 gånger om en del av en sjö: 1 Undenäs sn, Vadsbo hd 
st4ra5tin, -fin (Stor Siön 1718 P: 29 Kångsjön ek Storesjön nek), 1 Larvs 
sn, Laske hd (Storesjön nek), 1 Valstads sn, Vartofta hd sh)re54n; 
även Grunnevadssjön (CP Sjön ek Grunnevadssjön 1877 Ljungström, 
Wartofta härad s. 6 nek), 1 N. Lundby sn, Valle hd stöRf, sällan använt 
namn om Hornborgasjön (se detta namn), 1 Otterstads sn, Kållands hd 
st4t9n, namnet använt om Vänern utanför Kållands skärgård, 1 Marka 
sn, Vilske hd st4ra54n, den sydvästra, större delen av Hulesjön eller 
Stadssjön i motsats till den nordöstra, mindre delen, som kallas Lille-
sjön (se detta namn). 

Storugglen Undenäs sn, Vadsbo hd .9*(9)6gan.— Stora Ugeln 1685 
P: 13 Stora Uggen 1718 P: 29 Uggen e. 1744 P: 41 (11/2) St. Ugglesiön 
ek Storugglen nek. "d Om namnet se Lillugglen. 

Stråken Bjurbäcks m.fl. snr, Vartofta hd, även i Mo hd, Jönk. 1. 
strijkan, i sammansättn. stritbna, — [Scryutui o. 1325 VGL s. 291] 
Strukni sl. 1300t VGL s. 291 not 45 [Stukni b. 1400t VGL s. 291 not 45] 
Strwknä o. 1470 VGL s. 291 not 45 Strokne si. 1400t VGL s. 291 not 45 
[Skcrywtni si. 1400t VGL s. 291 not 44] Stroknan 1626 A. Bureus' ka 
Stråken Lacus 1648 E: 13 Stroknen 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b 
Struken 1655 P: 4 Struknen Lacus 1655 P: 8 Struken Lacus 1676 E: 20 
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Strucken 1688 E: 26 1689 E: 31 Struknen 1689 Felterus' ka Struknen 
Sjön 1692 P: 19 Stråknen 1702 P: 23 Sjön Stråknen, Stråknen 1740 
P: 30 Stråken 1741 Tuneld s. 170 Siön Strucknen Stråknen e. 1744 
P: 41(11/2) Struken 1770 Rogberg-Ruda, Småland s. 904 Stråken 1771 
VAH Vol. 32:6 samt ka Tab. I Stråknen 1772 P: 40 Stråken ek G nek. 
%, Utan att ingå på frågan om bildningssätt och betydelse kombinerar 
Hellquist, Sjön. 1:580, namnet med det Strukun, vilket av den bysan-
tinske kejsaren Konstantin Porphyrogennetos i ett på 900-talet författat 
arbete omtalas i hans uppräkning av de ryska namnen på Dnjepr-
forsarna. Genom Vilhelm Thomsens berömda arbete Ryska rikets 
grundläggning genom skandinaverna (1882) veta vi, att de av Konstan-
tin omtalade namnen till sitt ursprung äro svenska. Den utan tvivel 
riktiga förklaringen av det ryska namnet gavs av Sahlgren i hans 
installationsföreläsning 1930, tryckt i NoB 1930, s. 135 ff. Enligt Sahl-
gren motsvarar Strukun ett fsv. *strukn 'strykning, stråk, strömdrag, 
mindre fors', bildat till verbet stryka liksom det dalska sugn 'fors' är 
bildat till suga och egentligen betyder 'sugning'. Om sjönamnet Stråken 
säger Sahlgren, att det är »avlett av ordet strukn 'strömdrag'». Det för-
klaras lätt som en an-avledning av *strukn liksom det fornvästgötska 
sjönamnet Alti (omkr. 1325 VGL s. 291), äldre *Alfti, urspr. *Alpti, är 
en an-avledning av ett ord motsvarande fvn. alpt 'svan'. Stråken skulle 
alltså egentligen betyda 'sjön med strömdragen', vilket passar bra till de 
faktiska förhållandena. Sjön har flerstädes strömdrag. De naturliga 
förutsättningarna för uppkomsten av sådana äro synnerligen stora. 
Sjön, som i sin helhet är mycket smal, drar flerstädes ihop sig till 
trånga sund. I sådana brukar det som bekant vara strömt vatten. Se 
vidare härom Lundahl i Nykyrke socken. En Minnesbok (Motala 1955), 
s. 262. 

Stålavattnet Tiveds sn, Vadsbo hd stifikavedna(0. — Stålvattnet 1685 
P: 3 Stålwattne 1718 P: 29 Stålvatnet e. 1744 P: 41 (11/2) Stålvattnet 
ek nek Stålavattnet G. 	Det förefaller mest sannolikt, att f. led, är 
dialektal gen. på -a av tillnamnet Stål. En person (kanske soldat) med 
det namnet kan ha bott i sjöns närhet. Sjönamnet kan också vara en 
förkortning för t.ex. *Stdlatorpssjön, till ett bebyggelsenamn *Ståla-
torpet, innehållande den nyssnämnda genitiven, eller till något annat 
bebyggelsenamn med samma förled. 

Svan(a)sjön Daretorps sn, Vartofta hd sv4na5im. — Svansjön e. 
1744 P: 41 (11/2) Svansjön ek Svanasjön nek. ^, F. led. är gammal 
böjningsform av fågelnamnet svan. 

Svarten Gustav Adolfs sn, Vartofta hd sveda. Binamn: Svarta hål 
svak ltVe och Gubbagöljen. 	En liten tjärn. Har klart vatten, som 
dock förefaller mörkt mot den dyiga bottnen. Namnet Svarten är en 
substantivering av adj. svart. Det feminina genus i dialektuttalet beror 
på att sockendialektens gölj (lat» f. 'mindre, mycket djup vatten-
samling, som saknar fast botten' är underförstått. Om Gubbagöljen 
se detta namn ovan. 

Svartasjön, Svart(e)sjö(n). Inom länet finnas åtminstone 15 sjöar 
med detta namn, varav 1 i vardera Rådene sn, Gudhems hd, Eggby och 
Skärvs snr, Valle hd samt Agnetorps sn, Vartofta hd. Alla de övriga i 
Vadsbo hd: 1 i vardera Lerdala, Ransbergs och Tiveds snr, 2 i Hova sn 
samt 3 i vardera Undenäs och Älgarås snr. Uttal: svd(2)5(n),  sveMn, 
sv4g4n. Äldre namnformer: Svart Sjön 1696 P: 21 (Ransbergs sn), 
Swartsiön 1718 P:29 (Undenäs sn), Svartesiön e. 1744 P:41 (11/2) 
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(Hova sn), Svartsiön e. 1744 P: 41(11/2) (2ilgarås sn), Swartsjön 1747 
Linne, Wästgöta-Resa s. 70 (Rådene sn). 	Om de flesta sjöarna upp- 
ges, att de ha mörkt eller svart vatten, i ett fall talas om brunt moss-
vatten. 

Svartekulpen se Långåsasjön. 
Svedsjön, Lille och Store Härja sn, Vartofta hd Ula, st(3ra sv54n. 

— Swesiöarna e. 1744 P: 41 (11/2) Sve-Sjöarne o. 1750 — o. 1800? P: 1 
St. Sved-Sjön 1808 P: 51 Svedsjön 1877 Ljungström, Wartofta härad, 
s. 6 ek Svedsj. G Svedsjön nek. 	Sjöarna ha namn efter Svedån, vars 
gamla namn är Svedh; se härom bland vattendragsnamnen. Båda 
sjöarna genomflytas av ån. 

Svältingen Undenäs sn, Vadsbo hd svieffinan. — Svältingen ek nek. 
I orten anser man, att sjön fått sitt namn av att det icke finns 

någon fisk i den. Namnet betyder väl, såsom Ståhl påpekar, 'sjön som 
har dålig, svältfödd fisk, sjön där fisken får svälta'. Jfr det närkiska 
sjönamnet Sultabborrn, varom se J. Sahlgren, Vad våra ortnamn be-
rätta, s. 51. 

Svärtesjön Daretorps sn, Vartofta hd sveda§ 4n. — Svärtesjön nek. 
F. led. är gammal böjningsform av det från västgötska ortnamn 

kända svärta f. 'järnhaltig dyjord (förr använd som färgämne)', varom 
se OGB 1: 143. Sjön har delvis dyig botten. 

Sänkan Brandstorps sn, Vartofta hd u'veka. — Sänkan e. 1744 
P:41 (11/2) Senken o. 1750 — o. 1800? P:1 Sänksjön ek nek. Nam-
net är best. sg. av subst. sänka. Sjön ligger nedanför en höjds'räckning. 
Den är mycket djup. 

Sänningen Älgarås sn, Vadsbo hd sletonan. — Sanungesiön 1702 
P:23 Sänningen e. 1744 P:41 (11/2) 1755 VAH Vol. 16:305, 309, 1759 
Bergman, kartbil. 1772 P: 40 1807 P: 52 ek G nek. 	Namnet är en 
bildning till ordet sand. Sjön har helt övervägande sandbotten och 
sandstränder. 

Södervättnen Brandstorps och Daretorps snr, Vartofta hd 4.(ruchtna. 
— Söder Wättnen 1702 P: 23 Söderwätnen e. 1744 P:41 (11/2) Söder 
Wettnen o. 1750 — o. 1800? P: 1 Söder wättnen 1772 P: 40 Sörvättnen 
1808 P: 51 Sörvattnet ek Södervättnen G Sörvättnen nek. 	Om nam- 
net se Nordvättnen. 

Tallriken öglunda sn, Valle hd tgrdpn. — Tallriken nek. ,••• En 
liten rund sjöhåla. Jämförelsenamn. 

Tarmlången Tiveds sn, Vadsbo hd thm/hean. — Tarmlången 1685 
P:13 Tarm Lå'ngen 1718 P:29 Tarmlången e. 1744 P:41 (11/2) ek G 
nek. ^, Om namnet säger Hellquist, Sjön. 1: 612, endast att det är 
bildat av tarm och adj. lång men om namnets egentliga innebörd yttras 
ingenting. Enligt Ordstudier av E. LidM i Meijerbergs arkiv 1: 87 f., 
är namnet best. sg. av ett appellativ *tarmlå'nge »jämförligt med» no. 
dial. botnlangen (best. form), som betecknar en del av blindtarmen. 
Exakt vilken tarm som skulle avses med ordet nämner Lidffi ingenting 
om. I vilket fall som helst är det klart, att namnet betecknar sjön som 
lång och smal, vilket den också är. 

Tarvaslamp Tiveds sn, Vadsbo hd. — Tarvaslamp nek. 	F. led. 
är enligt G. Pellijeff fi. tarvas 'hjort, älg'. S. led. är urspr. fi. lampi 
'tjärn'. 

Tingsjöarna Undenäs sn, Vadsbo hd tinfra Tinnsjöarna, tiefia. — 
Gemensamt namn på Stora och Lilla Tingsjön samt Andsjön å Pukerud. 
Om f. led. se  Tingsjön nedan. 
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Tingsjön Undenäs sn, Vadsbo hd tinfin, -54n, tigin Tinnsjön (tig-
fin, -On). — Tingsjön ek nek Tingsj. G. •-••• Då det normala dialekt-
uttalet Tinn- knappast kan vara utvecklat ur Ting-, måste väl den 
förra formen vara den ursprungliga förleden och den senare en folk-
etymologisk omdaning. Härledningen av Tinn- är obekant. Jfr följande 
namn. 

Tingsjön, Lilla och Stora Undenäs sn, Vadsbo hd /ge tin.frn, -SS; 
tin,fdn, 	tinf4n (tiefin, -§4n). — Tingssjön, Mellansjön ek Lilla, 
Stora Tingsjön nek. •••• Om f. led, se föreg. 

Tjuradöden se Bottenlösen. 
Toften, Nordre, Södra, Västra och östra Tiveds sn, Vadsbo hd; 

den förstn. kallas i orten tbftan, ne2b tdftan (N. Toften ek Nordre Tof-
ten nek), de tre andra med ett gemensamt namn Tofterna tiftard 
(Toffte Ternar 1718 P: 29 S. Toftarna ek Södra, Västra, Östra Toften 
nek). 	Sjönamnet Toften, som uppträder på flera olika håll, är av 
heterogent ursprung. Se den omfattande utredningen av Sahlgren. 
Skagershult, s. 101 ff. Sammanhang med toft 'tomt' eller med något av 
detta ord bildat ortnamn är här liksom i många andra fall uteslutet. 
För namn, där ett sådant sammanhang icke kan föreligga, har Sahl-
gren aa, s. 110 ff., föreslagit att fatta f. led. antingen som best. form 
av ett fsv. adj. *thövötter 'tovig', utgörande f. led. i Thofutuwich 1167-
1185 SD 1:91 f. or., en vik av Jälmaren, och motsvarande Sörbygds-
målets tovete och Fryksdalsmålets tovet 'tovig', här i betydelsen 'gräs-
bevuxen, vassbevuxen', eller som ett ord *toft av fsv. *thoft, bildat till 
roten i tova och möjligen etymologiskt identiskt med no. dial. tovt eller 
toft 'avfall vid valkning'. 

Tolsjön. Inom länet finnas minst tre sjöar med detta namn: 2 
Finnerödja sn, Vadsbo hd N.J.42a (Tor Siön 1718 P: 29 Torsiön e. 1744 
P: 41 (11/2), St., L. Tolsjön G Stora, Lilla Tolsjön nek), 1 Utvängstorps 
sn, Vartofta hd (Tolsjön nek). ^, Alla sjöarna äro små. De båda nam-
nen Tolsjön och Torsjön, om vilket sistnämnda se nedan, kunna icke 
särskiljas från varandra och behandlas därför här tillsammans. F. led. 
i Tolsjön, som även förekommer i Östergötland och där likaledes avser 
en liten sjö, anses av Hellquist, Sjön. 1: 628, vara ett ord motsvarande 
no. dial. to! 'stackare, pyssling, stympare', åsyftande sjöarnas litenhet. 
Beträffande Torsjön, som finns på flera andra håll — jfr även det 
flerstädes förekommande by- och gårdnamnet Torsjö — synes Hell-
gnist (aa, s. 632) böjd för att i f. led. se  gudanamnet Tor. Det är möj-
ligt, att i något enstaka fall någon av dessa förleder kan ingå, men 
särskilt sannolikt förefaller det icke. Snarare är f. led. i både Tolsjön 
och Torsjön urspr. det i bl.a. tordyvel ingående fsv. *tordh 'smuts', här 
i betydelsen 'dy', motsvarande feng. tord 'dynghög'. Detta ord ingår 
säkerligen i bynamnet, en gång sjönamnet, Tolsjö i Sunnersbergs sn, 
Kållands hd, skrivet Tordsio 1495 avskr., Tordsyö 1525 regest från 1561, 
Tordsiö 1540 Torsziö(ö) 1546 Tolziöö 1550 Torsiö, Tolsiöö 1567 osv. 
(se SOSk 8:66). I Bjärka-Säby ortn., s. 348, hävdar N. Lindqvist, att 
samma ord ingår i sjönamnen Torsjön i Krokeks sn, Lösings hd, och 
Toren i Kvillinge sn, Bråbo hd, Österg. 1. I fråga om betydelsen kan 
hänvisas till sjönamnen Gorren, Gårsjön och Gårtjärn, som innehålla 
sv. dial. gorr, går 'smuts; dy'; jfr Gårsjön ovan. Åtminstone vad de väst-
götska namnen beträffar, synes denna betydelse passa väl till natur-
förhållandena. Vad de ovannämnda östgötska namnen angår, är tolk-
ningen sakligt välgrundad; se G. Franzen i NoB 1934, s. 144, not 3. Om 
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namn med To!- och Tor- som förled se även Th. Andersson i OUÄ 1959, 
s. 25 ff. 

Torsjön. Inom länet finnas 2 sjöar med detta namn: 1 Älgarås sn, 
Vadsbo hd tegg:n (Thorsjön ek Tosjön G Torsjön nek), 1 Flo o. Väners-
näs snr, Åse hd ton (Torsjön G nek). ^, Om f. led. se  föreg. 

Tottsjön Finnerödja o. lova snr, Vadsbo hd tidkin, tkOn. — Tott-
sjön 1685 P: 13 Tottsjön ek G nek. ", F. led. är väl, så-som antages 
av Hellquist, Sjön. 1: 636, ordet tott 'liten tuss eller tapp av t.ex. ull, 
halm m.m.'. Namnet fattas av Hellquist som ett jämförelsenamn. Den 
obetydliga sjön ligger mycket nära den stora sjön Skagern. Denna tolk-
ning kan vara riktig, dock endast om man förutsätter, att sjön från 
början hetat *Totten. En liten sjö med detta namn finns i Malexanders 
sn, Ydre hd, österg. (se Hellquist, a.st.). Jfr beträffande bildningssättet 
under Simsjön samt i fråga om betydelsen Dättern. 

Trehörningen. Inom länet finnas 4 sjöar med detta namn, samtliga 
i Vadsbo hd: 1 Halna sn trWritgan (Trehörningen nek), 1 Ransbergs 
sn trWmigan ([Trehornings Siön 1696 P: 21]), 1 Älgarås sn trWnigan, 
trgornsf.frin, -fin (Trehörningen 1702 P: 23 e. 1744 P: 41(11/2), 1 Fin-
nerödja sn trifrags f0. Trehörnings sjö (Trehör..siön 1685 P:13 Tre-
hörningen 1749 P: 33 ek G). Härtill komma Lilla och Stora T. Tiveds o. 
Undenäs snr ld, stora  trehåraggan (? Drähyrnnä o. 1325 VGL s. 291 
Trehörningen 1655 P: 6 Store Trehörninghen 1667-84 Vft IV: 5-6, s. 102 
Trehörningen; Lilla, Stora Trehörning (h) ; Lilla, Stora, Store Tre-
hörningen 1685 P: 13 Trehörningen 1692 P: 19 1702 P: 23 Lilla, Stora 
Trihörningen 1718 P: 29 Trehörningen 1749 P: 33 Stor- och Lille- Tre-
hörningen 1759 Bergman s. 27 Stora, Lilla Trehörningen därs. kartbil. 
Trehörningen 1772 P: 40 Lilla, St. Trehörningen ek L., St. Trehör-
ningen G Lilla, Stora Trehörningen nek) samt Norra och Södra T. 
Tiveds sn trehdnigan (Trehörningen 1655 P: 6 Norra, Södra Trehör-
ningen 1718 P: 29 Trehörning Siön 1749 P: 33 Norra, S. Trehörningen 
ek N., S. Trehörningen G nek). Namnet, som är ett av våra vanligaste 
svenska sjönamn, är föranlett av sjöarnas utseende. Namnformen i VGL 
(se ovan), vilken möjligen avser St. T., innehåller som f. led det fsv. 
prefixet thrä- 'tre'. Namnformen kan, såsom Hellquist, Sjön. 1:641, 
framhåller, fattas antingen som ett ursprungligt *Thrähyrna, inne-
hållande samma ord som fsv. hyrna f. 'hörn' (nsv. hörna) eller — och 
detta torde få anses mera sannolikt — som böjningsform av ett ur-
sprungligt *Thrähyrni m., där s. led. är en avledning med suffixet 
-ian av horn, varom se Hellquist, aa 2:23 f. Jfr G. Pellijeff i OUÄ 1951, 
s. 55 och 1952, s. 39, samt C. Lindberg i OUÅ 1952, s. 34. 

Tresjö Bjärka sn, Gudhems hd trO (Tresiö, Tresiöarne 1765 29/4 
originalhandl. i Dagsnäs godsarkiv Tresjö nek). 	Är från början den 
ena av tre sjöar: Mossjö, Tresjö och Lillesjön, av vilka den sistnämnda 
numera är torrlagd. 

Trollsjön. Inom länet finnas 3 sjöar med detta namn: 1 Älgarås sn, 
Vadsbo hd trål_On, trål- (Trollsjön 1807 P: 52 ek nek), 1 Skärvs sn, 
Valle hd trål» (Trollsjön nek), 1 Nykyrka sn, Vartofta hd (Trollsjön 
nek). Av dessa namn är det sistnämnda av ungt datum (turistnamn) ; 
det gamla är Gölen (se detta). Det på flera håll förekommande namnet 
Trollsjön ansluter sig till en grupp sjönamn, som innehålla olika be-
teckningar för folktrons andeväsen, varom se Hellquist, Sjön. 1:439. 

Tullsjön Tiveds sn, Vadsbo hd ticlf4n. — Tollsiön 1685 P: 13 Tull 
Siön 1718 P: 29 Tullsiön e. 1744 P:41 (11/2) Tullsjön ek nek Tullsj. G. 
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F. led. är oklar, enligt ett antagande av Hellquist, Sjön. 1: 655, sv. 
dial. tull(e) m. 'topp, spets, i synnerhet på växande träd'. Syftningen 
skulle väl, om detta vore riktigt, närmast vara sjöns båda nordligaste 
spetsiga vikar eller möjligen den i en kil utlöpande östra delen. 

Tvättsjön Tiveds sn, Vadsbo hd tvietf4n, 	— Tvättsiön 1685 
P: 13 Twät sjön 1718 P:29 Tvättsjön nek. 	Man har brukat tvätta 
och skölja kläder vid sjöstranden. Jfr följ. och Klädsjön ovan. 

Tvättärn(en) Tiveds sn, Vadsbo hd tvcbtrtn.— Tvättärnen nek. 
S. led. är ortsdial. tärn 'tjärn'. Man har förr brukat skölja tvätt i 
tjärnen. Jfr föreg. 

Tysten Undenäs sn, Vadsbo hd t4tan.— Tysten 1696 P: 21 ek nek. 
Namnet, som icke synes ha några motsvarigheter på andra håll, är 

väl bildat till adj. tyst. 
Tågsjön Eggby, Skärvs o. Varnhems snr, Valle hd tWn. — Tåg-

sjön 1816 Lindskog 5:59 ek Tåsjön nek. ", F. led. är sannolikt samma 
ord som det i Bjärka sn, Gudhems hd, upptecknade tåg (tv) 'den på 
försommaren uppskjutande stammen av den växt, som sedan, efter 
blomningen, kallas vithuvud vithdva dvs. ängsull (Eriophorum)'. Ordet 
återgår på fsv. *tugh. Det är ett annat ord än riksspr. tåg 'växtsläktet 
Juncus' (fsv. *tågh, fvn. tåg) och beror på sammanblandning eller be-
röring med detta (se Hellquist, Et. ordb., s. 1259). En sidoform med 
ö som stamvokal föreligger i y. »sv. (1750) togh (enligt Hellquist, a. st.) 
och no. dial. tog (Ross, Norsk Ordb., s. 822) med samma betydelse. 
Jfr Tågmossen bland terrängnamnen. 

Tåsserydsjön Edsvära sn, Skånings hd trigan,u0n. — Tåsserydssj. 
ek. ^, F. led. är namnet på den vid sjön liggande byn Tåsseryd. Sjöns 
ursprungliga namn är säkerligen *Tåssesjön, innehållande västg.-dial. 
tåssa 'groda'. Bynamnet, som skrives Tdsze Ry 1564 (se SOSk 10:12), 
är sålunda en förkortning för *Tåssesjöryd. Jfr Tåssesjön (Tossesjön) 
på två håll i Älvsb. 1. (se SOÄ 7:1, s. 288; 16:181). 

Tärn(en). Inom länet finnas åtminstone 5 småsjöar med detta 
namn: 1 Tibro köping, Kåkinds hd tcbria (Tärnen nek), 4 Undenäs sn, 
Vadsbo hd kem (uttalet gäller samtliga) ; en (å Svanvik) skrives Tärn G, 
en annan (å Sannum) skrives Tärnen nek. 	Namnet är i fråga om 
nr 1 ortsdial. tärn 'tjärn' f., i fråga om de övriga ortsdial. tärn m. (best. 
sg. lika). 

Tärnarna Tiveds sn, Vadsbo hd tipnara, kria. 	Två små sjöar. 
Om namnet se föreg. 

Tärnet se Tärnssjön. 
Tärnasjöarna Undenäs sn, Vadsbo hd t .k"a,fia, -fr: a. Binamn: 

Y ttergärdstärnarna åtar,' ces,tcknara. — Oxögona 1718 P: 29 Tärnarna nek. 
Namnen innehålla ortsdial. tärn m. 'tjärn'. Binamnets f. led är gen. 

av gårdnamnet Yttergårdet. Om kartnamnet Oxögona 1718 se Oxögat. 
Tärnssjön Mölltorps sn, Vadsbo hd tctrfsOn Tärnssjön, t*,fat Tär-

net. — Tärn 1696 P: 21 Ternsjön ek Tärnet G Tärnssjön nek. ", Ordet 
tärn 'tjärn' uppträder här som neutrum, medan det eljest i Vadsbo 
synes ha maskulint genus; jfr Tår» (en) ovan. 

Ulvsjön Mölltorps o. Ransbergs snr, Vadsbo hd 6110n, tkion, eon, 
00n, it NUfn. — Uhlsiön 1696 P: 21 e. 1744 P: 41 (11/2) akhl Sjön 1759 
Bergman, kartbil. Ålsjön ek Ulvsj. G Ulvsjön nek. ^, F. led. är säker- 
ligen trots de växlande skrivningarna och det skiftande dialektuttalet 
ordet u/v 'varg'. Namnformen A(h)lsjön, från vilken uttalet med be-
gynnande d (se ovan) utgår, torde bero på att, sedan Ulvsjön blivit 
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Ulsjön genom bortfallet av u i ställningen mellan två konsonanter, (il-
blev obegripligt och därför lätt utsatt för etymologiserande omänd-
ringar. Å (h)lsjön är tydligtvis icke en folketymologisk utan en karto-
grafetymologisk produkt. Uttalet med begynnande ö-ljud beror uppen-
barligen på assimilation med slutledens ö (s.k. fjärrassimilation). 

Unden Tiveds, Undenäs m.fl. snr, Vadsbo hd 4an. — Unnen 1650-
70 P:3 1655 P:6 Wnden 1667 Vft IV: 5-6, s. 101 Unden 1685 P:13 
1692 P:19 Vnnen 1689 Felterus' ka Unnen 1702 P:23 Unn Sjön 1718 
P:29 Unnen 1723 Tiselius s. 6 Unden 1741 Tuneld s. 170 Vnden 1749 
P:33 Unden 1755 VAH Vol. 16:305 1759 Bergman s. 27 Unnern 1772 
P: 40 Unden 1807 P: 52 ek G nek. ^-• Namnet, vars stamform tidigast 
är betygad i sockennamnet Undenäs' fsv. namn Undedhe (se SOSk 
11: 2 s. 161), är ett fsv. *Unde, bildat till en grammatisk växelform till 
fvn. unnr f. 'bölja', besläktat med det liktydiga latinska unda samt 
med nsv. vatten. Namnets grundbetydelse är 'vattnet, sjön', alltså den-
samma som i Vättern (se detta). Etymologiskt identiskt är sjönamnet 
Unnen i Unnaryds sn, Västbo hd, Jönk. 1. Se Hellquist, Sjön. 1: 677, 
samt Et. ordb. s. 1277. 

Vagnsjön Eggby o. Skärvs snr, Valle hd vitOn. — Vångsjön ek 
Vagnsj. G Vagnsjön nek. ^, F. led. i detta även på ett par andra håll 
förekommande namn är utan tvivel, såsom förmodas av Hellquist, Sjön. 
1: 686, ordet vagn, av vilket det östgötska sjönamnet Vagnaren är en 
avledning (Hellquist, a.st.) och möjligen det norska sjönamnet Vangen 
urspr. är best. sg. (se G. Indrebo, Norske innsjönamn 1: 213 f.). Namnet 
är väl, som Hellquist menar, »ett slags jämförelsenamn». Den ganska 
obetydliga sjön skulle till nöds kunna liknas vid en vagn med tistel-
stången vriden i spetsig vinkel. Sjön är knappt 1 km lång och tämligen 
jämnbred, omkr. 300 m. Från den ena änden går en smal utlöpare ut 
snett bakåt. Denna tolkning förutsätter emellertid, att det ursprungliga 
namnet är *Vagnen (jfr det ovan omtalade norska Van gen), som sedan 
sammansatts med best. sg. av sjö. Jfr beträffande jämförelsenamnens 
bildningssätt under Sims jön. 

Valkalamp Tiveds sn, Vadsbo hd veralcin_lp, vci.4.1ca-. Binamn: 
Valkasjön vålcafin och Vit/amp vit/einzp. — Vittern 1718 P: 29 Hvit-
lampi ek Valkalamp nek. ^, F. led. är enligt G. Pellijeff fi. adj. valkea 
'ljus, vit'. Jfr binamnet Vitlamp. S. led. är urspr. fi. lampi 'tjärn'. 

Vallersjön Bergs o. Säters snr, Vadsbo hd vgarfon (1898-99), 
vålakn.— Valsiö 1659 P: 9 Valk siö 1659 P: 10 Wallersjön Wallsjön 
1759 Bergman s. 27 resp. kartbil. Waller Sjön Wallersiön 1786 P: 46 
(107/3, 107/4) Wallersjön ek Vallesjön G Vallersjön nek. •-•, F. led. 
föres av Hellquist, Sjön. 1:738, med tvekan till ordet vall 'fält, slätt'. 
Det skulle i så fall vara frågan om en ursprunglig gen. sg. vallar. Både 
av formella och sakliga skäl är emellertid en sådan tolkning omöjlig. 
I ställningen i obetonad stavelse framför konsonant skulle r falla myc-
ket tidigt redan i fornsvenskan (se Noreen, Aschw. gr., s. 249 f.), varför 
de faktiskt existerande r-formerna både i skrift och dialektuttal för-
bjuda tanken på samband med vall. I sakligt avseende förhåller det 
sig på samma sätt. Sjön, som är ganska liten, ligger på en av de högsta 
delarna av Billingen med brant sluttande stränder i öster och söder och 
tämligen långt från den odlade bygden. Den enda möjligheten till en 
förklaring synes vara antagandet att namnet hör till den ganska stora 
grupp av sjönamn, vilkas f. led är gen. av ett personnamn, och urspr. 
innehåller gen. av det mycket sparsamt dokumenterade fsv. mansnam- 
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net Valder, som säkerligen även ingår i det på fyra håll förekommande 
ortnamnet Vallerstad (se Lundgren, Personn., s. 293) och som motsvaras 
av fda. Valder, Volder samt av det i vårt språk från tyskan inlånade 
Valter. I fvn. förekommer namnet, i den ursprungligare formen Valdarr, 
endast som benämning på en dansk sagokung. Troligen ingår, såsom 
tveksamt antages i SOÄ 6: 223, samma namn i önamnet Vallersö, Ljurs 
sn, Gäsene hd, Älvsb. 1., samt i de hittills oförklarade norska gård-
namnen Vallersnes och Valsnes (NG 11:412; 16:367). Personnamnet 
kanske från början icke ingår direkt i sjönamnet utan genom för-
medling av t.ex. ett torpnamn *Vallerstorp(et) el. dyl. 

Vallsjön Finnerödja o. Hova snr, Vadsbo hd vetlffjn. — Wallsiön 
1685 P:13 e. 1744 P:41 (11/2) Walsiön 1749 P:33 Wallsiön 1759 
Bergman, kartbil. Wall Sjön 1819 P: 55 Vallsjön ek nek. 	Sjönamnet 
är tidigast betygat i namnet på en vid sjön belägen by, skriven Wals-
(s)iönn 1590, 1600 jb, nu Vallsjön (se SOSk 11: 1, s. 67). F. led. är 
ordet vall 'vall, fält, mark'. 

Valsjön, Lille och Store Undenäs sn, Vadsbo hd la, skov dile:n, 
— L., St. Valsjön ek L., St. Valsj. G Lilla, Stora Valsjön nek. ^, 

F. led, är mångtydig. Jfr Hellquist, Sjön. 1: 686 ff., H. Ståhl, Ortnam-
nen i Kopparbergslagen, s. 19. 

Valstad pott Valstads sn, Vartofta hd vask påt. r•-,  En djup vatten-
fylld håla å Prästgården, Valstads by. S. led, är sv. dial. pott 'puss, 
liten vattensamling i marken'. 

Velen Älgarås o. Undenäs snr, Vadsbo hd val. — Velen 1655 P: 6 
Welen 1702 P:23 Wällen e. 1744 P:41 (11/2) Welen 1749 P:33 Velen 
1755 VAH Vol. 16:305 Welen 1759 Bergman s. 27 resp. kartbil. 1762 
Tuneld s. 284 Velen 1807 P: 52 ek G nek. 	En icke obetydlig, mer än 
6 km lång, i det stora hela mycket smal sjö. Namnets härledning är 
obekant. Jfr Hellquist, Sjön. 1: 700. 

Viboll Undenäs sn, Vadsbo hd vib4, rik/. — ?Wiborn 1718 P:29 
Viboll nek. Namnet är dunkelt. 

Vibollsjön Undenäs sn, Vadsbo hd vibal. 
G Vibollsjön nek. ", Om f. led, se föreg. 

Vibollstärnen Undenäs sn, Vadsbo hd. 
Belägen strax N Vibollsjön. Namnet är en 
sjötärnen. 

Vidkäppen Finnerödja sn, Vadsbo hd vi jsc'eisian. — Viskäppen ek 
Vidkäppesjön nek. Sjön ligger vid platsen för det numera försvunna 
torpet Vidkäppefallet å hmnt Rom. Namnet är en förkortning för *Vid-
käppefallssjön. 

Viken Beatebergs m.fl. snr, Vadsbo hd vgan. — Wikan Wijkan 
1560 Rasmus Ludvigsson s. 64, 65 Wijken 1650-1670 P: 3 1655 P: 6 
1667 Vft IV: 5-6, s. 101, 102 (3 ggr) Vijken 1689 Felterus' ka Wyken 
1692 P:19 Wijken 1696 P:21 Wiken 1702 P:23 1718 P:29 Wijken 
Wiken 1723 Tiselius s. 28, 29 (2 ggr) Wiken 1744 P:31 e. 1744 P:41 
(11/2) 1749 P: 33 1755 VAH Vol. 16:305 1759 Bergman s. 27 resp. 
kartbil. 1772 P: 40 Viken ek G nek. Namnet är an-avledning antingen 
av subst. vik och betyder då 'sjön med vikarna, sjön som (huvudsak-
ligen) består av (två) vikar', eller av stammen vik- 'böja, kröka' i subst. 
vik och verbet vika och betyder i så fall 'sjön som böjer eller kröker 
sig'. Sjön har en utpräglad plogform. Jfr Hellquist, Sjön. 1: 713; Sahl-
gren i ANF 50, s. 281; N. Lindqvist, Bjärka-Säby ortn., s. 444. 

— Wibollsjön ek Vibollsj. 

— Vibollstärnen nek. 
förkortning för *Viboll.. 
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Vingasjön Vings a. N. Lundby snr, Valle hd viectfint. — Wingsjön 
1816 Lindskog 5:59 Ving Sjön ek Vingasjön nek. 'N,  Sjö vid byn Ving. 
F. led. är antingen dialektal böjningsform av bynamnet Ving eller 
snarare gammal gen. pl. av ett till detta bildat inbyggarnamn. I by-
namnet är utan tvivel sjöns ursprungliga namn konserverat (se Hell-
quist, Et. ordb., s. 1350, och Lundahl i NoB 1950, s. 44 ff.). 

	

Vintersjöarna Brandstorps sn, Vartofta hd vglitarjf.)a (1903). 	Tre 
sjöar, 2 i en mosse och 1 i en annan mosse. Namnet är säkerligen en 
förkortning för *Vintervägssjöarna. Jfr det värmländska Vintersjön, 
varom yttras i SOV 3:84: »F. led. syftar kanske på sjöns användning 
som vinterväg». 

Visjön Finnerödja sn, Vadsbo hd tif4n.— Wijsiön 1685 P: 13 Vi- 
sjön ek G nek. 	F. led, är väl urspr. snarast växtnamnet vide. 

Vitebärn Hova sn, Vadsbo hd vitakn, vitabctn. — Hvitbergskiern 
1685 P: 13 Hvitebergssjön ek Vitebärn G nek. 	Namnet är en förkort- 
ning för *Vitebergst(j)ärnen eller *Vitebergssjön, bildat till ett berg-
namn *Viteberg(et). Som s. led i ortnamn kan berg i Hava sn uttalas 
-kr; se t.ex. gårdnamnet Hässleberg SOSk 11: 1, s. 96. Jfr de värm-
ländska bergnamnen Vitberget och Viteberg(en), varom se SOV 3: 103; 
9: 178, samt det norska gårdnamnet Hvitberg (NG 3:165). 

Vitgölen Härja sn, Vartofta hd v3t92.a. — Hvitgölan o. 1750 — o. 
1800? P: 1 Hvittgölan Hvitgjölan 1808 P:51 Hvitgölen ek. ", En tjärn. 
Namnet är sannolikt en förkortning för *Vitmossgölen. Det växer en-
ligt uppgift i orten mycket vitmossa (vitamds) kring tjärnen. 

Vitlamp se Valkalamp. 
Vitsjön. Inom länet finnas åtminstone 2 sjöar med detta namn: 

1 Istrums sn, Valle hd vitRin, viOn (Hvitsjön ek Vitsjön nek), 1 Agne-
torps sn, Vartofta hd vitOn (Hvitsjön ek Vitsjön nek). Härtill komma 
Norre och Södre Vitsjön Tiveds sn, Vadsbo hd 71.0a, s&a vitjh (Hvitt- 
sjön ek Norra, Södra Vittsjön nek). 	F. led. är adj. vit, men syft- 
ningen kan vara skiftande. Om nr 1 uppges, att den är omgiven av 
vad som på ortens språk kallas en vitamosse (vitan4sa) 'mosse där det 
växer vitmossa edtamdsr. Med största sannolikhet är namnet i detta fall 
en förkortning för *Vitamossasjön. Jfr Vitgölen ovan. Beträffande två 
av de övriga tre sjöarna uppges, att de ha klart, genomskinligt vatten, 
och det är väl troligt, att f. led. syftar härpå. G. Indrebo, Norske Inn-
sjönamn 1: 119 f., anser att i de av honom behandlade norska sjönam-
nen med motsvarande adjektiv som förled detta genomgående betyder 
'ljus, klar'. 

Vringelirövarna Undenäs sn, Vadsbo hd yripludvara, vrivalutdv. 
— Wringeliröfvarne ek Vringelirövarna nek. 	Tre små sjöar. F. led. 
sammanhänger med sv. dial. vringla 'vingla, vricka', no. dial. (v)ringla 
'slingra, sno', da. vringle med samma betydelse. S. led. är dial. röv f. 
'bakdel', vilket även på andra håll förekommer i namn på små sjöar 
med syftning på deras konfiguration; jfr SOÄ 18: 163, SOV 4: 63, 9: 107. 

Vristulven Lugnås sn, Kinne hd, samt Böja m.fl. snr, Vadsbo hd 
brbsteiNan ä., vrå~van y. — [Wridstuffuen 1505 6/11 E 16 s. 1 Wrist-
uffwen B 114 s. 77 avskr. 1500t Wristufwe] WrestVlfwen 1505 Sahl-
gren, Skagershult bil. s. 2, 3 annan avskr. Vristulfuen 1655 P: 5 P: 6 
Vrist Ulfuen P: 7 Wristulfven 1659 P: 11 Wrist Ulfven P: 12 Wrest-
ulfwen 1687 P: 15 Wristulfven 1688 P: 15 Vristulfuen 1689 Felterus' ka 
Wristulfwen 1702 P:23 Vristulfwen 1749 P: 33 Wrestulfven Wrist-
ulfwen 1759 Bergman s. 27 resp. kartbil. Vristulfwen 1772 P: 40 



44 

Vrestulf ven 1773 P: 41 (11/1) Wrestulf ven 1773 P: 42 Wrestulfwen 
Wristulfven 1786 P: 46 (107/1, 107/4) Wrestulfven 1817 P: 58 Wrist-
ulfven ek Vristulven G nek. ^, En ganska betydande sjö. Namnets f. 
led är ett appellativ *vrist 'vridning, krök' tillhörande den stam vrist-
'vridning', som föreligger i ordet vrist, sv. dial. vristas 'sno sig', vristna 
'vrida sig', åsyftande sjöns krokiga form. Jfr Hellquist, Sjön. 1:728; 
N. Lindqvist Bjärka-Säby ortn., s. 447. Det ursprungliga namnet har väl 
varit *Ulvsiör, innehållande djurnamnet ulv. Jfr det både som sjö- och 
bebyggelsenamn flerstädes förekommande U/vsjö (n). Den senare ut-
vecklingen kan tänkas ha försiggått antingen så, att *Ulvsiör genom 
ellips blivit Ulven, varefter en sammansättning skett med det nämnda 
*vrist, eller så att sammansättningen Vristulven är en förkortning för 
*Vristulvsiö (n). Jfr Gdrälgen ovan. 

Välevattnet, Lilla och Stora Finnerödja sn, Vadsbo hd Ula, stiira 
vipk(a)vcitna(t); tillsammans Välvattenssjöarna vcbkvas.Na. — Väle.. 
1685 P: 13 Welevattn e. 1744 P: 41(11/2) Welewattn 1749 P: 33 L., St. 
Vellervattnet ek L., St. Välevattnet G Lilla, Stora Välevattnet nek. 
Sjöns tidigast betygade namn är Wähla wätnet 1663, som lånats av den 
bredvidliggande byn, som nu heter Vällervattnet. F. led. är oklar. S. led. 
i den ovan anförda namnformen från 1663 är västg.-dial. vättne n. 
'ställe där man vattnar kreaturen'. 

Vänern Skar., Älvsb. o. Värml. 1. vlpnan1 ). — sir .. Väni, Fyrir 
vestan Väni 1100t Rimb. s. 6,7 avskr. 1641 milli.. oc Vänes 1160-80 
Os I s. 65 Veni (nom.) o. 1220 SnE s. 140 fra Veni 1225-35 Os II s. 48 

Vänis lsj,i Väni, vi Väni, fyrir vestan Väni, frå Väni, i.. Väni, å.. 
Väni o. 1230 Heimskr. 1:56, 74, 76, 122; 2:91; 3:179, 250, 251 avskr. 
1250-60 vp i Veni 1250-1300 Mork. s. 89 i Uäni (ack.) i Wäni (ack.) 
Wäni (nom.) o. 1325 VGL s. 289, 290, 291 de Väni 1346 SD 5: 587 or. 
j Wänir 1469 13/12 RAP or. Vänir (nom.) o. 1470, si. 1400t VGL s. 291, 
not 9 j Vänir 1502 D 12 fol. 169 Wäner 1505 6/11 E 16 s. 1 B 114 s. 77 
avskr. 1500t. e mellom Väther oc Väner 1526 G I:s reg. 3:407 Lacvs 
Vener 1539 Carta Marina j Wäner i Wäner 1541 G I:s reg. 13:239, 322 
Wäner Wener 1560 Rasmus Ludvigsson s. 51, 55, 60 m.fl. Wener Lacus 
1626 A. Bureus' ka Wäneren Wänerss wijk Wänneren o. 1640 Diarium 
Gyll. s. 13, 24, 25 å Wäner 1650 Wexionius Epitome s. W 5 a Wäner 
Wener 1655 P:6 P:7 Wäner 1659 P:11 Wenner 1702 P:23 Wenern 
1741 Tuneld s. 167 Wänern 1746 Tuneld s. 187 Venern ek Vänern G 
nek. 	Det säkerligen urgamla namnet har ända sedan 1700-talet 
blivit föremål för tolkningsförsök. Olof von Dalin har i första bandet 
av Svea rikes historia 1747 sammanställt namnet med ordet vatten, 
och denna tolkning har med modernt vetenskaplig motivering upptagits 
på nytt av Lid&i, Hellquist och Adolf Noreen. Hellquist har senare med 
uppgivande av sin tidigare mening härlett Vänern från adj. vän (ur-
nord. wäni-), möjligen i en ursprunglig betydelse 'strålande, skön'. I sin 
svenska etymologiska ordbok, 2. uppl., s. 1390, intar Hellquist en för-
medlande ståndpunkt i förhållande till sina båda tidigare förklaringar. 
En tredje uppfattning har framställts av de finländska forskarna 
R. Sax&I och T. E. Karsten, som hävdat, att det tavastländska bynam-
net Vaania är ett urnordiskt lånord, motsvarande Vänern. Enligt 
Karsten höra båda namnen till samma stam som ordet vår? 'förhopp- 

1  I den följande förteckningen över namnformer ha, vad de fornisländska 
källorna beträffar, endast de äldsta daterbara beläggen fram till 1300 medtagits. 
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ning; fiskredskap' och det mytiska älvnamnet fvn. Vän. Se historik av 
Sahlgren i NoB 1959, s. 5 ff. Sistnämnda förf, är, a.st., upphovsman 
till den allra senaste namntolkningen. Enligt honom är fvn. Vän ett 
noanamn på Göta älv och Vänern (fsv. Vänir) bildat härtill. 

Väsaren Undenäs sn, Vadsbo hd visan. — Väsaren ek nek. •-•-• 
Namnet är dunkelt. 

Vättern Skar., Jönk., Or. och Osterg. 1. vitan (1898), Man, vcbtar, 
vdtan, vebtar. — Veitur 1100t Rimb. s. 7 avskr. Wetur 1222-1230 SD 
1:228 or. Uätor 1231-1240 SD 1:695 or. Wetur 1246 SD 1:317 or. 
Wätor 1289 SD 2:85 or. 1297 SD 2: 240 or. i Uätur (ack.), Wätur 
(nom.) o. 1325 VGL s. 289, 291 Wätir 1303 HSkH 6: 22 Wätur 1413 
SDns 2: 664 or. widh Wäter 1420 SDns 3:619 or. j Wäther 1445 14/12 
RAP or. j Wätor 1454 23/4 RAP or. Vether 1477 Proc. Kat. s. 76 or. 
Wätter (2 ggr) Wäter 1505 6/11 E 16 s. 1 f. B 114 s. 77 f. avskr. 1500t 
Vätur Wetter si. medelt. SRS 11: 286, 287 Väther 1526 G I:s reg. 3:407 
Wäther 1526 HSkH 15: 29 Lacvs Veter 1539 Carta Marina Wätter 
1542 G I:s reg. 14: 336 Wäther Wäter 1543 G I:s reg. 15:61, 62, 297, 
334 osv. Wäther 1560 Rasmus Ludvigsson s. 65 Veter Lacus 1626 
A. Bureus' ka Wätteren 1648 E: 13 Wäter (2 ggr) 1650 Wexionius Epi-
tome s. W 2 b, W 6 a Wätter 1655 P: 8 Wätteren Wätter 1685 P: 13 
Wetter 1689 Felterus' ka Wettern 1702 P: 23 1741 Tuneld s. 167 Wätter 
Wättern 1740 P: 30 Vättern G nek. 	Namnet är ett urgammalt ord 
för 'vatten', närbesläktat med vatten, ty. Wasser, eng. water, got. wato 
'vatten', grek. (h) ddör 'vatten' och ytterligare andra ord. Samma ord 
*vätur ingår som f. led i by- och sockennamnet Vättlösa, skrivet in 
Waterlöso 1366 or. (SOSk 5: 66, 70). Se Hellquist, Sjön. 1: 749 ff. och 
där anf. litt. 

Vättersjön, Lille och Store Brandstorps sn, Vartofta hd Ula, stbra 
vcbtafbn; tillsammans Vättersjöarna vieta54a. — Wättersjön o. 1750 — 
1800? P: 1 St. Vettersjön ek Vättersjöarna nek. ", F. led. är knappast 
sv. dial. vätter m. 'vätte, mytiskt väsen'. Snarare torde man böra an-
taga, att den större av de båda mycket små sjöarna i skämtsamt ironiskt 
syfte kallats Vättern, varefter man sedan kom att skilja på Stora och 
Lilla Vättern och tillsammans kallade sjöarna Vättersjöarna. Jfr Kar-
bosjön ovan. 

Ymsen Utby, Bäcks o. Trästena snr, Vadsbo hd hnisan, Amsan (?). 
— Ymsi o. 1325 VGL s. 291 Omssiöenn 1558 Almquist, Lokalförvaltn. 
3:242 Ymssen 1560 Rasmus Ludvigsson s. 64 f. Omsen 1650 Wexionius 
Epitome s. B 1 b Imsen 1655 P: 6 1650-1670 P: 3 Ymsen Imszen 1667 
Vft IV: 5-6 s. 104 Imsin 1689 Felterus' ka Ymsen 1692 P: 19 Imsen 1702 
P:23 Ymsen 1741 Tuneld s. 169 Emsen 1744 P:31 Ymsen e. 1744 P:41 
(11/2) Imsen 1749 P:33 1755 VAH Vol. 16: 305 1759 Bergmans. 18, 27 
resp. kartbil. 1771 VAH Vol. 32 ka Tab. I 1772 P: 40 Ymsen ek G nek. 
^, En ganska betydande sjö. Namnet är kanske snarast en bildning till 
fsv. ymse 'växlande, skiftande', syftande på hastigt växlande naturför-
hållanden. Hellquist, Sjön. 1: 755, som först är inne på denna tanke, 
överger den dock för ett annat förslag, enligt vilket namnet är avlett 
av ett ord, motsvarande fvn. ymr 'larm'. 

Åklången Älgarås sn, Vadsbo hd iilskågan, dlsalrågan, eilskågan. — 
Acklången 1744 P: 41(11/2) Åklången 1755 VAH Vol. 16:305 Åklången 
ek G nek. '•-• En omkr. 800 m. lång och mycket smal sjö. Samma namn 
förekommer i Skålleruds sn, Nordals hd, Dalskogs sn, Vedbo hd, 
Älvsb. 1., skrivet Akelångert m. 1600t, avseende en »ovanligt lång och 
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smal sjö» (SO.Ä. 15:126). Hithörande är väl också Oktången Karl 
Gustavs och Kungsäters snr, Marks hd, skrivet Äklangen 1654 (SOÄ 
9:2, s. 206). I Norge finnas Aklangen, Aaklangen, Aaklungen som sjö-
namn flerstädes på Östlandet (NG 5: 364). Trots ett stort antal tolk-
ningsförslag har man icke kommit fram till en för alla de ifråga-
varande fallen helt acceptabel förklaring. Se NG 2:424; 3: 225; 5:364; 
7:78 f., Hellquist, Sjön. 1:763, SOÅ 9:2, s. 206, 15: 126, Sahlgren, 
Skagershult, s. 39 f., Götlind i NoB 1921, s. 145 f., E. Vågslid i NoB 
1960, s. 31. Mest sannolik förefaller Sahlgrens (aa) tanke, att förra 
leden urspr. vore gen. av fsv. aka f. 'åkning, körsel'. »Namnet skulle 
då betyda 'den långa sjön som tjänstgör som vinterväg'.» 

Ällorna N. Lundby o. Varnhems snr, Valle hd Mara. 	Två små 
sjöar, förenade genom var sitt sund med Tågsjön. Namnet är best. pl. 
av sv. dial. ålla f. '(avlång) fördjupning; däld, håla; källåder' m.m. 

Ålsjön Älgarås sn, Vadsbo hd VrOn. — Olsiön 1702 P: 23 [Piunge-
rudssiön] e. 1744 P:41 (11/2) Olsjö 1772 P:40 Ålsjön 1807 P:52 ek G 
nek. 	Det skall förr ha varit gott om ål i sjön. Namnet Pjungseruds- 
sjön 1744 är givet efter byn Pjungserud. Sjön ligger strax väster om 
L. Pjungserud. Se även Ulvsjön ovan. 

Älgaflogen Bjurbäcks o. Habo snr, Vartofta hd eebaNgan. — 
Älgaflogen nek. 	Del av sjön Stråken. F. led. är gammal gen. pl. av 
älg. S. led, är best. sg. av västg.-dial. flo ge 'liten stillastående vatten-
samling, pöl'. Om den säregna användningen av detta ord i namnen 
på flera avsnitt av sjön Stråken se Bönaredsf logen. 

Älvasjön Eggby sn, Valle hd eeNa54n. — Älvasjön nek. r•-• Liten 
sjö. Namnet, som finnes som sjönamn även i Ljungsarps sn, Kinds hd, 
Älvsb. 1. (skrivet Ellfwesiö 1705, Elfwa-siö 1828; se Sak 7:1, s. 276), 
samt i Laholms sn, Höks hd, Hall. 1. (Älvasjö), innehåller väl som f. led 
antingen gen. sg. eller pl. av ett ord motsvarande fsv. älf f. 'älva' eller 
gammal gen. pl. av ä. nsv. älf m., Värendsdial. älven best. form sg. m., 
använt om näcken (se Hyltffi-Cavallius, Wärend och wirdarne 1:249). 
Jfr Alvasjön, Frusjön och Näcksjön ovan. 

Ämten Eggby, Istrums o. öglunda snr, Valle hd &gagn, ch,tan. — 
Emten 1816 Lindskog 5: 59 ek G Ämten nek. Namnet är best. sg. av 
ett sjön., vars fsv. grundform är *Älmte m., en avledning av ett fsv. 
*ä/mt 'svan', ingående i det på tre håll förekommande sjönamnet 
Älmten och utgörande en biform till det fsv. *älpt 'svan', som mot-
svarar fvn. elptr och ingår i det flerstädes förekommande sjönamnet 
Ätten. Om formutvecklingen se A. Noreen i NoB 1913, s. 5 ff. Det 
alternativa dialektuttalet med n i stället för m framför t, som mot-
svaras av det på ett par håll förekommande sjönamnet Änten av äldre 
*Ämten, beror på en i flera ord betygad övergång av det labiala m 
till dentalt n framför det dentala t; se härom A. Noreen, aa, s. 8 f. 

Ämten, Lill- och Stor- Tiveds sn, Vadsbo hd lblåntan, stör&mtan 
eller ienatan. — [Emplen 1718 P: 29] Emten 1744 P: 41 (11/2), båda 
beläggen avseende St. Ämten; Stora Amten 1759 Bergman kartbil. St., 
L. Emten ek St. Ämten G Stor-Ämten Lill-Ämten nek. 	Om nam- 
net Ämten se föreg. 	 • 

Ämten, Sör-, Väster- och Öster- Tiveds o. Undenäs snr, Vadsbo hd 
sdrdnztan, siYckmtan; viegtardnitan; ktardmtan; tillsammans Ämtasjöarna 
chzta5hga. — Sör Ämpten 1685 P: 13 Söder Empten 1718 P: 29 Sör-
Emten ek S. Ämten G Sör-Ämten nek; Väst Ämpten 1685 P: 13 Wester 
Emten 1718 P:29 V. Emten ek V. Ämten G Väster-Ämten nek; Stor 
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Ämpten 1685 P:13 Stora Emten 1718 P: 29 Emten e. 1744 P: 41 (11/2) 
Stor Emten 1759 Bergman, kartbil. ö. Emten ek ö. Änden G öster-
Ämten nek. ", Om namnet se Änden ovan. 

Ängelsjön se Gullekrokasjön, Lille och Store. 
Äskasjön se Eskasjön. 
Oasjön Kyrkefalla sn, Kåkinds hd44n. Binamn: Gärsjön jeprhin. 

— Färsiön e. 1744 P: 41 (11/2) öasiön nek. ", F. led. i Oasjön är den 
dialektala kompositionsformen av On (da), som är namnet på en vid 
sjön liggande lägenhet å hemmanet Lagäsen. Namnet Gärsjön är en 
förkortning för *Gärebäckasjön. En bäck, kallad Gärebäcken, rinner 
upp i sjön. Den äldsta kartformens Får- är väl en felskrivning för 
Gärsjön. 

Ödlesjön Undenäs sn, Vadsbo hd 410n, 	— Ödlesjön nek. 
F. led. är gammal böjningsform av västg.-dial. öla (la) f. 'ödla'. Det är 
gott om vattenödlor i sjön. 

Ojaslön, Lille och Store Daretorps sn, Vartofta hd UP, stp:ra ifja-
SM. — Ojasjön 1877 Ljungström s. 6 St. öjasjön ek G Lille, Store 
öjasjön nek. 	F. led, är gammal böjningsform av ordet ö. Ungefär 
mitt i St. Ö. finns en ö. 

öklasjön, Lille och Store N. Lundby sn, Valle hd lga åkkajiirt, 
steffaålskaAfn eller iilskajb. — ökullssjön 1705 P: 157 (13/1) ökulssjön 
1816 Lindskog 5:59 ökullssjön ek ökullasjön nek. •-••• Båda sjöarna 
ligga å gården ()kull. F. led. i sjönamnet Oklasjön är gammal gen. pl. 
av ett till gårdnamnet bildat inbyggarnamn *Oklar; se Lundahl i NoB 
1955, s. 150 not 10. 

()nunnorna Finnerödja sn, Vadsbo hd ttara. — öltunnorna nek. 
Två små sjöar. Jämförelsenamn. 

Omsen se Ymsen. 
ördagölen Daretorps sn, Vartofta hd MaiVra.— Ördagölen ek. ••••• 

En tjärn. F. led. är gammal böjningsform av ortsdial. örde m. 
'laxöring', motsvarande no. dial. aurride, fvn. aurriöi. 

öden Ransbergs sn, Vadsbo hd gan ä.?, gan y. Kallas vanligen 
Ransbergssjön nånsbce&On eller Sjön Pn. — örlle sjö öden 1560 Ras-
mus Ludvigsson s. 60, 65 öden Lacus 1655 P: 6 1689 Felterus' ka 
öden 1692 P: 19 öhrlen 1696 P: 21 örlen Lacus 1702 P:23 örlen e. 
1744 P: 41 (11/2) 1749 P: 33 örlan öden 1759 Bergman s. 28 resp. 
kartbil. öden 1762 Tuneld s. 256 1772 P: 40 ek G nek. 	En ganska 
betydande sjö med ovanligt vackra stränder av sand och småsten. 
Namnet bör, såsom framhålles av Hellquist, Sjön. 1:808, snarast upp-
fattas såsom sammanhörande med ör 'sand, grus', varvid man kan 
fatta det antingen som en /-avledning av detta ord eller hellre som 
bildat till ett ord, som självt är en /-avledning av ör. Hellquist jämför 
det av A. Noreen, Ordlista öfver dalmålet, s. 224, anförda *örel m. 
'sandrevel, uppspolad sand'. I andra rummet nämner Hellquist möjlig-
heten, att sjönamnet innehåller en avledning av sv. dial. ör 'vild, 
yster' (fvn. drr). 

Örsjön se Kyrk(e)sjön. 
Ösjön se Hemsjön. 
Osten Flistads, Horns, Värings m.fl. snr, Vadsbo hd htan. — Ystär 

o. 1325 VGL s. 291 Yrst si. 1300t VGL s. 291 not 59 Irster o. 1470 VGL 
s. 291 not 59 Isker si. 1400t VGL s. 291 not 59 Osten 1560 Rasmus 
Ludvigsson s. 64 f. Oden Lacus 1650-70 P: 3 [Osten Lacus 1655 P: 6 
Öijen Lacus 1689 Felterus' ka Onnen Siön 1692 P: 19 Oden-Lacus 1702 
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P:23] Osten 1741 Tuneld s. 171 e. 1744 P:41 (11/2) [Osten 1749 P:33] 
Osten 1759 Bergman s. 27 Horn Sjön 1759 Bergman kartbil. Horn-
Sjön 1752 Tuneld s. 256 Onså'kers Sjön 1762 dens. s. 284 Osten 1771 
VAH Vol. 32 ka Tab. I Oden Sjön 1772 P:40 Osten 1773 P:41 (11/1) 
1773 P: 42 1797 VAH Tom. 18 ka Tab. I ek G nek. ^, Namnet har 
ännu icke fått en tillfredsställande tolkning. Det anses av Hellquist, 
Sjön. 1:811, böra sättas i förbindelse med namnet på ån (kan, som 
utmynnar i Osten. Hellquist menar, att sjönamnet är avlett av ånam-
net, liksom enligt honom (aa, s. 411) sjönamnet Multen i Kvistbro sn, 
Edsbergs hd, Or. 1., bildats av ett gammalt namn, *Muld, på nuv. 
Mullhytteån. Ånamnet föres av Hellquist till fvn. yss 'stoj, larm'. Denna 
tydning stämmer emellertid icke med åns karaktär, och ånamnet bör 
säkerligen förklaras på annat sätt; se härom bland vattendragsnamnen. 
Vidare kan mot Hellquists förklaring invändas, att om den betydande 
sjön skulle ha fått sitt namn efter någon av de åar, som rinna in i den, 
så borde det ha varit efter den ojämförligt största av dem, nämligen 
Tidan. Det i flera äldre källor förekommande namnet Odens jön inne-
håller gudanamnet Oden, som är det i västgötska ortnamn oftast före-
trädda av de gamla nordiska gudanamnen. 



Vikar, sund 

Abben Sätuna sn, Gudhems hd eiban. 	En vik av Hornborgasjön 
före sänkningen. Namnet är en förkortning för *Abborraviken. Där 
skall det ha varit gott om abborre. 

Amnarsviken Otterstads sn, Kållands hd hinasxika. Binamn: 
Odensvikeflån önsmkafn. — Amnarsviken G sj nek. ••••, F. led. i 
Amnarsviken är oklar. F. led. i Odensvikeflån är dialektal komposi-
tionsform av gårdnamnet Odensvik. S. led. är best. sg. av ortsdial. 
flå m. 'jämn mark vid strand, som stundom är under vatten'. 

Armhålan Torsö sn, Vadsbo hd årmIzeika, ~kika, årmhbjra, h4rm-
haka. — Armhålan G nek. ^, Vik av Vänern. Jämförelsenamn. 

Arneviken Strö sn, Kållands hd ånavika. — Arviken nek. Vik av 
Vänern. F. led. är urspr. antingen fsv. gen. Arna av mansnamnet Arne 
eller, såsom föreslås av Friberg, Studier, s. 63, fsv. gen. pl. arna av 
fågelnamnet örn. 

Bagdehamnen Otterstads sn, Kållands hd båydahdmna. 	Vik av 
Vänern. F. led. är dunkel. S. led. syftar väl på att viken varit hamn-
eller ankarplats. Jfr Blanksjöhamnen nedan. 

Beckhålan Otterstads sn, Kållands hd bUchirka. — Beckhålet nek. 
Innersta delen av Brunnsviken på ön Stora Eken. Namnet hän-

syftar antingen på tjärbränning vid viken eller på det sakförhållandet, 
att man där brukat tjärstryka båtar. Jfr Friberg, Studier, s. 52. 

Björn(a)viken, Björneviken. Inom länet finnas 4 vikar med något 
av dessa namn, samtliga i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn, vik av Vänern, 
biånvika, 1 Finnerödja sn, vik av Unden, biårivika, byånavika, 1 Undenäs 
sn, vik av Vättern, lvånavika, i Älgarås sn, vik av Sänningen, 
byirr,avika. 	F. led. är djurnamnet björn. Namnets frekvens är på- 
fallande. I hela Älvsb. 1. finnes enligt SOÄ blott en enda motsvarighet, 
nämligen ett numera försvunnet bebyggelsenamn (SOÄ 19: 124), medan 
det t.ex. i hela Värmland enligt SOV icke finnes ett enda sådant namn. 

Blaekan Amnehärads sn, Vadsbo hd bkålsa. — Blackan nek. 
Vik av Vänern och notkast. Namnet är väl en förkortning för *Blacke-
viken, innehållande antingen det från Torsö sn kända blacka f. 'lågt, 
flackt skär; slät berghäll, delvis ovan, delvis under vattnet' (se Blac-
korna bland namnen på öar och skär) eller adj. black 'blek, ljus, ljus-
grå, grågulblek' (jfr angående betydelsen L. Moberg, Om de nordiska 
nasalassimilationerna, s. 84 med not 1 och s. 85, samt Sahlgren i NoB 
1944, s. 209 if.). 

Bladviken. Inom länet finnas åtminstone 2 vikar med detta namn, 
båda i Tiveds sn, Vadsbo hd: 1 vik av St. Ämten, 1 vik av Bergvattnet 
(Bladviken nek). Uttal: bkrika. 	I båda vikarna uppges det växa 
näckrosblad. 

Blanksjöhamnen Undenäs sn, Vadsbo hd bkite(k)fohernina. •••-. Vik 
av Blanksjön. Om s. led. se  Bagdehamnen; jfr följ. 
4 Skaraborgs Mn XVII 
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Blockhamn eller Blockhamnsviken Torsö sn, Vadsbo hd b kåk-
heolz(n), bbilkhantsvika. — Blockhamnsbugten 1815 Warberg 2, s. 209 
Blockhamn ek G sj Blockhamnsviken nek. ••••• Vik och hamnplats i 
Vänern. F. led. är väl ordet block, möjligen i betydelsen 'stenblock'. 
Om s. led. jfr föreg. 

Blånäleviken Sunnersbergs sn, Kållands hd bkdricekavika. 	F. led. 
är böjningsform av ortsdial. bldnäl m. 'ynglet av slom'. Bldnäl, nors 
och slom uppges i orten vara benämningar på samma fisk i olika 
åldersstadier. Se härom Friberg, Studier, s. 66. 

Bocksand Finnerödja sn, Vadsbo hd böksein. 	Liten vik av Ska- 
gern. Viken har sandbotten. 

Boviken Undenäs sn, Vadsbo hd bövika. — Bovijk 1655 P: 6 
Bouijk 1689 Felterus' ka Boviken 1716 Sahlgren, Skagershult bil. s. 9 
Bowjken 1718 P:29 Bo (o)wiken 1723 Tiselius s. 30, 127 Boviken e. 
1744 P: 41 (11/2) Bowik 1749 P: 33 [Borwiken 1759 Bergman, kartbild 
Bovik 1772 P: 40 Boviken 1840 Bohman s. 37 ek nek. 	F. led. är 
väl urspr. bod i betydelsen 'fiskebod'. 

Brandsfjorden Åse hd. Kallas i orten endast Sjön kn. — Brans-
fiohlen omkr. 1650? P: 3 Brans Fiolen 1655 P: 7 Brandsfiord Brand-
fiorden 1669-71 Vft II: 1, s. 66, 68 Brans Fiohl 1689 Felterus' ka Brans 
fiorden 1768 VAH Vol. 29 ka Tab. VIII Brands Fjorden 1772 P:40 
Brams-Fjorden 1793 Tuneld 2:205 Brandsfjorden G nek. •••• Vik av 
Vänern. F. led. är väl gen. antingen av fsv. mansnamnet Brand, eller 
av sv. dial. brand 'stock' med oviss syftning. 	• 

Bredvik(en). Inom länet finnas åtminstone 5 vikar med detta 
namn: 1 Breviks sn, Kåkinds hd (Brewiken 1723 Tiselius s. 28 1840 
Bohman s. 82 Breviken nek), 1 Amnehärads sn, Vadsbo hd (Bred-
viken nek), 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd (Bredviken nek), 1 Torsö sn, 
Vadsbo hd (Bredvik nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd (Bredviken nek). 
Uttal: brbika, 	brv?k, 	 Namnet på viken nr 1 har tidigt 
lånats av en by och en socken och är som bynamn känt redan från 
början av 1200-talet: Bredawic (se SOSk 7:5). 

Brokedyn Rackeby sn, Kållands hd br4kadPn, brökddt Brokedyt. 
Vik av Vänern. F. led, är dialektal böjningsform av önamnet Bro-

ken, varom se bland önamnen. 
Djup(e)vik(en). Inom länet finnas åtminstone 5 vikar med detta 

namn: 2 Otterstads sn, Kållands hd, 3 Undenäs sn, Vadsbo hd. Uttal: 
ypvfka, fiip- (det sistn. i Undenäs sn). Äldsta namnform: 

Diupevijk 1702 P: -23 (vik av Unden i Undenäs sn). Härtill kommer 
Diupe vijkan 1659 P: 12 Forshems sn, Kinne hd, nu okänt. 

Dyvik(en). Inom länet finnas åtminstone 2 vikar med detta namn: 
1 Undenäs sn, Vadsbo hd dvika (Dyviken nek), 1 Rackeby sn, Kållands 
hd d4vik, cl4vika (Dyviken 1655 P: 5 Dywijkan 1655 P: 7 Dywikan 
1702 P: 23 Dywiken 1772 P: 40 Dyviken nek). Härtill kommer Dg 
wiken 1772 P: 40 Söne sn, Kållands hd, äldre namn på nuv. Främme-
stadfjorden. 

Dättern Flo, Näs, Sals och Ås snr, Åse hd dietan. — Dettern 1645 
P:3 Dättren m. 1600t Diarium Gyll. s. 25 Dätter Lacus 1655 P: 7 
Dätter 1669 eller 1671 Vft II: 1, s. 66 Detteren 1689 Felterus' ka Dätte-
ren 1692 P: 19 Dettern 1702 P: 23 Dättern 1746 Kalm s. 55 Dettern 
1747 Linné, Wästgöta-Resa s. 217 1762 Tuneld s. 256 1768 VAH Vol. 29 
ka Tab. VIII 1772 P: 40 1797 VAH Tom. 18 ka Tab. I Dettern nek 
Dättern G. ", Grund vik av Vänern, genom ett smalt sund så avsnörd 
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från den övriga delen av den stora sjön, att den kan betraktas som 
en särskild sjö. Såsom antages av Hellquist, Sjön. 1: 100, är namnet 
säkerligen bildat till sv. dial. dätt m. 'liten klump, bit, klick', åsyftande 
Dätterns litenhet i förhållande till Vänern, liksom det uppländska 
sjönamnet Dätten, vilket tydligtvis är best. form av samma ord, avser 
denna sjös litenhet i förhållande till ett par närliggande större sjöar 
(se Hellquist, aa s. 99 f.). Mindre sannolik förefaller däremot Hell-
quists uppfattning, att namnet Dåttern formellt sett är att betrakta som 
urspr. best. sg. (uttalat med enstavighetsaccent) av ordet dått med den 
gamla nominativändelsen -er bevarad (liksom i t.ex. dager vid sidan 
av dag), sedan med tvåstavighetsaccent under inflytande av Vänern, 
som regelrätt uttalas med denna accent i ortsdialekten. Det synes rim-
ligare att antaga, att sjöns namn tidigare varit Dätten med enstavig-
hetsaccent, sedan under inflytande av Vänern ombildat till Dättern 
med tvåstavighetsaccent. 

Fagersand Torsö sn, Vadsbo hd fikrasån. — Fagersand nek. 
Vik av Vänern. S. led. är sand i betydelsen 'sandstrand'. Jfr gård-
namnet Fagersand i Hova sn (SOSk 11: 1, s. 91) samt bynamnet Fager-
sanna i Ransbergs sn (SOSk 11:2, s. 121). 

Flödet fat Amnehärads sn, Vadsbo hd. Binamn: Årdsviken 
etrosvika. 	Vik av Vänern in mot gården 'bås. Namnet Flödet är best. 
sg. av ordet flöde i betydelsen 'utflöde'. Gullspångsälven flyter ut i 
viken. 

Fruviken Amnehärads sn, Vadsbo hd fråvika. — Fruviken nek. 
F. led. är ordet fru, men anledningen till namngivningen är obekant. 
Möjligen avses sjöfrun. Jfr Frusjön. 

Galejeviken Otterstads sn, Kållands hd galdjavika. 	F. led. är 
böjningsform av skeppsnamnet galeja, äldre namn på galär. Lindskog 
3 (1814), s. 175, berättar: »Älven finnes här (=vid Läckö) en liten 
Galere-divison med sina Galere-skjul». 

Gaveln Torsö sn, Vadsbo hd gdvan. — Gaveln nek. 	Vik vid 
Gaveludden å Onsö. Namnet är en förkortning för *Gaveluddsviken. 
Om uddens namn se under Näs, uddar nedan. 

Gersaviken Älgarås sn, Vadsbo hd jacka, ~vika Gerseviken. 
— Gersaviken nek. ^, Vik av sjön Velen. Namnet är ett fsv. *Girsa-
vik(en), vars f. led tidigast är betygad i namnet på den omkr. 1 km 
ostnordost om viken belägna gården Gersebacken, som 1540 skrives 
Girszebacken, vilket är en förkortning för *Girsavika(r)bakken (se 
SOSk 11: 1, s. 145). Viknamnets f. led är urspr. gen. pl. av det endast 
som personbinamn uppvisade fsv. fisknamnet girs 'gärs, gers' (acerina 
cernua). 

Gårdhamn Amnehärads sn, Vadsbo hd Okhcintn. Binamn: Skut- 
hamn skitthcimn. — Gårdhamn 1815 Warberg 2: 153. 	Vik å södra 
delen av Fågelön. Belägen nedanför husen på ön. Där är hamnplats. 

Gårviken Undenäs sn, Vadsbo hd gårvika. 	Vik av sjön Lilla 
Trehörningen. F. led. är ortsdial. går n. 'lera, gyttja, dy'. Viken har 
dyig botten. 

Gäddesvepan Otterstads sn, Kållands hd ichlasvba. -••• Vik å 
L. Eken, Läckö. Namnet är en förkortning för *Gäddesvepeviken, inne-
hållande ortsdial. svepa f. 'litet notvarp'. Se Friberg, Studier, s. 67. 

Haviken Undenäs sn, Vadsbo hd Utvika. — Hawijken 1685 P: 13 
Hovijk 1702 P: 23 Hawiken 1749 P: 33 [Harwiken 1759 Bergman, kart- 
bild. 	F. led. är urspr. möjligen sv. dial. hag n. 'stängsel' eller hage. 
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Hjälmeviken Sunnersbergs sn, Kållands hd "iekmavika. ,•••‘ Här 
hade en man med namnet Hjälm sin »notebod». 

Hörviken Otterstads sn, Kållands hd hiyvika. — Hörwiken 1805 
Warberg 1: 100 Hörviken nek. 	Enligt Friberg, Studier, s. 16, har 
odling eller rötning av hör 'lin' troligen givit anledning till namnet. 

Jutviken Amnehärads sn, Vadsbo hd "Utvika. — Jutviken nek. 
Vik av Vänern. F. led. är kompositionsform av sv. dial. jute 'fiskgjuse', 
vilket ingår i sockendial. fiskjute Pskj4ta med samma betydelse. 

Juvik Forshems sn, Kinne hd it'ank. — Juvik nek. 	Vik av 
Vänern med en mycket djup men trång infart. F. led. är sannolikt 
urspr. samma ord som no. dial. djuv 'fördjupning, sänka'. 

Kafferoteviken Amnehärads sn, Vadsbo hd kdfakotavika. — Kaffe- 
roteviken nek. 	F. led. är ortsdial. kaf ferot 'kaffesump'. Viken är 
dyig. 

Karsemossen se Katsemossen. 
Karsvik(en). Inom länet finnas 2 vikar med detta namn: 1 Björ-

säters sn, Kinne hd (Karsvik nek), 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd kc4vika 
(Karsviken nek). ", F. led. är det från Älgarås sn (se Katsemossen 
nedan) kända karsa f. 'fiskredskap att fånga gäddor i', även omtalat 
— dock utan uppgift om betydelsen — av S. Friberg i NoB 1922, s. 67. 
Tydligen är detta samma ord som det kassja, vilket Lindskog 3 (1814), 
s. 201, talar om. Han berättar, att man på hans tid i Tuns socken i 
Åse härad använde »not, ljuster, ryssjor och kassjor». 

Kasseviken se Katseviken. 
Katsemossen Älgarås sn, Vadsbo hd kcitsamåsti. Kallas även Karse- 

mossen kdemestp. 	Vik av sjön Sänningen. F. led. är böjningsform 
av sockendial. katsa resp. karsa f. 'fiskredskap att fånga gäddor i'. 
Man brukade förr sätta ut sådana i viken. Jfr följ. 

Katseviken. Inom länet finnas 2 vikar med detta namn: 1 Strö sn, 
Kållands hd kåtsavika, 1 Torsö sn, Vadsbo hd kdsavika Kasseviken. — 
Kasseviken nek. ^i Namnets förled är i förra fallet enligt Friberg, 
Studier, s. 65, ordet katsa f. 'i sjöbottnen nedpålad fiskegård'. I senare 
fallet är den Torsödial. katse kåsa m. med samma betydelse. 

Kinneviken Kinne m.fl. hdr ivka. — Kinne Wijken 1644-47 P: 2 
Kinne Wijkan 1655 P: 7 Kienne Wykan 1689 Felterus' ka Kinna 
Wyken 1692 P: 19 Kinnewiken 1816 Warberg 3:9 Kinneviken G nek. 

Vik av Vänern. F. led. är häradsnamnet Kinne. 
Klemmen Skärvs sn, Valle hd kkånjan. — Klemmen nek. .%) Den 

sydligaste viken av sjön Skärvlången. Namnet sammanhänger säker-
ligen med ä. nsv. klemma 'klibbighet', klemig 'klibbig', sv. dial. kläim 
'klibbig'. Jfr feng. clCem m. 'lera' av urgerm. *klaima-. Viken har dy-
botten alltigenom i motsats till viken väster därom, som har fastare 
botten. 

Munnen, Lille och Store Hava sn, Vadsbo hd Ula, störa kktin; 
tillsammans Klunnarna lehlt&a, i vilket namn även inbegripes en udde 
som kallas Klunns udde. — [Klninsviken 1685 P: 13]. 	L. och St. K. 
äro vikar av sjön Unden. Namnet Klunnen torde vara best. sg. av det 
av Rietz, s. 330 b, från Hälsingland anförda klunn m. 'klabb' och 
tillkommer väl från början den ovannämnda udden. Jfr sv. dial. klabb 
i betydelsen 'klippa eller holme, bergsklack'. Klunnen som viknamn 
torde alltså vara en förkortning för *Klunnsviken; jfr namnformen 
från 1685. 
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Knappeln Älgarås sn, Vadsbo hd knåpan kncipan, krcipag Krappeln, 
kndint. 	Liten vik av sjön Unden. Namnet är en förkortning för 
*Knappelviken och innehåller ortsdial. knappel knåpak m. 'sten som 
sjön spolat upp på land'. Viken är grusig. Det alternativa uttalet med 
r beror väl på anknytning till det i Torsö sn upptecknade krappelsten, 
varom se KraPpeln, Lille och Store. 

Korpahålet Daretorps sn, Vartofta hd kirpah44. — Korpahålet 
nek. Den sydligaste viken av Bredsjön. I skogen däromkring häckade 
korpen förr mycket talrikt. 

Korsvass Forshems sn, Kinne hd kvds. — Korsvass nek. ", Vik 
av Vänern, som korsar Bryngelsviken. 

Krappeln, Lille och Store Torsö sn, Vadsbo hd la, störa krkaan. 
Vikar. Namnet är en förkortning för *Krappelstensviken, innehål-

lande ortsdial. krappelsten (kritpastM) 'runda, halvstora stenar, vanliga 
vid sjöstränder'. 

Krokarna Undenäs sn, Vadsbo hd kr4lca. Små vikar vid västra 
sidan av Kungsviken av Vättern. Namnet är givet efter formen. 

Kråksviken Mölltorps sn, Vadsbo hd kreilssvika. — Krockuijck 
Krockwijk 1505 6/11 E 16 s. 1 f. Krogzuick B 114 s. 77 f. avskr. 1500t. 
Kråkzbowijk Kråkiwijk Kråkzwijk Kråkewijken heller och Kråke-
boowijk 1505 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 2, 4 annan avskr. Kråkz 
wyk 1655 P: 8 Kråks Wik 1696 P: 21 Kråkswijken 1723 Tiselius s. 59 
Kråks wiken 1759 Bergman kartbil. Kråksviken 1840 Bohman 2:81 
nek. Har namn efter den numera till skjutfält upplåtna gården Kråk. 
I gårdnanmet, skrivet Crac 1222-1230, döljer sig utan tvivel vikens ur-
sprungliga namn; se SOSk 11:2, s. 110. 

Krängerna Rackeby sn, Kållands hd krcbgara. — Krängerna nek. 
Vik på södra delen av Långön i Vänern. Namnet sammanhänger väl, 

ehuru ovisst på vad sätt, med verbet kränga. Kanske båtarna bruka 
kränga där. 

Kälingen Otterstads sn, Kållands hd pckligan. — Kälingen nek. r•-• 
Liten vik. Namnet är väl en förkortning för *Keilingsviken och inne-
håller väl en motsvarighet till fsv. kärling 'kvinna, gammal kvinna, 
hustru', nsv. käring — dialektuttalet motsvarar regelrätt det fsv. ordet 
— och åsyftar kanske snarast ett sjömärke. Jfr följ. 

Käring(e)viken. Inom länet finnas åtminstone 3 vikar med detta 
namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd jseprlgvika (Käringviken nek), 
1 Amnehärads sn, Vadsbo hd Ongvika (Käringviken nek), 1 Undenäs 
sn, Vadsbo hd Orig(a)vika (Käringeviken nek). r%,  De två förstn. avse 
vikar i Vänern, den sistn. en vik av Vättern. F. led. är ordet käring, 
möjligen, åtminstone i något fall, i betydelsen 'stenkummel, använt 
som sjömärke', varom se Mod&r, Småländska skärgårdsnamn, s. 230; 
Friberg, Studier, s. 69. 

Ladkastet österplana sn, Kinne hd l4ka,5tat. Bukt av Sjöråsviken 
av Vänern. Där stod förr en ladugård, nedanför vilken var ett not-
varpsställe. 

Lommefjorden Rackeby sn, Kållands hd /öniaNn, kniabtk. — 
Lomefjorden G nek. ^, F. led. är dialektal böjningsform av fågelnam-
net bin. 

Långesäeke(viken) Forshems sn, Kinne hd leleasåka, lgteasokavika. 
F. led. i Ldngesöckeviken, varav Lån gesöcke är en förkortning, 

innehåller väl en sammansättning, vars s. led är dialektal böjningsform 
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av ett ord motsvarande no. dial. sokk f. 'sänka, fördjupning'. Jfr Söcke 
nedan. 

Malen Torsö sn, Vadsbo hd mar, — Malen nek. ", Vik å Djurö. 
Namnet är best. sg. av sv. dial. mal m. 'grovt grus och småstenar vid 
stranden av hav, sjö eller å'. 

Mossevik Halna sn, Vadsbo hd ~arg, masa-. — Moswik.. 
Mosavi.. 1273 SD 2:654 avskr. Mossevik nek. 	Vik av sjön Viken. 

Märdaviken. — Inom länet finnas åtminstone 4 vikar med detta 
namn, samtliga i Vadsbo hd: 1 Mölltorps sn, 2 Torsö sn, 1 Älgarås sn. 
Uttal: meekavika, mielr(a)vika. Skriftform (för nr 2) : Mälaviken nek. ^, 
F. led, är gammal böjningsform av västg.-dial. märde (möte) m. 'fisk-
mjärde'. 

Märr(a)viken. Inom länet finnas åtminstone 3 vikar med detta 
namn, samtliga i Vadsbo hd: 1 Finnerödja sn ~vika, 2 Undenäs sn 
mipravika (dels vik av sjön Viken, skriven Märawijken 1696 P: 21 Mära-
viken e. 1744 P: 41 (11/2), dels vik av St. Trehörningen, felaktigt skri-
ven Mälaviken nek). ^, F. led. är ordet märr resp. gammal böjnings-
form av detta ord. 

Mövik(en). Inom länet finnas åtminstone 3 vikar med detta namn: 
1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Sunnersbergs sn, Kållands hd, 1 Böja 
sn, Vadsbo hd. Uttal: 2n4vik, invika. Skriftformer: Mövik Möviken 
nek. •••-• F. led. är utan tvivel urspr. det gamla, nu ur riksspråket för-
svunna adjektivet mjö (fsv. mio(r), miö), som är mycket vanligt i 
nordiska ortnamn, i vilka det ofta både skrives och uttalas Mö-. Den 
av Friberg, Studier, s. 107, på grund av en av honom från en lant-
mäterihandling 1754 citerad namnform Med eller Möviken hävdade 
meningen, att f. led. i Möviken i Sunnersbergs sn urspr. är fsv. Midh-, 
sedan Med- 'mitt emellan', är säkerligen felaktig. 

Noret Amnehärads sn, Vadsbo hd nörat. — Noret 1690 P: 17. 
Lång och smal vik av sjön Skagern. Namnet är best. sg. av sv. dial. 
nor n. 'sund mellan tvenne sjöar, å eller flod som förenar tvenne sjöar', 
fsv. nor 'trångt sund', här i betydelsen 'smal vik'. 

Piphålan Amnehärads sn, Vadsbo hd piphdka, 12,åka Hålan. "" Vik 
vid gården Piphult. Namnet är en förkortning för *Piphultshdlan. 

Rammviken Lugnås sn, Kinne hd hiancika. — Rammviken nek. 
^, Vik på östra sidan av sjön Vristulven. Namnets f. led är väl urspr. 
ä. nsv. ram, fsv. ram(p)n 'korp'. 

Roparefuran Torsö sn, Vadsbo hd Wparafeira. — Roparefuran 
nek. Vik å Onsö. Där har man kunnat ropa efter båt, om man har 
velat bli satt över. Namnet har givetvis från början tillkommit en (hög-
växt) fura, som man kunnat se och känna igen på långt håll. 

Sandaviken Forshems sn, Kinne hd scinavika. — Sand vijken 1659 
P: 11 Sandwijkan? (-wijken?) 1659 P: 12 Sandwiken 1815 Warberg 
2: 222. 	Två vikar med detta namn finnas inom socknen. Sanda- är 
gammal gen. pl. av sand. Beträffande numerus jfr sv. dial. sannar 
'sandfält', fvn. sandar 'sandfält, sandstrand'. 

Sandvik(en). Inom länet finnas närmare 30 vikar med detta namn, 
som torde vara det vanligaste av länets viknamn. Uttal: sånvik(a), 
stinvik(a), seinvika. 

Simpaviken Halna sn, Vadsbo hd stiffavika, sign pavika. — Simpa- 
viken nek. 	Vik av sjön Viken. F. led, är oklar. På grund av den 
alternativa dialektala uttalsformen Simpa- är tanken på fisknamnet 
simpa tveksam. 
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Skackaviken eller Skacken Daretorps sn, Vartofta hd skålsavika, 
skåka. ••••• Den nordligaste viken av sjön Sörvattnet. F. led. i Skacka-
viken är best. form av sv. dial. skack 'sned, vind'. Skacken är antingen 
en substantivering i best. sg. fem. av samma adj. eller en förkortning 
för Skackaviken. Orsaken till namngivningen är vikens krokiga form. 

Stegelvik(en). Inom länet finnas åtminstone 3 vikar med detta 
namn: 1 Björsäters sn, Kinne hd (Stegelvik nek), 1 Torsö sn, Vadsbo hd 
(Stegelviken nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd skgakvika (Notvijken 1702 
P: 23 Stegelviken ek nek). 	F. led. är väl en genom association med 
riksspr. stegel (i de fall där dialektuttal saknas) resp. västg.-dial. stegel 
'stege' (motsvarande no. dial. stigel med samma betydelse) uppkommen 
förvanskning av Stägel-, samma ord som det stägel, som ingår i västg.-
dial. notastägler n(Yastegkar, 'pålar varpå fisknoten upphängas'. Jfr 
Notvijken 1702 som namn på en av vikarna (se ovan), vilket uppen-
barligen är en »översättning» av ett genuint dialektalt *Stägelviken. 
Jfr Stägelvik, Stäglevik och Stegelsund nedan. 

Stockeviken Undenäs sn, Vadsbo hd stökavika. — Stockviken nek. 
Den äldsta namnformen är Ståckwiken 1825, som avser en vid 

viken belägen gård, Stockaviken (SOSk 11: 2, s. 172). F. led. är (gam-
mal böjningsform av) ordet stock, men anledningen till namngivningen 
är okänd. 

Storeflån Strö sn, Kållands hd st4rafkein. 	Vik av Vänern. S. led. 
är best. sg. av ortsdial. flå m. 'jämn mark vid strand, som stundom är 
under vatten'. 

Struven Otterstads sn, Kållands hd sirt'kvan. "%., Namnet är dunkelt. 
Stägelvik öglunda sn, Valle hd stOakvik. •-•-, Vik av Flämsjön. 

Där brukade man förr ha uppsatta s.k. notastägler, varom se Stege!-
vik(en) ovan. 

Stäglevik Forshems sn, Kinne hd stieybvik. — Stäglevik nek. 
F. led. är urspr. Stägla-, gammal gen. pl. av det stägel, som ingår i 
föreg. namn. 

Svart(e)vik, Svarte vik, Svartviken. Inom länet finnas åtminstone 
6 vikar med detta namn: 1 Forshems sn, Kinne hd, 1 Lugnås sn, Kinne 
hd, 1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Tiveds sn, Vadsbo hd, 1 Hassle sn, 
Vadsbo hd, 1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd. Uttal: svåt(a)vik, svaSa vik, 
svidvika, svåtvika. Skriftformer: Svartevik Svartvik Svartviken nek. 
Om Svartevik i Bjurbäcks sn säger en meddelare, att där aldrig är 
något solsken utom tidigt på morgonen. 

Söcke Medelplana sn, Kinne hd dika. — Söckeviken 1767 VAH 
Vol. 28:27 Söckö hamn 1815 Warberg 2:226 Söckö G Söcköbugten ek. 

Vik av Vänern. Namnet Söcke är en förkortning för Söckeviken 
såsom i den äldsta namnformen. Om f. led. i sistn. namn se Långe-
söcke (viken) ovan. 

Tranehalsen Älgarås sn, Vadsbo hd trånahasan. •-•., Den västligaste 
viken av Torsjön. Viken är lång och smal. 

Tuvet, Lilla, Stora Torsö sn, Vadsbo hd tioat.— Tuvet, Lilla, Stora 
nek. 	Namnet är best. sg. av ett till ordet tuva eller till sv. dial. tuv m. 
med samma betydelse bildat kollektivt *tuve n. 'tuvig mark'. Det till-
kommer från början stränderna kring viken, vilka utgöras av tuvig 
slättmark. 

Uvrik? Torsö sn, Vadsbo hd vrek.— Uvreck nek. •-•., Namnet är 
dunkelt. 
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Valnot Rackeby sn, Kållands hd v4rt. —Vahlnot wijken 1707 
S. Friberg i NoB 1922, s. 67 Valnot nek. ^, Namnet Valnot är en för-
kortning för Valnotviken. Man har där tydligen fiskat med något som 
kallats en *valnot. Detta ords f. led är av obekant härledning. 

Valviken. Inom länet finnas 2 vikar med detta namn, båda i sjön 
Viken i Vadsbo hd, den ena på gränsen mellan Halna och Undenäs snr, 
den andra i Undenäs sn v4kvika, vOrvikara. — Wahlewiken 1723 Tise-
lius s. 29 Hwalviken e. 1744 P: 41 (11/2) Valviken, Lilla Valviken nek. 
••••• F. led. är oklar. Kanske namnet från början är formellt och etymo-
logiskt identiskt med föreg. och alltså är en förkortning för *Valnot.. 
viken. 

Varvässlekroken Skeby och Källby snr, Kinnefjärdings hd v4.1.-
vcejlakrkan. — Warvärslet 1687 P: 15 Värvaslet 1688 P: 15 Varvässle-
kroken nek. 'N,  Bukt av Kinneviken. Det ursprungliga namnet synes 
vara best. sg. av ett appellativ *varvärsle n. av obekant härledning. 

Vattersjön eller Vattersjöviken Torsö sn, Vadsbo hd vataffin, 
vittar54n, våtafovika. — Vattersjön G. ^, Vik och mosse. F. led. är oklar. 

Älekroken Otterstads sn, Kållands hd ct ka1cr41can. ,•••, Vik av Vänern. 
F. led, är die n. 'bestånd av al'. 

ördaviken Daretorps sn, Vartofta hd iidavika. 	Vik av Södervätt- 
nen. F. led. är gammal gen. pl. av sockenclial. örde (da) m. 'laxöring', 
motsvarande no. dial. aurride, fvn. aurriöi. Jfr ördagölen ovan. 

Sund 

Bottnen, Store och Lille Otterstads sn, Kållands hd lela, stora bit; 
tillsammans Bottnarna bitna. 	Tidvis land, tidvis sund mellan öarna 
Stora och Lilla Eken. Namnet är best. sg. resp. pl. av ordet botten, väl 
i den från äldre västg.-dial. kända betydelsen 'sidländ äng, myr, kärr' 
(SL 1909, s. 80). 

Dö(r)sundet Undenäs sn, Vadsbo hd clg: pina(t), dissicga(t). — Döder-
sund Dödresundet 1529 8/5 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 8, 9 avskr. 
Döde (s) sundet eller Dörsundet Dör- eller Döder sund 1723 Tiselius s. 30, 
127 Dödesund 1840 Bohman 2:74 Dödsundet nek. 	F. led. samman- 
hänger tydligen med det hittills oförklarade ord, som ingår dels i det 
småländska sockennamrtet Döderhult, varom se K. F. Johansson i 
NoB 1914, s. 205 ff., dels i ett par norska gårdnamn, om vilka se 
NG 3:98, 11:94. 

Kattehålet Rackeby sn, Kållands hd kåtakg. 	Smalt sund. F. led. 
har väl här förklenande innebörd, avseende sundets litenhet. Om ordet 
katt med sådan innebörd i ortnamn se A. Vestlund i NoB 1936, s. 231 ff. 

Kilmarsund Torsö sn, Vadsbo hd Strtapitt, germarasanat; kallas 
även Kilmarn ,bnian. — Killmarsundet Killmaresundet 1815 Warberg 
2: 178, 185, 189, 245 Kilmaresund nek. ^, Sundet mellan Torsö och 
Kalvöarna. Namnet synes vara en sammansättning, vars f. led antingen 
är det från mlty. lånade fsv. och nsv. kil eller det i svenskan endast 
i ortnamn (t.ex. Lysekil) förekommande kil 'smal vik' (fvn. kill), och 
vars s. led är det gamla ordet mar 'hav, sjö' i t.ex. marvatten, marviol, 
sv. dial. mar 'grund havsvik; träskartad insjö; kärr', här med syftning 
på sundet. Namnet skulle alltså betyda 'sundet med kilarna eller vi-
karna', avseende de på flera ställen i Torsö inskjutande smala vikarna. 
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Noraådran Torsö sn, Vadsbo hd nöradra; binamn Norsundet tuå-
Mat. — Noraådran G nek Norrsundet ek. 	Sund mellan Dillö och 
Torsö. Där är en liten ränna för roddbåtar genom vassen. F. led. i 
namnet Noraådran är en inbyggarnamnsbildning av i västg.-dial. van-
ligt slag (se Lundahl i NoB 1937, s. 55) till Noret, som är namnet på 
en vid sundet liggande lägenhet. Sistnämnda namn är best. sg. av fsv. 
nor 'trångt sund', vilket även utgör f. led. i binamnet Norsundet. S. led. 
är best. sg. av ordet ådra, här i en överförd betydelse 'smalt sund'. 
Jfr Ådran. 

Rödesund Karlsborgs sn, Vadsbo hd hoclasti4; kallas vanligen Sundet 
&tinat. — inde in Rötsundar 1222-1230 SD 1:228 or. Röde Sund 1560 
Rasmus Ludvigsson s. 64 Rösundh 1655? P: 6 Rödsund 1696 P: 21 
Rösund 1718 P: 29 Rödsund Rösund 1723 Tiselius s. 28, 59 Rö Sund 
1744 P:31 Rösund e. 1744 P:41 (11/2) 1749 P:33 Rö sund 1759 Berg-
man kartbil. Rösund 1771 VAH Vol. 32 ka Tab. I 1772 P: 40 Rödesund 
1840 Bohman 2:50 nek. 	Sundet mellan Vättern och Bottensjön. 
F. led. är dunkel. S. led. är en oregelmässig plural av sund av från ort-
namn känd typ. Orsaken till användningen av plural i stället för singu-
lar beror på sundets oregelbundna form, som gör, att man kan tala om 
flera sund. Se Lundahl i NoB 1937, s. 70. 

Skäppe Rackeby sn, Kållands hd Reva, 5ava. 	Sund omedelbart 
väster om Otterön. Namnets härledning är obekant. 

Småghålet Amnehärads sn, Vadsbo hd smblgfrat. — Småghålet 
nek. ^, Den trånga passagen mellan udden Sinågan (se denna) och 
det s.k. Tvärskäret. 

Stalpet Undenäs sn, Vadsbo hd ståtpa ä., stdtpat y. — Stalpet nek. 
Trång förbindelseled mellan Kvarnsjön och Bergsjön. Namnet är 

best. sg. av sockendial. stalp n. 'vattenfall'. Vattnet från Kvarnsjön 
forsar ned i Bergsjön. 

Stegelsund Strö sn, Kållands hd staia,sek; kallas också Stångsund 
stitesein. — Stägersund ek Stegelsund nek. ^, Om f. led. i Stegelsund se 
Stegelviken ovan. F. led. i Stångsund är väl ordet stång i betydelsen 
'stång uppsatt som sjömärke'. Jfr Friberg, Studier, s. 69. 

Torsund Otterstads sn, Kållands hd tiyin. — ij Thorsund 1391 
8/12 Strängnäsperg. or. Tårrsund 1514 Vff II: 8-9, s. 163 avskr. 
Mellersta delen av sundet mellan Kållandsö och Spårön. Namnet är 
antagligen en förkortning för *Thorsösund, innehållande det endast 
som sockennamn kända fsv. Thorsö, vilket betecknar en del av nu-
varande Otterstads sn men från början möjligen är ett gammalt namn 
på Kållandsö (jfr SOSk 8:37 f.). 

Ullersund Otterstads sn, Kållands hd uktin. — [Vlffuesundz 
hampn 1560 Rasmus Ludvigsson s. 62] Ullesund 1650-1670 P: 3 1702 
P: 23 Ullersundet 1815 Warberg 2:229, 231, 247 G Ullersund nek. ", 
Sundet mellan Kållandsö och fastlandet. F. led. är urspr. gen. av by-
namnet Ullered. Se Friberg, Studier, s. 117. 

Varan Amnehärads sn, Vadsbo hd v4ra; binamn Varhålet v4rherat. 
— Varan nek. 	Sundet mellan Lilla Skagern och Skagern. Namnet 
tillkommer troligen från början den nordligaste, som en bergig udde 
i Lilla Skagern utskjutande delen av Amnehärads socken. Det endast 
som ortnamn på flera håll förekommande *vara f. betyder säkerligen 
urspr. 'höjd, höglänt terräng' och hör troligen tillsammans med bl.a. 
fhty. warid (werid) 'ö' till samma ordkrets som vårta, sv. dial. verna 
'bromslarv i huden på kreatur', urspr. 'liten upphöjning' m.fl. ord. 
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Se B. Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån, 
s. 187 ff. 

Yxnasund se Östersundet. 
Ådran Torsö sn, Vadsbo hd öra. 	Sundet mellan Långholmen 

och Långön i Djurö skärgård. Namnet är best. sg. av ordet ådra i en 
överförd betydelse 'smalt sund'. Jfr Noraddran. Norra delen av sundet 
är mycket smal. 

Ostersundet Torsö sn, Vadsbo hd 440,9eittat. — Yxna swndh 1540 
Skjb 10 öxne sund 1650-1670 P: 3 öxne Sundh 1655 P: 6 öxna sunnet 
1667 Vft IV: 5-6, s. 109 öxne Sund 1702 P: 23 öxne-sund 1749 P: 33 
öxne Sund 1759 Bergman, kartbil. [Oxne? Sund 1772 P: 40] Yxnäs- 
sundet Warberg 2: 157, 161 östersundet G nek. 	Sundet mellan Torsö 
och fastlandet i öster. Hette urspr. Yxnasund. F. led. i detta namn är 
fsv. gen. pl. av oxe. 

Försvunna namn: 

Gullesiön Forshems sn, Kinne hd. — [Gullesyon] Gullesiön 1509 
9/9 RAP or. 	Avser säkerligen en vik av Vänern. På ekonomiska 
kartan 1962 upptages Gullsjöhdlorna som vikar av Vänern å gården 
Årnäs i Forshems sn. Vad ordet gull här avser är ovisst. Kanske har 
det berömmande innebörd, avseende gott fiske. 

Klypsundet Torsö sn, Vadsbo hd. — Klyparns hamn el. Klypsun-
det 1815 Warberg 2:208. ^, Sundet mellan Klypholmen och Brommö. 
Namnet Klypsundet är en förkortning för *Klyparnssundet eller *Klyp-
holmssundet. Om Klypholmen se bland önamnen. 

Såtviken Otterstads sn, Vadsbo hd. — Såtviken 1740-41 Friberg, 
Studier, s. 66. 	östra delen av Ullersund. F. led. är sv. dial. såt f. 
'håll för jägare, där de lägga försåt', här i betydelsen 'fiskeplats'. Se 
Friberg, Studier, s. 66. 



Vattendrag 

Abborrabäcken Undenäs sn, Vadsbo hd åberab&Istn binamn Moa-
bäcken möcabdlo,a,. ,•••• Namnet Abborrabäcken är en förkortning för 
*Abborrsjöbäcken. Bäcken rinner från Abborrsjön. F. led. i namnet 
Moabäcken är antingen gammal böjningsform av mo i den i västgötska 
ortnamn vanliga betydelsen 'gammal barrskog på sandbotten' eller 
gammal böjningsform av västg.-dial. moe m. 'det översta rödbruna jord-
lagret i en gammal barrskog', varom se Lundahl i Minnesskrift utg. 
av filologiska samfundet i Göteborg 1930, s. 23. 

Afn se Gullspångsälven. 
Afsan Uvereds sn, Kållands hd och Longs och Hällums snr, Barne 

hd Osa; kallas även Af sån åfsdna och Assån kåna. — en ström som 
kallas Kiust 1410 SDns 2: 305 or. Affzsa 1560 Rasmus Ludvigsson s. 60 
Afs åna 1730 P 235-7:2 Assån 1871 Ljungström, Kinnefjärdings och 
Kållands härader s. 5 G Afsån nek. "•-• Åns äldsta namn är fsv. Kiust, 
vilket säkerligen, såsom med tvekan förmodas av Hellquist, Sjön. 1:330, 
är en bildning till roten i kjusa 'avlång, trång dal mellan berg och 
höjder'. Ån rinner i en djupt eroderad dal med branta stränder. Jfr 
SOSk 2: 52. Namnet Afsan är bildat till västg.-dial. afse m. 'liten bäck'. 

Afsen Marums sn, Skånings hd Ofsan. ••••• En bäck. Om namnet 
se föreg. 

Alvakällan N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd kvajsckla. ^, En bäck. 
F. led. är möjligen urspr. gammal gen. pl. av ett mot no. dial. alv 'alf 
(mytiskt väsen)' svarande ord. Vattnet i bäcken anses farligt att dricka; 
man påstås bli sjuk av det. Jfr sjönamnet Alvasjön ovan. S. led. är 
best. sg. av källa, som här synes ha betydelsen 'vattenflöde, bäck'. 

Amn se Gullspångsälven. 
Blackebäcken Ottravads sn, Vartofta hd bkiakabc'elsan. r•-• F. led. är 

best. form av sv. dial. blacka f. 'storbladig vattenväxt'. 
Blindån Holmestads sn, Kinne hd Prindna. ••••, F. led. är adj. blind, 

syftande på att ån ganska långa sträckor har underjordiskt vatten. 
Bromma Vistorps sn, Vartofta hd bröma (uppteckning från 1903). 

^, En bäck. Namnet är oklart. 
Brättefors. Inom länet finnas 3 forsar eller vattenfall med detta 

namn: 1 Bjärby sn, Viste hd brettafs,s, 2 Kinne-Kleva sn, Kinne hd, o. 
Husaby sn, Kinnefjärd. hd la, slöra breetafks. 	En gammal namn- 
form är Brätteffåårs, Brettefors 1564, det tidigast betygade namnet på 
den vid forsen i Bjärby sn belägna gården Brättefors. F. led. är antingen 
samma ord som brätte 'hattbrätte', här i betydelsen 'brant stup', eller 
möjligen gammal böjningsform av ett ånamn *Brätta, motsvarande det 
norska älvnamnet Bretta. Se SOSk 15: 5 f. 

Bullrarebäcken Segerstads sn, Gudhems hd bidrarebdkan. ^, Rin-
ner upp på det mer än 290 m. höga Brunnhemsberget. 

Djuran Fridene sn, Vartofta hd och Värsås sn, Kåkinds hd yiya. 
— Djuran 1814 Lindskog 3:94. ", Namnet torde antingen vara ett 
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ursprungligt fsv. *Diurå 'djurån', innehållande som f. led ordet djur 
i den äldre betydelsen 'djur av hjortsläktet', eller utgöra en förkort-
ning för *Diursätraii, bildat till det säkerligen mycket gamla namnet 
Djursätra, som tillkommer en vid ån liggande by i Värsås sn. Jfr 
Djuran, å på gränsen mellan örby och öxabäcks snr, Marks hd, 
Älvsb. 1. (SOÄ 9: 1 s. 276; 9:2 s. 220) samt det norska älvnamnet 
Dyraaen (NE s. 35). Se SOSk 7:113; 13:71. 

Dof san Skara stad samt Händene m.fl. snr, Skånings hd difsa, 
dta.—Drys 1287 SD 2: 31 or. 1315 SD 3:197 avskr. 1402 SDns 1:164 
or. Dofsan G nek. ", Åns äldsta namn är fsv. Drys. Detta torde böra 
fattas som ett feminint *Drds (gen. *Drysjar) med betydelsen 'den som 
har branta stränder', en avledning (urgerm. *Dråsa-) till svaga av-
ljudsstadiet av verbet got. driusan, feng. dreosan, flty. driosan 'falla 
(ned)', no. dial. drjosa 'störta ned, falla ned' m.m. An rinner under 
större delen av sitt lopp djupt nedskuren i lerslätten och har branta 
stränder. Jfr norska älvnamnen Brattäen och Bretta, till fvn. brattr 
'brant', no. dial. bratt (NE s. 22, 23). Härledningen av namnet Dofsan 
är dunkel. Sammanhang med västg.-dial. dots m. 'tofs' är väl på grund 
av betydelsen uteslutet. 

Domneån se Dummeån. 
Drys se Dofsan. 
Dummeån Halo sn, Vartofta hd samt i Mulseryds och Bottnaryds 

snr i Mo hd och Bankeryds sn, Tveta hd, Jönk. 1. dimma, &Imma. — 
Dumn (Dumnärquild, Dumpnärmosä) o. 1325 VGL s. 289 Dompn 1389 
29/8 RAP or. Domn-Åen e. 1744 P:41 (11/2) Dummån 1877 Ljung-
ström, Vartofta härad, s. 7 Dummeån ek G Domneån nek. ", Namnet 
förklaras av Nils ödeen i Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 
1928-29, s. 12 ff., som en n-avledning av roten i fsv. dumber 'stum, 
dov, svag, skum'. Betydelsen kunde enligt ödeen vara 'den tysta ån', 
men han finner det sannolikare, att namnet betyder 'den dimmiga ån' 
i överensstämmelse med den betydelse som anses vara rotens grund-
betydelse (jfr dalm. dumba 'ånga, imma, töcken'). Ingen av de före-
slagna betydelserna är tillfredsställande ur saklig synpunkt. Namnet 
torde i stället, såsom föreslås av Lundahl i NoB 1950, s. 40 f., återgå 
på ett ä. fsv. *Dufn med betydelsen 'den djupa', sammanhängande med 
det forniriska adjektivet domain och det kymriska dufn, båda med be-
tydelsen 'djup', samt med det västryska flodnamnet Dubna och det 
likalydande fornpreussiska flodnamnet Dubna. Ån är i nedre delen av 
sitt lopp flerstädes djupt nedskuren i terrängen. 

Dumn se Dummeån. 
Däningen Fåglums sn, Barne hd samt Bergstena m.fl. snr, Kullings 

hd, Älvsb. 1. deenzgan, cichogsbelsan Dänningsbäcken (den sistn. formen 
enligt SO.A. 8:277). — Däningen 1793 SOÄ 8:277 Denningen 1794 därs. 
Dänningen 1798 P: 48 Dänningen nek. ^, En bäck. Det i SOÄ uppgivna 
uttalet är knappast korrekt. Namnet är oklart. Det förklaras i SOÄ 
8:277 och 20: 16 som en bildning till »det fnord. dan 'sank mark', som 
torde ingå i Dannemora, Danmark m.m.». Något sådant ord är emeller-
tid icke känt från nordiska språk utan är en konstruktion. 

Edan se Yan. 
Esla se Islerydblicken. 
Etterbäcken Larvs och Längjums snr, Laske hd tarbcklsan. 	F. 

led. är ordet etter och namnets betydelse uppenbarligen 'den »etter-
kalla», den isande kalla bäcken'. Jfr fvn. eitrkald 'bittert, isande kall', 
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använt om vattendrag, no. eiterkald. Samma bäcknamn finnes i Kul-
lings hd, Älvsb. 1. (se SO.Ä. 8: 280, 288). Jfr no. älvnamnen Eitra, Eiter-
aaen och Eiterbcekken (om vilka se Fritzner 1: 315, NE s. 38 f.), det 
forntyska Eiteraha samt Ätran. Om sistn. namn se H. Petersson i NoB 
1956, s. 68 ff. 

Falobliek(en) eller Faluå se Slafsan. 
Fiskebäcken Grevbäcks sn, Kåkinds hd fiskabcdsan. e•-• Bäcknamnet 

är tidigast betygat i det ursprungliga namnet på den vid bäcken be-
lägna gården Ekhammar, vilket är Fiskebäck (Fiskebech 1542 osv.; se 
SOSk 7:40 f.). F. led. är subst. fiske n. Jfr Fiske bäck bland försvunna. 

Fjälablicken Gustav Adolfs sn, Vartofta hd fiVrabc'elc_en. Namnet 
är säkerligen en förkortning för *Fjälabrobäcken, innehållande västg.-
dial. f jölabro 'plankbro, bro av bräder'; om detta ord se SOÄ 1:2, 
s. 43. Jfr följ. 

Fjölbroån Vånga sn, Skånings hd bgbrogina; binamn Frolbro- 
bäcken Did•brobdIsan. 	Namnet efter en landsvägsbro, kallad F jölbro, 
innehållande en biform fjölbro till det under föreg. namn nämnda 
f jölabro. 

Flian Gudhems, Valle och Skånings hdr. Namnet användes icke i 
dagligt tal (jfr N. Beckman i NoB 1916, s. 157), utan andra benäm-
ningar förekomma, såsom Ån ina, Kvarnån kdingina, Stordna (N. Beck-
man) m.m. — Flija åå 1655 P: 7 Flia å 1797 VAH Tom 18, ka tab. I 
Flia ek Flian G nek. 	Upprinner i Hornborgasjön och utmynnar i 
Lidan i Trässbergs sn i Skånings hd. Namnets härledning är obekant. 

Fläskgraven Rådene sn, Gudhems hd fiAgkre_tvan ä. — Fläskgraf-
ven 1865 Hist.-geogr. o. Stat. lex., 6: 93. "d Vattenväg från Simsjöns 
sydspets. Å a.st. i nyssnämnda publikation heter det: »Sjön skall for-
dom ej haft något utlopp, men fru Ingeborg Gylta beredde trakten 
denna fördel, då hon 1639 lät spränga en väg för vattnet och kallas 
densamma Fläskgrafven af den orsak, att hon därtill skall ha användt 
eld och fläsk.» 

Frasbäcken Undenäs sn, Vadsbo hd fdtsbeekty Bäck från Hulans 
Bergsjö till Bocksjön. F. led. är väl antingen kompositionsform till det 
av Rietz, s. 163 a, från Västerg. och Hälsingland anförda frasa 'surra, 
dåna' eller ett härtill bildat subst. 

Frlaån Fredsbergs, Enåsa och Lyrestads snr, Vadsbo hd friae_ina, 
tina Ån. — Friaån G nek. 	Åns tidigast betygade namn föreligger i 
f. led. i det äldre namnet på gården Friabäck i Fredsbergs sn. Gården 
nämnes första gången i jordeboken 1585 och skrives där Frye quarn 
(SOSk 11: 1, s. 71). Åns fsv. namn torde ha varit Fridhä, sammansatt 
av fsv. fridher 'vacker' (fvn. triör) och å 'å'. Jfr i fråga om betydelsen 
Fagerbäck, äldre namn på gården Dammsängen i Locketorps sn, 
samma namn som gårdnamn i Gårdveda sn, Aspelands hd, Kalm. 1., 
samt det norska älvnamnet Fagerelven (NE s. 45). Se SOSk 11:1, s. 71. 

Fröblicken Fröjereds sn, Vartofta hd frdbdisan. 	F. led. är sv. 
dial. frö 'groda'. 

Gagnån Gustav Adolfs sn, Vartofta hd gåva, gitynda Gagnån. — 
Gang-åen eller Gång-ån e. 1744 P: 41(11/2) Gagna å 1772 P: 40 Gagn-
ån 1877 Ljungström, Vartofta härad, s. 7 Gagneån ek Gagnån nek. "••• 
Tidigare än de ovan anförda namnbeläggen äro de, som icke gälla ån 
själv utan ett eller flera vid densamma belägna kronofisken: Gagn(n)e-
å(å) 1542 1551; se SOSk 13:93. Allra tidigast anträffas ånamnet såsom 
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ingående i namnet på en gård i Gustav Adolfs sn, vilket 1540 skrives 
Gangnebergit, nu Gagneberg. Se SOSk 13:86 f. Med all sannolikhet är 
det denna gård som avses med Gangnabåk 1399 4/9  DaRA or., vilket 
torde vara en felskrivning för *Gangnabårgh. Gårdnamnets ursprung-
liga form bör ha varit *Gaghnärb(i)årgh, innehållande gen. av åns fsv. 
namn *Gaghnå. F. led. är fsv. gaghn n. 'gagn, nytta, fördel' och kan 
tänkas åsyfta antingen den för äldre tid styrkta fiskrikedomen eller 
åns lämplighet för kvarndrift. I fråga om betydelsen kan jämföras det 
nu försvunna fsv. Nyttiafors 1342 SD 5: 133 avskr., som urspr. kan 
innehålla antingen gen. sg. eller pl. av fsv. nyt f. 'nytta, gagn' eller 
gen. *Nytiar av ett ånamn *Nyt 'den nyttiga', en substantivering av 
ett fsv. adj. *4ter, motsvarande fhty. nuzzi, nhty. niitze 'nyttig'. Jfr 
vidare det mytiska fvn. älvnamnet Nytja. Se Lundahl i NoB 1952, 
s. 79 ff. 

Gullspångsälven Amnehärads sn, Vadsbo hd gspagunva, dva 
Älven. — in Ampn 1249 SD 1:338 avskr. in Amn 1287 SD 2:29 or. 
1346 SD 5: 587 avskr. in Ampn (4 ggr) 1346 SD 5: 587, 588 or. 1348 
SD 6:43 or. 1355 SD 6:558 or. mellom Amn 1361? 21/12 Sävstah. or. 
i Afn 1389 5/12 RAP or. i Ampna 1413 SDns 2:678 or. Ampn m. 1400t 
Cod. Holm. B 14 (NoB 1916, s. 155) j Ampn 1469 13/12 RAP or. Gul-
spangz fiske 1544 Almquist, Lokalförvaltn. 3: 188 or. Gulspång Gul-
spången Guldspång 1560 Rasmus Ludvigsson s. 67, 68 Gullspångh 1565 
HSkH 27: 103 Gulspång 1626 A. Bureus' ka Gulspång(h) 1636 Diarium 
Gyll. s. 21, 23 Gulspång 1650 Wexionius Epitome s. B 3b Gullspång 
Fluvius 1655 P: 6 Guldspånghz elf eller ström 1667 Vft IV: 5-6, s. 110 f. 
Gullspånghs Ellfven 1685 P: 13 Gullspång 1689 Felterus' ka 1702 P: 23 
Gullspångs-Elf 1702 P: 62 Gul(l)spång 1723 Tiselius s. 14, 128 Gull-
spång 1741 Tuneld s. 170 Gullspångs Elf 1749 P: 35 1772 P: 40 Gull-
spångselfwen 1815 Warberg 2: 155 Gullspångs utlopp 1833 Tuneld 4: 10 
Gullspångsälven nek. 	Älvens tidigast betygade namn är f sv. Ampn, 
vilket på det närmaste sammanhänger med lat. amnis 'å, flod'. Se S. 
Tunberg, Studier rörande Skandinaviens äldsta politiska indelning, 
s. 49, not 5. Det på 1500-talet uppträdande namnet Gullspång, som 
användes ännu 1833, anses av Hellquist, Sjön. 1:197, 572, innehålla 
ordet spång 'gångbro' men uppfattas av Sahlgren i NoB 1935, s. 61 ff., 
som samma ord som fsv. gulspang 'gullspänne' och de liktydiga fvn. 
gullspvng och fda. guldspang samt troligen egentligen tillkommande 
forsen vid Gullspångs bruk. Namnet är enligt Sahlgren ett inställsamt 
noanamn, avsett att blidka forsens och älvens för kringboende och 
passerande farliga makter. Friberg, Studier, s. 128, finner med rätta 
Sahlgrens tolkning icke övertygande och anser, att älven fått namn av 
en spång, som kallats Gullspång(en), vilken lett över till en i strömmen 
liggande sten, Gullsten(en),i en handskrift från 1667 (Vft IV: 5-6, s. 110 f.) 
benämnd »Guldsteen, der watnet faller öfwer honom, och gifwer en guld-
färga ifrån sigh». Gullspång som älvnamn skulle alltså vara en för-
kortning för *Gullspångsålven. Denna förklaring är avgjort att före-
draga framför Sahlgrens. Gullspång(en) kunde enligt Friberg vara en 
förkortning för *Gullstensspång (en). Mera sannolikt förefaller dock — 
med upptagande av Sahlgrens noanamnsteori — antagandet, att för-
leden Gull- tidigast ingått i ett noanamn på forsen, *Gullfors(en) (jfr 
det isländska forsnamnet Gult/oss), och att bron sedan fått namnet 
Gullspång(en) som tillkommit genom en förkortning av *Gullfors-
spång (en), medan Gullsten(en) utgör en förkortning för *Gullforsste.. 
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nen. Handskriftens uppgift om anledningen till stenens namn behöver 
man nog icke fästa någon vikt vid. 

Hanebäeken. Inom länet finnas 2 bäckar med detta namn, båda 
i Vadsbo hd: 1 Tiveds sn 114nab&Isan, 1 Undenäs sn 114nabaan (Hane-
bä (c)ken 1529 Sahlgren, Skagershult bil. s. 8 avskr. Hanebecken 1685 
P: 13 Hanebäcken 1723 Tiselius s. 43 e. 1744 P:41 (11/2)). .-%.• Namnet 
bör ses i sammanhang med andra med Hona- eller Hane- samman-
satta namn såsom, utom det nedannämnda Haneströmmen, bynamnet 
Hanabäck Själevads sn, Äng. n. tg, Västernorrl. 1., Hanefors som be-
byggelsenamn i Älvsb., Jönk. och Kronob. 1., Hanström som bynamn i 
Älvsb. 1. (Hanaström 1432; se SOÄ 5: 20), kvarnnamnet Hand i Borg-
sjö sn, Med. v. tg, Västernorrl. 1., samt det norska ånamnet Handen. 
Den för sistnämnda namn i NE, s. 90, tveksamt föreslagna tolkningen, 
att det bör hänföras till ordet hane 'tupp' och antagas ha betydelsen 
'den galande', torde träffa det rätta och ha giltighet för åtminstone 
flertalet av de ovan anförda namnen. Fågelnamn ingå ofta som för-
leder i vattendragsnamn och bero väl, såsom förmodas i NE s. 131 
(under Kraaka), på en jämförelse med fågelns stämma. 

Haneströmmen Ås sn, Åse hd kinastråntan. 	Liten fors i Nossan. 
Om f. led. se  föreg. Ordet ström betyder i ortsdial. 'starkare strömdrag, 
liten fors'. 

Holmån Brandstorps sn, Vartofta hd hithntia, hibnagia. — iuxta 
ampnem Heghldo 1340 SD 4: 743 or. Hegdho qwärn 1447 D 11 fol. 60 
Hägdho quern 1466 U.U. C 32 fol. 39 Häldha quern 1480 Vkjb KA fol. 
46 Häldho quern 1502 D 12 fol. 148 Heldaholmså Häldaholmsåå 1723 
Tiselius s. 43, 128 Heldaholms-Äå e. 1744 P: 41 (11/2) Holmån nek. 
Ä som faller ut i Vättern vid gården Häldeholm. Åns äldsta namn är 
fsv. Häghlda, gen. Håghldo. Enligt Lundahl i NoB 1952, s. 81 f., är det 
bildat till ett fsv. subst. *häghld f., motsvarande ett fvn. *hegld, som 
förutsättes av fär. held f. 'bygel i ett rep', no. dial. hegl, hegd 'bygel 
eller inbuktning av trä, som är fästad i ena ändan av ett trä'. Ån har i 
sin helhet ett vindlande lopp med en mängd smärre krökningar, bl.a. 
en mycket markerad tvär bukt vid gården Häldeholm kort före utloppet 
i Vättern. Kanske avses snarast just denna bukt så att säga vid ändan 
av »repet». Man har tänkt sig möjligheten av att ordet ingår i några 
norska gårdnamn och där åsyftar en böjning av ett eller annat slag 
(se NG 1:387; 11:539; 15:111, 316). Det nuvarande namnet Holmån 
är givet efter Holmen, som är det i dagligt tal använda namnet på går-
den Häldeholm. 

Hornbäcken Daretorps sn, Vartofta hd hkkbckkan. 	F. led är 
ordet horn i den från fornspråken och från ortnamn kända betydelsen 
'hörn, vinkel'. I vattendragsnamn både i Sverige och Norge är horn 
vanligt i betydelsen 'å- eller bäckkrök'. Bäcken gör skäl för namnet. 
Jfr följ. 

Hornån Gustav Adolfs sn, Vartofta hd hösa. — Hornä 1240 SD 
1: 294 avskr. Horna 1346 SD 5:600 or. Horn-åen eller Hammarsmeds-
bäcken e. 1744 P:41 (11/2) Horn-ån 1772 P:40 Hornån G nek. 
Namnet är urspr. antingen ett till horn i betydelsen 'åkrök' (se föreg. 
namn) bildat svagt fem. Horna eller en sammansättning Hornö, vars 
f. led är det nämnda horn och vars s. led är fsv. subst. ä 'å', vilket på 
grund av den trycksvaga ställningen tidigt förkortats till ä. Jfr det på 
flera håll förekommande norska älvnamnet Horna, varom se NE, 
s. 107 f. Ån är mycket krokig under hela sitt lopp. 
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Hålabileken, Hål(e)bäcken. Inom länet finnas åtminstone 5 bäckar 
med något av dessa namn: 1 Gudhems sn, Gudhems hd hithcbcelsan, 
1 Ugglums sn, Gudhems hd ItOalkklsan, 1 Habo sn, Vartofta hd hilka-
bielsdn, 1 Härja sn, Vartofta hd hijkabielsan, 1 Särestads sn, Åse hd /åka-
bekican. ••••, De båda namnen med mellanvokalen a innehålla som f. led 
best. form av fsv. hul, biform till ho! 'ihålig', västg.-dial. hul (Ittck). 
Samma adjektiv kan ingå och ingår troligen även i de övriga namnen. 
I annat fall ingår i dessa namn gammal böjningsform av västg.-dial. 
hula (h0a) f. 'håla', motsvarande fsv. hula, biform till hola. 1 samt-
liga fall avses nedskuret läge i terrängen. 

Håldalsbäcken Ugglums sn, Gudhems hd hiidasbcelsan. ;%, Rinner i 
en djup sänka, som kallas Håldalen (se denna). Jfr SOSk 4: 81. 

Häghlda se Holmån. 
Hökesån Habo sn, Vartofta hd Itgastia; ltificajelta (uppteckn. 1903) 

Hökesjöån. — Höksån 1877 Ljungström, Vartofta härad, s. 7 ek Hökes-
ån G nek. ", Det övre loppet av en från Hökesjön kommande å. Ån 
kallas i sitt nedre lopp Suttrart (se detta namn nedan). Om namnet 
H ökesån se Höke (s)sjön ovan. 

Iglabäcken Fredsbergs sn, Vadsbo hd igkabcklsan. ‘%, F. led. är 
gammal böjningsform av igel. 

Iglebäcken Undenäs sn, Vadsbo hd gabckh; även i Hammars sn, 
Sundbo hd, ör. 1. — Ihlebäck 1685 P: 13 Ihlbäcken 1718 P: 29 Igel-
bäcken 1723 Tiselius s. 43 Ihlbäcken Igelbäcken e. 1744 P: 44 (11/2) 
Ilebäcken 1759 Bergman kartbil. 	F. led. är väl urspr. fsv. gen. pl. 
Ighla av igel. Jfr Igelbäcken, som är namnet på en vid bäcken belägen 
gård, skrivet på samma sätt i jb 1685 (äldsta namnformen) ; se SOSk 
11:2, s. 168. 

Islerydbäcken N. Fågelås sn, Kåkinds hd klahubcbkan. — ab amne 
Eslo 1225 SD 1: 246 or. Islaribäck 1723 Tiselius s. 43. ", Vattendragets 
äldsta namn är fsv. nom. *Esla, oblik form Eslo. Namnet förklaras av 
Lundahl i NoB 1952, s. 77 f., som en substantivering i svag form av 
ett fsv. adjektiv *sal  eller *au/ 'snabbt framilande, som har stark fart'. 
Denna tolkning passar väl till åns karaktär. Se Lundahl, aa, s. 78. 

Karsabäcken Kungslena sn, Vartofta hd Hisabdlsan. 	F. led. är 
väl gammal böjningsform av det av Rietz, s. 312 b, just från Vartofta 
hd och endast därifrån anförda karse m. 'gårdfarihandlare'. 

Kiust se Afsan. 
Knapelbäeken Ugglums sn, Gudhems hd kndpakbdkan. 	F. led. 

är sv. dial. knapel n. 'småsten, runda stenar'. 
Knipån Gustav Adolfs och Habo snr, Vartofta hd. — Qwarnkulla-

bäck 1723 Tiselius s. 43 Quarnkulla-bäck e. 1744 P: 41 (11/2) med 
anmärkn. Quarnekulla-ån 1772 P: 40 Knipån 1877 Ljungström, War- 
tofta hd, s. 7 nek. 	Namnet Knipån är givet efter gården Knipan, 
som ligger vid åns översta lopp. Felaktig är den i SOSk 13:104, ut-
talade uppfattningen, att gårdnamnet troligen är sekundärt i förhål-
lande till ånamnet, vilket oriktigt uppges vara av samma lydelse som 
gårdnamnet. Namnet Knipan, som förekommer på flera håll i Väster-
götland som namn på mindre och relativt unga bebyggelser — den här 
ifrågavarande gården uppträder i jordeboken första gången 1572 och 
betecknas då som kronotorp — är utan tvivel best. sg. av till verbet 
knipa bildade appellativet knipa f. i betydelsen 'något hopknipet' (se 
SOÄ 1:2, s. 10), men anledningen till namngivningen är i detta som i 
de flesta andra fall oviss. 
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Kolaforsen Åsle sn, Vartofta hd Itgrafhgan. — Kohlforssen 1773 
P: 42 Kohlaforssen 1811 Salander s. 28. r••• F. led. är väl en förkortning 
av ett ord eller ortnamn med Kola- som förled. Jfr gårdnamnet Kula-
bäck i Ransbergs sn, Vadsbo hd, varom se SOSk 11:2, s. 124. 

Krikån Brandstorps sn, Vartofta hd kriktia. — Grenabole-bäcken 
e. 1744 P: 41 (11/2). 	F. led. är sv. dial. krik f. 'böjning, vrå, hörn', 
avseende den krök, som ån gör strax norr om gården Grenabolet. 

Kroksjörindeln Undenäs sn, Vadsbo hd krökfimindi. 	F. led. är 
sjönamnet Kroksjön. S. led. är sockendial. rindel hindi m. 'liten bäck'. 

Kräftan Bergs, Böja, Låstads och Timmersdala snr, Vadsbo hd 
kreefta. — Kräftan 1702 P:23 1786 P:46 (107/2, 107/4) 1817 P:58 G 
nek.. ^, Där har förr varit gott om kräftor. 

Kvarnabäeken, Kvarnbäcken, Kvarnebäeken. Inom länet finnas 
åtminstone 30 bäckar med något av dessa namn: 1 Frökinds hd, 5 Gud-
hems hd, 1 Kinne hd, 1 Kinnefjärdings hd, 2 Kåkinds hd, 1 Kållands 
hd, 7 Vadsbo hd, 1 Valle hd, 8 Vartofta hd, 1 Vilske hd, 2 Viste hd. 
Uttalet av f. led.: kvc)nabcelsan (Kinneveds sn, Frökinds hd; Bjärka, 
Friggeråkers, Rådene, Segerstads o. Ugglums snr, Gudhems hd; Ack-
linga, Ottravads, Slöta o. Yllestads snr, Vartofta hd; Vilske-Kleva sn, 
Vilske hd), k/JO/a- (Sunnersbergs sn, Kållands hd), kvar,- (Lyrestads o. 
Mölltorps snr, Vadsbo hd), kv4ria- (Kestads sn, Kinne hd; Sävare sn, 
Kinnefjärdings hd; Bolums sn, Valle hd; Dimbo, ö. Gerums, Karleby 
o. Kungslena snr, Vartofta hd; Beatebergs, Mölltorps, Undenäs o. 
Älgarås snr, Vadsbo hd), kv41a- (Hova sn, Vadsbo hd), kveena- (Hyringa 
sn, Viste hd), kweerp- (Främmestads sn, Viste hd). 

Kviddebäeken Undenäs sn, Vadsbo hd kviclabcekti. 	F. led, är 
gammal böjningsform av sockendialektens kvidd m. 'fiskyngel, små-
fisk'. 

Kvillablicken Habo sn, Vartofta hd kvnabcitan. — Kvillabäcken 
nek. 	F. led. är gammal gen. av ett till namnet på den vid bäcken 
belägna gården Kvitt bildat pluralt inbyggarnamn *Kvittar. Om dylika 
bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Kåblicken Uvereds sn, Kållands hd keibckk.an. 	Tillflöde till Lidan. 
F. led. är troligen urspr. böjningsform av ordet kåda, åsyftande det 
trögflytande och gulaktiga lervattnet. Jfr att no. dial. kvaade och koda, 
båda urspr. samma ord som sv. kåda (fsv. kvådha, fvn. kvaa), betyda 
både 'kåda' och 'råmjölk, den första, simmiga och gulaktiga mjölken 
från en ko, som har kalvat', att no. dial. kväda f. 'råmjölk' är en av-
ledning av fvn. kvciaa samt att det med all sannolikhet funnits både 
ett till kvciaa bildat forrmorskt älvnamn *Kvåäa och ett till det nämnda 
kväda bildat fornnorskt älvnamn Kvceäa; se M. Olsen i NG 11, s. 321 f. 
Om den möjliga förekomsten av ett fornvästgötskt ånamn *Kvädha se 
SOSk 8:26. Jfr om det här diskuterade Kåbäcken Liffli i NoB 1931, 
s. 118 och där anförd litteratur. Om ett Kåbäcken i Partille sn, Säve-
dals hd, se OGB 1:94, 337, Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad, 
s. 103, not 1, Lidkn i NoB 1931, s. 117. 

Lidan As, Frökinds, Vilske, Laske m.fl. hdr. Kallas vanligen endast 
An ina. Namnet Lidan användes aldrig i dagligt tal. — Liä o. 1325 
VGL s. 292 prope ampnem Lidho 1406 SDns 1:585 or. Lydhe m. 1400t 
Cod. Holm. B 14 (NoB 1916, s. 155) Lidha sl. 1400t VGL s. 292, not 61 
j (i) Lida (2 ggr) 1504 odat. örpapp. avskr. 1663 Lijda Åå Lijde Åå 
1560 Rasmus Ludvigsson s. 60, 67 Lida 1626 A. Bureus' ka Lijda (2 
ggr) 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b, W 3b Lijdan 1650-70 P: 3 Lija 
5 Skaraborgs Ilin XVII 
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1655 P: 7 Lydan 1687 P: 15 Lidan 1688 P: 15 Lida 1741 Tuneld s. 170 
Lidan 1793 dens. 2:204 ek G nek. 	Namnet har tolkats på två olika 
sätt. Hellquist, Sjön. 1: 340, anser, att det är bildat till fsv. verbet lidha 
'gå' och jämför det norska älvnamnet Ganga, som i NE s. 64, föres till 
verbet ganga 'gå' och förmodas hänsyfta på långsamt lopp. Häremot 
anföres med rätta av Friberg, Studier, s. 9, att ett långsamt lopp är 
utmärkande för den västgötska lerslättens vattendrag överhuvud och 
ej är något säreget för Lidan. Friberg föreslår (a.a. s. 10) i stället till-
talande att fatta namnet som en bildning till ordet lid 'sluttning', av-
seende de för Lidan synnerligen karakteristiska branta lerstränderna. 
Jfr Drys, gammalt namn på ån Dofsan, vilket troligen har en liknande 
innebörd (se Dofsan). 

Luttran Frösve sn, Vadsbo hd Uttra, lit(p)ra, låtarabckkan, lbtabeekan. 
— Lutra beck 1659 P: 9 Lutran 1659 P: 10 Luttrab. G. ", Namnet är 
väl etymologiskt identiskt med det norska älvnamnet Lutra, som NE 
s. 149, förklaras såsom sammanhängande med no. dial. lutra 'gå lång-
samt, spatsera makligt'. Enligt Hellquist, Sjön. 1: 358, böra de båda 
namnen sannolikt sammanhållas med det sörmländska sjönamnet Lot-
tern, som av Hellquist, aa, s. 357, anses vara en substantivering av ett 
adjektiv, motsvarande got. hliitrs 'ren', feng. hlfittor 'ren, klar', fhty. 
hliittar 'ljus, ren, klar'. 

Marblick(en). Inom länet finnas 3 bäckar med detta namn: 1 Häg-
gums, Brunnhems o. Stenstorps snr, Gudhems hd milrbdIssn (Marbäcken 
nek), 1 Särestads och Karaby snr, Åse hd tn4.rbc'elsan (Marbäcken nek), 
1 Bjärka sn, Gudhems hd m4rb4 (Marbäck nek). ^, Samma namn 
föreligger i det nu försvunna Marbecken, Marbek 1481, varom se för-
svunna nedan, och förekommer dessutom som bebyggelsenamn på sex 
olika håll i vårt land. F. led. kan vara av växlande ursprung. I några 
fall, däribland nr 2 av de ovannämnda Skaraborgsnamnen, kan det 
vara motiverat att antaga ett ursprungligt *Mark-, identiskt antingen 
med fsv. mark n. 'gränsmärke, gräns' eller med nsv. mark, fsv. mark f. 
'mark, skogsmark, fält' i en äldre och ursprungligare betydelse 'gräns'. 
Bäcken i Åse hd rinner på en sträcka av mindre än 1/2 km vid gränsen 
mellan Karaby och Ås snr. Bättre exempel på sådana fall, där man 
har särskild anledning att räkna med betydelsen 'gränsbäcken', erbju-
das av det ovannämnda Marbecken, Marbek 1481, gårdnamnet Mar-
bäcken i Habo sn, Vartofta hd samt by- och sockennamnet Marbäck, 
Kinds hd, Älvsb. 1., om vilka se SOSk 13: 106. Fullt klart framträder 
den ursprungliga identiteten mellan Mar- och mark (fsv. mark f.) i 
gårdnamnet Marbäck i önums sn, Barne hd. Detta namn skrives wid 
Beckenn 1566 och wid Marchenn 1567. Se SOSk 2: 60. Bortfallet av k 
kan vara tidigt. Jfr marbo 'inbyggare i Marks hd' 1486 (SOÄ 9: 1, s. 1). 
I andra fall kan man för f. led. i Marbäcken tänka på en motsvarighet 
till fvn. marr 'häst' eller på finländska dial. mar 'stenbunden mark', 
sv. dial. (Skåne) marar 'flygsandsfält'. Även andra möjligheter finnas. 

Nassån se Nossan. 
Nolosaån Ransbergs sn, Vadsbo hd 4,kosadna. — örlan 1757 Berg-

man s. 27. F. led. i Nolosaån är gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn 
*Nolosar, bildat till Noloset, som är namnet på en gård norr om åns 
utlopp i sjön öden; om dylika bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 
40 ff. Namnet (klan 1757 återgår på Ans fornsvenska namn, nom. 
*Örla, oblika kasus (klo, vilken senare form ingår som f. led i örloos, 
skrivet (klo Ooss 1414 SDns 2:830 or. ((klo Oos på baksidan av diplo- 
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met), varmed åsyftas den forna by, bestående av de nuvarande gårdarna 
Noloset och Söroset, som 1471 kallas Osiith och 1480 Ooss och Ooseth. 
Se SOSk 11:2, s. 127, där den äldsta bynamnsformen på grund av en 
felaktig uppfattning av diplomets text förklaras vara Ooss, Oos. Nam-
net Örla är bildat till sjönamnet Öden. Se Hellquist, Sjön. 3: 64. 

Nossan Barne, Viste o. Äse hdr, även i Älvsb. 1. Kallas allmänt Än 
dna; namnet Nossan synes aldrig användas i dagligt tal i genuin dialekt. 
— Noss o. 1325 VGL s. 292 Nos m. 1400t Cod. Holm. B 14 (NoB 1916, 
s. 155), si. 1400t VGL s. 292 not 61 1626 A. Bureus' ka Noos 1650-70 
P: 3 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b [Stora åån 1655 P: 7] Noos 1689 
Felterus' ka Norssan 1693 P: 18 Nors 1702 P: 23 Noss 1733 Westman 
s. 266 or. Nåssa 1741 Tuneld s. 170 Nossa å Nossan 1772 P: 40 Nossan 
1788 P: 47 Nåssan 1793 Tuneld 2:204 Nassån 1797 VAH Tom 18, ka 
tab I 1824 P: 61 ek G nek. 	Namnet sammanställes av Hellquist, 
Sjön. 1:435, med det småländska sjönamnet Nossen (Nem Sjoen 1774, 
Nossen 1818) samt med den norska älvnamnsstam Noss-, som för-
modats ingå i det norska gårdnamnet Nossan, skrivet Nosseim 1480 
och 1488 (NG 15:89; NE s. 175). Ett annat hithörande norskt ortnamn, 
ej nämnt av Hellquist, är det i NG a.st., omtalade Nossevatn. Hellquist 
för med tvekan namnen till fvn. hnoss 'smycke' och tänker sig, att de 
skulle kunna ha en berömmande innebörd. En helt annan mening om 
ånamnet Nossan har Adolf Noreen i SOÄ, tidigast 1910 i band 11, s. 140, 
senast 1914 i band 8, s. 278 f. Noreen anser, att åns ursprungliga namn 
Noss är samma ord som f. led. i det fty. ånamnet Nussbach och »väsent-
ligen detsamma som i det fty. Nassaue 'den våta strandängen'», samt att 
besläktade ord äro växtnamnet nate, det i den fvn. poesin förekom-
mande älvnamnet Not, de grekiska flodnamnen Neda och Nedön samt 
det find. nadi 'flod'. En tredje åsikt framställes av Sahlgren i NoB 1935, 
s. 56 ff. Han avvisar Noreens sammanställningar som »i hög grad god-
tyckliga» och upptar i stället Hellquists tanke på samhörighet med fvn. 
hnoss, med vilket ord ånamnet ju formellt helt överensstämmer, men 
han finner den av Hellquist antagna berömmande innebörden långsökt 
och menar i stället, att Noss »Smycket» är ett inställsamt noanamn, 
som ersatt ett äldre tabuerat namn. Av dessa tre förslag måste Hellquists 
betecknas som absolut osannolikt. De två återstående äro båda behäf-
tade med brister. Sålunda är, såsom påpekas av Sahlgren, Noreens 
identifiering av Noss med f. led. i fty. Nussbach säkerligen oriktig, då 
Nuss- tydligen är samma ord som ty. Nuss 'nöt'. Sahlgrens egen tolk-
ning verkar föga mindre långsökt än Hellquists. Man förstår för övrigt 
icke, varför Nossans av honom antagna äldre okända namn blivit tabu. 
Av Västergötlands större vattendrag torde Nossan vara ett av de mest 
»beskedliga» och minst skadegörande. Sålunda uppges i orten risk för 
översvämningar i stort sett endast föreligga på en sträcka av omkr. 
1 km i Bärebergs sn. Förekomsten av en ordstam noss- i sjö- och 
vattendragsnamn på skilda håll i Sverige och Norge synes tyda på 
existensen av ett f.ö. okänt appellativ, som möjligen skulle kunna stå 
i avljudsförhållande till det av Noreen nämnda svenska växtnamnet 
nate och find. nadi 'flod' jämte flera av de av honom anförda ort-
namnen. 

Pösan S. Kyrketorps, Stenstorps m.fl. snr, Gudhems hd Ma. 
Namnet är bildat till verbet pösa och syftar på att ån under höst och 
vår ofta svämmar över sina bräddar. 

Rödebäcken se Rödåbäcken. 
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Rödåbäcken Brandstorps sn, Vartofta hd itipbcklsan Rödebäcken. — 
Rödha (2 ggr) 1413 SDns 2: 664 or. Rööd Aa 1447 D 11 fol. 61 Rödh aa 
1480 Vkjb KA fol. 46 i Röddha [Räd Aa] 1502 D 12 fol. 148, 149 Röå- 
bäcken e. 1744 P: 41 (11/2) Röå 1840 Bohman 2:83 Rödån nek. 	Det 
nutida namnet är givet efter gården Röddrt. Gårdnamnet innehåller vat-
tendragets gamla namn, fsv. Rödhå, en sammansättning med fsv. å 'å'. 
Detta namn sammanhänger med Rödesjön, som är namnet på åns käll-
sjö. Vilket av de båda namnen, som är det primära kan ej avgöras. 
Antingen är Rödhei att fatta som en sammansättning med adj. röd och 
betyder alltså 'den röda ån', eller också är det en förkortning för 
*Rödhisioarå, innehållande *Rödhisio 'den röda sjön', ett fsv. namn 
på Rödesjön. I källor såväl vid bäckens övre lopp som vid Rödesjön är 
vattnet enligt uppgift i orten järnhaltigt och rostfärgat. Se SOSk 13: 42. 

Sketriken? Falköpings stad, förr Friggeråkers sn, Gudhems hd 
Oh-gan. 	Bäck från Jättene by. Det är ovisst, hur namnet rätteligen 
bör skrivas. Det sammanhänger väl med västg.-dial. sket 'smuts, lort', 
men bildningssättet är oklart. I bäcken gingo förr svin och andra 
kreatur, varför vattnet blev smutsigt. Samma namn har en källa i 
Jättene by, belägen inom Gudhems sn, samt två terränger på olika håll 
i länet. Om dessa namn samt de nu försvunna terrängnamnen fsv. 
»Skittrekin» och ä. nsv. »Skittricken» se i det följande. 

Skrålen. Inom länet finnas åtminstone 2 kanaler med detta namn: 
1 Åsle sn, Vartofta hd skrijan, en kanaliserad del av ån Slafsan, 1 Jäla 
sn, Vilske hd skrdikan, äldre benämning på ån Lidan, som på 1870-talet 
»kanaliserades», dvs, grävdes upp för att bättre avleda Replångsmos- 
sens vatten. 	Namnet är best. sg. av västg.-dial. skrdle m. 'kanal, grävt 
dike'. Det uppgivna dialektuttalet i det sistnämnda av de båda fallen 
är riksspråkspåverkat. 

Skärebäeken Rådene sn, Gudhems hd Rprabcklsart. 	F. led, är väl 
adj. skär 'klar, ljus'. Bäcken, som rinner upp på Billingen, har klart 
källvatten. 

Skäringen österbitterna sn, Laske hd fewtgan. 	Namnet är väl 
bildat till adj. skår 'klar, ljus'. Jfr föreg. 

Slafsan Slöta, Karleby, Åsle m.fl. snr, Vartofta o. Gudhems hdr 
tslåt:sa, acifsa, ,91eifsabdigan. — j Falobäkenom si. 1300t Lorins nya 
kopiebok s. 3 j Faiabek 1397 26/1 RAPapp or. i Falu aa 1400 18/10 RAP 
or. i Falobäkkenom 1409 SDns 2: 136 or. j Ffalabek Falubegx qwärn 
1447 D 11 fol. 62, 125 Ffalobäks quern 1466 U.U. C 32 fol. 40 j Ffalo-
bäk 1480 Vkjb KA fol. 48 j Ffallobäk 1502 D 12 fol. 149 Slafsan 1775 
P 261 (10/2) Slafsån 1793 P 261 (10/3) Slafsån 1811 Salander s. 15. 

Det äldsta namnet är fsv. Falubåk, vars f. led är gen. av Falbygdens 
fsv. namn Falan (se Lundahl, Falbygden, s. 1 ff.). Bäcken rinner i hela 
sitt lopp genom Falbygden och är dennas förnämsta vattendrag. Det 
yngre namnet Slafsan är bildat till stammen i västg.-dial. slafsig 'fuk-
tig och smutsig, slaskig, dyig'. Ån gjorde tidigare, före dräneringen av 
Åsle mosse, genom vilken den passerar, i ännu högre grad än nu skäl 
för namnet. Se Jungner, Gudinnan Frigg, s. 240 f. 

Storån se Flian. 
Suttran Habo sn, Vartofta hd sittra, sittracia. — in Sutro 1332 SD 

4: 285 or. in Sytro (2 ggr) 1333 SD 4:324, 335 avskr. Suttran eller Stora 
Kiärrs-Å e. 1744 P: 41(11/2) Sutra-å 1772 P: 40 Suttran nek. 	Nedre 
delen av den å, som i sitt övre lopp kallas Hökesån. Namnet har jämte 
det uppenbarligen härmed sammanhängande närkiska och uppländska 
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sjönamnet Sottern behandlats dels av E. Brevner, Sydöstra Närkes sjö-
namn, s. 195 ff. dels av Sahlgren i Ortn. i Hammarö sn, särtr. ur Ham-
marö, en hembygdsbok, s. 164. Enligt Brevner kan namnet vara en 
r-avledning, snarast ett substantiverat adjektiv, av en ljudhärmande 
rot *sut-, sidoform eller avljudsform till *svat- i mhty. stvateren 'susa, 
brusa; pladdra', möjligen i fråga om betydelsen påverkad av roten 
*sufi, avljudsform till sjuda. Enligt Sahlgren är ånamnet Suttran liksom 
sjönamnet Sottern bildat till samma ord eller samma stam som värml. 
dial. sätter n. i ~sätter 'små myrar eller kärr avbrutna av remsor 
med fastare mark'. Ordets grundbetydelse är enligt Sahlgren 'sörja, 
slam, orenlighet'. Av dessa båda tolkningar kan, vad ånamnet beträffar, 
endast den första komma i fråga, då naturförhållandena lägga hinder i 
vägen för den andra. Ån rinner under ingen del av sitt nedre lopp, 
alltså under ingen del av den sträcka, under vilken den åtminstone 
numera bär namnet Suttran, genom några sankmarker av nämnvärd 
betydelse, och vattnet är rent och friskt, något som för övrigt framgår 
av det laxfiske, som sedan urminnes tider bedrivits och ännu bedrives 
i ån. Namnet torde snarast vara att fatta såsom utgående från ett verb 
*sutra 'susa, brusa' el. dyl., bildat till sv. dial. suta 'sona, bullra', t.ex. 
om en fors, vilket väl i sin tur är en utvidgning av det ljudhärmande 
västg.-dial. sua 'sorla' (om en ström, se Ritz, s. 568 b). Beträffande det 
antagna verbets bildningssätt se E. Hummelstedt, Östsvenska verb-
Studier, s. 86. 

Svart(e)bäck(en). Inom länet finnas åtminstone 9 bäckar med 
detta namn, varav 6 i Vadsbo hd. Uttal: svitt(a)bekkan. ••••• F. led, kan 
vara adj. svart, avseende vattnets utseende; vattnet behöver icke i sig 
självt vara »svart» eller mörkt utan kan te sig svart (mörkt), t.ex. mot 
en mörk botten. Men det kan också vara frågan om böjningsform av 
västg.-dial. svarta (svitta) f. 'järnhaltig dyjord', förr använd som färg-
medel. Sådan dyjord finns t.ex. i Svartebäcken i Habo sn, Vartofta hd. 
Jfr Svärtebäcken. 

Svartekulpen N. Vånga o. öttums snr, Skånings hd svidakittpan. 
^, Om f. led. se  föreg. S. led. är sv. dial. kulp m. 'liten fördjupning'. 
Om samma namn som sjönamn se Längäsasjön. 

Svarterinnaren Valstads sn, Vartofta hd svittah,Man. 	S. led. är 
best. form av västg.-dial. rinnare 'liten bäck, rännil'. Vattnet förefaller 
att vara rent och ogrumlat men ser svart ut, kanske mest beroende på 
att bäcken rinner genom barrskog. 

Svartån. Inom länet finnas åtminstone 6 åar med detta namn: 
1 Lugnås sn, Kinne hd, 1 Vedums sn, Kinne hd, 1 Vinköls o. öttums snr, 
Skånings hd, 1 Ransbergs sn, Vadsbo hd, 1 Undenäs sn, Vadsbo hd, 
1 Sandhems sn, Vartofta hd. Uttal: nidet» (i de 5 första fallen), svaScia 
(i det sista fallet). r%,  Om f. led. se  Svartebäcken. 

Svedån Härja, Gustav Adolfs o. Brandstorps snr, Vartofta hd sMa. 
— j Swedh aa 1399 9/9 RAP or. Sweedh aa 1403 SDns 1:257 or. 1404 
SDns 1:327 (2 ggr) Swedh (3 ggr) Sweedh 1420 SDns 3:616, 617 or. 
Swedh 1420 SDns 3:619 or. 1434 SMR 1937 nr 4 avskr. i Sweedh aa 
1442 9/6 RAP or. (a t.: yppa Swedh) Sweedh 1447 12/11 RAP or. (a t.: 
Swedh) Swedh aa j Swedha 1447 D 11 fol. 60, 125 Swedha 1466 U.U. 
C 32 fol. 39 j Sweedh 1480 Vkjb KA fol. 46 vidh Sweedh j Swed 1502 
D 12 fol. 66, 148 Swedeåå 1545 jb Swe Å 1564 jb Swedeå 1566 HH 8: 2, 
s. 24 Swebäck 1723 Tiselius s. 43 Swed-åen e. 1744 P: 41 (11/2) Sveån 
o. 1750 P:1 Swed-åen 1772 P:40 Swedåhn 1808 P:51 Svedån Ljung- 
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ström, Vartofta härad, s. 7 G nek. Ans ursprungliga namn är Svedh, 
vilket kan förklaras som en substantivering av ett till verbet svida, fsv. 
svidha, pret. svedh, bildat s.k. possibilitetsadjektiv fsv. *svedher (ur-
germ. *svaipia-), motsvarande ett fvn. *sveiär, med betydelsen 'som 
kan svida, svidande', här — med syftning på vattnets kyla — 'svidande 
kall'. Jfr i fråga om betydelsen det norska älvnamnet Svöu av ett ur-
sprungligt *SviOu, oblik form till en nominativ Staa, i NE s. 258 
tolkat som 'den svidende kolde', samt i fråga om både bildning och 
betydelse det av ett par gårdnamn att döma tidigare existerande norska 
älvnamnet *Beita, som av S. Bugge i NE s. 9, förklaras såsom bildat av 
fvn. adj. -beitr 'bitande' (i sammansättningen scirbeitr 'smärtsamt bi-
tande'), eg. 'som kan bita', här 'bitande kall'. Jfr vidare ifråga om 
betydelsen det norska älvnamnet Bitu, likaledes bildat till verbet bita 
(NE s. 13 f.) samt de många med adj. kall sammansatta vattendrags-
namnen i både Sverige och Norge. Möjligen hör även ånamnet Ätran 
till samma betydelsesfär. 

Svinabäcken. — in Swinabäk De Swinabäk 1312 SD 3: 78 vidim. 
avskr. 1330 Svinabäcken nek. 	En bäck vid en gård, som nu officiellt 
heter Tidalund men i äldre ortsdial. kallas Svinabäcken svinabcgan, 
vilket är det ursprungliga namnet. F. led. är gammal gen. pl. av svin, 
möjligen i betydelsen 'vildsvin'. Jfr SOSk 13: 80. 

Svärtebäeken. Inom länet finnas åtminstone 2 bäckar med detta 
namn: 1 Häggums sn, Valle hd, 1 Beatebergs sn, Vadsbo hd. Uttal: 
sych4abdkan. 	F. led, är böjningsform av västg.-dial. svärta f. 'järn- 
haltig dyjord (förr använd som färgämne)'. Jfr Svartebäcken. 

Tidan Vartofta, Kåkinds o. Vadsbo hdr; även i Älvsb. 1. tia, tia, 
gen. 4a. — in amne Tibu 1306 SD 2:477 or. Tita o. 1325 VGL s. 292 
i Tidho 1403 SDns 1:279 or. Tydhä m. 1400t Cod. Holm. B 14 (NoB 
1916, s. 155) Tidha sl. 1400t VGL s. 292 not 61 y Tijdo 1540 Skjb 79 
Tida 1626 A. Bureus' ka Tijda 1650 Wexionius Epitome B 1 b Tijan 
Tyden 1655 P: 8 Tyan 1689 P: 16 Tijdan 1689 Felterus' ka 1702 P: 23 
Tijan 1723 Tiselius s. 14 Tidå 1733 Westman, Kungsådreinst. s. 266 
Tida 1741 Tuneld s. 170 Tidan e. 1744 P: 41(11/2) Tjan 1759 Bergman 
s. 28 Tijan 1760 Vft 1:6-7, s. 81 Tidan 1808 P: 51 G nek. ^, Namnet 
innehåller sannolikt, såsom antages av Hellquist, Sjön. 1: 617, en ger-
mansk ordstam *tik-, utgörande en adjektivisk bildning på ieur. -to 
av den ieur. roten di- 'lysa, skina' i find. didöti 'skiner, lyser'. Omöjlig 
är tolkningen i SOA. 10: 274, att namnet skulle vara bildat till ett adjek-
tiv motsvarande fvn. tiar 'som är på färde, vanlig', här i betydelsen 
'snabb'; se Hellquists avgörande kritik i ANF 25: 205. 

Vrångebäcken Ryds sn, Kåkinds hd, och Säters sn, Vadsbo hd 
vrtiebcblsan. — Vrångebäcken nek. 	F. led. är adj. vrång i den ur- 
sprungliga och i fsv. (oranger) bevarade betydelsen 'vriden, krokig'. 
Bäcken är mycket krokig. Samma namn förekommer på flera håll både 
som naturnamn och bebyggelsenamn. Se SOSk 7:25; SOÄ 12:32, 15: 
101; SOV 6:135. 

Yan Agnetorp, Fridene, Fröjered m.fl. sar, Vartofta hd 4a. — Ydhe 
m. 1400t Cod. Holm. B 14 (NoB 1916, s. 155) en quern ström och heter 
Ydha dambir 1480 Vkjb KA fol. 48 [Eda 1741 Tuneld s. 170] Yd-ån o. 
1750 P: 1 [Edan 1793 Tuneld 2:204] Yan G nek. ", Namnet är möjligen 
en bildning till västg.-dial. yde n. 'tät småskog; träsk'. 
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Ällan Undenäs sn, Vadsbo hd öla. 	Förr en å, nu en grävd 
kanal. Namnet är best. sg. av västg.-dial. dlla f. 'avlång fördjupning; 
källåder' m.m. 

Ällemunnen Undenäs sn, Vadsbo hd bgamin. ,%,  Än Ållans (se ovan) 
utlopp i sjön Viken. Jfr följ. 

Amunnen. Inom länet finnas 2 åmynningar med detta namn: 1 
österplana sn, Kinne hd 4mein, 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd (Mån,. 
Namnet är best. sg. av sv. dial. ömun 'åmynning'. Jfr följ. 

Ärmunnen. Inom länet finnas 2 åutlopp och 1 åmynning med 
detta namn, alla i Vadsbo hd: 1 Flistads sn (Tidans mynning i sjön 
Östen) doynein, 1 Odensåkers sn (Tidans utlopp ur sjön Osten) arnuin, 
1 Ransbergs sn (örlans utlopp ur sjön öden) drinkt_. ••••, F. led. återgår 
på fsv. gen. år av å 'å'. Jfr föreg. 

Äros Trässbergs sn, Skånings hd dros, (124os. 	Den punkt där 
Landån och Jungån mötas. F. led. är fsv. gen. är av å 'å'. S. led. är os 
'åmynning'. 

Ällebäcken Brunnhems sn, Gudhems hd csetabdlsan, 	F. led. är 
oklar. Mot tanken på böjningsform av västg.-dial. öl! n. 'källåder' m.m. 
talar mellanvokalen e; man väntade sig a. Jfr följ. 

Ällen Larvs sn, Laske hd dla. -•-• En bäck. Namnet är oklart. 
Rent formellt sett skulle det kunna vara best. pl. av västg.-dial. öl! n. 
'källåder på fältet; källdrag; vattendrag i mossar'. 

Även Flo sn, Åse hd ctsva. — Äfvan 1655 P: 5 P: 7 Äfuan P: 7 Äfwan 
1702 P: 23 Även nek. ", Namnet är best. sg. av sockendial. äv f. 'en 
mindre å'. 

öjan se ösan. 
Ölan Tidavads o. Odensåkers snr, Vadsbo hd 4k, 4%. Kallas även 

()len 0.'an o. ölebäcken lrabcblsan, Nabcdsan. 	Namnet kan, liksom det 
förmodats beträffande det närkiska och värmländska sjönamnet (ilen 
(se Hellquist, Sjön. 1: 797), sammanhänga med fvn. ylr m. 'värme, 
varm luft; dimma, ånga'. Det alternativa uttalet med dentalt I (åla-
biekan) beror tydligen på association med västg.-dial. öla (dla) 'ödla'. 

Örla(n) se Nolosaån. 
örvällen Floby o. Sörby snr, Vilske hd kvdk, årcelsbdkan örvälls- 

bäcken. 	Namnet är dunkelt. 
ösan Vartofta, Gudhems, Kåkinds o. Vadsbo hdr bo, isa. — östan 

1659 P: 10 Ösan 1759 Bergman s. 28 1773 P: 42 1774 P: 43 [öjan 1773 
P: 41 Onsåkers-Än 1793 Tuneld 2:204] ösan G ek nek. ^, Namnet 
sättes av Hellquist, Sjön. 1: 811, i samband med namnet på sjön 
Östen, i vilken ån utmynnar. Sjönamnet skrives Ystär o. 1325 (se sjö-
namnen ovan), och Hellquist anser, att man för ånamnet bör utgå från 
en stam Ys-, vilken han med tvekan för till fvn. yss m. 'stoj, larm'. 
Sjönamnet skulle sedan ha bildats till ånamnet med ett t-suffix. Ett 
sådant sjönamnssuffix är emellertid ej säkert påvisat. Intet av Hell-
quists exempel i Sjön. 2:38 f., är bevisande. Flera äro med säkerhet att 
förklara på annat sätt. Under sådana omständigheter blir ånamnets 
tolkning oberoende av sjönamnets. Namnet ösan skulle kunna för-
klaras såsom bildat av ett s.k. possibilitetsadjektiv fsv. *ös, 'som kan 
jäsa, jäsande', bildat till en fsv. motsvarighet till det i norska dialekter 
förekommande starka verbet äsa, pret. ös 'brusa upp, jäsa, svälla' och 
etymologiskt identiskt med no. dial. os 'som vållar stark jäsning' m.m. 
Än svämmar ofta över i sitt övre lopp i Varola sn. Jfr i frågan om 
betydelsen Pösan ovan. 
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Försvunna: 

Biurbäkken Vadsbo hd. — Biwrbäkken 1417 SDns 3:273 avskr. 
F. led. är fsv. bjur 'bäver'. 

Dana dike Äsle sn, Vartofta hd. — Danadike 1647 15/10 db Dana-
dijke 1690 10/2 o. 11/2 db Dana Dike 1811 Salander s. 164 1814 Lind- 
skog 3:82. 	F. led. är gammal gen. pl. av folknamnet  daner och 
åsyftar väl en händelse i samband med något av danskarnas många 
krigståg i dessa trakter. 

Fiskebäk Habo sn, Vartofta hd. — Fiscibech 1289 SD 2:85 or. 
Fiskebäckså 1723 Tiselius s. 43. Avser den bäck, som rinner norr om 
byn Fiskebäck och givit namn åt denna by. Den äldsta namnformen 
(avseende byn) är Fischibec  1258 or. F. led. är ordet  fiske.  Ännu in-
emot vår tid har smålax gått upp i bäcken, se SOSk 13:98. 

Galtaström Tråvads sn, Laske hd. — Galthäström 1420 SDns 3:575 
or. 	Avser troligen en fors i ån Lidan. F. led. är fsv. gen. pl. av djur- 
namnet galt. 

»Gryplo ström» Gustav Adolfs sn, Vartofta hd. — Gryplo ström 
1399 4/9 DaRAPapp or. Nämnes såsom belägen mellan byn Flittered 
och gården Tumbäck och torde avse en fors i Knipån. Namnets f. led 
är oklar. 

Grytbäk Grevbäcks sn, Kåkinds hd. — Grutbec 1222-1230 SD 
1: 228 or. 	Avser den bäck, som rinner förbi Grevbäcks kyrka och 
som givit namn åt den forna kyrkby, vilken i sin tur lånat sitt namn åt 
socknen. Den medeltida namnformen skall läsas Grytbec,  i det att u 
här liksom ofta eljest i på latin skrivna urkunder betecknar g-ljud. 
F. led. är fsv. gryt  'anhopning av sten'. Se SOSk 7: 40. 

Holabäk  Mölltorps sn, Vadsbo hd. — Suartabec uel Holabec (2 ggr) 
1222-1230 SD 1:228 or. 	Gränsmärke för gården Kråk. Om namnet 
Hålabäck  se  Hålabäcken, Hål(e)bäcken  ovan. Jfr följ. 

Holabäkken Undenäs sn, Vadsbo hd. — Holabäkken (2 ggr) Hola-
beken (2 ggr) 1434 16/7 RAP or. (2 olika brev). ", Råmärke mellan 
gårdarna Forsvik och Svanvik. Om namnet se föreg. 

Hökabäk Undenäs sn, Vadsbo hd. — Hökabäk (2 ggr) Hökabek 
Hokabek 1434 16/7 RAP or. (2 olika brev). 	Råmärke mellan går- 
darna Forsvik och Svanvik. Namnets f. led är fsv. gen. pl. av fågel-
namnet  hök. 

»Joordam»  Skånings hd. — molendinum dictum Ioordam in eodem 
amne 1361 SD 8:92 or. in eodem ampne dictum Joordom 1402 SDns 
1: 164 or. •••-, Kvarnfors i ån »Drys», nuv. Dofsan. Namnet är dunkelt. 

»Kombla bäk» Skövde stad, Kåkinds hd. — Kombla bäk 1466 U.U. 
C 32 fol. 42. ", Namnets f. led är dunkel. Se närmare SOSk 7: 79 under 
Kummiltorp. 

Krakubäek Mölltorps sn, Vadsbo hd. — Crakubec 1222-1230 SD 
1: 228 or. 	F. led. är gen. av fågelnamnet kråka. Jfr bäcknamnet 
Kråkebäcken i SOÄ 9: 1, s. 267 samt det norska ånamnet Kråkbäkken 
och det flerstädes förekommande norska ånamnet Kråka (NE s. 131). 

Kräppning Grevbäcks sn, Kåkinds hd. — Creplyng 1225 SD 1: 693 
Kreplyng 1231-1240 SD 1:695 or. Krepling 1297 SD 2:240 or. Kröp- 
lingsbäcken e. 1744 P:41 (11/2). 	En bäck. Namnet, som lever kvar 
i namnet på den strax norr om bäcken belägna gården Knäppling, 
skriven Kräplingh 1482, är en avledning med suffixet -ung  av ett fsv. 
adj. *krapper 'trång', motsvarande fvn.  krappr och sv., no. och da. dial., 
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bl.a. västg.-dial., krapp med samma betydelse. På en sträcka av omkr. 
1 km rinner bäcken genom ett trångt pass. Se Lundahl i NoB 1952, 
s. 84. 

Marbäkken Habo (?) och Nykyrka snr, Vartofta hd. — en beek 
som heter Marbecken, aff fornempde Marbek 1481 10/10 RAP or. •-••• 
Avser med all sannolikhet den bäck, som på en sträcka av drygt en 
km rinner i sydvästlig riktning på gränsen mellan Nykyrka och Habo 
socknar och därefter utfaller i Mullsjön. F. led. är säkerligen urspr. 
fsv. mark n. 'gränsmärke, gräns'. Bortfallet av k har en fullständig 
motsvarighet i ordet marbo 'invånare i Marks härad', som i denna form 
förekommer i en urkund från 1486 (se SOÄ 9: 1, s. 1) och givetvis åter-
går på ett ursprungligt markbo. Se Lundahl i Nykyrke socken, En hem-
bygdsbok, s. 262 f., och jfr Marbäcken ovan. 

Mölebäkken Råda sn, Kållands hd? — Möl(1)ebecken (5 ggr) 1504 
u.d. Örpapp avskr. 1663. ", F. led. är böjningsform antingen av fsv. 
mölla f. 'kvarn' eller av det i västgötska ortnamn ingående liktydiga 
*möta f., lånat från mIty. mole, som skall läsas möte. Jfr SOii 11:50; 
Lundahl, Falbygden, s. 150. 

Sandbäk N. Fågelås sn, Kåkinds hd. — Sanbec 1225 SD 1:247 or. 
Nämnes i redogörelse för rågången mellan »Allmenningen» (nostrum 

almenning) och hemmanet Eslo, nu Islebo, varom se SOSk 7: 18 f. 
Svartabäk Mölltorps sn, Vadsbo hd. — Suartabec uel Holabec (2 

ggr) 1222-1230 SD 1:228 or. ", Gränsmärke för gården Kråk. Jfr 
Svart(e)bäck(en) ovan. 

Svinabäk Brandstorps sn?, Vartofta hd. — Swinabäk (2 ggr) 1312 
SD 3: 78 vid. 1330. 	Nämnes som gränsmärke för en del av ägorna 
till en bebyggelse med namnet Skiämningäriudh, varom se SOSk 13:45. 

»Tyn» Skånings hd. — Tyn m. 1400t Cod. Holm. B 14 (NoB 1916, 
s. 155). 	Enligt N. Beckman i nyss aa, s. 157, troligen ett annat namn 
på ån Flian. Härledningen är dunkel. 

?»WIlärörh» (fsv.). — in ampne Wllärörh 1282 SD 1: 605 or. ^, 
Förekommer i ett gåvobrev av Magnus Ladulås till Gudhems kloster 
på ett under kronan förbrutet laxfiske. Lokaliseringen är helt oviss. 
I registret till SD förmodar K. H. Karlsson, att namnet åsyftar Tidan 
i Ullervads sn. Denna gissning är lika svagt grundad som Hellquists 
åsikt, Sjön. 1: 673 f., att namnet åsyftar Klarälven och bör uppfattas 
som en genitivform av Ullärö, som är det fsv. namnet på den kring 
älven belägna socknen Nedre Ullerud. Ånamnet skulle enligt Hellquist 
vara uppkommet ur ett ursprungligt *Ullärö(i)ar älf el. dyl., ett bild-
ningssätt, vartill det icke torde finnas några paralleller. 

Uxnablik Habo eller Gustav Adolfs sn, Vartofta hd. — Wxnabec 
1289 SD 2:85 or. 	Gräns för »Weitorskoger». Om lokaliseringen av 
sistnämnda lokalitet se Lundahl, Det medeltida Västergötland, s. 6. 
Namnets f. led är en endast i ortnamn anträffad ljudlagsenlig fsv. gen. 
pl. av ordet oxe; se A. Noreen, Aschw. gr., s. 316 f. 

Äskebäkken Forshems sn, Kinne hd. — Eskebecken 1509 9/9 RAP 
or. ^, F. led. är det i ortnamn flerstädes ingående fsv. äske n. 'bestånd 
av ask, askdunge'. 



Öar, holmar, skär och grund 

Abborrösen Finnerödja sn, Vadsbo hd äliotto:sa, ål2amjsa.— Abbor-
rösen nek. ", Fem holmar i sjön Unden. 

Adolfs skär Torsö sn, Vadsbo hd ad(a)lajekr. ••••• Namnet efter en 
fiskare, som brukade ha en koja där. 

Alekulan Otterstads sn, Kållands hd 4rak4ka. 	Holme. F. led. är 
trädnamnet al. S. led. är best. sg. av ordet kula i den från sv. dial. 
kända betydelsen 'knöl'. 

Allgårdsholmen Älgarås sn, Vadsbo hd 096,shir7tma. — Allgårds- 
holmen ek nek. 	F. led. är dunkel. 

Andakulten? Inom länet finnas 2 skär med detta namn: 1 Fors-
hems sn, Kinne hd åtta/datan, 1 Torsö sn, Vadsbo hd ånakean, enja-
(Annakulten nek Sj.). ", F. led. är oklar. S. led. är best. sg. av sv. dial. 
kult m. 'liten höjd'. 

Apelholmarna Amnehärads sn, Vadsbo hd 4palhig•ma, -fekra. — 
Apelskier 1702 P: 62 Apelskiär 1759 Bergman kartbil. Apelholmarna 
1815 Warberg 2: 144 G nek. 	F. led, är trädnamnet apel. 

Aplaholmen. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar med detta 
namn, alla i Vadsbo hd: 2 Torsö sn l, sQra 4plaited•man; tillsammans 
Aplaholmarna 4plaheima (Apelholmarna 1815 Warberg 2:161, 174 
Apelholmarne ek G L., St. Aplaholmen nek), 1 Halna sn 4plahed•man 
(Apelholmen ek Aplaholmen nek). ", F. led. är pluralform av träd-
namnet apel. 

Arnö Beatebergs sn, Vadsbo hd 4"6.. — Arnöön 1696 P: 21 Anö e. 
1744 P: 31 Annö 1759 Bergman, kartbil. Arnö G nek. ", ö i sjön Viken. 
F. led. är säkerligen urspr. fsv. gen. pl. *arna, motsvarande fvn. arna, 
av fågelnamnet örn. 

Arsön Rackeby sn, Kållands hd ksdna, åfiffia. — Alsen öön 1709 
P 166 (11/1) Aschön glk Alsön ek G nek. 	F. led, är sv. dial. ars 
'bakdel', avseende en rundad vik, som från norr tränger in i ön. 

Asparen Forshems sn, Kinne hd kpag. — Aspäme öö Asperne öö 
1509 9/9 RAP or. (2 brev) Aspern. 1626 A. Bureus' ka Esperöjar 1655 
P: 7 Espöigerna 1689 Felterus' ka akspeöiger 1702 P: 23 Aspe-öarna 
1772 P:40 Asparns (gen.) Asparen 1815 Warberg 2:197, 201, 217 
Asparen G nek. •-•-• ö i Vänern. Namnformerna 1655, 1702, och 1772 
avse Asparen jämte kringliggande öar. Namnet är av allt att döma en 
sammansättning av trädnamnet asp och det eljest så gott som uteslu-
tande i uppsvenska ö- och holmnamn som slutled ingående -amn ' (klip-
pig eller bergig) holme eller ö?', samma ord som fsv. arm n 'eldstad, 
härd', fvn. arinn 'upphöjning, ställning; eldstad, härd' samt det finska 
lånordet arma 'klippa eller grund i sjön'; om detta ortnamnselement 
se Hj. Lindroth i Fornvännen 1914, s. 125 ff. Jfr Klypholmen och 

jaren nedan. 
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Aspholmen. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar med detta 
namn, nämligen i Halna sn, Vadsbo hd, samt i Otterstads och Rackeby 
snr, Kållands hd. Uttal: åsplukbnan. ,••• F. led. är trädnamnet asp. 

Aspö(n). Inom länet finnas åtminstone 2 öar eller holmar med 
detta namn, båda i Vadsbo hd: 1 Bällefors sn åsph, 1 Undenäs sn 
åsphna. 	Om f. led. se  föreg. 

Assen, Lille och Store Otterstads sn, Kållands hd leladzsan, stora.. 
kan. — Assholmen 1805 Warberg 1: 104 Assen nek. ", Ett skär och 
en holme. Namnet är troligen en förkortning för ett ursprungligt 
*Assarsholmen, *Asseraholmen (jfr följ.) el. dyl., innehållande mans-
namnet Assar, eller, om det är mycket gammalt, för ett fsv. *Azura(r)-
holme(n), innehållande gen. av motsvarande fsv. mansnamn. Jfr det 
på två olika håll i Västerg. förekommande gårdnamnet As (s)tor p av 
ursprungligt *Azurathorp, av vilka det ena redan 1590 fått sin förled 
reducerad till As-, medan det andra tidigast 1685 uppvisar denna form 
(se SOÄ 9:2, s. 104; SOSk 10:80). 

Asseraberg Forshems sn, Kinne hd asarabdrj. 	Skär i Sandviken. 
F. led. är säkerligen dialektal gen. på -a av Asser, äldre biform till 
mansnamnet Assar. Jfr föreg. 

Axstål Undenäs sn, Vadsbo hd ålestelk. — Axtots ho! 1718 P:29 
Ackstål 1723 Tiselius s. 28 Karolsholme e. 1744 P: 41 (11/2) Axståls- 
holmen 1840 Bohman 2: 78 Axstålsön ek nek Axstål G. 	ö i Vättern. 
Namnets f. led är dunkel. S. led. synes urspr. vara ordet hd!. 

Baklomsöjorna Lugnås sn, Kinne hd bakkomshjara. — Bagkomsön 
1659 P: 12 Backerums öhn Backerums öen Backeråms ön 1786 P: 46 
(107/1, 107/4) förkl. Baklomsöjorna nek. ^‘, Öar i sjön Vristulven. 
Namnets f. led är dunkel. S. led. är best. pl. av västg.-dial. öja f. 
'liten ö'. 

Ballegrund Söne sn, Kållands hd bålagrein_. 	Grund. Skall ha 
namn efter en man vid namn Balle eller Träskoballe, som fiskade där. 

Barfotagrund Forshems sn, Kinne hd krfotagrein. Grund strax 
NO skäret Barfoten, varom se följ. 

Barfoten, Lille, Store Forshems sn, Kinne hd bärfåtan, Ula, störa. 
— Lille, Store Barfoten nek. Skär. Namnet torde vara en förkortning 
för *Barfotaholmen. Vattnet är väl så grunt att man kan ta sig över 
det barfota. Jfr Bart oten bland namnen på uddar. 

Barkven Finnerödja sn, Vadsbo hd bårkdn. — Barkven nek. 
F. led. är väl ordet bark. S. led. är oklar. 

Barnholmen. Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med detta 
namn, båda i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn kghhirman, 1 Torsö sn 
bånlatikman. r%,  Beträffande det förra namnet skola enligt en sägen barn 
ha seglat dit ut i en balja, enligt en annan skall en kvinna ha fött och 
dödat sitt barn där. 

Bastholmen Otterstads sn, Kållands hd båsthirkman. — Bastholmen 
1805 Warberg 1: 130. 	Huruvida f. led. urspr. är bast eller bastu, 
kan ej avgöras. 

Billingsö(n) Otterstads sn, Kållands hd bilms4(na). — Billingsön 
nek. ^, F. led. är gen. av sv. o. no. dial. billing 'tvilling'. ön är delvis 
avsnörd i en västlig och en östlig del genom två i norr och söder in-
skjutande vikar, vilka tidigare torde ha varit ännu djupare inträngande. 

Bindeholmen Tuns sn, Åse hd binahig•man. 	F. led. är komposi- 
tionsform av binda, men syftningen är oviss, kanske densamma som 
för f. led. av Binnebacken, en udde i Söne sn, Kållands hd, som enligt 



76 

Friberg, Studier, s. 41, fått sitt namn av att man där brukade binda 
upp den avtagna vassen. 

Bjälken Mölltorps sn, Vadsbo hd bikan. — [Mjölken 1696 P:21) 
Bjälken nek. ", Stengrund i Bottensjön. Är väl ett jämförelsenamn. 
Jfr det på två håll förekommande sjönamnet Bjälken, som åtminstone 
i ett av de båda fallen synes ha samma innebörd; se Hellquist, Sjön. 
1:53. 

Bjällholmsskären Amnehärads sn, Vadsbo hd bjcblhskmskra. — 
Bjellskären Bjällskären 1815 Warberg 2:145, 146 Bjällholmsskären 
nek. ", F. led, innehåller kanske västg.-dial. bjälle m. 'knöl'. 

Björken örslösa sn, Kållands hd bj4rka. — Björkö 1746 KrA 
XXI: 59 Biörcka 1768 KrA XXI: 64 Björka 1816 Warberg 3: 10 Björken 
G nek. 	Namnet är en förkortning för *Björkön. 

Björk(e)skär. Inom länet finnas åtminstone 5 skär med detta 
namn: 2 Amnehärads sn, Vadsbo hd: a) byårkke:r (Biörkaskiär 1690 
P:17 Biörcke Skier 1702 P:62 Björkskär 1815 Warberg 2:135, 145, 
148, 153 Björkskär nek) b) bykka§chr (Björköskäret 1815 Warberg 
2: 134 Björkeskär nek), 2 Torsö sn, Vadsbo hd: a) bårlcfckr ä., bjårk-
§ckr y. b) byårkafchr (Björkeskär nek), 1 Forshems sn, Kinne hd b,yhrka-
jibr (Björkeskär nek). 

Björkholmen. Inom länet finnas åtminstone 7 holmar med detta 
namn, varav 4 i Otterstads sn, Kållands hd, 1 i Söne sn, Kållands hd, 
samt 2 i Tuns sn, Åse hd. Uttal: bjårkhhfiman (resp. la, störa). Äldre 
namnformer: Björkholmen 1805 Warberg 1: 103 Stora Björkholmen 
1815 Warberg 2:186. 

Björkö. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar och skär med 
detta namn: 1 N. Kedums o. Tådene snr, Kållands hd bjkka, byiirka 
Björken (Björkö 1816 Warberg 3: 10 nek), 2 Torsö sn, Vadsbo hd 

störa b,yårka (Biörckholm 1702 P: 23 Börkö 1759 Bergman, kartbil. 
Björkholmen 1772 P: 40 Björkö nek). 

Björköjorna Otterstads sn, Kållands hd biårkivara. 	S. led. är 
best. pl. av västg.-dial. öja f. 'liten ö'. 

Björn, Lille och Store Amnehärads sn, Vadsbo hd lela &Hr% störa 
bOn. — Lille, Store Björn nek. 	Strandholmar vid Björnnäsudden. 
Namnet Björn kan vara en förkortning för *Björnnäsholmen. 

Björnfalls vilareholme Finnerödja sn, Vadsbo hd bilkfcgs vikara- 
hohna. 	Holme i sjön Gryten utanför gården Björnefallets äng. F. led. 
i ordet vilareholme är en bildning med -are till verbet vila. Enligt upp-
gift i orten bruka kreatur, som beta på stranden av Gryten, gå ut till 
holmen och vila. 

Björnholmen. Inom länet finnas åtminstone 5 holmar med detta 
namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd bmhiglnan (Lilla, Stora Björn-
holmen nek), 1 Strö sn, Kållands hd bihhåbrian (Björnholmen nek), 
2 Finnerödja sn, Vadsbo hd bAghbkrita Björnholmarna (Björnholmen 
nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd byknitidrmta (kallas även Grottingen, se 
detta). ", F. led. är djurnamnet björn. 

Blaekorna Torsö sn, Vadsbo hd bkålsara. — Blackorna nek. " 
Skär i Djurö skärgård. Namnet är best. pl. av ortsdial. blacka f. 'lågt, 
flackt skär; slät berghäll, delvis ovan, delvis under vattnet'. 

Blindeskären Torsö sn, Vadsbo hd bkirlaktra. — Blindeskären G 
nek. ^' Skär i Djurö skärgård. De ligga åtminstone tidvis under vatten; 
därav namnet. 
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Blyhallen Amnehärads sn, Vadsbo hd b9.hala. — Blyhall 1666 
Sahlgren, Skagershult, bil., s. 31 Blyhallarne G ek Blyhallen nek, ^, 
F. led. är väl ordet bly, men syftningen är obekant; möjligen åsyftas en 
blyliknande färgnyans. Samma förled med oviss innebörd ingår i flera 
värmländska naturnamn (SOV 8:61, 62, 74; 14: 51, 155) samt även på 
några håll i Norge (NG 3:91; 6:21; 17:80). 

Blåhallsgrundet Torsö sn, Vadsbo hd bbithalsgrein. — Norra och 
Södra Blåhallsgrunden Backebo- eller Blåhallsgrundet 1815 Warberg 
2:187, 196 Blåhallsgrunden nek. e•-• F. led. är gen. av ett ortnamn 
*Blåhall (en), innehållande adj. blå, möjligen i den gamla betydelsen 
'svart, mörk' (jfr följ.) samt västg.-dial. hall 'berghäll; stor, flat sten'. 

Blånabb Tådene sn, Kållands hd bkandb. — Blånabb 1746 KrA 
XXI: 59, Blånabb Blånabben 1816 Warberg 3: 10, 12 G nek. ^, Holme. 
F. led. är adj. blå, vilket av en ortsmeddelare förklaras med, att »det 
växer enebuskar här och det gör att han ser blå ut när en närmar sej 
från sjön». Jfr föreg. S. led. är sv. dial. nabb m. 'huvud; udde; spets' 
m.m. 

Blånälebergen Sunnersbergs sn, Kållands hd bk esenwkaMea. öar. 
F. led. är dialektal böjningsform av ortsdial. blänäl m. 'ynglet av en 
fisk, som kallas slom'. Blånäl, nors och slom uppgivas vara benäm-
ningar på samma fisk i olika åldersstadier. Se Friberg, Studier, s. 66. 

Blåsarebergen Finnerödja sn, Vadsbo hd bkisarabckria. Två små 
holmar i sjön Unden. F. led, är en bildning med -are till verbet blåsa. 

Boaholmen. Inom länet finnas 2 holmar med detta namn, båda 
i Undenäs sn, Vadsbo hd, den ena i Vättern, den andra i sjön Stora 
Trehörningen. Uttal: kahs?rman. Namnformer: Boholmen? 1685 P: 13 
(avser nr 2) Boaholmen (avser båda) nek. 	F. led. är väl urspr.• gam- 
mal böjningsform av bod i betydelsen 'sjöbod, fiskebod'. Jfr Boholmen. 

Bockaskallen Undenäs sn, Vadsbo hd bökaslecil, bölsasked. ^, Hol-
me. Jämförelsenamn. 

Bockeholmarna Finnerödja sn, Vadsbo hd bölgaltbkma. 	Två hol- 
mar i sjön Unden. F. led. är dialektal böjningsform av djurnamnet 
bock. Jfr följ. och Bockholmen. 

Bocken. Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med detta namn, 
båda i Vadsbo hd: 1 Lyrestads sn beikan (Bokhollmen 1702 P: 62), 
1 Torsö sn beilsan (Bocken nek). 	Namnet är en förkortning för Bock- 
holmen. Jfr följ. 

Bockholmen. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar med detta 
namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd bill_ohirman (Bockholmen 1805 War-
berg 1: 108 nek), 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd (Bockholmen nek), 1 
Fredsbergs sn, Vadsbo hd bbkhOlnan (Bockholmen ek nek). 	F. led. 
är djurnamnet bock. 

Bockö(n). Inom länet finnas åtminstone 5 öar med detta namn: 
1 Torsö sn, Vadsbo hd boiWna (Bockön ek G nek), 1 Istrums sn, Valle 
hd bök», 2 Sandhems sn, Vartofta hd bigA (Bockö nek), 1 Nykyrka sn, 
Vartofta hd bills4 (Bockön nek). 	Om f. led. se  föreg. 

Boholmen. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar med detta 
namn, alla i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn be2hdkman, 2 Finnerödja sn 

stbra Whohnn, tillsammans Boholmarna bOhokma (Boholmarne 
1840 Bohman 2: 73 Lilla, Stora Boholmen nek). ", F. led. är väl urspr. 
antingen ordet bod i betydelsen 'sjöbod, fiskebod' eller subst. bo  i 
betydelsen 'fågelbo'. Jfr Boaholmen. 
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Boreven Tiveds sn, Vadsbo hd b64ve. 	Skär i sjön Unden. Om 
f. led. se  föreg. S. led. är oklar. Sammanhänger möjligen, dock ovisst 
på vad sätt, med subst. rev 'grund'. 

Borsten Rackeby sn, Kållands hd bitstan.— Borsten nek. Holme. 
Namnet är oklart. 

Boråsen Breviks sn, Kåkinds hd bötthsan, böreisan. 	Grund i Vät- 
tern. Namnets f. led är gammal gen. sg., fsv. bodhar, av bod, fsv. bodh, 
i betydelsen 'fiskebod'. 

Boskär, Lille och Store Amnehärads sn, Vadsbo hd Ula, störa bö-
Pår; tillsammans Boskären bö»ra.— [Böö Skiär 1702 P: 62] Boskären 
ek Lilla, Stora Boskär nek. ". F. led. är urspr. bod i betydelsen 'fiske-
bod'. Där har stått en stuga. 

Brasmeskär N. Kedums sn, Kållands hd bråsmajcbr. — Brasmeskär 
nek. 	F. led. är böjningsform av ortsdial. brasma f. 'braxen'. 

Bredö Nykyrka sn, Vartofta hd brbk. Kallas även Bredes öja 
bredas åja. — L. Bockön ek Breds öja nek. Där bodde förr en man, 
som hette Bred, troligen efter gården Bredared till vilken ön huvudsak-
ligen hör. Att namnet Bredö sammanhänger med ettdera av dessa namn 
är uppenbart, men bildningen utan genitiv-s är egendomlig och svår-
förklarlig. Namnet Bredes öja är däremot fullt klart. Det innehåller 
som f. led en dialektal gen. på -es av det nämnda personnamnet. 
Dylika genitiver på -es av enstaviga tillnamn med konsonantslut äro 
vanliga i västg.-dial. Möjligen äro de, såsom ifrågasättes av S. Landt-
manson, Västerg. folkm. 4:44, att fatta såsom utvecklade ur bestämd 
form gen. sg. på -ens; alltså Bredes av *Bredens med ljudlagsenligt 
(se aa, s. 39) bortfall av n framför s. 

Broken Strö sn, Kållands hd bröka. — Broken 1702 P: 23 Brokan 
1709 P 166 (11/1) Brok-ö 1772 P: 40 Brokholmen G ek L., St. Broken 
nek. 	Namnet är best. sg. av fsv., sv. dial. brok f. 'byxa'. »Från söder 
tränger en vik in, som ger ön en byxliknande kontur» enligt Friberg, 
Studier, s. 34. 

Brommö Torsö sn, Vadsbo hd brett» Bromman (1901), breona, 
breopa, breinia. — [Brenö 1626 A. Bureus' kaj Brumön m. 1600t? P: 3 
Bromöö 1655 P: 6 [Brunön 1689 Felterus' kaj Brumön 1702 P: 23 
Bromö e. 1744 P: 41(11/2) Brommö 1749 P: 33 Brumön 1759 Bergman, 
kartbil. Brum-ön 1772 P: 40 Bromö 1815 Warberg 2:247 Brommö G 
nek. 	()namnet är tidigast betygat som bynamn och som förled i 
gårdnamnet Brommösund. Bynamnet skrives Bromnenne 1565, vilket 
är felskrivning för Brommerme. Gårdnamnets förled skrives exakt på 
samma sätt, alltså Bromnenne-, samma år. Av gårdnamnets övriga 
äldre former kunna nämnas Brömmenne- 1572, Brumende- 1600. Dessa 
former synas kunna ge ett visst stöd för antagandet, att önamnet är ett 
ursprungligt *Bromund f., gen. *Bromundar, utgörande en avledning 
med det i gamla önamn vanliga suffixet -und av ett subst. *brom 
'buller, larm', till roten i det från tyskan lånade verbet brumma och 
i avljudsförhållande till fvn. brim 'bränning'. Namnet skulle alltså be-
tyda 'ön där sjön (bryter sig mot stränderna och) larmar'. *Bromund 
kan därefter ha sammansatts med ö till *Bromundö, som sedan utveck-
lats till *Brom(m)en(n)e, varav den dialektala uttalsformen Bromman 
(breigia) kan vara en regelrätt utveckling. Se den utförligare fram-
ställningen i SOSk 11:1, s. 125 f. 

Brommö huvud se Hovden. 
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Bruket Tådene sn, Kållands hd bråkat. — Bobergs Bruk 1741 KrA 
XXI: 58 Bobergs bruk 1746 KrA XXI: 59 Bruket 1768 KrA XXI: 64 nek. 
••••-, Liten ö. Namnet synes vara en förkortning för Bobergs bruk såsom 
namnet äldst skrives. F. led. i sistn. namn är gen. av gårdnamnet Bo-
berg i den till Tådene sn gränsande Tranums sn, men önamnets inne-
börd är dunkel. 

Brände holme(n). Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med 
detta namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd brcenda hithna (Brändaholme 
nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd brcd hiJrm. 	F. led. är perf. partie. 
av verbet bränna och avser väl skogsbrand. 

Bränneberget Strö sn, Kållands hd brienabd.riat. 	Skär. F. led. 
är väl liksom i Brännegrund (se följ.) det bränne n., varom se under 
Brännörn nedan. 

Brännegrund Torsö sn, Kållands hd brienagnin. — Brännegrund 
nek. ^, Landremsa och grund. Om f. led. se  föreg. och följ. 

Brännörn Söne sn, Kållands hd breen4n. Grund vid sydsidan av 
udden Draget. Denna del av Draget kallades Brännet 1772 (KrA 
XXI: 53). Detta namn ingår som f. led i Brännörn och är tydligen best. 
sg. av det av Friberg, Studier, s. 20, från Kålland anförda bränne n. 
'ställe där det brunnit'. S. led. är best. sg. av sv. dial. ör m. 'grus, grov 
sand; stenig strand; stengrund, klippa'. 

Brödö Ransbergs sn, Vadsbo hd brå4. ,•-• Urspr. en ö i sjön öden. 
Hänger numera efter sjöns sänkning ihop med land. F. led. är ordet 
bröd, som här tydligen har berömmande innebörd och väl åsyftar god 
gräsväxt. Jfr Fläskö och Köttö. 

Burken Söne sn, Kållands hd beirkan. — Burck-ö 1741 Burkö 1746 
[Buncken] 1772 KrA XXI: 58, 59, 53 Burken G nek. "i En ö. Namnet 
är enligt Friberg, Studier, s. 35 ett jämförelsenamn. ön är oval till 
formen. 

Burkevingen Söne sn, Kållands hd kirkavigan. — Burkevingen nek. 
•••• En rad skär utanför ön Burken. Enligt Friberg, Studier, s. 33, är 
s. led. best. form av ordet vinge och namnet ett jämförelsenamn, vilket 
säkerligen är riktigt. Oantaglig är LisMns mening i NoB 1939, s. 79, att 
efterleden bör sammanhållas med och tolkas på samma sätt som för-
leden i det dalsländska naturnamnet Vingens hamn eller Vingen, vilket 
av Lidffi förklaras som ett ursprungligt *Vindgi 'den vindige' som 
namn på en udde el. dyl., best. form av ett adj. *vindugher, motsva-
rande nisl. vindugur 'stormig'. Redan det förhållandet, att Burkevingen 
avser ett flertal skär, medan det av Li~ supponerade namnet är ett 
singulare, som måste åsyfta en enstaka naturföreteelse, omöjliggör 
Li~s tolkning. 

Busarna Söne sn, Kållands hd båsa. 	Grund. Namnet avser 
grundens farlighet. 

Bästholmen Söne o. N. Kedums snr, Kållands hd Usthirkman. — 
Bästholmen 1655 P: 5 Bästholm 1655 P: 7 Bastholmen 1702 P: 23 1772 
P: 40 Bästholmen 1772 KrA XXI: 53 nek. 	F. led. är väl, såsom med 
tvekan antages av Friberg, Studier, s. 112, ortsdial. bäste 'bast'. Jfr 
äldre västg.-dial. bäste 'lind' (Tilia europxa) enligt Sven Hof, Dialectus 
Vestrogothica (1782), s. 100. Linden gav den förnämsta basten. Holmen 
är enligt uppteckning 1951 bevuxen med lövskog, mest ek och björk. 

Bösseskär Amnehärads sn, Vadsbo hd b4a5ckr. — Bööskiär 1692 
P: 17 Bösskäret ek Bösseskär nek. r•-• F. led. synes liksom i Bössholmen, 
varom se nedan, att vara ordet bössa, men innebörden är oklar. 
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Bössholmen Torsö sn, Vadsbo hd boish6kman. 	Bössh. G Böss- 
holmen nek. 	Om f. led. se  föreg. 

Dagskär Forshems sn, Kinne hd dåfcer. — de små låga klipporna 
Dagskär 1815 Warberg 2:218 Dagskär G nek. Namnet betyder kan-
ske 'skären som (nätt och jämnt) gå i dagen'. 

Dansaren. Inom länet finnas åtminstone 3 grund och 1 skär med 
detta namn, samtliga i Kållands hd: 1 N. Kedums sn (Dansarn ek), 
1 Otterstads sn &salsan, 2 Rackeby sn dånsan. r•.,  Anledningen till nam-
net är okänd. Om ett värmländskt Dansaren med oviss innebörd se 
SOV 9:213. 

Darren Friels sn, Åse hd dan. 	Skär. Namnet är dunkelt. Jfr 
det värmländska Darretjårnet med oförklarad f. led (SOV 9: 78). 

Dejan Torsö sn, Vadsbo hd dia.— Dejeholmen ek Dejan nek. e•-,  
Namnet, vilket även förekommer som sjönamn (se där), är formellt sett 
best. sg. av deja 'ladugårdspiga, tjänsteflicka' men är väl egentligen 
liksom sjönamnet en förkortning, i detta fall för Dejeholmen eller 
Dejeözi. Anledningen till namnet är okänd. 

Dillö Torsö sn, Vadsbo hd da (1901), dga, dbla. — Dillö 1626 
A. Bureus' ka Dillön omkr. 1650? P: 3 Dillöö 1655 P: 6 Dillön 1689 
Felterus' ka 1702 P:23 e. 1744 P:41 (11/2) Dillö 1749 P:33 Dillön 1759 
Bergman, kartbil. 1772 P: 40 Dillö 1815 Warberg 2: 197 G nek. .•%, 
Önamnets äldsta namnformer äro de, som lånats av byn Dillön. Dennas 
äldsta medeltida namnformer äro: (Actum) Dynlu 1294 avskr., jn 
Dynlu 1298 or. 1311 avskr., in Dylle 1312 or., in Dinlu 1312 or. Nam-
nets härledning är okänd. Se SOSk 11: 1, s. 126. 

Djurö Torsö sn, Vadsbo hd Åra, jré. — Diurön omkr. 1650? P: 3 
Diuröön 1673 Sahlgren, Skagershult bil. s. 4 avskr. 1689 Felterus' ka 
Diurö 1749 P:33 Djurö 1815 Warberg 2:212, 233, 243 G ek nek. 
Namnet är tidigast betygat som bebyggelsenamn: Diwröna 1629 (se 
SOSk 11: 1, s. 127). Namnets f. led är ordet djur i den bl.a. från fvn. 
och ä. nsv. kända betydelsen 'djur av hjortsläktet' eller 'älg'. 

Drätteskären Torsö sn, Vadsbo hd drcbtakra. — Drättskär ek 
Drätteskären nek. ^, F. led. är böjningsform av sv. dial. drätt (fsv. 
dråt f.) 'dragning'. Man har dragit not där. 

Dunderkarlarna Torsö sn, Vadsbo hd deinarkdra. ••••, Två runda 
skär. Namnet är best. pl. av ordet Dunderkarl, avseende vågornas dån 
kring skären, när det blåser hårt. Namnet är alltså vitsigt skämtsamt. 

Dunderkarlen Torsö sn, Vadsbo hd deaLtarkin. — Dunderkarlen 
nek. ^, Ett skär. Om namnet se föreg. 

Eken, Lilla och Stora Otterstads sn, Kållands hd lggan, stiMkan 
eller vanligen Eken kan. — Eköön 1655 P: 5 P: 7 Ecken 1689 Felterus' 
ka Eken 1702 P: 23 1747 Linné, Wästgöta-Resa, s. 35 Lilla Eken Stora 
Eken 1760 Vft 1:6-7, s. 81 Eke-on? 1772 P: 40 Stora Ekens (gen.) 1805 
Warberg 1: 75 Stora Eken 1815 Warberg 2:228, 245 St., L. Eken G 
Lill-Eken Stor-Eken nek. 	Namnet är väl ett ursprungligt Ekön, vars 
ö sedan försvagats till e (jfr Ekö (n) nedan). 

Ekorren Torsö sn, Vadsbo hd bigon.— Ikor-n 1815 Warberg 2: 195 
Ekorn G Ekorren nek. "" Namnet är en förkortning för *Ekorrholmen. 
Dialektuttalet återgår ytterst på fsv. ekorne, formen lkorn 1815 på 
fsv. ikorne. 

Ekö(n). Inom länet finnas åtminstone 3 öar med detta namn, 
samtliga i Vadsbo hd: 2 Torsö sn lo, skra b.ka (Ekön G ek nek, avser 
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St. E.), 1 Amnehärads sn 1cøa (Ekön 1690 P: 17 Eek öhn 1702 P: 62 
Ekö 1815 Warberg 2: 157 Ekön G ek nek). 

Farnätsgrundet Gustav Adolfs sn, Vartofta hd Rincesgriag. Sten-
grund (undervattensgrund) i Vättern. Där går siken till på hösten. F. 
led. är gen. av ortsdial. farnät ftcrickt, nu föråldrat liksom redskapet. 
Ett så benämnt nät var fäst vid en lång stång, som med en nedtill fast-
bunden sten som sänke sattes ned på grundet. Man rodde ikring med 
den andra ändan av nätet, varefter man »pulsade» (pulsa), dvs, stötte 
i vattnet med en urholkad stake för att skrämma in fisken i nätet. 

Fattig gubbe Beatebergs sn, Vadsbo hd fgji gia, faft g. 
Skär i sjön Viken. Där finns ett ensamt träd. 

Flatö Otterstads sn, Kållands hd NO. — Fiatö 1805 Warberg 
1:111 nek. 

Flisen Breviks sn, Kåkinds hd flisan. — Flysen 1723 Tiselius s. 32 
Flisgrundet 1840 Bohman s. 83. ',i Ett över 4 km långt stengrund i 
Vättern. Namnet sammanhänger väl med sv. dial. flis f. 'sticka, skärva; 
flisa' och flisa, men bildningssättet är oklart. Jfr i frågan om betydel-
sen Flängan. 

Flåbaek Rackeby sn, Kållands hd fkeibcik. — Flåback nek. 
Holme. F. led. är ortsdial. fld 'flat, platt'. Holmen är flat. S. led. är väl 
urspr. backe 'höjd' med senare bortfall av det slutljudande e, s.k. apo-
kope. Ett dylikt bortfall i urspr. mer än tvåstaviga ortnamn förekom-
mer sporadiskt i västgötadialekten. Jfr gårdnamnet Fjällböl, i Brands-
torps sn, Vartof ta hd, uttalat DeeN)44. och skrivet Fielbörde 1540, av 
ett ursprungligt *Fiälböle (se SOSk 13:38), samt se om -gärd (90) 
av urspr. -gärde i västgötska ortnamn SOÄ 1: 1, s. 47. 

Flängan Breviks sn, Kåkinds hd o. Mölltorps sn, Vadsbo hd fk&ea. 
— Flängan nek. 'N.,  Skär i Vättern. Namnet är troligen best. sg. av ett 
*flänga f. 'tunn skiva, sticka, spån el. dyl.', eg. samma ord som sydsv. 
flänga f. 'jordsträcka, fält' och besläktat med fläng 'avrivet tunt stycke; 
spån, sticka', flanga eller flånga f. 'tunn skiva'. Namnet torde därför 
vara ett jämförelsenamn. Jfr Flisen. 

Fläskholmen Finnerödja sn, Vadsbo hd fkiets.kokme. — Fläskhol-
men nek. ^, F. led., ordet fläsk, har väl här berömmande innebörd, 
men anledningen till namngivningen är okänd. Jfr följ. samt Brödö 
och Köttö. Den nya ekonomiska kartan upptar samma namn på en ö 
i Fredsbergs sn, Vadsbo hd. Om Fläsk- som förled i ortnamn se Fläska-
berget bland höjdnamnen och där anf. litt. 

Fläskö Ransbergs sn, Vadsbo hd firchs.k.4. — Fläskö nek. 	Om 
f. led. se  föreg. 

Flättan Söne sn, Kållands hd firckta. — Flättan nek. 	En flat ö. 
Namnet är best. sg. av ett ord motsvarande östsv. dial. flätta f. 'plan 
yta; slätt', no. dial. hetta f. 'vidd, flata'. 

Frasen Torsö sn, Vadsbo hd fr4san. — Yttra Frasen 1815 War- 
berg 2: 160 Lilla, Stora Frasen nek. 	Skär i Vänern. Namnet är en 
bildning till det av Rietz, s. 163 a, från Västergötland och Hälsingland 
anförda frasa 'surra, dåna'. Där är bränningar, när det är svag sjö-
gång. Jfr Frasbäcken bland vattendragsnamnen. 

Funken Torsö sn, Vadsbo hd fögkan. 	Ett grund i en segelled. 
Namnet är väl en bildning till det av Sven Hof, Dialectus vestrogothica 
(1772), s. 123, samt efter honom av Rietz, s. 171 b, från Västergötland 
och endast därifrån anförda funka 'pråla, prunka', men anledningen 
6 Skaraborgs Itin XVII 
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till namnet är okänd. Kanske har skäret varit utmärkt på ett pråligt 
(färgstarkt) sätt. 

Furen Tådene sn, Kållands hd fdra. — Fåröö 1475 25/1  Vft 1:3, 
s. 14 or. Furö 1741 KrA XXI: 58 Furön 1768 KrA XXI: 64 Furö G 
Furen nek. 'N,  Namnet är en förkortning för Furö (n), innehållande 
dialektens fr 'fura', som återgår på ett fsv. *för, och borde därför 
rätteligen skrivas Fåren. 

Fågelö Torsö sn, Vadsbo hd finka (1901), fityka, ftityka. — in insula 
Fulu 1312 SD 3:55 or. in Fulum de Fulu 1320 SD 3:460 or. Fouglö 
1673 Sahlgren, Skagershult bil. s. 4 Fugelöö 1655 P: 6 1749 P: 33 Fågelö 
1759 Bergman, kartbil. Fogel-Con 1772 P: 40 Fogelö 1815 Warberg 
2: 179 Fågelö G nek. ".• Namnet, som uppenbarligen är ett fsv. *Fula f., 
oblika kasus Fulu, är en substantivering av adj. ful i dess gamla be- 
tydelse 'rutten, stinkande', som ordet har i fsv. och fvn. samt ännu i 
ä. nsv., och åsyftar den obehagliga lukt, som vid lågvatten brukar upp- 
stå vid stränderna av grunda vikar. En sådan grund vik finns sydost 
om Fågelö kapell. I Norge förekommer ursprungligt Fålavile som gård-
namn på minst fyra olika håll (se NG 1: 309, 327, 354; 6:313; 10:186). 
Namnet har så småningom i eufemistiskt syfte blivit ombildat till 
Fuglö, Foglö efter ordet fågel (fsv. fughl, foghl). Se SOSk 11: 1, s. 127. 

Fågelön Amnehärads sn, Vadsbo hd frig(pHa, firykhja, föyk4,2a. — 
Foglön 1505 6/11 E 16 s. 1 Fuglaöönn B 114 s. 77 avskr. 1500t Fuglön 
Fouglöön 1505 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 2, 4 annan avskr. Fougel- 
ögerne? o. 1650? P: 3 Fugelöijerna 1655 P: 6 Fougleöger 1689 Felterus' 
ka Fuglöö 1690 P: 17 Fougle oigerna 1702 P: 23 Fugelö 1702 P: 62 
Fugelöyarna 1749 P: 33 Fogelöö 1755 P: 36 Fogelöarne 1759 Bergman, 
kartbil. Fogel Coarne 1772 P: 40 Fogelö 1815 Warberg 2: 141, 143 G 
Västra, östra Fågelön nek. ", F. led. är ordet fågel. S. led. är i flera 
av de äldre skriftformerna best. pl. av västg.-dial. öja f. 'liten ö'. Dialekt-
uttalet har alternativt som s. led best. sg. av samma ord. 

Fällholmarna Torsö sn, Vadsbo hd fcblhokma, -harma. Kallas van-
ligen Fällorna fcW,ara. — Fellen e. 1744 P: 41 (11/2) Fellholmarna, 
westra Fellens östra udde, Fellarna eller Fellholmarna, Fellen (äfven 
Jungfrun kallad), Södra Fellen, Fellarna, Södra Fellholmen 1815 War-
berg 2: 156, 161, 173, 181, 245 Fällorna el. Fällholmarna 1912 kb N., 
S. Fellan G Fällholmarna nek. ", Holmar ute i Vänern. F. led. i Fäll- 
holmarna är väl subst. fälla i betydelsen 'fälla för fångst av djur'. 
Kanske avses fälla för fångst av utter. Kartformen Fellen är en förkort- 
ning för *Fällholmen. Om binamnet Jungfrun 1815 se Jungfrun nedan. 

Fördärvelseskäret Otterstads sn, Kållands hd folcirvalsakr, fo-
&kval Fördärvet. — Förderfwelskäret 1805 Warberg 1: 103 Fördär- 
velseskäret nek. 	Namnet syftar väl på någon sjöolycka. Se Friberg, 
Studier, s. 73. 

Galten. Inom länet finnas 6 skär och öar med detta namn upp-
tecknade: 1 Tådene sn, Kållands hd, 1 Strö sn, Kållands hd, 2 Rackeby 
sn, Kållands hd, 1 Torsö sn, Vadsbo hd, 1 Tuns sn, Åse hd (Galtholmen 
1816 Warberg 3:15 Galten nek). Uttal: 01.40,2. Dessutom upptages på 
nek en holme med samma namn i Otterstads sn, Kållands hd. 
Galten är ett mycket vanligt namn på skär och holmar även på andra 
håll och avser väl närmast likheten med en galtrygg men kan även 
vara förkortning för Galtholmen el. dyl. Jfr det likaledes mycket van-
liga skär- och holmnamnet Galt(e)ryggen, varom se följ. 
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Galt(e)ryggen. Inom länet finnas ett skär och en holme med detta 
namn upptecknade, båda i Kållands hd: 1 Otterstads sn (Galteryggen 
nek), 1 Rackeby sn. Uttal: ggtattågan. Dessutom upptages på nek ett 
grund med namnet Galtargggen i Forshems sn, Kinne hd. ^, Om 
namnet se föreg. 

Getaryggen Torsö sn, Vadsbo hd Majgan. — Getryggens grund 
1815 Warberg 2: 197. e%,  Grund. Namnet avser likheten med en getrygg. 
Jfr följ. 

Geten. Inom länet finnas 4 skär, holmar och grund upptecknade: 
1 Breviks sn, Kåkinds hd, 1 Söne sn, Kållands hd, 1 Amnehärads sn, 
Vadsbo hd, 1 Friels sn, Åse hd. Uttal: ,Ota, Ma (det sistn. i Breviks sn). 
^, Namnet kan antingen avse likheten med en getrygg — jfr Getaryg-
gen ovan och Geteryggen nedan — eller vara en förkortning för Get-
holmen el. dyl. 

Geteryggen Tuns sn, Åse hd ffialthgan. ‘•••• Skär. Om namnet se 
föreg. Skäret är smalt och högt. 

Gisselungarna Torsö sn, Vadsbo hd .0,9loea. — Gisselungen 1815 
Warberg 2:239 Gisselungarna G nek. 	Skär NO Gisslan (se följ.). 
Namnet är ett jämförelsenamn av samma slag som Gåsungarna och 
Gässlingen (se dessa). 

Gisslan Torsö sn, Vadsbo hd jida. Kallas även Gisseln ji.2l. — Giss-
land 1815 Warberg 2: 197, 198, 219, 239, 246 Gisslan G nek. ", Holme i 
Vänern i Djurö skärgård. Härledningen av namnet Gisslan är okänd. 
Namnet Gisseln är väl en förkortning för *Giss/eho/men. 

Gjusön Ransbergs sn, Vadsbo hd jt:tsina. F. led. är fågelnamnet 
gjuse 'fiskgjuse'. På nek upptages en ö med samma namn i sjön Vrist-
ulven i Lugnås sn, Kinne hd. 

Glät Undenäs sn, Vadsbo hd ykipt. — Glät nek. ^, Holme i Vättern. 
Namnets härledning är obekant. 

Gnistholmen Strö sn, Kållands hd gni.stWman. — Gnistholmen 
nek. ^, Här är notvarpet Gnistan. Kl. 6 på morgonen skulle man förr 
»draga gnistan» (drg gnida). Härledningen av Gnistan är oviss. 

Goppan se Guppan. 
Gretta N. Kedums sn, Kållands hd grita. — Gretaholmen ek Gretta 

nek. 	Holme. Namnets härledning är okänd. 
Grisarna Strö sn, Kållands hd grisara. ,s-‘ Skär tillhörande en hel 

grupp, av vilka Son är störst, Grisarna de minsta. Jämförelsenamn. 
Jfr Son. 

Grottingen Undenäs sn, Vadsbo hd gritigti. — Grottingen nek. 
Holme i sjön Viken. Namnet är oklart. Sammanhänger kanske med sv. 
dial. grott 'grov, tjock; ful'. 

Gråen Rackeby sn, Kållands hd .qrgian. — Holmengråå 1655 P: 7 
Holmengrå 1702 P:23 Holm. .grå 1772 P:40 Grån 1816 Warberg 3:3 
Gråen G ek nek. ", Holme. Namnet är en förkortning för de äldsta 
skriftformernas Holmen grå, en ålderdomlig namnkonstruktion, mot-
svarande ett fornsvenskt *Holmbren (h)in grae 'Holmen den gråe'. 
Jfr fisl. Holmr enn grdni med samma betydelse i Egill Skallagrimssons 
saga om en ö i Bohuslän vid Strömstad. Jfr vidare fno. Eyin helga 
'Ön den heliga', nu Helge«. Adjektivet grå åsyftar väl berggrundens 
färg. 

Gudmunds tuva Bjurbäcks sn, Vartofta hd, samt Bottnaryds sn, 
Mo hd, Jönk. I. gunta tka, gumts,tiAva. — [Gunnetufva 1676 E: 20 Gund-
mons Tufwa] Gudmunds Tufwa 1740 P: 30 Gudmundstufva 1861 
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Ljungström, Redvägs härad, s. 3 Gummestufvan ek Gudmunds tuva 
nek. 	En liten gräsbevuxen tuvig ö i Nässjön på gränsen mellan 
Bjurbäcks sn i Skar. 1. och Bottnaryds sn i Jönk. 1. Namnet återgår på 
ett fsv. *Gudhmunda(r) thuva 'Gudmunds tuva'. 

Gullberget Strö sn, Kållands hd giabieriat. — Gullberget nek. r•-• 
Liten holme. Namnet kommer av att där finns »kråkguld», dvs. glim-
mer, »kattguld». 

Gullskogen Forshems sn, Kinne hd gtilskocran. 	En skogbeväxt 
holme. Namnet hör möjligen till de många av Sahlgren i NoB 1935, 
s. 56 ff., behandlade inställsamma s.k. noanamn med Gull- som förled, 
där gull avser att blidka de farliga makter, som man trott vara för-
bundna med respektive lokaliteter. Jfr föreg. och följ. 

Gullä, Lilla o. Stora Hova sn, Vadsbo hd la, störa OK — L., St. 
Gullön ek Lilla, Stora Gullö nek. 	Namnet hör kanske till de under 
föreg. namn berörda s.k. noanamnen med Gull- som förled. I Älvsborgs 
län är Gultö (n) som önamn upptecknat på tre olika håll; se SOÄ 2: 153; 
12:154; 16:171. 

Guppan Amnehärads sn, Vadsbo hd gipa. — Goppan nek. ^, 
Grund och skär i Vänern. Namnet är en förkortning för *Guppegrundet 
el. dyl. och innehåller det av Rietz, s. 222 b, från Dalsland uppgivna 
guppa f. 'siklöja'. 

Gållan Breviks sn, Kåkinds hd Ola. Kallas även Gållkon gedk6a. 
-•-, Grund i Vättern. Namnet Gdllan är en förkortning för Gållkon, vilket 
i sin tur är best. sg. av appellativet sv. dial. gållko 'ko som icke har 
kalv eller icke mjölkar', innehållande det adj. fsv. galder 'ofruktsam', 
som motsvaras av nsv. gall i gallblomma m.fl. sammansättningar. Nam-
net avser väl att grundet är naket (obevuxet). Jfr Gallhjorten som namn 
på en ö eller ett skär i Alingsås sn, Kullings hd, Älvsb. 1. (SO.X 8: 274). 
Beträffande den förutsatta innebörden av namnet jfr sv. dial. gallgrund 
'naken havsklippa', gallstrand 'naken strand av sand och klappersten'. 
I alla händelser kan det här icke vara frågan om att namnet skulle 
syfta på dåligt fiske, eftersom det enligt uppgift i orten förr vid grun-
det var det bästa fisket i trakten. 

Gåsaberget Forshems sn, Kinne hd g4sabc'eriat. — Gåsaberget nek. 
Liten holme i Vänern. F. led. är gammal böjningsform av fågel-

namnet gås och avser väl grågåsen liksom i det närmaste alla av de 
många namnen på öar, holmar, skär och grund, som innehålla detta 
fågelnamn, vilka samtliga utom ett avse lokaliteter i Vänern. Numera 
häckar icke grågåsen i dessa trakter, och troligen är det mycket länge 
sedan så var fallet. Jfr Gåsebergen. 

Gåsagrund Torsö sn, Vadsbo hd g&sagreirj. — Gåsgrundet 1815 
Warberg 2: 188. 	Om f. led. se  föreg. 

Gåsaholmen. Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med detta 
namn, båda i Vadsbo hd: 1 Hassle sn gbahokman, 1 Älgarås sn Osa-
1144,rata (holme i Edsån). ". Om f. led. se  Gåsaberget. 

Gåsaskär(et). Inom länet förekommer detta namn åtminstone på 
2 håll, båda i Vadsbo hd: 1 Leksbergs sn yftsafckr (Gåsaskär nek), 
1 Torsö sn getsajdrat. 	Om f. led. se  Gåsaberget. 

Gåsavingen Torsö sn, Vadsbo hd gdzsavigan. Kallas även Vingen 
vig" — Gåsvingen ek Gåsavingen nek. Skär. Det ursprungligaste av 
de båda namnen är säkerligen Vingen, vilket torde böra förklaras på 
samma sätt som Lidffi i NoB 1939, s. 73 ff., tolkar ett norskt gård-
namn Vingen och Ving- som förled i flera svenska och norska namn, 
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nämligen såsom återgående på den bestämda formen vindg- av forn-
nordiska adjektivet vindugh-, som återfinnes i fvn. vindugr, nisl. 
vindugur, ä. da. vindig 'stormig'. Sedan har som förled tillagts Gåsa-, 
varom se Gdsaberget. 

Gåsebergen Söne sn, Kållands hd geisabdrja. — Gåsebergen nek. 
Skär. Om f. led. se  Gåsaberget. 

Gåsen. Inom länet finnas åtminstone 5 öar eller skär med detta 
namn upptecknade: 2 Otterstads sn, Kållands hd Osa (Gåsen 1805 1816 
Warberg 1: 101, 3: 152 Lilla, Stora Gåsen nek), 2 Rackeby sn, Kållands 
hd Osa, 1 Torsö sn, Vadsbo hd gdsa (Gåsen nek). Härtill kommer 
Gåsen, Undenäs sn, Vadsbo hd (Gåsen nek). 	Namnet är utan tvivel 
i samtliga fall en förkortning för Gdsön, Gdsholmen el.dyl. Den upp-
fattning, som kommer till synes hos Friberg, Studier, s. 33, att Gåsen 
i Otterstads sn skulle ha sitt namn av att den, som en meddelare sagt, 
är »rund och kullrig, ligger som en gås på vattnet», är knappast riktig. 

Gås(e)skär. Inom länet finnas åtminstone 4 skär med detta namn, 
samtliga i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn gisafchr (Gåseskär 1815 War-
berg 2: 144 Gåsskär ek Gåseskär nek), 2 Lyrestads sn getsakr, geiper 
(Gåhseskiär 1690 P: 17 Gååseskier 1702 P: 62 Gåseskäret 1815 Warberg 
2: 182 Gåsskär G Lilla, Stora Gåsskär nek), 1 Torsö sn gricsa§chrat. 
Om f. led. se  Gdsaber get. 

Gåsholmen och Gåsholmen, Store Otterstads sn, Kållands hd 
gdshåNtan, störa getshidrman. — Gåsholmen nek. 	Om f. led. se  Gdsa- 
berget. 

Gåsungarna Torsö sn, Vadsbo hd gdsoea. — Gåsungens kummel, 
Gåsungen 1815 Warberg 2:203, 239, 240 Gåsungarna nek. ••-, Skär nära 
det större skäret Gåsen. Jämförelsenamn. 

Gåsö Tådene sn, Kållands hd Osa, geka Gåsen. — Gåsö ek nek. 
Om f. led. se  Gåsaberget. 

Gäcken Rackeby sn, Kållands hd Man. — Jäcken ek Gäcken nek. 
Namnet är best. sg. av ordet gäck 'narr'. ", En meddelare yttrar: 

>Innan farvattnet var utprickat, var det lätt att segla fel mellan ett 
par skär vid infarten till Järna [dvs, norra delen av Rackeby sn]. Det 
ena av dem har därför kallats Gäcken, det andra Narren.» Jfr sistn. 
namn nedan. 

Gäddebergen Amnehärads sn, Vadsbo hd jieciabdrja. — Gädde-
bergen nek. ", Skär. 

Gäddetuvan, Lilla och Stora Utby sn, Vadsbo hd Ida, störa "a- 
kiva. 	Grund i sjön Ymsen. Beträffande s. led., ordet tuva, jfr Gud- 
munds tuva ovan. 

Gässlingen Otterstads sn, Kållands hd jckflzgan.— Lilla bergklippan 
Gässlingen 1805 Warberg 1: 100. ", Ligger nära ön Gåsen och är mindre 
än denna. Jämförelsenamn. 

Gösekullen Otterstads sn, Kållands hd jiyakdal. — Göskullen nek. 
Skär. F. led, är dialektal böjningsform av fisknamnet gös. 

Habbasen Torsö sn, Vadsbo hd hcibasan, håbasan. — Habbaskären 
1815 Warberg 2: 185, 191 ek Habbasen nek. 	Holme. Namnet är 
dunkelt. 

Harsholmen, Lille och Store Amnehärads sn, Vadsbo hd lga, störa 
lukhskrnan. — Haraldz Holma 1655 P: 6 Härsholmen Lilla Härsholm.. 
1690 P: 17 Härs Holmen, Lilla-Härsholmen 1702 P: 62 Haraldsholma 
1749 P: 33 Stora Harssholmens (gen.) 1815 Warberg 2: 138 L., St. Hars- 
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holmen G Lille, Store Harsholmen nek. ", F. led, är urspr. gen. av 
mansnamnet Harald. 

Hattefuran. Inom länet finnes detta namn använt på 2 håll, dels 
om en ö (nr 1), dels om ett skär (nr 2) : 1 Otterstads sn, Kållands hd 
(Hattefura 1740 Hattefur 1768 KrA XXI: 57, 65 Hattefuran 1805 War-
berg 1: 99, 126 Stora Hattefuran nek), 1 Tuns sn, Åse hd (Hattefuran 
nek). Uttal: hatafdra. 	Enligt Friberg, Studier, s. 70, har på nr 1 
»tydligen vuxit en fura med yvig hattformig krona, en 'paraplytall', 
som tjänat som sjömärke». Om nr 2 säger en upptecknare, att »på 
skäret växte en stor fur, med en krona lik en hatt». Om samma namn 
på en holme i Skålleruds sn, Nordals hd, Älvsb. 1. se SOÅ. 15: 129. 

Hovden Torsö sn, Vadsbo hd luivdan. — [Brunö hwfund 1689 
Felterus' 	Bromahöfde e. 1744 P:41 (11/2) Brumö hufwud 1759 
Bergman kartbil. Hofden 1815 Warberg 2: 197, 207, 241, 246 ek Hovden 
G nek. r•-• En ö. Namnet är best. sg. av det av Rietz, s. 286 b, från 
Västerg. anförda hovde m. 'början av en gärdsgård, där den samman-
fogas med en annan; gärdsgårdsfogning, där olika hägnadsstycken 
stöta ihop', här dock i samma betydelse som det motsvarande no. dial. 
hovde 'bergsudde' (fvn. 4/6i). ön går i sydväst ut i en markant udde. 

Håholmen, Lille och Store Otterstads sn, Kållands hd lag, störa 
heihrgrman. — Håholm 1702 P: 23 Håholmarna Lilla Håholmen Hohol- 
men 1805 Warberg 1:104, 112, 128 Håh. G Håholmen nek. 	F. led. 
är väl, såsom antages av Sahlgren i NoB 1953, s. 43, not 24, ett som 
det synes i flera svenska ortnamn ingående adj. *hå, fsv. *hei(r) 'hög', 
motsvarande fvn. hår. Holmen är bergig, särskilt i norr och väster. 

Hässlinge fiske Torsö sn, Vadsbo hd hcetsbga Nka. 	Holme. F. 
led. är urspr. hässlinga gammal gen. pl. av hässlingarna h<kitga 'in-
byggarna i byn Hässlestad'. 

Hästen Söne sn, Kållands hd &Utan. Kallas även Hästhuvudet 
heesthåvet. — Hästen 1768 KrA XXI: 64 1816 Warberg 3:8 Hästhuvudet 
nek. '•••, Ett skär eller grund. Härtill kommer det på nek upptagna 
Hästen, en holme i sjön Unden i Finnerödja sn. Namnet Hästen, kanske 
urspr. Hästhuvudet, är ett jämförelsenamn, föranlett av skärets (grun-
dets) eller holmens likhet med ett hästhuvud. Ord för olika slags djur-
huvuden ingå icke sällan i ortnamn; se härom SOSk 11:2, s. 134 
under Radshuvud. 

Ingfriholmen, Lille och Store Torsö sn, Vadsbo hd lga, stora igfrt-
hakman. — Stora och Lilla Jungfru holmarne 1759 Bergman, kartbil. 
Ingfriholmen Ingfriholmens kummel 1815 Warberg 2: 185, 245 Ing- 
frihna G Ingfriholmarne ek Ingfriholmarna nek. 	F. led. är urspr. 
det gamla kvinnonamnet fsv. Ingefridh. 

Isagrå Tådene sn, Kållands hd isagrd. — Isagrå nek. 	Skär. 
Namnet är väl en substantivering av en dialektal variantform till adj. 
isgrå 'gråvit' (SAOB I sp. 1188). Enligt en meddelare beror namnet 
troligen på att »packisen varje vinter skjuter upp på ön, som dessutom 
är grå». 

Island. Inom länet finnas 2 holmar eller skär med detta namn: 
1 Forshems sn, Kinne hd (Island Islands (gen.) 1815 1816 Warberg 
2: 197, 210, 245; 3: 159 Island G), 1 Amnehärads sn, Vadsbo hd 
(Islandsholmarne e. 1744 P: 41 (11/2) Islandsholme Island 1815 War- 
berg 2: 156, 181 Island G nek). Uttal: is/an. 	Uppkallelse efter landet 
Island. 
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Jungfrun, Lilla och Stora Söne sn, Kållands hd Ula, stora 
Namnet Jungfrun, som förekommer som önamn på många 

håll, är säkerligen ett s.k. noanamn och har sin grund i att öarna ansetts 
som boningar för sjörån, eller, som hon med en omskrivande benäm-
ning kallas, jungfrun. Se Sahlgren i NoB 1915, s. 136 f. 

Kalvö. Inom länet finnas 2 öar med detta namn: 1 Tådene sn, 
Kållands hd kåva, kedfv4 (Kalföö 1655 P: 5 P: 7 Kalfön 1702 P: 23 1772 
P: 40 Kalvö nek), 1 Torsö sn, Vadsbo hd kåN9 (Kalfföö 1560 Rasmus 
Ludvigsson s. 64 Kalföier 1626 A. Bureus' ka Kalfögerne omkr. 1650? 
P: 3 Kalfögierna 1655 P: 6 Kalfögeerna 1689 Felterus' ka Kalfön 1702 
P: 23 e. 1744 P: 41(11/2) Kalföyarna 1749 P: 33 Kalfön 1759 Bergman, 
kartbil. Kalf öarne 1772 P: 40 Kalfö 1815 1816 Warberg 2: 161; 3: 13 
Kalvö Kalvöarna G Kalvöarna nek; — pluralformen avser ön Kalvö 
med omliggande öar). ^, Namnet beror väl på att öarna varit betes-
platser för kalvar. 

Karsö N. Kedums sn, Kållands hd kcip. — Karsöger 1655 P: 5 
Karsöjarna 1655 P: 7 Kars-ö Karsöö Karsön 1740 1746 1768 KrA 
XXI: 58, 59, 64 Karsö 1816 Warberg 3: 10 G nek. 	Namnet innehåller 
som f. led västg.-dial. karsa f. 'ett slags fiskedon', varom se Karsviken 
ovan. 

Karthallen Torsö sn, Vadsbo hd kilthetla, kiitheclara. 	Skär. F. led. 
är västg.-dial. kart 'tuva, ojämnhet i terrängen', no. dial. kart 'trakt eller 
mark som är knagglig, tuvig och stenig'. Skäret är skrovligt. Jfr följ. 
samt se om kart i ortnamn LioMn i NoB 1939, s. 32 ff. S. led. är best. sg. 
av västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor, flat sten'. 

Kartholmen Otterstads sn, Kållands hd kidlugrman. — Kartholmen 
1784 KrA XXI: 36 nek. 	Om f. led. se  föreg. 

Kartöarna Friels sn, Åse hd kåt62ara. — Kartöarna nek. ", Om 
f. led. se  Karthallen. 

Kassholmen Amnehärads sn, Vadsbo hd kcishskman. 	F. led. är 
best. sg. av ortsdial. kassa, eg. katsa. Kassor voro gamla träryssjor, 
som pålades ner i bottnen. Stängslet bestod av kluvet virke, som sattes 
tätt intill vartannat. Rester av en sådan kassa funnos åtminstone 1931 
vid holmen. 

Katten Rackeby sn, Kållands hd Iccitan. — Katten nek. ^, Liten 
holme. Anledningen till namnet är okänd liksom beträffande de i det 
följande upptagna namnen med Katt- som förled. Möjligen är den att 
söka i holmens litenhet. Om ordet katt i ortnamn med förmodad sådan 
innebörd se A. Vestlund i NoB 1936, s. 231 ff. Jfr följ. 

Katteskår Tådene sn, Kållands hd kåtaskdr. — Katteskär nek. 
Liten holme. Om f. led. se  föreg. S. led. är samma ord som bohusl. 
skeirr 'avsats i ett berg', no. dial. skor 'fördjupning, sänka; avsats i en 
bergssida', men anledningen till namngivningen är oviss. 

Kattharverna Finnerödja sn, Vadsbo hd latthårvara. 	Två små 
holmar. Om f. led. se  Katten. S. led. är dunkel. 

Kattholmarna Amnehärads sn, Vadsbo hd Httitikmara Katthol-
merna. — Kattholma 1655 P: 6 Katholma 1689 Felterus' ka Katthol-
merna 1702 P: 23 Kattholma 1749 P: 33 1772 P: 40 Kattholmarne G ek 
Kattholmarna nek. ", Några mindre holmar. Om f. led. se  Katten. 
S. ledens pluralform i dialektuttalet, som motsvaras av kartformen 
-holmerna 1702, överensstämmer med dialekten i det angränsande Vis-
nums härad i Värmland. 
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Kattholmen. Inom länet finnas 2 holmar med detta namn upp-
tecknade, båda i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn kcitharman, 1 Bällefors sn 
kåthei.bynan (holme i Tidan). Dessutom finns på nek en holme med 
samma namn upptagen i Otterstads sn, Kållands hd. ", Om f. led. se  
Katten. 

Kidd(e)holmen. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar med detta 
namn, alla i Vadsbo hd: 1 Hova sn osicJahbkmn, (Kiddeholmen nek), 
1 Mölltorps sn pic_litåkman, 1 Tiveds sn 	 F. led, är sv. dial. 
kidde 'killing, ung get'. 

Kiddliarna Undenäs sn, Vadsbo hd fuknara. — Kiäöna 1685 P: 13 
Kiddöarna nek. 	Om f. led, se föreg. 

Kiddön. Inom länet finnas 2 öar med detta namn, båda i Undenäs 
sn, Vadsbo hd, den ena i sjön Viken (Kidd..öna 1696 P: 21 Kidöhn 
1718 P: 29 Kidd öhn? 1744 P: 31 Kiddön nek), den andra i sjön St. Tre- 
hörningen (Kid-holm 1685 P: 13 Kiddön nek). Uttal: §ickna. 	Om 
f. led. se  Kidd(e)holmen. 

Kidholmen Torsö sn, Vadsbo hd §dhakman. — K jeholmen Kid-
holmen Kidboholmen 1815 Warberg 2:203, 236, 239 Kidh. G. F. led. 
är kid 'ung get'. Kidboholmen 1815 synes innehålla ett inbyggarnamn 
Kidbo av obekant ursprung, kanske bildat till by- och sockennamnet 
Kedum (Norra K.) i Kållands hd, fsv. Kidhhem (se SOSk 8: 22, 23). 
Socknen är belägen vid Vänern. 

Kidö Söne sn, Kållands hd §:Qd. — Kiedö 1746 KrA XXI: 59 Keeö G 
Kidö nek. e•-• F. led. är kid 'ung get'. 

Klinten. Inom länet finnas 2 holmar med detta namn, båda i Vads-
bo hd: 1 Amnehärads sn (Klinten 1690 P: 17 nek), 1 Undenäs sn k<rinttt; 
binamn Harsundsklinten hksanskkintez och Åse? cits. (Klinten nek). 
Namnet Klinten är best. sg. av klint 'klippa, bergstup'. Åtminstone nr 2 
är bergig. Namnet Åse? är dunkelt. 

Klitt Strö sn, Kållands hd kkg, laret. — eet fiskerij på Klith 1474-
77? Vft I: 3, s. 12 or. höstranden vid Klitth 1586 12/7 Vft I: 10, s. 93 or. 
Klitt 1702 P:23 1805 1816 Warberg 1:101, 3:151 nek. ,•••• En ö. Nam-
net är sv. dial. klitt m. 'klippa, klint'. 

Klubben Otterstads sn, Kållands hd kkeilpn. — Klubben nek. 
Ett skär. Namnet är best. sg. av sv. dial. klubb m. 'klump; liten backe' 
m.m. Skäret är trint. 

Klypholmen Torsö sn, Vadsbo hd krigpiteif•man Krypholmen. — 
Klyparn Stora Klypholmen Klypholmen Klyparholmen 1815 Warberg 
2:203, 207, 208 Krypholmen ek Klypholmen nek. 	Klyparn är väl 
urspr. en sammansättning, vars s. led är densamma som kan antagas 
ingå i önamnet Asparen (se detta), nämligen det huvudsakligen i upp- 
svenska ö- och holmnamn som slutled ingående -amn '(klippig eller 
bergig) holme eller ö?'. F. led. är sv. dial. klypa f. 'klyka, klämma', 
motsvarande no. dial. klypa f. 'klämma; klyfta' och bildat till verbet 
fvn. klba 'knipa, klämma', no. dial. klypa 'knipa, klämma; bli smal 
och trång, t.ex. om en ström, en fjord, ett dalstråk'. Här avses väl de 
två trånga sund, som skilja holmen från närmaste holmar, nämligen 
ett i norr, kallat Rammholmssundet, som skiljer Klypholmen från 
Rammholmarna, och ett i söder, som skiljer holmen från Bockön. 

Knipan Otterstads sn, Kållands hd knipa. — Knipa 1805 Warberg 
1: 127 Knipan nek. 	En ö. Namnet är best. sg. av subst. knipa i bety- 
delsen 'något hopknipet'. En meddelare anser, att namnet beror på att 
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farleden »knipes ihop». Det är en mycket smal passage mellan Knipan 
och några mindre öar väster därom. Jfr föreg. namn. 

Knipen, Lille och Store Söne sn, Kållands hd Ula, störa kMpan. 
Torre Knipen 1768 KrA XXI: 64 Tore knipen 1772 KrA XXI: 53 

Lille Knipen nek. 	Namnet är en bildning till antingen verbet eller 
subst. knipa, men anledningen till namngivningen är obekant. Jfr 
föreg. 

Knutten Källby sn, Kinnefjärdings hd kneiltan. 	Stengrund. Nam- 
net är best. sg. av östsv. dial. knult m. 'klippa', en biform till sv. dial. 
knolt m. 'klump'. 

Knupen, Lille och Store Torsö sn, Vadsbo hd lga, stö.ra knipan. 
Lilla Knupön Stora Knupö 1759 Bergman, kartbil. Stora Knuppens 

(gen.) 1815 Warberg 2: 187 Lilla Knupen nek. r," Namnet Knupen är 
med all sannolikhet best. sg. av ett subst. *knfip m. 'klump, knöl; kobbe' 
el. dyl., sammanhörande med sydtyska dial. chnäp 'rundaktig förhöj-
ning; klump' och återgående på en urgerm. rot *knip..,  ieur. *knäb-
'trycka ihop, klämma' i sydtyska dial. chnäpen 'prygla med knuten 
hand', växlande med urgerm. 	ieur. *kniibh- i t.ex. sv. dial. 
knfiv(a) 'liten förhöjning på marken'. Jfr det hittills oförklarade nam-
net Knupe (knpa), som tillkommer två torp å gården Kölvatorp (Präst-
gården) i Gudhems sn och hd, tidigare utgörande ett klosterhemman 
i Tunhems sn, samma hd, skrivet Knupan 1554, Knupe 1562; se SOSk 
4: 43. Namnet är troligen oblik form av ett till roten *kniip- bildat 
*knäpa f. 'höjd, kulle'. 

Kopparn Amnehärads sn, Vadsbo hd kipan. — Koppargrunden 
Koppargrundet 1815 Warberg 2: 144, 155 Kopparen nek. 	Grund. 
Namnet är en förkortning för Koppargrundet, innehållande metallnam-
net koppar. Anledningen till namngivningen är obekant. Kanske inne-
håller grundet kopparmalm eller en bergart med kopparliknande färg. 

Korsen Torsö sn, Vadsbo hd keijan. — Korsen 1815 Warberg 2:203 
nek. e•-• Namnet är en förkortning för *Korsholmen. Anledningen till 
namnet är okänd. Kanske den här liksom möjligen i frågan om de 
flesta av de många öar, holmar och skär, vilka ha namn innehållande 
ordet kors, är, att ett kors varit rest antingen som segelmärke eller över 
någon omkommen. Jfr Mod&r, Småländska skärgårdsnamn, s. 13, 
samt i Stranda 1933, s. 9 f. 

Korset. Inom länet finnas åtminstone 3 holmar, skär eller grund 
med detta namn: 1 Rackeby sn, Kållands hd Het, (Korsberget G Korset 
nek), 1 Björsäters sn, Vadsbo hd kat. 1 Hassle sn, Vadsbo hd köpt. 
,•-• Om namnet se föreg. 

Korsholmarna Undenäs sn, Vadsbo hd kiqåkma. — Korsholmen 
nek. Holmar i sjön Unden. Om namnet se Korsen. 

Krappeln, Lille och Store Torsö sn, Vadsbo hd Ula, störa kravan. 
St. Krappeln G Lilla, Stora Krappeln nek. 	Skär. Namnet är en 

förkortning för *Krappelstensskäret, innehållande ortsdial. krappelsten 
loråpas4bi 'runda, halvstora stenar'. 

Kroppholmen Torsö sn, Vadsbo hd krav (krm?) Kropp. — Krop 
1702 P: 23 1772 P: 40 Kroppholmen G nek. 	Synes urspr. ha hetat 
Kropp. Namnet är väl sv. dial. kropp 'kluns', här ungefär detsamma 
som 'kobbe' el. dyl. 

Krypholmen se Klypholmen. 
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Kullarna Torsö sn, Vadsbo hd kea. — Kultarna G nek. ", Skär. 
Namnet är best. pl. av sv. dial. kult m. 'liten backe' m.m., no. dial. kult 
'bergknalle' m.m. 

Kungarna Torsö sn, Vadsbo hd köp. — holmarna Kungarna 1815 
Warberg 2:210 Kungarna G Lille, Store Kungen nek. Namnet är en 
förkortning för *Kungsholmarna. Anledningen till namngivningen är 
obekant. Jfr Kungsholmen nedan. 

Kungsholmen. Inom länet finnas 2 holmar med detta namn, båda 
i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn kbyshakman (Kongzholmen 1505 6/11 

16 s. 2 Kongehålmen B 114 s. 77 avskr. 1500t Kongzholmen 1505 
Sahlgren, Skagershult, bil. s. 4 avskr. 1673 Kungsholmen 1815 Warberg 
2:132, 134, 141 nek), 1 Bällefors sn Ic6esh8kman (holme i Tidan). 
Anledningen till namnet är i båda fallen okänd. 

Kviholmen. Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med detta 
namn, båda i Vadsbo hd: 1 Finnerödja sn kvilmAnin, stbnbcq kvilwkma 
Stenbergs kviholme (Kviholme nek), 1 Hova sn (Kviholmen nek). ••••, 
F. led, är sv. dial. kvi f. 'kreatursfålla'. Binamnet på nr 1, Stenbergs 
kviholme, vars f. led tydligen är gen. av ett familjenamn, visar att 
kviholme är ett appellativ. Det var tydligen vanligt, att de olika går-
darna hade sina särskilda »kviholmar». Om betydelsen av ordet kvi 
och om användningen av därmed betecknade betesfållor i Kållands och 
Vadsbo härader se Friberg, Studier, s. 84, och där anf. litt. 

Kållandsä Otterstads sn, Kållands hd (kalans4). Kallas av ortsbe- 
folkningen On ena. Inbyggarnamn: Öbor 	— Qualdinshö 1288 SD 
2:64 or. Qualdins ö 1298 SD 2:277 or. apud Jnsulam Qwaldensöö 1317 
SD 3:336 avskr. op a Qualdinsöö 1391 8/12 Strängnäsperg. or. Qwal-
linsö 1407 SDns 1: 672 or. Quallensöö 1413 SDns 2: 678 avskr. paa 
Kaalinsö 1471 30/5 RAP or. paa Kaldensöö 1475 27/3 el. 9/4 RAP or. 
pa  Kallensöö 1474-77? Vft 1:3, s. 12 or. pa  Kollensö poo önne o. 1500 

3 på Kållendtzsöö 1527 G I:s reg. 4:300 på Kållensö 1528 G I:s reg. 
5:195 på Kållansö 1529 G I:s reg. 6:378 Kollens öö 1530 HH 11: 117 
samt. avskr. påa Kallenszöö (2 ggr) på.. Kallensöö 1536 Vft II: 1, s. 30 
or. Qwallensöö 1544 Vft 1:8-9, s. 111 or. på Collön 1548 G I:s reg. 19:97 
Kollönn 1555 G I:s reg. 25: 263 not Kollansöö 1560 Rasmus Ludvigsson 
s. 62 Collenssöö 1567 HH 13: 1, s. 304 or. Kålans öö omkr. 1650? P: 3 
Kållensöö, St 1655 P: 7 Kållandsöön 1669-71 Vft II: 1, s. 78 Kålansön 
1689 Felterus' ka Kållands öö 1692 P: 19 Kållansö 1702 P: 23 Kållands 

1772 P: 40 Kållandsö G nek. ^, Namnets f. led är gen. av härads-
namnet Kalland, fsv. Qvaldin, varom se SOSk 8:3 ff. 

Käringaholmen. Inom länet finnas åtminstone 2 holmar med detta 
namn, båda i Vadsbo hd: 1 Mölltorps sn, 1 Undenäs sn (Kieringeholm 
1718 P: 29 Kiäringeholmen 1723 TiSelius s. 31 Käringeholmen nek). 
Uttal: keprzgalug•man. 	Om f. led. se  Käringeberget. 

Käringanaeken Beatebergs sn, Vadsbo hd Ortganalsan — Kieringe 
nacken 1696 P: 21 Käringanacken nek. 	Holme i sjön Viken. Ordet 
käring har här knappast den betydelse 'sjömärke bestående av ett sten-
kummel', varom se följ. S. led. är ordet nacke i den betydelse 'höjd-
(sträckning)', som är känd från ortnamn både i Sverige och Norge. 
Holmen har väl från början haft det osammansatta namnet *Nacken, 
varefter av någon anledning en sammansättning skett med gammal 
böjningsform av ordet käring som förled. 

Käringeberget Torsö sn, Vadsbo hd Ongabcbrjat. 	Skär i Vänern. 
F. led, är väl ordet käring i den i skärgårdsnamn vanliga betydelsen 
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'stenkummel använt som sjömärke', varom se Mod&r, Småländska 
skärgårdsnamn, s. 230, Friberg, Studier, s. 69. Om ordets användning 
i denna betydelse se Käring(e)skår. 

Käringen. Inom länet finnas åtminstone 2 skär med detta namn, 
båda i Kållands hd: 1 Otterstads sn, 1 Tådene sn (Käringen nek). 
Uttal: ge§rtga. "•., Om f. led. se  Käringeberget. På båda skären äro kum-
mel uppförda. 

Käring(e)skär. Inom länet finnas åtminstone 2 skär med detta 
namn, båda i Vadsbo hd: 1 Amnehärads sn »mkr, 1 Torsö sn Ortga- 

(Kärringskärsgrundet 1815 Warberg 2: 167). ", På nr 1 stod åt-
minstone 1931 ett röse, som kallades käring. På nr 2 har tidigare stått 
ett kummel, som likaledes kallats käring. 

Köttegrund N. Kedums sn, Kållands hd Otagrein. •••• F. led. har här 
liksom i andra namn med ordet kött som förled berömmande innebörd. 
Enligt en sagesman gjordes här en gång en ovanligt rik fångst av sik. 
Se Friberg, Studier, s. 67. Jfr följ. 

Köttö Ransbergs sn, Vadsbo hd 00. - Om f. led. se  föreg. Jfr 
Brödö och Fläskö. 

Laftegrund Söne sn, Kållands hd laftagn. 	Metegrund. För att 
finna denna fiskeplats tog man »me» (dvs. pejlingspunkt) på »ena laft », 
dvs, ett jack, i den skogiga konturen av udden Främjan. Jfr det av 
P. Möller, Ordbok öfver halländska landskapsmålet, s. 109, från norra 
Halland anförda laft f. 'vinkelrät avsats vid översta delen av en mur 
eller klippvägg, som sålunda bildar liksom en hylla' samt no. dial. 
laft f. 'hörn i en träbyggnad; den punkt där stockarna äro samman-
fogade i hörnet'. 

Lakasten, Lakesten. Inom länet finnas åtminstone 3 skär eller 
grund med något av dessa namn: 1 Breviks sn, Kåkinds hd kkasMn, 
1 Amnehärads sn, Vadsbo hd kkastM (j Lakaste(e)n 1469 13/12 RAP or. 
1469 20/12 RAP or. 1469 23/12 RAP or. Lakestenen 1505 6/11 E 16 s. 2 
Lakastenen B 114 s. 77 avskr. 1500t Lakestenen 1505 Sahlgren, Skagers-
hult, bil. s. 2 annan avskr. Lakasten Laksten Lakstensskäret 1815 
Warberg 2: 133, 134, 135, 139, 154 Laksten G Lakesten nek), 1 Berga 
sn, Vadsbo hd lakast4t (Laksten 1815 Warberg 2: 166, 170 Lakesten 
nek). ^, F. led. är gammal böjningsform av fisknamnet lake. 

Lambar, Lilla och Stora Torsö sn, Vadsbo hd lila, stOya låmbar 
el. låmbor. — Lambar 1759 Bergman, kartbil. L. Lambert ek L., St. 
Lambar G. ^, Namnet är oklart, möjligen urspr. familjenamnet 
Lambert. 

Laxhallarna Torsö sn, Vadsbo hd lökshalara. — Laxhallsgrundet 
1815 Warberg 2: 198 Laxhallarna G nek. "i Skär. S. led. är best. pl. 
av västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor, flat sten'. 

Lindeharen, Lille och Store Breviks sn, Kåkinds hd laa, störa lina-
hdn, tillsammans Lindeharerna linahdara. ,•%, Två undervattensgrund i 
Vättern. F. led. anses i orten åsyfta en lind, som tidigare skall ha stått 
på fastlandsstranden mitt emot St. L. Man hade dock i så fall i dessa 
trakter väntat sig ett uttal lina-, alltså med a och icke e (a) som mellan-
vokal. Försvagning av »bindevokalen» a till e (a) förekommer emellertid 
icke sällan i gamla ortnamn även inom de områden av Västergötland, 
där eljest gammalt a som »bindevokal» normalt är bevarat; se härom 
Lundahl, Falbygden, s. 37. Den folkliga förklaringen kan därför mycket 
väl vara riktig. Man kunde eljest tänka sig ett kollektivt linde n. 'lind-
skog, linddunge' såsom liggande till grund för namnet. S. led. är sv. 
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dial. har 'stengrund', vilket mestadels har neutralt genus men även, 
såsom här, förekommer som maskulinum. Jfr A. Rostvik, Har och 
harg, bil. s. 4. 

Lindholmen. Inom länet finnas åtminstone 6 holmar med detta 
namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Beatebergs sn, Vadsbo hd (Lind-
holmen ek), 1 Ekeskogs sn, Vadsbo hd (Lindholmen ek), 1 Leksbergs 
sn, Vadsbo hd (Lindholmen G), 1 Ransbergs sn, Vadsbo hd, 1 Torsö sn, 
Vadsbo hd (Lindholmen nek). Uttal: linIW•man, -hgrman, -h(eman. 
F. led, är trädnamnet lind. 

Lindö(n). Inom länet finnas åtminstone 8 öar med detta namn: 
1 Forshems sn, Kinne hd litla (Lindö 1815 Warberg 2: 213 nek), 3 Otter-
stads sn, Kållands hd lita, l3n.4(na) (Lindön 1760 Vft I: 6-7, s. 81 Lindö; 
Lilla, Stora Lindö 1805 Warberg 1: 101, 105 Lindön; Lilla, Stora Lind-
ön nek) 1 Rackeby sn, Kållands hd (Lindholm 1655 P: 7 Lindön 1669-
71 Vft II: 1, s. 76 Linholm 1689 Felterus' ka Lindön nek; nu en halvö), 
1 Tådene sn, Kållands hd liv (Lindö nek), 1 Fägre sn, Vadsbo hd 
(Lindöön 1696 P: 21 Lindö e. 1744 P: 41 (11/2) 1759 Bergman, kartbil. 
Lindön nek), 1 Torsö sn, Vadsbo hd /ifla (Lindö 1815 Warberg 2: 161). 

På äldre kartor upptages Lindö (n) som namn på flera andra öar. 
F. led. är trädnamnet lind. 

List, Lille och Store Friels sn, Åse hd Ida, stfra kist, tillsammans 
Listerna lAstara; kallas även Låglist kcykst och Höglist hirlOst. 	Nam- 
net List är sockendialektens list lost 'list, träribba'. Jämförelsenamn. 
Uttalet med ö (0) för i beror på ställningen efter det labialiserande /. 
Se härom Götlind, Västerg. folkm. 1: 147 f. 

Lommatuven Sandhems sn, Vartofta hd /bmatilivan. •-•-• Holme i 
Gravsjön. F. led, är gammal böjningsform av fågelnamnet lom. S. led. 
är best. sg. av ortsdial. tuv m. 'tuva, liten förhöjning'. 

Luggskär Amnehärads sn, Vadsbo hd lögjckr. — Luggskär nek. 
F. led. är kompositionsform av sockendial. lugge löga 'ställe med riktigt 
tät vass'. 

Lumpörn Söne sn, Kållands hd /10iiph. •-••• Ett grund. F. led. är 
väl sv. dial. lump 'avhugget stycke av en stock'. Här kanske avses ett 
sådant stycke använt som sjömärke. S. led. är best. sg. av sv. dial. ör m. 
'stengrund, sandbank'. 

Malebergen se Märdebergen. 
Mathallen Otterstads sn, Kållands hd ~håla. 	Matskär 1774 

Friberg, Studier s. 67 Mathalla 1784 KrA XXI: 36 Mathaln Mathalls- 
holmen 1805 Warberg 1: 101, 112 Mathallen nek. 	Enligt Friberg, 
Studier, s. 67, drog man här not förr, »varför namnet troligen antyder, 
att här är en god fiskeplats». Jfr följ. samt sjönamnen Mad kroken, Mat-
byttan, Matlången m.fl., varom se Hellquist, Sjön. 1, s. 384 f., 395 f. 
S. led. är best. sg. av västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor, flat sten'. 

Matholmen Torsö sn, Vadsbo hd m4thakman. — Math. G Mat-
holmen nek. ", Om f. led. se  föreg. 

Matkistan Torsö sn, Vadsbo hd mijty4ta. — Matkistan nek. 
Namnet är best. sg. av det nu föråldrade matkista 'kista där man har 
matvaror' (se SAOB M sp. 460), men anledningen till namngivningen är 
okänd. Jfr Mathallen. 

Mjöllösa Tådene sn, Kållands hd mjeardsa. — Mjöllösa 1887 P: 226 
(8/2) nek. ", Liten ö. Namnet hör till de många nedsättande namnen 
med lösa f. 'brist' som s. led. Vad namnet här åsyftar är obekant. 
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Myregrund Björsäters sn, Vadsbo hd miyagrått. — [Mygrymen 
1505 6/11 E 16 s. 2 Mygrymnen B 114 s. 77 avskr. 1500t Myrgrum] 
Myregrun 1505 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 2, 3 annan avskr. Myre-
grund 1687 P: 15. Grund på den forna gränsen mellan Kinne o. Vads-
bo hdr. F. led. är oklar. 

Måken Otterstads sn, Kållands hd meikan. — Måken 1805 1816 
Warberg 1: 107 resp. 3: 151 G nek. ^, Skär. Namnet är väl en förkort-
ning för *Mdkeskåret, innehållande västg.-dial. mdke m. 'fiskmås' (fsv. 
make i sammans. fiskemake). 

Märdebergen Tuns sn, Åse hd mefkabieria. Binamn: Märdöjorna 
me4k4jara. — Malebergen nek. 	öar. F. led. i Märdebergen är västg.- 
dial. märde m. måka 'mjärde'. Där bruka fiskarna ha mjärdar stående. 
S. led. i Märdöjorna är best. pl. av västg.-dial. öja f. 'liten ö'. 

Märren. Inom länet finnas åtminstone 4 holmar, skär eller grund 
med detta namn, samtliga i Vadsbo hd: 1 Hassle sn md&a, 1 Mölltorps 
sn (Märren nek), 2 Torsö sn la, stOra mcpr, (Maren 1702 P: 23). ", I 
samtliga fall är det frågan om ordet märr 'sto', men i formellt hänseende 
ha i varje fall namnen i Hassle och Torsö olika ursprung. Det förra, som 
avser ett skär, är best. sg. av märr 'sto'. Skäret utgöres enligt uppteck- 
naren av en stor sten alldeles lik en hästrygg. Namnet alltså ett järn-
förelsenamn. Namnet i Mölltorps sn, för vilket ingen uttalsuppgift före- 
ligger, ser ut att vara formellt identiskt och är väl likaledes ett järn-
förelsenamn. Torsönamnet däremot, som avser två holmar, är uppen-
barligen en förkortning för *Märholmen el. dyl., innehållande ett 
dialektalt mär (mr) 'märr'. Holmarna ha väl varit betesplatser för 
ston. Jfr följ. 

Märrholmen Otterstads sn, Kållands hd marldikman. — Märholmen 
1740 KrA XXI: 57. ". F. led, är märr 'sto'. Holmen har tydligen varit 
betesplats för ston. Se Friberg, Studier, s. 40. Jfr föreg. 

Nakareholmen Torsö sn, Vadsbo hd n41carahakman, nialsara- Nac-
kare-. — Näkarsholmen 1759 Bergman, kartbil. Nakareholmen G nek. 

Härledningen av f. led, är obekant. Jfr Nakaren bland sjönamnen. 
Narren Rackeby sn, Kållands hd ndhan.— Narren nek. Ett skär. 

Namnet, som är best. sg. av ordet narr, korresponderar med Gäcken, 
som är namnet på ett närliggande skär (se detta). 

Nattholmen Forshems sn, Kinne hd någåkman. — Nattholmen 
nek. Namnet är kanske en förkortning för *Natthamnsholmen. Man 
kan vid holmen ha sökt s.k. natthamn, dvs. 'hamn eller annan ankar-
plats där fartyg övernatta' (SAOB N sp. 163). 

Nattstenen Forshems sn, Kinne hd ncitsten. — Nattstenen nek. •-•-, 
Ett skär, som ligger utanför Nattholmen, varom se föreg. Namnet är 
väl en förkortning för *Nattholmsstenen. Man kan ha haft stenen som 
riktmärke vid infarten till Nattholmen. 

Naven Otterstads sn, Kållands hd nipvan, ncivan. — Nafwen 1805 
1816 Warberg 1, s. LIV; 3:2, 151, 155 Naven G nek. e•-,  ö med fyr. 
Namnet är väl en förkortning för *Navholmen, vars f. led är ordet 
nav 'hjulnav', kanske åsyftande något nav- eller buckleliknande hos 
någon terrängformation på ön. 

Onsö Torsö sn, Vadsbo hd öttsa, kisat Onset. — Othensö 1371 11/8 
RAP or. Odensöö (a t.) Odensöön Odensöö (2 ggr) Odenszöö 1541 
G I:s reg. 13:240 Odensöö 1560 Rasmus Ludvigsson s. 64 Onsö 1629 
A. Bureus' ka Onsön omkr. 1650? P: 3 Onsöö 1655 P: 6 Onsöön 1689 
Felterus' ka Onsön 1702 P: 23 Ongsö e. 1744 P: 41 (11/2) Onsö 1749 
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P: 33 1759 Bergman, kartbil. Onsön 1772 P: 40 Onsö 1805 1815 War- 
berg 1: 124, 2: 172 G nek. 	F. led. är urspr. gen. av gudanamnet Oden. 
Jfr Torsö. Det alternativa uttalet Onset i ortsdialekten beror på att 
sedan det ursprungliga namnet i dialekten utvecklats till Onse (brisa), 
detta uppfattats som ett tvåstavigt neutrum av typen ställe, varefter, 
såsom icke sällan är fallet i ortnamn, den bestämda slutartikeln tillagts. 

Otterholmen. Inom länet finnas 2 holmar med detta namn, båda 
i Kållands hd: 1 Otterstads sn (3tarhåbnan, ötar-, 1 Rackeby sn b.tar-
håkman (Otter holme Eller Hangenäs öhn 1709 P: 166 (11/1) Otterön 
1784 KrA XXI: 29). Härtill kommer Otterholmarna Strö sn, Kållands 
hd 4tarhågmta (Otterholmarna nek). 	F. led. är västg.-dial. ot(t)er 
'utter'. 

Otterön Rackeby sn, Kållands hd b.tar4fna. — Otterö 1600t? P: 2 
Otterön G nek. 	Om f. led. se  föreg. 

Ottraholmen Undenäs sn, Vadsbo hd btrahirkmez. — öhn holmen 
1718 P: 29 Ottraholmen nek. •%, Holme i Vättern. F. led. i Ottraholmen 
är gammal gen. pl. av västg.-dial. ot(t)er 'utter'. F. led. i kartformen 
Ohn holmen 1718 är oklar. 

Ottraskären Undenäs sn, Vadsbo hd btrafckra, -§ctra. — Ottra- 
skären nek. 	Två holmar i Vättern. Om f. led. se  föreg. 

Peten Rackeby sn, Kållands hd p«an. 	Grund. Namnet kan 
enligt Friberg, Studier, s. 72, tänkas vara best. form av ett tillnamn 
Pete. En skutskeppare med namnet Hans Pete nämnes i ett rannsak-
ningsprotokoll från 1688 angående allmänningen Järna i Rackeby sn 
(se Vft III: 3-4, s. 80). 

Puken. Inom länet finnas åtminstone 3 öar med detta namn: 1 Tå-
dene sn, Kållands hd, 1 Böja sn, Vadsbo hd (Puken nek), 1 Karlsborgs 
sn, Vadsbo hd (Puken 1696 P: 21 1723 Tiselius s. 28 1744 P: 31 e. 1744 
P: 41 (11/2) G Pukön ek nek). Uttal: p4kan. ‘%-, Namnet är väl en för-
kortning för *Pukön eller *Pukholmen, innehållande sv. dial. puke 
'ond ande, djävul'. Jfr Trollholmen och Trollö (n) nedan. 

Pusten Rackeby sn, Kållands hd piktan. — Pusten 1709 P: 166 
(11/1) 1768 KrA XXI: 65 nek. e,' En ö. Namnet kommer enligt Friberg, 
Studier, s. 73, av att roddarna här måste pusta ut ett tag, när västan 
låg på. 

Påleskären Otterstads sn, Kållands hd pdarakra. — Pålskär nek. 
Där är gott om pålar efter en bro, som tidigare gått över sundet. 
Påvlarna Otterstads sn, Kållands hd Avla. — Påvelsgrund 1784 

KrA XXI: 35 Påfwelsgrundena 1805 Warberg 1: 120 Påvlarna G nek. 
Grund. Namnet är en förkortning för *Pdvelsgrunden, innehållande 
mansnamnet Pdvel. Se Friberg, Studier, s. 72. 

Rahästarna Amnehärads sn, Vadsbo hd Ahcktara.— Rahästskären 
Rahästens nordwestra udde Rahästskärets norra udde 1815 Warberg 
2: 136, 137, 139, 149 Rahästeskären ek G Rahästarna nek. ", F. led. 
är urspr. ordet rad. De långsmala skären ligga liksom i tre rader från 
norr till söder med längdriktningarna i väster och öster. S. led. är best. 
pl. av häst. Vad som här föranlett användningen av detta ord är ovisst. 
Möjligen ha skären ansetts likna simmande hästar. Jfr SOV 15:60 
angående holm- eller skärnamnet Hästen, samt Mod&r, Småländska 
skärgårdsnamn, s. 37. 

Rammholmarna Torsö sn, Vadsbo hd mimhakma. — Ramshol-
marna Ramholmen 1815 Warberg 2:207, 208 Rammholmarne ek 
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Rammhna G Rammholmarna nek. ", F. led. är urspr. fsv., sv. dial. 
ramn 'korp'. 

Rullaren se öjaren. 
Rågholmen, Lille, Store Torsö •sn, Vadsbo hd la, stka ketyltedfman; 

tillsammans Rågholmarna ykyhed•ma. — westra, östra Råholmen Rå-
holmarna 1815 Warberg 2:203, 239, 240 Råghna G Lilla, Stora Råg-
holmen nek. ", F. led. är sädesslagsnamnet råg, men anledningen till 
nainngivningen är obekant. Jfr följ. 

Rågö Tådene sn, Kållands hd &4_14, &ifithiSa Rågön. — Rogöö 1655 
P:5 P:7 Rugö 1741 KrA XXI: 58 Rågöö 1746 KrA XXI: 59 Rågö 1761 
P 226 (10/1) ek G nek. ", Om f. led. se  föreg. Anledningen till namn-
givningen är oviss. En meddelare uppger att man där brukade plocka 
ett gräs, som liknade råg. Uppkallelse efter det estniska Rågö är kanske 
icke alldeles utesluten. 

Rålingarna Halna sn, Vadsbo hd mihga, to;cinga. — Rålingarna 
nek. ", Skär. Namnets härledning är dunkel. 

Råskär Torsö sn, Vadsbo hd miPer. — Råskär G ek nek. ^' 
F. led. är oklar. Ordet rå i betydelsen 'gränsmärke; rågång' synes av 
sakliga skäl icke kunna komma i fråga. Kanske snarast rå 'sjörå'. 

Rädet, Lilla Torsö sn, Vadsbo hd leta thiclat. 	Härledningen av 
namnet Rädet är okänd. 

Räveln Tådene sn, Kållands hd ti,epva/. — Lille, Store Refweln 1768 
KrA XXI: 64 Räveln nek. ", Liten ö. Namnet är best. sg. av det i SOÄ 
1: 2, s. 14, anförda västgötska dialektordet rävel m. och f. 'rad av ste-
nar, stenhop, stenig ås'. Jfr följ. 

Rävlen Ransbergs sn, Vadsbo hd Avan. — Räveln nek. ", Grund 
i sjön öden. Namnet synes vara best. sg. av ett till västg.-dial. rävel 
(se föreg. namn) bildat *rävle m. med samma betydelse som nämnda 
ord, varom se Räveln ovan. Jfr beträffande ordbildningen Emil Olson, 
De appellativa substantivens bildning i fornsvenskan, s. 213 ff. 

Rödbena Otterstads sn, Kållands hd hilibha. — Rödbena nek. 
En udde. Namnet är väl en förkortning för *Rödbeneudden el. dyl., 
innehållande antingen fågelnamnet rödbena (Totanus calidris, en 
snäppa) eller det av Rietz (s. 526 b) från Närke anförda växtnamnet 
rödbena (Polygonum). 

Rö(d)skär. Inom länet finnas åtminstone 3 skär med ettdera av 
namnen Rödskär och Röskär: 1 Otterstads sn, Kållands hd hdctr (Röd-
skär nek), 1 Berga sn, Vadsbo hd och Mariestads stad, &lifter, hif5.,50 
(Röskären(a) 1815 Warberg 2: 168, 171 Rödskär nek), 1 -Torsö sn, 
Vadsbo hd nr4 jcer, thrkWa (Röskäret Rödskären 1815 Warberg 2: 185, 
186, 191 Rödskär G Röskär nek). ", F. led. är i samtliga fall flertydig. 
Den kan vara adj. röd med oviss syftning (rödaktig bergart eller röd-
färgat sjömärke?) eller ettdera av substantiven rör 'stenrör' eller 'vass-
rör' samt rös 'stenrös'. De båda senare alternativen äga giltighet, om 
namnen äro gamla, eftersom i så fall ursprungliga Rödskär, Rörskär 
och Rösskär böra ha sammanfallit i dialektuttalet. Jfr de på grund av 
uttalet uppenbarligen unga namnen Rörskär och Rösskär nedan. 

Röret Torsö sn, Vadsbo hd &b.rat. — Röret 1702 P: 23 1772 P: 40 
1815 Warberg 2: 199 G ek nek. ", Namnet är best. sg. av rör 'stenrör, 
stenrös'. Det låga skäret är betäckt med stenrös med en mur av sten 
runt omkring. 

Rörlingarna Beatebergs sn, Vadsbo hd mitga (1898-99): — Rör-
lings Holma 1696 P: 21 [Börlings holma 1759 Bergman kartbild Rö- 
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Ungarna G Rålingarna nek. 	Öar. Namnet är bildat till rör 'stenrör, 
stenrös' eller rör 'vassrör'. 

Rörskär. Inom länet finnas åtminstone 2 skär med detta namn: 
1 Amnehärads sn, Vadsbo hd itl5f:/:5*r (Rör Skier 1702 P: 62 Rörskär 1755 
P:36 nek), 1 Rackeby sn, Kållands hd 4.4443r (Rörskär nek). ^, I fall 
nr 1 är f. led. rör 'vass(rör)'. Enligt en uppgift från 1931 brukade man 
där torka vass. I fall nr 2 är betydelsen av rör oviss. 

Rösskär Amnehärads sn, Vadsbo hd itks§i§r. — Rösskär nek. ••••• 
Där är ett röse. 

Rören Amnehärads sn, Vadsbo hd hdva. 	Ett skär. Namnet är 
best. sg. av ortsdial. röv 'bakdel'. Jämförelsenamn. 

Salskär Forshems sn, Kinne hd sökkr, .9415,hid•man Salskärs- 
holmen. — Saleskäret 1815 Warberg 2:217 Salskär nek. 	F. led. är 
urspr. ordet sadel. Enligt Warberg 2:218 (jfr ovan) har skäret »på 
midten en hög sten, i form af en sadel». 

Saxholmen, Lille och Store Torsö sn, Vadsbo hd /da, störa scik.s-
hed-man. — Saxholmarna 1815 Warberg 2:198 L., St. Saxholmen G 
Lilla, Stora Saxholmen nek. 	F. led. är väl ordet sax i den ursprung- 
liga och säkerligen i flera gamla ortnamn, t.ex. by- och sockennamnet 
Gladsax i Järrestads sn, Kristianstads 1., ingående betydelsen 'sten, 
klippa' (jfr lat. saxum 'klippa'). 

Sibbern Amnehärads sn, Vadsbo hd Man. — Sibben 1690 P: 17 
Sibban 1702 P: 62 Sibberskäret 1815 Warberg 2: 159 Sibbern nek. ,•••• 
En holme. Namnet är troligen en förkortning för ett ursprungligt 
* Sig hbiorna (r) holmen eller * Sighbiörna (r) holmen, innehållande gen. 
av fsv. mansnamnet Sighbiorn, yngre Sighbiörn. Jfr det värmländska 
önamnet Sibberön (Sibberöö omkr. 1640), vilket SOV 15:63 antages 
innehålla samma mansnamn. 

Sidö Breviks sn, Kåkinds hd M. — Sidhöö (3 ggr) Siidhöö (2 ggr) 
Sidhöna vpa Sidhöne vp Sidhöne 1416 SDns 3: 198, 199 or. Sidhöö 1421 
DD suppl. s. 45 or. 1445 DN 16: 152 or. Sijöön 1655 P: 6 P: 8 [Sijlön 
1689 Felterus' kaj Sijd Öön 1696 P: 21 Sijöna 1702 P: 23 Sijdö(ö)n 
Sijd-ön 1723 Tiselius s. 28, 59, 110 Sidön e. 1744 P:41 (11/2) Sidö(n) 
Bohman s. 81 Sidö G Sidön nek. 	F. led. är adj. sid 'sid, låg, lågt- 
liggande'. ön är lågtliggande och slät. 

Sikasten(en) Lyrestads sn, Vadsbo hd sikaskn. — Sikastenen nek. 
"-‘ »Fiskesten». F. led, är gammal böjningsform av fisknamnet sik. 

Siken Forshems sn, Kinne hd sikan. — Siken nek. 	Ett skär. 
Namnet är väl en förkortning för *Sikskäret. Där fångas sik. 

Skarnsholme Värings sn, Vadsbo hd skar, Skarn; sköshakman, 
ska,shbkma, skans hökma. — Skarnsholme nek. 	Det ursprungliga 
namnet torde vara *Skarnholmen, som sedan förkortats till *Skarnen, 
uttalat *ska" varefter till detta bildats Skarnsholmen eller Skarns 
holme. Namnet innehåller ordet skarn 'smuts, träck', väl avseende 
träck från sjöfågel. Jfr Skethallen och Sketön nedan. 

Skenehallen Breviks sn, Kåkinds hd fbaheila. ,•-• Ett grund i Vät-
tern, bestående av en stor, platt sten. Namnets f. led torde vara kom-
positionsform av en motsvarighet till östsv. dial. skina 'skina; blixtra', 
no. dial. skina 'ge sken eller glans, göra glänsande', en avledning av 
fsv. skin, nsv. sken, fvn. skin 'sken, glans'. Betydelsen är väl här 
'skinande blank, blankslipad'. S. led. är best. sg. av västg.-dial. hall f. 
'berghäll; stor, flat sten'. 
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Skethallen. Inom länet finnas 2 skär med detta namn: 1 Amne-
härads sn, Vadsbo hd, 1 Vänersnäs sn, Åse hd. Uttal: fetheda. ,••• F. led. 
är västg.-dial. sket 'smuts, träck', säkerligen avseende träck från sjö-
fågel. Om s. led. se  föreg. Jfr följ. och Skarnsholme ovan. 

Sketö Torsö sn, Vadsbo hd 5id4 Skidö ä.; RO,5it.— Sketön nek. 
".• Om uppgiften, att det äldre dialektuttalet har namnformen Skidö, 
är riktig, vore väl namnets f. led urspr. sv. dial., däribland västg.-dial., 
skid n. 'gärdselstång, kluvet stycke av ett trä till gärdsle'. Namnet skulle 
väl i så fall innebära, att man på ön hämtat material till gärdselstänger. 
Det uppges emellertid, att holmen är sank och dålig och endast be-
vuxen med snår, varför denna förklaring blir osannolik. Namnen 
Sketö, om vars f. led se föreg., och det alternativa Skitö avse kanske 
här icke nedsmutsning av sjöfåglar utan holmens nyssnämnda ur nytto-
synpunkt dåliga beskaffenhet. 

Skraggen Torsö sn, Vadsbo hd skrågan. 	Ett grund. Enligt upp- 
tecknaren är namnet best. sg. av ett ord skragge skraga, som »lär vara 
en sorts sjöprick». Är väl samma ord som det av Rietz från Öster-
götland uppgivna skragge 'djävul'. 

Skratten Rackeby sn, Kållands hd skrdtan, skråan. — Skratten 
1816 Warberg 3:3 G nek. ", En ö. Namnet är urspr. antingen best. sg. 
av det av Rietz från Västergötland och Småland anförda skratte m. 
'narr, gäck, föraktlig person som väcker åtlöje', fsv., ä. nsv. skratte 
'tomte, vätte', fvn. skratti 'trollkarl', eller best. sg. av östsv. dial. skratt 
'gast, spöke; hin onde, djävulen'. Ön ligger invid ön Narren, varom se 
ovan. Jfr föreg. samt Puken och Trollö(n). 

Skräpplingen N. Kedums och Örslösa snr, Kållands hd skrcketgan. 
— Skräpplingen nek. En holme. Namnet är mångtydigt, och något 
tolkningsförslag, som skulle vara särskilt antagligt och förtjäna före-
träde framför andra, synes icke möjligt att framlägga. 

Skärpen se Skärpsten. 
Skärpsten(en) Breviks sn, Kåkinds hd frkrpstM. Binamn: Skärpen 

5drp2n. 	Skärpen är väl en förkortning för Skärpsten (en). F. led. i 
det senare namnet är oklar. 

Slanthall(en) Otterstads sn, Kållands hd jiönlihei 1(a). — Lilla, Stora 
Slanthall nek. ", Skär. F. led. kan enligt S. Friberg i NoB 1922, s. 67, 
vara antingen sv. dial. (Götaland) slant 'hal, glatt, slipprig' eller sam-
manhänga med verbet slanta 'fiska med slantdon'. 

Slätten Strö sn, Kållands hd ,910.an. 	Ett grund. Har enligt Fri- 
berg, Studier, s. 69, namn efter en slätprick och är väl alltså en för-
kortning för *Slättpricken, innehållande västg.-dial. slätter 'slät'. 
Jfr följ. 

Slättpricken Rackeby sn, Kållands hd ,91cbtprdsan. ••••• Ett grund. 
Här står en s.k. slätprick. Jfr föreg. 

Smacken Amnehärads sn, Vadsbo hd smålsa. — Smacken nek. 
En holme. Namnet är väl en förkortning för *Smackön, innehållande 
sockendialektens smack f. 'vik'. Holmen har tre markanta vikar. 

Snättjan Tådene sn, Kållands hd sncktja. — Snecka 1741 1746 
KrA XXI: 58, 59 Snettja 1816 Warberg 3: 11 Snättjan nek. En holme. 
Namnets härledning är obekant. 

Sohuvudet Otterstads sn, Kållands hd sO.hårat. — Sohufwudet 1768 
KrA XXI: 65 Sohufwud 1805 1816 Warberg 1: 121, 3:157 Sohuvudet 
nek. ,•••, Namnet, vilket på andra håll förekommer som benämning 
7 Skaraborgs Ilin XVII 
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dels på en udde, dels på ett berg (se SOV 11: 120), är ett jämförelse-
namn. 

Son Strö sn, Kållands hd sc_Sna.— Son nek. ^, Tillhör en grupp 
holmar och skär, av vilka de övriga kallas Galten och Grisarna (se 
dessa). Störst i gruppen är Son, minst Grisarna. Skämtsamt jämförelse-
namn. 

Spallingen Söne sn, Kållands hd spåbgan. 	Spallingen nek. 
Ett skär. Namnets härledning är okänd. Möjligen är det en bildning 
till det ord som ingår som förled i torpnamnet Spallingerud, Dals-Eds 
sn, Älvsb. 1. (S0Ä. 19: 23) och som i SOIX 1: 2, s. 73, tveksamt för-
modas vara ett personnamn. 

Spårön Strö sn, Kållands hd spi}nSa. — Spårön 1513 1514 Vft 
11: 8-9 s. 163, 164 regest från 1561 Sporön b. 1600t P:3 Spåröö 1655 
P:5 [Sparöö 1655 P:7] Sporön 1702 P:23 Spårön 1772 P:40 Spårrö 
1816 Warberg 3:2 Spårön G nek. 	Namnets f. led är oklar, enligt 
Friberg, Studier, s. 58, subst. spår, möjligen — i likhet med vad som i 
SOV 3: 52 alternativt förmodats beträffande f. led. i det värmländska 
lägenhetsnamnet Spårtorpet — avseende gamla jaktstigar. »Den skog-
bevuxna Spårön, som tillhört godset Lindholmen, har alltid varit rik på 
villebråd, och stora jakter, enligt traditionen även kungajakter, ha 
anställts här.» 

Stattala Otterstads sn, Kållands hd ståtdka; även Stattaln ståt4.W. 
— Statthaln 1772 KrA XXI: 53 Stattaln G Stattalarna nek. 	Namnnet, 
som tillkommer en rad små öar, som ligga ytterst i Ekens skärgård 
och äro särskilt utsatta för Dalbosjöns vågor, när västan ligger på, är 
oklart. Enligt Friberg, Studier, s. 37, är det ett ursprungligt *Statt 
hårda, vars f. led är imperativen statt 'stå' och vars s. led är plural-
form av adj. hård, som i ortsdial. heter Actk. Namnet vore enligt Friberg 
att jämföra med holmnamnet Statt stilla, varom se följ. 

Statt stilla Torsö sn, Vadsbo hd stat,,stila. 	En holme. Namnet, 
som betyder 'stå stilla', har oviss syftning. Jfr föreg. 

Stengårdarna Torsö sn, Vadsbo hd stinga, skgajheiktria. — Sten- 
gårdsh. G Stengårdarna nek. 	Skär. Namnet är best. pl. av ett appel- 
lativ *stengård 'stengärdsgård', motsvarande no. dial. steingard med 
denna betydelse. På skären äro stenrösen, som uppgivas vara gamla 
befästningar. 

Stenmalen Tuns sn, Åse hd stbmån. 	Ett grund. S. led. är best. 
sg. av ortsdial. male m. 'anhopning av kullersten o. dyl. i vatten'. 

Stöpekullen Breviks sn, Kåkinds hd stå.palull, stopakå6 	Grund. 
F. led, är väl kompositionsform av ett mot no. dial. stöypa 'nedstörta, 
stöta, kasta' svarande verb, här med intransitiv betydelse 'stupa (brant) 
ner'. 

Svart(e)skär. Inom länet finnas åtminstone 9 skär med detta 
namn: 1 Forshems sn, Kinne hd, 1 N. Kedums sn, Kållands hd, 1 Otter-
stads sn, Kållands hd, 1 Amnehärads sn, Vadsbo hd, 1 Berga sn, Vads-
bo hd, 1 Leksbergs sn, Vadsbo hd, 3 Torsö sn, Vadsbo hd. Uttal: svettfwr, 
svect(a)ger, satt(a)fctr. Äldsta namnform: Swartskiär 1690 P: 17 (Amne-
härads sn). ", Adjektivet svart, som är mycket vanligt i skärgårds-
namn, kan ha skiftande syftning: mörkt vatten, mörk skog, svart berg 
m.m. Se Mode.er, Småländska skärgårdsnamn, s. 83. 

Såteholmen Otterstads sn, Kållands hd sdtahidrman. — Såteholmen 
nek. 	F. led. är gammal böjningsform av fsv. såt f. 'försåt, bakhåll', 
sv. dial. sdt f. 'håll för jägare, där de sätta försåt', här i betydelsen 
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'fiskeplats'. Jfr sockendial. meta på såta och såtekrok 'krok att ta lake 
med om vintern genom hål i isen' samt no. dial. såt f. 'fiskeplats vid 
strandbrädden'. Se Friberg, Studier, s. 66. 

Säteriet Otterstads sn, Kållands hd scetan,ft, swtakisharnzan. — Säte-
riet 1768, 1784 KrA XXI: 65, 35 Sätteriet 1805 Warberg 1:100, 117 
Säteriholmen nek. 	Holme och ankarplats. Enligt Warberg 1: 100 
»den mest nyttjade hamnen». Om ett nu okänt hamnställe med samma 
namn i Lurö skärgård säger Warberg 1:4: »Denna hamn är .. den 
bästa uti skärgården, hwarföre den kallas Sätteriet». Enligt denna upp-
fattning av namnet skulle detta alltså vara best. sg. av ordet säteri och 
vara givet i berömmande syfte. Jfr emellertid ä. da. scetteri 'god plats 
till att ankra på', till verbet scette 'sätta' i betydelsen 'kasta ankar'. 
Enligt Danmarks Stednavne 2: 100, är det detta ord, som ingår i Scette-
riet, som är namn på ett grund i Strö Herred. Se Friberg, Studier, s. 71. 

Tavelgåsen Torsö sn, Vadsbo hd kayakggisa. 	Ett skär. F. led. är 
ordet tavla i betydelsen 'sjömärke'; jfr Friberg, Studier, s. 69. Skäret 
har tydligen från början hetat Gåsen, ett på flera håll förekommande 
namn, varom se ovan, varefter, sedan ett sjömärke blivit uppsatt, 
skäret fått sitt nuvarande namn. 

Tindringen Strö sn, Kållands hd tittdrzpdn, tivifigan. — Tindringen 
ek nek. 	En ö. Namnet är möjligen en bildning till verbet Undra, 
dock med oviss syftning. 

Torsö Torsö sn, Vadsbo hd hip. — yppa Torsöö 1483 8/7 RAP or. 
(a t.) paa Torsö 1491 14/5 U.U. or. på Torsön b. 1500t C 50: IX Torszöö 
på Toorsöön 1541 G I:s reg. 13:239, 322 på Tårszön på Tors (z) ön 1544 
G I:s reg. 16:321, 364 Torsöön 1560 Rasmus Ludvigsson s. 64 Torssö 
1626 A. Bureus' ka Torsöön 1650-70 P: 3 Tårssöö 1655 P: 6 Torsön 
1689 Felterus' ka Tohrsöhn 1692 P: 19 Torsön 1702 P: 23 Torszön 1723 
Tiselius s. 64 Torssö 1749 P: 33 Tors ön 1772 P: 40 Torssön 1773 
Fernow s. 355 Torsö G nek. 	Tidigast är önamnet betygat som 
sockennamn: Torsöö 1293 SD 2: 162 avskr. Thorsö före 1309 22/4 SD 
2:571 or. F. led, är gen. av gudanamnet Tor. Samma namn har tidigare 
burits av Kållandsö eller den nordvästra delen av denna ö. Se SOSk 
8:37 och 11:1, s. 124. Ett gudanamn ingår även i Onsö, varom se 
ovan. 

Trilleholme(n). Inom länet finnas åtminstone 3 holmar eller skär 
med detta namn: 1 Forshems sn, Kinne hd trgalOman (Trilleholms-
skäret nek), 1 Otterstads sn, Kållands hd trolahima (Trilleh. G Trille-
holme nek), 1 Amnehärads sn, Vadsbo hd trålaharman, trbla Trillan 
tHla Trillen (Trilleholmen 1815 Warberg 2: 140 nek). 	F. led. är väl 
gammal böjningsform av sv. dial. trilla f. eller trill f. 'trissa, rund 
skiva', avseende formen. Jfr även gårdnamnet Trilleholm i Ullervads 
sn, Vadsbo hd, varom se SOSk 11:1, s. 136. 

Trollholmen Otterstads sn, Kållands hd trillith.tman. — Trollhol-
men nek. ^, Om ett nu okänt Trollholmen i Torsö sn se Warberg 2:185. 

Trolltanden Undenäs sn, Vadsbo hd tridtåna. — Trolltanden nek. 
En holme. Namnets syftning är obekant. 

Trollö(n). Inom länet finnas åtminstone 4 öar med detta namn: 
1 Rackeby sn, Kållands hd triol, 3 Torsö sn, Vadsbo hd trida, 
Äldsta namnform: Trollön 1702 P: 23 (avser T. i Kalvö skärgård). 

Ullen Utby sn, Vadsbo hd åla. 	Ett grund i sjön Ymsen. Nam- 
nets härledning är dunkel. Jfr Ullholmen nedan. 
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lUllerholmen Rackeby sn, Kållands hd Alarhåkman. —  Ullerh. G 
Ullerholmen nek. 	Namnet är väl urspr. fsv. gen. Ullar av guda- 
namnet Ull. Egendomligt nog finnes i samma härad icke längre bort 
än drygt 8 km ytterligare en lokalitet med ett namn, vars förled urspr. 
utgöres av samma genitiv, nämligen byn Ullered (se SOSk 8:43) i 
Otterstads sn. 

Ullholmen Härlunda sn, Skånings hd 	man. 	F. led. är dun- 
kel. Jfr Ullen ovan. 

Vadholmen. Inom länet finnas åtminstone 6 holmar med detta 
namn: 2 Otterstads sn, Kållands hd, 2 Torsö sn, Vadsbo hd, 1 Tuns sn, 
Åse hd. Uttal: «charm», v4- (Otterstads och Tuns snr), «thakman (Torsö 
sn). Äldsta namnform: Waholmens (gen.) 1815 Warberg 2: 183. Jfr 
dessutom en av Friberg, Studier, s. 111 omtalad, sedan länge landfast 
holme Vadholmen i Rackeby sn, Kållands hd v4harman (Wadholmen 
1768 Waholmen 1784 KrA XXI: 64, 24). ", F. led. synes åtminstone i 
fem fall vara vad 'vadställe', då det om de ifrågavarande holmarna 
uppges, att man kan vada till dem, och detsamma synes gälla om den 
av Friberg, a. st. omnämnda holmen. I det återstående fallet skulle 
man alternativt kunna räkna med vad 'not'. 

Vadsboholmen Torsö sn, Vadsbo hd vcisbohddrman. —  Wasbo hol-
men 1505 6/11 E 16 s. 2 B 114 s. 77 avskr. 1500t Wadzboholmen (3 ggr) 
1505 6/11 Sahlgren, Skagershult, bil. s. 2, 3, 4 annan avskr. ^, Holmen 
är Vadsbo härads yttersta utpost mot Värmland. Därav namnet. 

Veten Torsö sn, Vadsbo hd  vbtan. —  Veten Weten 1815 Warberg 
2: 162, 175, 180 Vetön nek. •%, Namnet kan i formellt hänseende fattas 
på två sätt: antingen som ett ursprungligt Veten  eller som uppkommet 
av ett ursprungligt Vetön. I förra fallet är det best. sg., i senare fallet 
kompositionsform av ä. nsv.  vete  m. 'sjömärke, kummel', fvn.  vitt  m. 
'tecken, vårdkas', da. vede 'sjömärke'. 

Vetholmen Otterstads sn, Kållands hd  v«hidrman. —  Vetholmen 
nek. •-•-• Om namnets f. led se föreg. 

Vetskär Amnehärads sn, Vadsbo hd  vb.t5ckr. —  Wetskär 1815 War-
berg 2: 132, 134, 244 Vetskär G nek. ", Om f. led. se  Veten. 

Vetön se Veten. 
Vigeln Forshems sn, Kinne hd 'lim», vjjar. — Wingleholm 1655 

P: 7 Vingle holm 1689 Felterus' ka Wigelholmen 1815 Warberg 2: 220 
Vigerholmen G ek Vigeln nek. "d Holme. Namnets härledning är 
okänd. 

Vik N. Kedums sn, Kållands hd Ink. — Wijk 1746 1768 KrA 
XXI: 59, 64 Wik 1816 Warberg 3: 10. 	Namnet är en förkortning för 
*Vikholmen. Holmen har en djup vik på östra sidan. 

Vären Söne sn, Kållands hd 149111. — Våren nek. 	Nu landfast ö. 
Namnet kan fattas antingen som en förkortning för *Värholmen eller 
som uppkommet av ett ursprungligt *Värön, innehållande västg.-dial. 
väre 'vädur, bagge'. Jfr Friberg, Studier, s. 40. 

Yxneholmen. Inom länet finnas 3 holmar med detta namn, alla i 
Kållands hd: 1 Strö sn (Yxneholmen 1814 Lindskog 3: 165 nek), 1 Söne 
sn (oxneholmen nek), 1 Tådene sn (Yxno 1626 A. Bureus' ka öxne-
holm 1655 P: 5 P: 7 Yxneholma 1746 KrA XXI: 59 Yxneh. G öxne- 
holmarna nek). Uttal: hissna/ud-man. 	F. led. kan vara antingen fsv. 
gen. pl. yxna av oxe eller kompositionsform av västg.-dial. yxner 'back-
sippor'. Jfr Friberg, Studier, s. 38 samt J. Sahlgren därs. 
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Älgen Amnehärads sn Vadsbo hd dem. — Älgholmen 1690 P: 17 
Elgholmen e. 1744 P: 41 (11/2) 1815 Warberg 2: 156 Älgen nek. 
Namnet är en förkortning för Älgholmen, innehållande djurnamnet 
älg. 

Älgön. Inom länet finnas 2 öar med detta namn: 1 Finnerödja sn, 
Vadsbo hd c'ena (Älgöö 1655 P:6 Älgön 1702 P:23 Älgö 1772 P:40 
Älgön G nek), 1 Undenäs sn, Vadsbo hd ief,y4rta (Hälgööna 1696 P: 21 
Älgöhn 1744 P: 31 Älgön G nek). 	Om f. led. se  föreg. 

öjaren Forshems sn, Kinne hd klan. — Ögeren 1702 P: 23 Öjeren 
1772 P: 40 holmen Öija eller Rallarn Rollarholmen 1815 Warberg 
2:218, 219, 220 Rullaren G Öjaren nek. 	Tidigare ö, nu halvö. Har 
kallats både öjaren och Rullaren, det senare namnet indirekt bevarat i 
dialekten i hilcdckrat Rollaskäret (Rullareskäret 1815 Warberg 2:220), 
ett skär nordost om Rullaren. Båda namnens härledning är dunkel. 

Örnholmarna Otterstads sn, Kållands hd hhågfma.— örnholmarne 
1768 KrA XXI: 64 Örnholmen 1805 Warberg 1: 128 Örnhna G Örn- 
holmarna nek. 	Havsörnen har tidigare häckat där. 

Försvunna: 

Naddön Forshems sn, Kinne hd. — i Naddesten oc i Nadön 1509 
9/9 RAP or. •%, Förekommer i en uppräkning av råmärken för gården 
Årnäs. Namnet sammanhänger tydligen med det i samma urkund 
nämnda Naddesten (se belägget ovan), dock ovisst på vad sätt. I vilket 
fall som helst ingår här en motsvarighet till fvn. naddr 'stift; pil', no. 
dial. nadd 'liten spets eller kil; liten fisk', östsv. dial. nadd 'liten id'. 
Jfr det bekanta Naddö vid Vättern i Östergötland. 

Vadhaholmen Strö sn, Kållands hd. — Wadhaholmen 1454, 1505, 
1512 Vft II: 8-9 s. 162 och 164 regester från 1561. ^, F. led. är väl 
gammal gen. pl. av vad f. 'vad, fisknot' eller av vad 'vadställe'. Jfr 
Vadholmen ovan. 
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Alineö Bjurums sn, Gudhems hd akma .4. — Alme-ö 1824 VAH 1824, 
s. 456 not Almeö nek. 	Udde, tidigare ö. Namnet har uppenbarligen 
från början varit *Almö, en sammansättning, vars f. led är trädnamnet 
alm, sedan utvecklat till *Alme, varpå det på nytt sammansatts med ö. 

Barfoten Amnehärads sn, Vadsbo hd beyffitan. — Barfoten nek. 
', En udde i Vänern. Namnet är en förkortning, väl snarast för *Bar-
fotaviksudden, avseende den lilla viken söder om udden. Vattnet där är 
väl så grunt, att man kan gå barfota över. Jfr det nu försvunna värm-
ländska viknamnet Barfotaviken, varom se SOV 9: 127. 

Blåhallen Torsö sn, Vadsbo hd bk.hcika, bkeiltalseidan. — Blåhallen 
G Blåhallsudden nek. 	»Där är ett blått berg» enligt upptecknaren. 
Adjektivet blå i äldre ortnamn brukar betyda 'svart (blå), mörk', vilket 
är den vanliga betydelsen i fsv. Jfr följ. 

Blåhallsudden. Inom länet finnas 2 uddar med detta namn, båda 
i Torsö sn, Vadsbo hd: 1 (på österön) bkchalseiclan (Blåhallsudden 1815 
Warberg 2: 188 Blåhalls udd ek Blåhallen nek), 1 (å Hov; Blåhalls-
udden nek). ^, Om f. led. se  föreg. 

Borgen Amnehärads sn, Vadsbo hd Mya. 	En udde i sjön Ska- 
gern strax norr om gården Borgnäs. Namnet, vilket är best. sg. av 
ordet borg, fsv. borgh f., i samma betydelse 'terrass, höjdplatå med på 
ena sidan brant sluttning' som det motsvarande fvn. borg, ingår urspr. 
(i gen. sg. borghar) som f. led i gårdnamnet, som skrives Burghänäs 
1322, Borganes 1420 (se SOSk 11: 1, s. 8). Udden slutar med ett berg, 
som stupar brant i sjön. Lämningar efter någon befästning finnas icke. 

Börsnäs Ransbergs sn, Vadsbo hd bivicts. — Börsnäs nek. 
F. led. är oklar, möjligen urspr. gen. Birghis av fsv. mansnamnet 
Birghir. Utvecklingen av Birghis- till Börs- kan med större eller mindre 
säkerhet konstateras i flera västgötska ortnamn; se SOA. 7:1, s. 52, 
10:8, SOSk 4:16, 11:1, s. 27. 

Dalbostad Söne sn, Kållands hd des:d.bosta(n). 	Udde, som är 
gammal lastageplats för dalbor, dvs. inbyggare i Dalsland. S. led, är 
stad i betydelsen 'landningsplats' och motsvarar fvn. stgö f. med denna 
betydelse, no. dial. sto. Jfr Stadberget. 

Digerhuvud Sunnersbergs sn, Kållands hd deprhhva. — Digre-
hufwud 1754 P 196-4:3 Degerhuvud nek. e•-• F. led, är urspr. best. 
form av fsv. adj. digher, degher 'stor' (jfr nsv. diger). S. led. är ordet 
huvud i den i ortnamn ofta förekommande betydelsen 'bergig udde'. 
Se Friberg, Studier, s. 29. 

Draget Söne sn, Kållands hd drd,rat, drcg; även dritficlan Drag-
udden. — Draget 1740 1746 1772 KrA XXI: 58, 59, 53 Dragudden nek. 

Urspr. den yttersta delen av den långsträckta udden Främjan. 
Namnet är best. sg. av subst. drag i betydelsen 'ställe där man drar 
fartyg över ett näs eller genom ett grunt sund' och avser egentligen det 
tidigare sundet mellan udden Främjan och den numera landfasta ön 
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Första ö, där båtar vid lågt vattenstånd måste dragas igenom. Se Fri-
berg, Studier, s. 73. 

Flarkens räv Strö sn, Kållands hd flarkas,Ackv; även tbctva Räven. 
^, En kluven udde i den utvidgning av sundet mellan Kållandsö och 
fastlandet, som kallas Flarken (se detta bland sjönamnen). S. led. är 
västg.-dial. räv 'bakdel'. Jämförelsenamn. Se Friberg, Studier, s. 32. 

Främjan Söne sn, Kållands hd frimma; även sona frienva Söne 
Främja. — Fremmieud 1626 A. Bureus' ka Främja 1654 Ekeblad 1, 
s. 323 Främie Udde 1655 P:7 Fremie udde 1689 Felterus' ka Fremige 
udde 1772 P:40 Främjans udde 1816 Warberg 3:5 Fremjan glk. 
Äldre namn på den långsträckta udde, som nu kallas Hinden. Namnet 
är säkerligen såsom föreslås av Friberg, Studier, s. 61, not 4, best. sg. 
av ett subst. *främja med betydelsen 'det som skjuter fram', bildat till 
adv. fram liksom yta till ut. 

Gavel(n). Inom länet finnas 2 uddar med detta namn: 1 Otterstads 
sn, Kållands hd Ma?,  (Gemers-gafwel 1768 KrA XXI: 65 Gemmer-
gafwel 1805 Warberg 1: 104), 1 Torsö sn, Vadsbo hd gdvan, gåvan 
(Gaffeludden 1815 Warberg 2: 162, 177, 181 Gafveludden ek Gaveln 
nek). Namnet är samma ord som ordet gavel i den från svenska och 
norska dialekter kända betydelsen 'brant bergvägg', vilket är ganska 
vanligt i nordiska ortnamn. Se Friberg, Studier, s. 40; F. Hedblom, 
Gästriklands äldre bebyggelsenamn, s. 170 ff. Jfr följ. Förleden 
Gem(m)er(s)- på äldre kartor är sv. dial. gimmer f. 'honlamm'; se 
Friberg, a.st. 

Gaveludden Torsö sn, Vadsbo hd g4vakeiclan. 	Gafveludden ek 
Gaveludden nek. ^, Om f. led. se  föreg. 

Ginne Flistads sn, Vadsbo hd 	Uddar med lövskog vid 
sjön Osten. Namnet är väl en bildning, dock med oviss innebörd, till 
sv. dial., även västg.-dial. ginna 'stå emot, mota, hindra' (Rietz, s. 189 b). 

Glor Forshems sn, Kinne hd g Nr. ^, östra udden på ön Asparen 
i Vänern. Namnet är väl en förkortning för *Glorudden, innehållande 
sv. dial. glora 'glimma, lysa med liten låga; brinna dåligt; stirra, se 
stint', no. dial. glora 'glänsa, tindra; glo, stirra, göra stora ögon'. Nam-
net betyder väl 'udden där man står och tittar (ut över vattnet)'. Från 
udden har man fri utsikt över Vänern bl.a. mot Torsö och kring-
liggande öar. Jfr namn som Tittebergen (SOÄ 8: 287), Tittekulle (OGB 
3:219), Tittås (en) (SOV 8:91), Glanareåsen (SOV 9:160) m.fl. 

Gullberget Älgarås sn, Vadsbo hd gidbdria(t). 	På udden finns 
s.k. kattguld. 

Hammaren Hova sn, Vadsbo hd håntan. 	Bergig udde i sjön 
Skagern N gården Gudhammar. Namnet är best. sg. av sv. dial. ham-
mar m. 'stenig höjd'. 

Harnäs Enåsa sn, Vadsbo hd /Mut& — [Arenäs udd 1655 P: 6] 
Harnäsa udde e. 1744 P: 41 (11/2) [Arenäs udde 1749 P: 33] Harnäs-
udde 1759 Bergman, kartbil. [Arenäs Udde 1772 P: 40] Harnäsudden 
1815 Warberg 2: 156, 178, 181, 182 Harnäsudde G Harnäs udde nek. 

F. led. är väl kompositionsform av hare. 
linden Söne sn, Kållands hd hina. — Hinna 1746 Hinna ellr 

Främjan 1768 1772 KrA XXI: 59, 64, 53 Hinna Hinnaudden Hinna- 
eller Hinnaörs-refwet 1805 1816 Warberg 1: 109, 3: 5, 7 Hinden G nek. 
^, Ett näs i Vänern, enligt Friberg, Studier, s. 61, tidigare »den yttersta 
och största av de fem öar, som ligga i rad utanför den långsträckta 
udden Söne främja». Namnet, som är best. sg. av djurnamnet hind, 
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korresponderar med Hjorten, som är namnet på en mitt emot från 
Dalsland utskjutande udde (SOK 16: 178). Se Friberg a.st. Om namnet 
Främjan se i det föregående. 

Hors(e)näs. Inom länet finnas 2 uddar med detta namn: 1 örslösa 
sn, Kållands hd hipncts, 1 Hassle sn, Vadsbo hd hötsves, höptesocia(n) 
(Horsnäs udde e. 1744 P: 41(11/2) Horsnäsudden G Horsnäsu-dde nek). 

F. led. är sv. dial. hors 'häst'. 
Hännäs Tådene sn, Kållands hd hdtices. — Härenäs 1768 KrA 

XXI: 64 Hännäs nek. 	F. led. synes urspr. vara böjningsform av fsv. 
häri m. (bl.a. i äldre västgötalagen), biform till hare. 

*Klunnen se viknamnen Klunnen, Lille och Store. 
Kraekhall Torsö sn, Vadsbo hd kraka?, kräkhalsbcivat. ", Udde 

bestående av ett brant berg. F. led, är oklar. Sv. dial. krack 'bänk, 
ursprungligen av ett enda kluvet furuträ och då försedd med blott tre 
ben av själva träets grenar' synes icke ge någon rimlig mening. No. 
dial. krakk 'träpall, träbänk', som är samma ord, förmodas ingå i några 
norska gårdnamn, möjligen åsyftande höjder; se NG 6: 149, 10:450, 
12:221. 

Braket Söne sn, Kållands hd knikat. — Krakestena 1772 KrA 
XXI: 53. ", Den av rullstenar bestående yttersta delen av udden Hin-
den. Namnet skulle kunna vara best. sg. av ett f.ö. okänt ord *krak n. 
'rullsten', sammanhängande med den ordstam, som föreligger i mlty. 
kraken 'braka, knaka', mhty. krachen. Jfr klapper- i klappersten, som 
kan sammanhänga med verbet klappa, vilket från början är ljud-
härmande (jfr Hellquist, Et. ordb. s. 463). 

Lockörn Gösslunda sn, Kållands hd /Mån. — Lock örn 1740 KrA 
XXI: 57 Lockörn G. rs-,  F. led, är oviss, kanske ordet lock 'lockande', 
i så fall väl snarast beroende på att man där i jaktsyfte lockade till 
sig fåglar t.ex. med vättar. S. led. är best. sg. av sv. dial. ör m. 'grus, 
grov sand; sandgrund' m.m. Uddens jordmån är sand. Se Friberg, 
Studier, s. 57 f. 

Långe sand N. Vånga sn, Skånings hd laga-min. Stenig och sandig 
udde. 

Mulen Otterstads sn, Kållands hd mån. 	Namnet är best. sg. av 
ordet mule, som i norska ortnamn finnes använt om näs (NG, Indledn., 
s.68). 

Nabben. Inom länet finnas åtminstone 4 uddar med detta namn 
upptecknade: 1 Rackeby sn, Kållands hd, 1 N. Vånga sn, Skånings hd, 
1 Ekeskogs sn, Vadsbo hd, 1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd (Nabben nek). 
Uttal: nån. Dessutom upptagas på nek ytterligare 3 uddar med nam-
net Nabben: 1 Tiveds sn, Vadsbo hd, 1 Sandhems sn, Vartofta hd, 
1 Sals sn, Åse hd. "." Namnet är best. sg. av sv. dial. nabbe m. 'udde'. 

Näsudden, Näsön se Spetsnäset. 
Räven se Flarkens räv. 
Skabben Torsö sn, Vadsbo hd sleciba.— Skabben nek. 	Bergs- 

udde med skrovlig och ojämn mark. Namnet kan vara best. sg. av ett 
f.ö. obekant feminint *skabb eller best. pl. av ett ävenledes obekant 
likalydande neutralt ord. Det kan också vara en förkortning för ett 
med Skabb- som förled sammansatt namn. I vilket fall som helst torde 
det nära sammanhänga med no. dial. skabb m. 'stenig jord', även som 
ortnamn (se NG 1: 7), och skabbe m. 'svag förhöjning på marken med 
torr, tunn och stenblandad mylla'. 
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Skallstaudden Otterstads sn, Kållands hd skedstattc_lan. 	F. led. 
är urspr. ett appellativ *skallstad 'plats där man brukar anordna skall-
gång', om vars tidigare existens det på olika håll förekommande väst-
götska ortnamnet Skallstaden (SOIX 7:1, s. 27 a; Friberg, Studier, s. 57) 
synes vittna. Jfr följ. 

Skalludden Otterstads sn, Kållands hd skaklan.— Skalludden nek. 
••••• F. led. är väl, såsom antages av Friberg, Studier, s. 57, ordet skall 
i betydelsen 'skallgång'. 

Skavudden Otterstads sn, Kållands hd sk4v4dan, -itc_lan. — Skape-
näs udde 1655 P: 5 P: 7 Skopenäs udde 1702 P: 23 1772 P: 40 Skafudden 
1805 Warberg 1: 101 Skavudden nek. ^, F. led. i Skavudden är väl sv. 
dial. skav 'avskalad bark till foder åt kreatur'. Det på 1600- och 1700-
talskartorna förekommande namnet skall uppenbarligen läsas Skåpe-
näs. Jfr gårdnamnet Skåpenäs, Laxarby sn, Vedbo hd, Älvsb. 1., ut-
talat sktjpances (SOÄ 19: 68 f.) samt bynamnet Skåpanäs, Mårdaklevs 
sn, Kinds hd, uttalat shicpanco (SO.Ä. 7:2, s. 128 f.; om uttalet jfr 
J. KaMn i NoB 1920, s. 111 samt J. Götlind i SOik 20:1, s. 13). Man 
vill naturligtvis gärna tro, att de tre namnen urspr. äro formellt och 
även etymologiskt identiska. Två av namnen äro formellt identiska, 
medan det tredje, namnet i Kind, avviker i fråga om mellanvokalen. 
Om man vill upprätthålla tanken på ursprunglig identitet mellan nam-
nen, måste det sistnämnda ha vitsord framför de båda övriga, eftersom 
dialekter, vilka i appellativiska sammansättningar ha ett ursprungligt a 
som mellanvokal, i ortnamn ofta förete en försvagning av detta till e 
(a) Då nu förledens fsv. stamform tydligen är Sköp- skulle alltså nam-
nets fsv. grundform vara *Sköpanäs. I SOÄ 19:69 framkastas tanken 
på att f. led. kunde sammanhänga med »dial. orden skåpa, skopa (isl. 
och nyno. skopa) 'ta ansats, skutta', särskilt om djur». Sammanhang 
med detta verb har, om också med stor tvekan, antagits beträffande 
några norska ortnamn (se NG 1:373, 6: 115, 12:46). Sammanställningen 
är emellertid ur betydelsesynpunkt föga sannolik. Man synes i detta 
liksom i flera andra fall vara tvungen att vända sig till de västger-
manska språken för att finna en tillfredsställande förklaring. I forn-
högtyskan finns ett ord scof m. med betydelsen 'lada, skjul', växlande 
med scopf och återgående på urgerm. *skupa- resp. *skuppa-. De medel-
högtyska motsvarigheterna äro schof resp. schopf. I fornengelskan finns 
det liktydiga svagt böjda scoppa m. (urgerm. *skuppan-), neng. shop, 
motsvarande mhty. schopfe m., Ity. schupp, från vilket sistnämnda 
nhty. Schuppen 'skjul, lider' är lånat. F. led. i Skdpanäs kunde vara 
gen. pl. av ett med fhty. scof, mhty. schof etymologiskt identiskt fsv. 
*sköp. Skåpanäs vore då att i betydelsehänseende jämföra med de på 
nära ett tjugutal håll förekommande bebyggelsenamnen Bod (a) näs, 
Bo (a) näs (et) och Bunäs samt det åtminstone på ett håll existerande 
naturnamnet Bodnäs (SOV 9: 147). Alla dessa namn torde från början 
innehålla ordet bod (i gen. sg. eller pl.), i dial. även bud, fsv. bodh f. 
'bod, hydda, skjul'. Betydelsen hos bod i dessa namn kan vara växlande, 
men närmast har man anledning att tänka på 'fiskebod, sjöbod' (jfr 
SOV 2:41, 9: 147), och en liknande betydelse kan förmodas även för 
f. led. i Skåpanäs. 

Skäggenäs Torsö sn, Vadsbo hd jeegancts. — Skäggenäs udd ek 
Skäggenäs G nek. 	F. led. är ordet skägg i betydelsen 'utsprång, 
udde'. Jfr SOV 15:63 samt Skäggen bland terrängnamnen. 
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Smågan Amnehärads sn, Vadsbo hd smba. — Smågöarne ek 
Smågarna nek. r•-• En udde. De båda kartornas namnformer äro fel-
aktiga. Namnet, som är best. sg. av sv. dial. småga, smuga f. 'smal 
gång mellan tvenne hus', fsv. smugha f. 'smyghål', har här betydelsen 
'trångt sund' och tillkommer från början den trånga passage mellan 
Smågan och det s.k. Tvärskäret, vilken kallas Småghålet (se detta bland 
sundnamnen). Jfr det värmländska sundnamnet Smugan SOV 9: 128. 

Smörhättan Torsö sn, Vadsbo hd smiyhieta. — Smörhättans udde 
1815 Warberg 2:202 Smörhättans fyr G Smörhättan nek. 	Namnets 
innebörd är oklar. Jfr 0. Lundberg i Fataburen 1910, s. 206, OGB 
1: 172. 

Smörsnäsudden Torsö sn, Vadsbo hd smknwseiclan. — [Smorsnäs 
udde 1702 P: 23 Smorsnäsudde 1772 P: 40] Smörsnäsudden G Smörs- 
näs Smörsnäsudden nek. 	F. led. är oklar. 

Snesen Otterstads sn, Kållands hd snba. — Snesen nek. ", Är väl 
en förkortning för *Snesudden (jfr detta namn nedan). Det innehåller 
sv. dial. snes f. 'en i båda ändar tillspetsad stör eller stång, som sättes 
i marken för att uppbära sädesband till torkning på åkern; sädesskyl' 
m.m. Ordet snes åsyftar väl här en stake eller stör, upprest som sjö-
märke. Jfr de av Mod&r, Småländska skärgårdsnamn, s. 24 anförda 
namnen Staken om en udde och Stången om ett skär. 

Snesudden. Inom länet finnas åtminstone 3 uddar med detta namn, 
alla i Kållands hd: 2 Otterstads sn (endast den ena på nek: Snesudden), 
1 Strö sn (Snesudden nek). Uttal: s4st'Adan, -Man. 	Om f. led. se  föreg. 

Sniken Söne sn, Kållands hd snika. — Sniken 1768 KrA XXI: 64. 
Namnet är oklart. 

Spetsnäset Undenäs sn, Vadsbo hd sp4nos2(t). Kallas i orten Näs-
udden n.ckshcht eller Näsön 74.sdna. — Spädznäss 1502 D 12 fol. 139 
Späsnäs Udd 1718 P: 29 Spetsnäset G nek. ", Mycket långt, mot söder 
avsmalnande näs i sjön Viken, i sin nordligaste del genombrutet av 
Göta kanal. F. led. synes urspr. vara gen. av ordet spätt i hackspätt 
(fvn. sp&tr, ty. Specht). 

Stadherget Otterstads sn, Kållands hd stdbckriat. — Staberget 1767- 
68 KrA XXI: 65. 	En udde. F. led. är stad i betydelsen 'landnings- 
plats', motsvarande det liktydiga fvn. sto, no. dial. sto. Jfr Dalbostad. 
Där är Sunnegata bys lastplats. Se Friberg, Studier, s. 71. 

Viksnäs Osterplana sn, Kinne hd vilonces. r•-• Ligger V Sjöråsviken. 
Jfr följ. 

Viksnäsudden Björsäters sn, Vadsbo hd viksntesaddan, viksnastskjan. 
— Wixnäs vdde 1505 6/11 E 16 s. 2 Wignäs wdde B 114 s. 77 avskr. 
1500t Wigznäs Wigznäs heller och Wigznäs Vdde 1505 Sahlgren, Ska-
gershult, bil. s. 2, 3 annan avskr. Wijkenääs m. 1600t? P: 3 Wigg Nääs 
1659 P: 12 Wiknäsudde e. 1744 P: 41 (11/2) Wiksnäsudden Wiksnäs 
udde 1815 Warberg 2: 169, 201, 205, 212 Wiknäs-udden 1816 Warberg 
3: 159 Viknäsudde ek Viksnäsudde nek. ^, Udden begränsar i nord-
väst en bred vik av Vänern. Den ovan först nämnda av de båda dialek-
tala uttalsformerna innehåller som f. led gammal gen. *Viksnäsa av ett 
pluralt inbyggarnamn *Viksnäsar, bildat till Viksnäs, som var namnet 
på ett på udden beläget, numera försvunnet torp. Om dylika inbyggar-
namn se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Vintergävan eller Vintergäven Otterstads sn, Kållands hd vintar-
Ava. — Wintergiäfsudde 1729 Wintergiäfs Udden 1741 Friberg, Stu- 
dier, s. 68 (Wintergafsudden 1805 Warberg 1: 105). 	S. led. kan enligt 
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Friberg, Studier, s. 68, vara en substantivering av adj. sv. dial. gäv 
'utmärkt', i ortsdialekten använt om givande fiskeplatser, eller best. sg. 
av ett mot fsv. giät f. 'gåva' svarande ord. Namnet skulle då innebära, 
att det vid udden är gott vinterfiske. 

Försvunnet: 

Vadhanäs Karlsborgs sn, Vadsbo hd. — Wathanes 1222-1230 SD 
1:228 or. Namnet förekommer i en uppräkning av gränsmärken för 
gården Kråk i Mölltorps sn. Det motsvarar tydligen det i Vättern ut-
skjutande näs i Karlsborgs sn, vars yttersta del kallas Vanäs udde efter 
den 1819 i och för anläggandet av Karlsborgs fästning av kronan in-
köpta gården Vanäs (Vaenes 1540), som givetvis fått sitt namn efter 
läget på nämnda näs. Såsom påpekas i SOSk 11:2, s. 83, kan f. led. 
av sakliga skäl icke vara böjningsform (gen. pl.) av vad 'vadställe' 
utan är troligen i stället böjningsform av fsv. vadhi m. 'rågång', av-
seende rågången mellan hemmanen Vanäs och Sälleviken, vilken har 
gått tvärs över näset. 



Höjder 

Barnabergen Lugnås sn, Kinne hd kinabdria. — Barnabergen nek. 
F. led. är gammal böjningsform av barn, men anledningen till namn-

givningen är okänd. Jfr följ. 
Barnaberget. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta 

namn: 1 Lugnås sn, Kinne hd knabdriat, 1 Bäcks sn, Vadsbo hd 
(Barnaberget nek); ett *Barnaberg(et) ingår dessutom i Barnabergs-
kullen Lerdala sn, Vadsbo hd b4nabce,94/. ••••• Om f. led. se  föreg. B. i 
Lugnås sn säges i orten ha spår såsom efter en barnfot. Anledningen 
till namngivningen i det andra fallet är okänd. 

Barnekulle Jäla sn, Vilske hd banakida. — Barnökulle 1714 P: 27 
nek. ", Höjden belägen vid gränsmötet mellan Jäla, Grolanda och 
Eriksbergs snr. Enligt en sägen i orten begrovos under digerdöden pest-
smittade barn levande i kullen. Enligt en annan sägen lockade man 
vid samma tid ned ett barn i en där grävd grop i akt och mening att 
därmed vinna bot mot pestsmittan. Jfr Barnekullen i Dals-Eds sn, 
Vedbo hd, Älvsb. I. (SO.A. 19:225). Då höjden är omgiven av sank-
marker, är det sannolikt, att s. led. urspr. och i överensstämmelse med 
kartformen 1714 är subst. ö i dess i ortnamn mycket vanliga betydelse 
'upphöjning vid eller i sankmarker' och att sammansättning sedan skett 
med ordet kulle. 

Bergatutterna Tiveds sn, Vadsbo hd bieriatiftara. — Bergatutterna 
nek. 	S. led. är best. pl. av sv. dial. tutt m. 'mjölkhorn, napp; tapp, 
tofs', här med samma betydelse som det motsvarande no. dial. tutt m. 
'topp, spets'. 

Billingen Gudhems, Kåkinds, Vadsbo och Valle hdr bitan. — 
Billingh o. 1325 VGL s. 291 Billinger sl. 1300t, b. 1400t, o. 1470, si. 
1400t VGL s. 291 not 42 Billingen 1626 A. Bureus' ka 1637 Wismenius 
s. B 3 m. 1600t Diarium Gyll. s. 22 1654 Vft 1:3, s. 46 1655 P: 4 P: 8 
1689 Felterus' ka 1702 P: 23 1705 P: 24 1746 Kalm. s. 27 1747 Linné, 
Wästgöta-resa, s. [I] 1772 P:40 1773 P:41 (11/1) P:42 1807 P:54 G 
ek nek. 	Namnet är best., urspr. obest. form av sv. o. no. dial. billing 
'tvilling', fvn. billingr, och åsyftar bergets tvekluvna beskaffenhet. Se 
A. Noreen, Spridda studier 3:120. Berget är genom en dalsänka från 
Våmb i Kåkinds hd till Varnhem i Valle hd delad i en nordlig större 
och en sydlig mindre del. 

Björn(e)berget. Inom länet finnas åtminstone 2 berg med detta 
namn: 1 Gillstads sn, Kållands hd bikab(krjat, 1 Flo sn, Äse hd b»192-
bchrjat (Björnberget nek) ; dessutom Björnebergen i Firmerödja sn, Vads-
bo hd bjhabdria. Jfr Stora Biörnbärg, -berg 1689 P:14 i Vinköls sn, 
Skånings hd. 	F. led. är djurnamnet björn. 

Blyberget örslösa sn, Kållands hd bkgb&rjat. F. led. är väl ordet 
bly, men syftningen är obekant. Kanske -åsyftas en blyliknande färg-
nyans. Jfr holmnamnet Blyhallen ovan. 
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Blåberget. Inom länet finnas åtminstone 4 höjder med detta namn: 
1 Amnehärads sn, Vadsbo hd bkeibdrjat (Blåberget nek), 1 Lyrestads sn, 
Vadsbo hd bkeibcbrjat (Blåberget nek), 1 Särestads sn, Åse hd (Blåberget 
nek), 1 Tuns sn, Åse hd ~doa t (Blåberget nek). 	F. led. är adj. 
bld, som i fsv. även betyder 'svart, mörk'. Om berget i Lyrestads sn 
upplyses, att »där är ett blåfärgat berg». 

Bobergen Malma sn, Viste hd Mera. 	Boberg(et) är ett ort- 
namn, som förekommer flerstädes, både som naturnamn och bebyg-
gelsenamn. F. led. är flertydig och kanske urspr. icke densamma i alla 
namnen. Den kan vara subst. bo  antingen i betydelsen 'bostad, gård' 
eller i betydelsen 'bo för vilda djur', den kan vidare urspr. vara ordet 
bod, och den skulle möjligen, såsom föreslås av Sahlgren, SOH 1: 156, 
kunna tänkas urspr. vara gen. pl. av det som s. led i sammansättningar 
förekommande fsv. -boe 'inbyggare, invånare' i samma betydelse som 
fvn. bergbtli 'jätte'. Jfr följ. 

Boberget. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta namn: 
1 österbitterna sn, Laske hd bdbariat, 1 Främmestads sn, Viste hd bin-
barjat; dessutom i Bobergskullarna i Särestads sn, Åse hd b6beejloila 
^- Om f. led, se föreg. 

Bonden, annat namn på Kinnekulle. — Bonden 1768 beskr. till 
kartan KrA 2:64. 	I den nyssnämnda beskrivningen till sin karta 
över Vänerns västgötadel berättar lantmätaren Mattias 	»En 
widskeppelse hos Sjöfarande är, at de under seglande ej wåga nämna 
Kinnekulle utan kalla honom bonden af fruktan at blifva förolyckade 
eller at något farligt wäder då skall upkomma». Namnet är alltså ett 
s.k. noanamn, dvs, en omskrivande benämning på något som anses vara 
tabu, dvs. heligt, och i denna egenskap farligt att nämna vid dess rätta 
namn. Se Friberg, Studier, s. 129, som meddelar, att Bonden ännu på 
1930-talet användes om Kinnekulle bl.a. av fiskarna på Kållandsö. 
En variant av detta noanamn på Kinnekulle har före Friberg uppmärk-
sammats av Sahlgren, som i NoB 1915, s. 134, erinrar om att i en 
gradualavhandling av B. Österplan »De Kinnakulle» 1699 omtalas, att 
sjöfarande i Vänern varken tordes se på eller nämna Kinnekulle av 
fruktan för de »sylvaner» och »fauner», som uppehöllo sig där, utan, 
om de någon gång nödgades tala om berget, kallade det för Kirma-
Bonde, samt att gamla gubbar berättat, att personer, som farit förbi 
och vanvördigt talat om berget, gjort skeppsbrott och krossats mot 
klipporna. 

Borgahall. Inom länet finnas åtminstone 2 berg med detta namn, 
båda i Vadsbo hd: 1 Bergs sn (Borgehall 1786 P: 46 (107/2, 107/4) 1807 
P: 54 nek), 1 Lerdala sn. Uttal: barjalgil. ,•••• F. led, är gammal böjnings-
form av ordet borg. S. led. är västg.-dial. hall 'berghäll', här i betydelsen 
'brant berg'. Om nr 1 uppges, att det mycket väl kan ha använts som 
borg i ofredstider och att tjuvar lära ha bott i en grotta i berget. Nr 2, 
som ligger på den gamla allmänningsskogen Klyftamon, synes ha varit 
en försvarsplats. Rester av en fornborg finnas. 

Borgundaberget Borgunda sn, Gudhems hd binabeerjat. — Borna 
bärg 1644-47 P2: 77 Borna Berg 1655 P: 8 Bornaberg 1702 P: 23 
Borgundaberg 1746 Tuneld s. 189 Bornaberget 1772 P: 40 Borna Berget 
1773 P: 41 (11/1) P: 42 Borgundab. G Borgundaberget nek. 	Har 
namn efter byn Borgunda vid foten av berget. Bynamnet innehåller 
bergets gamla namn, som egentligen är ett på flera håll i Norden före-
kommande urgammalt ord för '(högt) berg', urspr. en substantivering 
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av ett adjektiv, motsvarande det fornindiska adjektivet brhcint- 'stor, 
hög'. Berget som är ett av Falbygdens bekanta platåberg, är delvis 
brant och svårtillgängligt och har en höjd över den omgivande mark-
nivån av 80-90 meter. Se Hj. Lindroth i NoB 1918, s. 49 ff; Lundahl, 
Falbygden, s. 34. 

Brakelund Hasslösa m.fl. snr, Kinnefjärdings hd brakaleith br4kaldin 
(Brakelund nek). 	Delvis skogbevuxen moränkulle. F. led. är oklar, 
möjligen sv. dial. brake 'brakved' (Rhamnus frangula). 

Bredareberget. Inom länet finnas åtminstone 3 höjder med detta 
namn: 1 Dala sn, Gudhems hd, 1 Kälvene sn, Vartofta hd, 1 Suntaks sn, 
Vartofta hd. Uttal: brOrabc'erjat. 	F. led. är adj. bred med i ortnamn 
icke ovanlig utvidgning med -are, varom se L. Alfvegren, r-genitiv och 
are-komposition. 

Brunnhemaberget Brunnhems m.fl. snr, Gudhems hd; även i 
Valle hd bråntonabcfroat, brzitytma-. — Brunumma Bergh 1659 P: 9 
Brunnuma Berget 1773 P: 42 Brunnhemsberget G Brunnhemaberget 
nek. 	F. led. är gammal gen. pl. av ett till by- och sockennamnet 
Brunnhem (brham ä., briznam y.) bildat inbyggarnamn *Brunnhemar. 
Om dylika inbyggarnamn se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Bäsingen Larvs sn, Laske hd ksigan. — Binamn: Larva bäsing 
(R. Ljunggren hos N. Beckman i NoB 1919, s. 28). 	En kulle, troligen 
en gravhög. Namnet är tydligen best. sg. av det på ett ställe i äldre 
västgötalagen förekommande ordet bäsing (ack. sg.), som av Schlyter 
i ordlistan till hans utgåva av västgötalagarna, s. 377, med frågetecken 
upptages som ett bäsin ger m. Betydelsen synes, såsom Schlyter fram-
håller, vara 'kulle', men ordets härledning är okänd. Om den i formellt 
avseende närliggande tanken på en avledning av ordet bås, som dock av 
betydelseskäl förefaller svår att upprätthålla, se N. Beckman i NoB 
1919, s. 30 ff., E. Elgqvist i Fornvännen 1928, s. 112. Jfr Bäsingen 
bland namn på sluttningar. 

Danåsen Åsle sn, Vartofta hd «aids». — Danåssen 1687 kb Dan-
åsen 1811 Salander, s. 164. ^, F. led. är urspr. Dana-, gammal gen. pl. 
av folknamnet daner 'danskar'. Namnet är ett minne från något av 
danskarnas många krigståg i dessa trakter. Se Salander ovan a.st. Den 
av I. Lindquist i NoB 1927, s. 132, hävdade meningen, att *Dan skulle 
ha varit ett gammalt namn på den dal, som upptages av Åsle mosse och 
att detta namn från början varit ett appellativ med betydelsen 'sänka', 
är uppenbarligen felaktig. Jfr Sahlgren i NoB 1953, s. 19. 

Fjällen 0. Gerums och Varvs snr, Vartofta hd fldlcc. ,•••• Diabas-
branterna på Varvs- och Gerumsbergen. Namnet är best. sg. av västg.-
dial. fjäll n. 'sten, berggrund, berg (i geologisk mening) ; högt och 
brant berg'. 

Fjället Åsle sn, Vartofta hd fjcm. 	En sandstensbrant. Om nam- 
net se föreg. 

Flåget. Inom länet förekommer detta namn på 2 håll: 1 Bärebergs 
sn, Viste hd, 1 Flo sn, Åse hd. Uttal: NJA. 	I förra fallet avses ett 
brant fristående berg, i det andra bergsstupet (diabasbranten) av 
Hunneberg. Namnet är best. sg. av västg.-dial. flåg n. 'brant bergsstup, 
klippa'. 

Flåberget Tängs sn, Åse hd fkOckriat. 	Berghäll. F. led. är 
sockendial. flå 'platt, flat'. Berghällen är platt och bra att gå på. 

Fläskaberget. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta 
namn: 1 Hassle sn, Vadsbo hd flchykabwrjat, 1 Malma sn, Viste hd 
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firkkabarjat. F. led. är väl gammal böjningsform av fläsk, men anled-
ningen till namnet är okänd. Det finns ett stort antal höjdnamn med 
Fläsk- som f. led. Jfr B. Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums-
och Ronnebyån, s. 66; SOÄ 7: 1, s. 103, 7:2, s. 283; SOV 9: 159; OGB 
4: 108; SOSk 13: 120, 151, 173. Jfr det på två håll förekommande norska 
gårdnamnet Fleska'sen NG 6: 118, 9: 115. I allmänhet har man antagit, 
att det är ordet fläsk, som ingår i dessa namn och att betydelsen är 
berömmande, avseende god jordmån, eller skämtsamt ironisk; jfr t.ex. 
NG a.st. Icke övertygande äro de försök, som gjorts av Hj. Lindroth i 
Fornvännen 1915, s. 7, och av B. Ohlsson ovan aa, s. 67, att 'tyda 
Fläsk- i ortnamn på annat sätt: som 'flik, ett stycke av bestämt ut-
seende' resp. som 'flat häll'. 

Fårdalsberget se Gerumsberget. 
Gastaberget Bjurbäcks sn, Vartofta hd gådabdrjat. ,••• Ett berg 

med räv- och grävlingslyor nära gården Gaståsen, som skrives Gastås 
1570 (se SOSk 13: 28), vilket alltså är bergets ursprungliga namn. Det 
nuvarande bergnamnets f. led är antingen gammal gen. av ett till Gastås 
bildat inbyggarnamn *Gastar — se om dylika bildningar Göpaberget 
nedan — eller en förkortning för *Gaståsa, gammal gen. av ett in-
byggarnamn *Gaståsar; om bildningar av sistnämnda typ se Brunn-
hemaberget. I vilket fall som helst ingår här ordet gast 'spökväsen', 
i sv. dial. även namn på kattugglan. Jfr följ. 

Gast(a)kullen. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta 
namn: 1 Strö sn, Kållands hd gktakdal, 1 Habo sn, Vartofta hd gits,ta- 
kicbm. 	Om f. led. se  föreg. 

Gerumsberget Ö. Gerums, Mularps m.fl. snr, Vartofta hd .nramska-
bdrjat Gerumskaberget, ,grtortabcbriat Gerumaberget. Binamn: Fårdals-
berget Ridas,bckept. — Geremäbiärgh o. 1325 VGL s. 291 Geremabärgh 
sl. 1400t VGL s. 291, not 35 [Goremabergh o. 1470 VGL s. 291, not 36] 
Fåredalsberg o. m. 1600t? P: 3 [Faredalsberg 1772 P: 40] Fåredahls 
Bergen 1773 P: 42 Fåredals-Bergen 1793 Tuneld 2:200 Gerumsberget 
G nek. ^, Namnet efter by- och sockennamnet Gerum, fsv. Gerem. Det 
fsv. Geremä-, Gerema-, som motsvaras av det nutida dialektala Geruma-
är gen. pl. av ett till bynamnet bildat inbyggarnamn *Geremar. Om 
dylika bildningar se Brunnhemaberget. Även det dialektala Gerumska-, 
som formellt motsvarar det fsv. Geremskä i Geremskä kirkio 1404 
(SOSk 13:82), torde böra fattas som gen. pl. av ett inbyggarnamn 
(se Lundahl i NoB 1937, s. 37 ff.). Binamnet Fårdalsberget som egent-
ligen är namn på den till gården Fårdala i Äsle sn (SOSk 13:258) 
hörande delen av Gerumsberget, användes även om Varvsberget (se 
detta). 

Get(a)ryggen. Inom länet finnas åtminstone 20 höjder med detta 
namn. Uttal: ,glatt,ågan i alla socknar utom i Tived, som har -14g9j. 
Äldsta namnformen är: Gettha righen 1491 10/8 U.U. papp avskr. r•-• 
Jämförelsenamn. Alla höjderna ha mer eller mindre skarpt markerade, 
vassa ryggar. 

Gisseberget Ö. Gerums, Skörstorps och Hångsdala snr, Vartofta hd 
jeobasv, jgabctv. — Geseberg 1655 P:8 Gisseberg 1772 P:40 1773 
P: 42 Gisseberget G nek. "i F. led, är dunkel. 

Granberget Kungslena och Tiarps snr, Vartofta hd grOchjat. 
Binamn: Kungslenaberget kogsknabc'erjat. — Lenboabiärgh o. 1325 VGL 
s. 291 [Lönbobyärgh b. 1400t] Lena bärgh si. 1400t VGL s. 291, not 38 
Kongslena Bergh 1714 P: 28 Kongslena bärget 1747 Linné, Wästgöta- 
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Resa s. 71. 	Utgör norra delen av Varvsberget. Bergets äldsta namn 
är fsv. Lenboabiärgh. F. led. är gen. pl. av ett inbyggarnamn *Lenboar, 
bildat av det gamla by- och sockennamnet Lena, nu Kungslena, varom 
se SOSk 13: 145, 146. S. led. är fsv. biärgh 'berg'. Det nyare namnet 
Granberget beror på att man i relativt sen tid planterat gran på berget. 

Gudaberget Valstads sn, Vartofta hd gtcabc'erjat. — Guaberget nek. 
En sedan början av 1900-talet uppodlad ganska betydande höjd-

sträckning. Där skall enligt ortstraditionen en kyrka fordom ha blivit 
påbörjad men aldrig färdigbyggd, därför att trollen varje gång revo 
ned den om nätterna. Ända in på 1920-talet har man där eldat påsk-
eldar. Namnets f. led är gammal gen. pl. av ordet gud, fsv. gudh, i 
betydelsen 'hednisk gud', växelform till fvn. go5 n. (det ursprungliga 
genus) och m. 'gudomligt väsen; Gud'. Namnet betyder 'det åt gudarna 
helgade berget' och härrör alltså från hednisk tid. Jfr följ. 

Gudareberget Kvänums sn, Skånings hd gigtrabdwat. 	Har tyd- 
ligen urspr. haft samma namn som föreg. (se detta), alltså *Gudaberget, 
varefter f. led. utvidgats med det i ortnamn ej sällan förekommande 
-are, varom se Bredareberget ovan. Dialektuttalet är °ursprungligt. 

Guldberget, Gullberget. Inom länet finnas åtminstone 6 berg med 
detta namn: 1 Bjurums sn, Gudhems hd (Gullberget nek), 1 Hornborga 
sn, Gudhems hd giflbcfrciat?, gittbdrjat?t (jfr Vft III: 7-8, s. 93 ff.; Gull-
berget senare hälften av 1500t därs., s. 94 avskr. Guldberget 1636 Sv. 
Riksrådets prot. 6: 12), 1 S. Fågelås sn, Kåkinds hd g1beerjat (Gull-
berget nek), 1 Strö sn, Kållands hd giclbieriat, 1 Mölltorps sn, Vadsbo hd 
(Gullberget nek), 1 Härja sn, Vartofta hd giklbckriat (Gullberget 1816 
Lindskog 5: 228). r•-• Guldberg (et), Gullberg (et) och Gullberga före-
komma flerstädes som ortnamn. F. led. är ordet guld, gull, vilket före-
kommer som f. led även i många andra ortnamn. Syftningen är varie-
rande. Det kan åsyfta verklig eller förment förekomst av guld — så 
troligen beträffande Gullberget i Hornborga sn, varom se H. Nelson i 
Vft III: 7-8, s. 93 ff. — eller på en guldliknande stenart, kanske även 
på något annat, som ger en gul färgton. Det kan ha en berömmande 
innebörd, avseende god jordmån, givande fiske m.m. Vidare kunna 
namn med Gull- som f. led, vara inställsamma s.k. noanamn, där gull 
avser att blidka de farliga makter, som man trott vara förbundna med 
respektive lokaliteter, något som framhållits av Sahlgren i NoB 1915, 
s. 133, not 2, samt 1935, s. 56 ff. Slutligen kan Gull- i vissa fall ha 
uppstått av äldre Gudh-; se härom E. Noreen i NoB 1921, s. 52 ff. Se i 
övrigt om gull i ortnamn Hj. Lindroth, Ortn. på -rum, s. 114 f., och i 
SIOD 1: 86, OGB 2: 11, Th. Andersson, Svenska häradsnamn, s. 236 ff. 
Jfr följ. 

Gullhögen Sparlösa sn, Viste hd ghtan. ^, Om f. led. se  föreg. 
S. led. är best. sg. av subst. hög antingen i betydelsen 'gravhög' eller 
'höjd'. Jfr gårdnamnet Gullhögen, Våmbs sn, Kåkinds hd, förmodligen 
från början avseende en numera bortodlad gravhög. Namnet skrives 
Gule högen 1564, och f. led. synes alltså urspr. ha varit best. form av 
adj. gul, möjligen avseende gula blommor; se SOSk 7:108. 

Gullkullen Hova sn, Vadsbo hd gikkktg. Om f. led. se  Guldberget. 
Göpaberget Utvängstorps sn, Vartofta hd jil.paNkriat. 	Då berget 

ligger å gården Göparuder är det tydligt, att ett sammanhang råder 
mellan namnen. På grund av mellanvokalen kan det dock icke vara 
fråga om ett direkt sammanhang. Gårdnamnet, som tidigast är betygat 
1783, uttalas nämligen i genuin dialekt 0,pah4t, motsvarande ett riks- 
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språkligt Göperydet (se SOSk 13:214). F. led. är gammal böjningsform 
av den äldre ortsdial. och andra äldre sv. dial. göpa f. 'lodjur'; jorde-
böckernas Giöpa- G(j)öpa- äro felaktiga former. Problemet får sin 
lösning genom antagandet, att f. led. i bergnamnet är gammal gen. av 
ett till gårdnamnet bildat inbyggarnamn *Göpar. Detta är visserligen 
icke känt genom någon uppteckning — endast ett singulart inbyggar-
namn i best. form, Göpen JO,pan, är upptecknat — men rimligheten i 
och för sig av ett sådant antagande framgår klart av ett parallellfall 
som det ovan bland sjönamnen upptagna Bänglasjön (se detta), vilket 
uppenbarligen som f. led innehåller kompositionsform av ett till torp-
namnet Bängelsruder bildat inbyggarnamn *Bänglar. Ett annat exempel 
erbjuder det i SOSk 7:67 beträffande f. led. oförklarade Spännahult 
spienahiat namn på en hemmansdel av gården Spännef alla spi-gaffla 
i Kyrkefalla sn, Kåkinds hd. F. led. i Spännahult är utan tvivel gammal 
gen. av ett till gårdnamnet bildat inbyggarnamn *Spännar. 

Halleberg Vänersnäs sn, Åse hd, och V. Tunhems sn, Väne hd, 
Älvsb. I. halabdry. Kallas vanligen Berget bdrjat. — Haal o. 1325 VGL 
s. 291 Hall o. 1640 Diarium Gyll. s. 23 Hallebergh 1654 Vft 1: 3, s. 46 
Hall 1746 Kalm s. 63 Hallebärg, Hall (2 ggr) Hall- eller Hunnebärg 
1747 Linné, Wästgöta-Resa, företalet samt s. 77, 217 G nek. ". Det 
ursprungliga namnet är fsv. Hal, vilket är ordet hall 'häll', fsv. hal 
'häll, sten', fvn. hallr 'sten', västg.-dial. hall 'berghäll; stor flat sten', 
här i kollektiv betydelse 'stupen, branterna', avseende bergets tvär-
branta 'sidor'. Jfr SOÄ 12: 162. 

Hattåsen Bjurbäcks sn, Vartofta hd, samt i Älvsb. och Jönk. 1. — 
Hattas o. 1325 VGL s. 290 Hattaras 1331 SD 4:224 or. [Hattäräaas 1335 
SD 4:450 or.] Hatteraas si. 1300t, b. 1400t, o. 1470 VGL s. 290 not 4 
Hattåsen G nek. ^, Namnet synes från början avse en höjdsträckning 
i Strängsereds sn i Älvsb. 1. och sedan kommit att användas om en 
stor del av höglandet, särskilt norrut till Kölingareds sn (SOÄ 10: 284). 
F. led. är ordet hatt, fsv. hatt er, gen. sg. hattar, här i den betydelse 
'bergstopp', som ordet har i många ortnamn (SOÄ a.st.). 

Himlakullen N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd hbmlakill. 	F. led. är 
gammal gen. pl. av himmel. Ordet användes förr ofta i pluralis i 
religiöst språk. Namnet betyder den 'himmelshöga kullen' och är 
skämtsamt ironiskt. Jfr följ. 

Himmelsberget. Inom länet finnas åtminstone 3 höjder med detta 
namn: 1 Varnhems sn, Valle hd (Himmelz berg 1659 P: 9 Himmels-
berg 1746 Tuneld s. 189 Himmelsberget ek), 1 Suntaks och Ottravads 
sur, Vartofta hd (Himmelsberget nek), 1 Vartofta-Åsaka sn, Vartofta 
hd. Uttal: hkmalsbektvat. 	F. led. är gen. av himmel. Namnet betyder 
'det himmelshöga berget' och är skämtsamt ironiskt. Jfr Himmelsberg 
i N. Åsarps sn, Redvägs hd, Älvsb. 1. (SOÄ 10: 287) samt det bekanta 
danska Himmelbjerget. Jfr även föreg. 

Hovet Gudhems sn, Gudhems hd hdvat. ^, En numera helt upp-
odlad höjd i Jättene bys område. Höjden torde vara den högsta punkten 
i byn. Där brukade man förr elda påskeldar. Namnet är best. sg. av en 
motsvarighet till no. dial. hov n. 'förhöjning, liten hög'. 

Hundakullsbaeken Torbjörntorps sn, Gudhems hd hiplakslsbcikan. 
Kulle och åker. Namnets f. led är gen. av ett ortnamn *Hundakullen. 

Om f. led. i detta se följ. 
Hunneberg Flo sn, Åse hd, samt N. Björke och V. Tunhems snr, 

Väne hd, Älvsb. 1. hunabdri, -bår). — Hundabiärgh o. 1325 VGL s. 291 
8 Skaraborgs Idin XVII 
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Hwndaberg 1435 SMR nr 309 avskr. Hwndaberg 1461 17/8? RAP or. 
Hundeberg 1587 Vadstena ä. tbr, s. 123 or. Huneberg 1626 A. Bureus' ka 
Hunneberg o. 1650? P: 3 Hundberg 1650 Wexionius, Epitome s. B 1 b 
Hunnebergh 1655 P: 5 P: 7 Hunneberg 1689 Felterus' ka 1702 P: 23 
Hunnebärg 1747 Linné, Wästgöta-Resa företalet samt s. 210 Hunneberg 
1751 Linné, Skånska resa, s. 255 1760 Vft 1:6-7, s. 81 1772 P:40 
1799 P: 50 G nek. 	F. led. ser ut att urspr. vara gen. pl. av djur- 
namnet hund. Mot denna närmast till hands liggande tolkning synes 
emellertid, såsom framhålles av Hellquist, Sjön. 1: 239 f., det för- 
hållandet tala, att Hund- utgör f. led. i ett påfallande stort antal berg-
och höjdnamn. »Man kan nämligen icke se något rimligt skäl till att 
bärg och höjder erhållit namn med en sådan betydelse.» Hellquist är 
därför böjd för att i dessa namn se ett gammalt bergnamn *Hunde, 
besläktat med bl.a. fsv. hun 'takås'. Denna tolkning måste betecknas 
som högst osäker. Kanske det trots allt är djurnamnet som ingår, 
möjligen, såsom föreslås av Lundahl, SOSk 11:2, s. 33, avseende de 
från äldre folktro kända »berghundarna» eller »trollhundarna», dvs. 
de hundar, vilka trollen använde som jakthundar eller som vallhundar 
för att vakta sin boskap. Om dessa hundar se Hyltffi-Cavallius, Wärend 
och wirdarne 2:56, 71, 76; Rietz, s. 29 a. 

Håbergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 4 berg med ett-
dera av dessa namn: 1 Elings sn, Barne hd (Håberget nek), 1 Sunners- 
bergs sn, Kållands hd luribcerjat, luibcksbckriat (Håberget nek), 1 Sparlösa 
sn, Viste hd heibarpt, 1 Tängene sn, Viste hd hdliceria, heil2ce,sludo. — 
F. led, är säkerligen en motsvarighet till det fvn. adj. hår 'hög', om vars 
förekomst i ortnamn se Sahlgren i NoB 1953, s. 43. H. i Elings sn är 
det högsta berget i byn Eling. Det har på ena sidan nästan tvärbranta 
sluttningar. H. i Tengene anses av en meddelare kunna göra skäl för 
namnet »Det höga berget». I övrigt föreligga inga upplysningar. 

Härdstenaberget Karleby sn; Vartofta hd hIsSenabk9st. ,••• En 
grusås. Där har man kunnat hitta härdstenar hets4Sza små brynstenar, 
varmed man vässar t.ex. liar och knivar. 

Höge ren. Inom länet finnas '2 höjdsträckningar med detta namn: 
1 Vårkumla sn, Frökinds hd hogd 1161, 1 Skånings-Ihaka sn, Skånings 
hd hojak0t. 	S. led. är ordet ren 'dikes-, åkerren', här i betydelsen 
'långsträckt (smal) höjd, höjdsträckning'. 

Höge rock se Rocken. 
Högkullen Medelplana och österplana snr, Kinne hd hijka. — 

Kullen 1746 Kalm s. 30 Högkullen 1747 Linné, Westgöta-Resa s. 22 
1815 Warberg 2:212 nek. 	Högsta delen av Kinnekulle. 

Högstenaberget Högstena, Dala och Kungslena snr, Gudhems och 
Vartofta hdr ItAltenabwridt, hovensbdridt. Binamn: Plantaberget. — 
Höstena bergit 1655 P: 8 Höstena Berget 1702 P: 23 Högstena Berget 
1714 P: 28 Höstenaberg 1768 VAH Vol. 29 ka Tab. VIII Högstena berg 
1772 P: 40 Högstena eller Planteberget 1773 P: 41 (11/1) Plantaberget 
1816 Lindskog 5: 71 ek G nek. 	F. led. i Högstenaberget är by- och 
sockennamnet Högstena. F. led. i det tydligen yngre Plantaberget är väl 
från början, såsom i kartformen från 1773 (se ovan), Plante-, utgörande 
en normal kompositionsform, motsvarande fsv. planto-, av det gamla 
lånordet planta 'trädplanta', avseende skogsplantering på berget. Jfr 
S. Lampa i Falköping förr och nu, s. 151. Formen Planta- torde vara 
en i skrift, kanske först hos någon kartograf, uppkommen felform, 
som sedan även inkommit i dialekten. 
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Hökensås Kåkinds och Vartofta hdr hOodsan Höksåsen ä., hokanstis 
y. — Hökelsas 1312 SD 3: 78 vidim. avskr. 1330 aff Hökesasi o. 1325 
VGL s. 307 j Hökilzaas 1430 23/6 RAP or. Högisaass 1542 HSkH 29:153 
avskr. Höckesååss skog 1547 G I:s reg. 18:394 Hökzås 1650 Wexionius 
Epitome s. B 1 b Höökåås 1650-70 P: 3 Höökensåhs 1655 P: 4 Hökens-
åhs 1655 P: 8 Hökåås 1689 Felterus' ka Höksåhs 1741 Tuneld s. 169 
Högsåhs 1746 dens. s. 190 Högsåsen 1762 dens. s. 253 Hökensås G nek. 
", Namnets f. led torde urspr., såsom antages av Sahlgren i NoB 1955, 
s. 1 ff., vara ett eljest okänt fsv. ord *hökel, utgörande en motsvarig-
het till fvn. hökill och no. dial. finkel 'knäled på djurs bakben', vilket 
återgår på ett urgerm. *hökila- och är bildat till samma rot som hake 
(Torp, Nyno. et. ordb., s. 239). Vad ordet här åsyftar är emellertid 
svårt att utfinna. Sahlgren gissar på att det kunde avse Hökensås norra 
branta sluttning. 

Ingelsåsen Slöta sn, Vartofta hd igalsdsan. — Ingelsåsen 1814 
Lindskog 3: 10. 	Lindskog, a.st., återger en sägen, enligt vilken åsen 
skulle »förvara minnet af en Höfdinge Ingel, som stupat i fältslaget 
på Nyckelängarne, och här blifvit begrafven». 

Jungfrubergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder 
med ettdera av dessa namn: 1 Brandstorps sn, Vartofta hd (Jungfru-
berget nek), 1 Främmestads sn, Viste hd iiinifrulnkria (Jungfrubergen 
nek). 	F. led. är ordet jungfru, men anledningen till namngivningen 
är i båda fallen obekant. Jfr följ. 

Jungfru kulle, Jungfrukullen. Inom länet finnas åtminstone 7 höj-
der med ettdera av dessa namn: 1 S. Fågelås sn, Kåkinds hd (Jungfru-
kullen nek), 1 Jungs sn, Skånings hd jösfrukda/ (Jungfrukullen nek), 
1 Beatebergs sn, Vadsbo hd jitgifrubilan, jeortfar-, 1 Hova sn, Vadsbo hd 
jiottfrukida (Jungfrukulle nek), 1 öglunda sn, Valle hd yårpfrukfil, 
1 Sandhems sn, Vartofta hd iionfru„kida, 1 Vartofta-Åsaka sn, Var-
tofta hd jiszngrultetbn. •••., Om f. led. se  föreg. Om anledningen till 
namngivningen föreligga inga upplysningar utom beträffande nr 6 
och 7. Om den förra höjden förtäljer en sägen, att sjöjungfrun brukade 
stiga upp ur den intilliggande Hässlesjön för att på kullen torka sitt 
silver. Om den senare berättas, att under digerdöden en jungfru av fri 
vilja låtit sig begravas där för att hejda pesten. 

Jutebergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med 
ettdera av dessa namn: 1 Sunnersbergs sn, Kållands hd »talmkryat (Jute- 
berget nek), 1 Främmestads sn, Viste hd »tabdrja. 	F. led. är folk- 
namnet jute 'man från Jylland', här i betydelsen 'dansk'. I båda fallen 
berättas i orten om danska trupper som anledning till namngivningen. 
Jfr följ. 

Jutekullen Trökörna sn, Viste hd Acta1$1. 	Om f. led. se  föreg. 
Järn(e)bergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 6 berg med 

ettdera av dessa namn: 2 Habo sn, Vartofta hd iittibektiat, 1 Härja sn, 
Vartofta hd jea_lbdrja, 1 Främmestads sn, Viste hd yeenbkjat, 1 Malma 
sn, Viste hd 311t;barjat, 1 Trökörna sn, Viste hd Mabårja. 	Endast 
beträffande de två bergen i Habo sn föreligga direkta uppgifter om 
tidigare järnbrytning. Berget i Härja sn är vad man i orten kallar ett 
klippeberg kktabdr), dvs. 'berg med klippor, stenblock'. Stenarten är 
svart. 

Jättaberg(et), -bergen, Jättebergen, -berget. Inom länet finnas åt-
minstone 11 berg med ettdera av dessa namn, varav 2 i Kinne hd, 
1 i Kållands hd, 3 i Vadsbo hd, 4 i Viste hd och 1 i Åse hd. Uttal: 
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jcbtabki(at), 	-bckrja, jeetabdrjat, -håvat, jittablajat. Uttalsformen 
jcbta- gäller för Bredsäters sn, Kinne hd, samt Trästena och Undenäs 
snr, Vadsbo hd, formen ja- för Finnerödja sn i Vadsbo hd samt för 
alla de övriga utom i ett fall, Hyringa sn i Viste hd, som har ~- 
jämte Jitta-. 	Sägner om jättar föreligga i en del fall. 

Kaneberget. Inom länet finnas åtminstone 10 höjder med detta 
namn, varav 3 i Kållands hd, 1 i Skånings hd, 4 i Viste hd och 2 i 
Åse hd. Uttal: kanabc'erlat, -beirjat. 	F. led. är substantivet eller verbet 
kana. I de flesta fall berättas, att barnen där åkt kana. Jfr Friberg, 
Studier, s. 4. Jfr följ. 

Kanekullen. Inom länet finnas åtminstone 6 höjder med detta 
namn, varav 3 i Viste hd och 3 i Åse hd. Uttal: kbakill, -14l. Om f. led. 
se  föreg. I 5 av de 6 fallen berättas, att barn åkt kana där. 

Kastet österplana sn, Kinne hd kåda& •••• Stundom använt namn 
på Högkullen, den högsta delen av Kinnekulle. Namnet avser tydligen 
från början icke själva Högkullen utan dennas branta sluttningar, 
eftersom ordet kast här uppenbarligen betyder 'nedkastning (dvs, av 
virke och ved)' och alltså har ungefär samma innebörd som slag i det 
under Sluttningar och bergsstup upptagna Bra gnume slag. Enligt Lind-
skog (1813) 2: 18, kallas de fyra ställen, där Kinnekulle med någor-
lunda bekvämlighet kan bestigas, kast eller fall. 

Kindaberg se Kinnekulle. 
Kinnabonde, Kinne- Kinne hd. — Kinnebonde 1636 Diarium Gyll. 

s. 26 Kinna-Bonde 1699 B. österplan, De Kinna-Kulle s. 11. ^, Ett 
annat namn på Kinnekulle. Om namnet se Bonden ovan. 

Kinnekulle Kinne hd pinakirta. Kallas i orten vanligen endast 
Kullen kål. — Kindculle o. 1325 VGL s. 291 Vidher Kindaberg 1380 
21/6 Sävstah. or. oppa Kindabergh 1391 3/4 RAP or. yppa Kindabergh 
1399 4/9 DaRAPapp or. Kindabergh 1400t U.U. C 48 fol. 274 avskr. 
aa Kindäbärghä 1407 SDns 1:697 or. Kinneberg 1472 Vft I: 1, s. 65 or. 
Kinnebergh 1473 Vft I: 1, s. 66 or. Kyndebergh 1499 Sthms tb 1492-
1500, s. 437 Kindabergh 1500 Vft II: 8-9, s. 137 i regest 1561 Kindberg 
1507 Vft 11: 8-9, s. 176 i regest 1561 po Kindhebergh 1507 24/6 Eriksb. 
or. a t. annan hand Kinnabergh 1515 Vft 1:3, s. 27 Kindebergh 1516 
or. Vft I: 2, s. 55 or. Kindiss bärgh 1524 Vft II: 8-9, s. 139 i regest 1561 
Kinekolle 1605 Priv. f. Sv. städer 4:218 Kinnekulle 1626 A. Bureus' ka 
Kinnekulla Kullan (2 ggr) 1636 Diarium Gyll., s. 25, 26 Kinna Kulle m. 
1600t? P: 3 Kinne Kulle 1659 P: 12 Kinne Kolle 1688 P: 15 Kienna Kulle 
1702 P: 23 Kinnekulla 1723 Tiselius s. 25 Kinnakulle 1741 Tuneld s. 168 
Kinnekulle Kinnekulla 1746 Kalm s. 15, 271 Kinnekulle Kullen Kinna-
kulle 1747 Linné, Wästgöta-Resa, företalet samt s. 20, 35, Tab. I Kinne-
kulle 1772 P: 40 1799 P: 50 Kinnekulle Kullen 1813 Lindskog 2: 10, 
14, 15 ek G nek. ", Namnets f. led är häradsnamnet Kinne, fsv. 
Kinda häradh. 

Klevabergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 4 berg eller 
bergsträckningar med detta namn: 1 Breviks sn, Kåkinds hd knva-
bdrjat (?Hagbardaclef 1222-1230 SD 1:228 or. ?Högaklef 1505 6/11 
Bergman s. 2 avskr. ?Högaklof samma brev Sahlgren, Skagershult, bil. 
s. 5 annan avskr. än föreg. Klevaberget nek), 1 Fredsbergs sn, Vadsbo 
hd knvabckrpt, knvara Kleverna (Klefvaberget ek Klevaberget G nek), 
1 Lyrestads sn, Vadsbo hd knvaNkrja, hoja kvar Höge klever (Höge 
Klefver 1690 P: 17), 1 Åsle sn, Vartofta hd knvabcktjat. 	F. led, är 
beträffande nr 1 och 4 kompositionsform av ett gårdnamn Kleven, 



117 

varom se SOSk 7:7, 13:260, i de övriga fallen kompositionsform av 
det till grund för detta gårdnamn liggande appellativet sv. dial. klev f. 
'bergsklyfta, trång bergsstig, brant backe eller klyfta'. F. led. i det 
möjligen till nr 1 hörande fsv. Hagbardaclef (se ovan) är gen. av fsv. 
mansnamnet Haghbardh. 

Knutten. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta namn: 
1 Beatebergs sn, Vadsbo hd, 1 Varnhems sn, Valle hd. Uttal: kmiltan. 

Namnet är best. sg. av ett *knult 'höjd', eg. samma ord som östsv. 
dial. knult m. 'klippa', sv. dial. (S. Hall.) knolt m. 'stycke, klump'. 
Jfr no. dial. knolte m. 'bergstopp'. 

Kuhögen Högstena sn, Gudhems hd k4h4jan. En kulle med en 
gånggrift. F. led. kan väl knappast vara någonting annat än det som 
biform till djurnamnet ko kända ku, vilket motsvaras av fvn. kil och 
i nutiden är känt, utom från norska dialekter, från bohuslänskan och 
några andra svenska dialekter. I västg.-dial. är det sparsamt anträffat. 
Götlind, Västerg. folkm. 1: 181, anför det endast från Väne och Säve-
dals hd. Ordet är, om det ingår i det här behandlade ortnamnet, en 
reliktf orm. 

Kungslenaberget se Granberget. 
Kvarn(a)berget, Kvarnebergen, Kvarneberget. Inom länet finnas 

åtminstone 16 höjder med ettdera av dessa namn, varav 8 i Viste hd, 
7 i Kållands hd — varav 6 i Otterstads sn, 1 i Rackeby sn — och 1 i 
Vadsbo hd. Uttal: kvkabdvat, -bdria; kvbiab&riat, -Irja (Otterstads 
och Rackeby snr, Kållands hd), kvhbdrict (Finnerödja sn, Vadsbo hd), 
ktvånabårpt, kw&nabiayat (Bärebergs sn, Viste hd), ktvånabårpt ä., 
kviznabcirjat y. (Flakebergs sn, Viste hd), kwchlabarja, kwåttabåtja ä., 
kvetnabitria y. kwchabårjat, -beerjat (Främmestads sn, Viste hd), kwåna-
beivat (Malma sn, Viste hd), kuAnabtiriat; kvånabc'eriat (Tängene sn, 
Viste hd; det sist anförda uttalet säkerligen ungt). ", Den geografiska 
fördelningen visar liksom beträffande höjderna med namnet Kvarn(a)-
kullen, Kvarnekullen, varom se nedan, en ytterst markant anhopning 
till de västra delarna av länet. Av samtliga 28 höjder, vilka ha namn 
med Kvarn- som förled och -berg (et), -bergen eller -kullen som efterled, 
ligga alla utom 2 i Kållands, Viste och Åse härader. Detta är ingen 
tillfällighet. Eftersom det uppenbarligen genomgående är frågan om 
väderkvarnar — uppgifter om sådana föreligga i 14 fall — stämmer 
koncentrationen till de nämnda tre häraderna med vad vi veta om den 
tidigare överflödande förekomsten av väderkvarnar i dessa trakter. 
Pehr Kalm skriver sålunda i sin Wästgötha och Bahusländska Resa 
1742, s. 286 f.: »Wäderqvarnar hade de vid de näste gårdar alt ifrån 
Flo soken [i Äse hd] och ända till Lidköping . .» Och Linné yttrar i 
sin Wästgöta-Resa, s. 53: »Wäderqwarnar stodo wid de mäste gårdar.  ..» 
Beskrivningen till ekonomiska kartan 1884-86 för Kållands, Viste och 
Åse härader upptager för Kållands hd 98 väderkvarnar mot 6 vatten- 
kvarnar, för Viste hd 22 väderkvarnar mot 6 vattenkvarnar och för 
Åse hd 28 väderkvarnar mot 3 vattenkvarnar. Som jämförelse kan 
nämnas, att i det största av länets härader, nämligen Vadsbo, upptager 
beskrivningen till ekonomiska kartan 1883-1886 endast 6 väderkvarnar 
mot 86 vattenkvarnar samt att nämnda beskrivning 1880-1886 för det 
näst största av länets härader, Vartofta hd, redovisar en enda väder-
kvarn gentemot 89 vattenkvarnar. 

Kvarnakullen, Kvarnekullen, Kvarne kullar. Inom länet finnas åt-
minstone 12 höjder med ettdera av dessa namn: 1 Friggeråkers sn, 
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Gudhems hd, 1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Strö sn, Kållands hd, 
1 Bjärby sn, Viste hd, 1 Bärebergs sn, Viste hd, 1 Flakebergs sn, Viste 
hd, 2 Trökörna sn, Viste hd, 1 Flo sn, Åse hd, 2 Särestads sn, Åse hd, 
1 Tängs sn, Åse hd. Uttal: kvc)naka (Gudhems hd), kvdnakill ä., kv4no- 
y. (Kållands hd), kwaTak41, 	kivdttakida, -4(2)1, kwinakt1 (Viste hd), 
kvitmakigl, kmega141, kviena-, kvdiria- (Åse hd). ^%, Om den geografiska 
fördelningen och om förledens innebörd se föreg. 

Kybergsbaeken Lavads sn, Kållands hd Obwjbeilsan. 	F. led. är 
gen. av ett höjdnamn *Kyberg(et), som innehåller sv. dial. kya f. 'in-
hägnad, fålla'. Se Friberg, Studier, s. 85. 

Kåberg(et). Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta 
namn, båda i Gudhems hd: 1 Borgunda sn, 1 Dala sn. Uttal: kdkerpt, 
kdbwrj(at). 	F. led, är sannolikt urspr. böjningsform, fsv. kvådhu av 
kvådha f. 'kåda'. Ett fsv. *Kvådhubiårgh bör redan på 1500-talet ha 
blivit Kdberg. Om ortnamn med Kd- som förled se Li~ i NoB 1931, 
s. 113 ff. Kådan hade fordom en icke ringa betydelse för näringslivet 
och var även en handelsvara. Jfr följ. 

Kåhögen Brunnhems sn, Gudhems hd lcd.hopn. — Kåhögen 1816 
Lindskog 5:89 Kåhögen nek. 	F. led, är troligen densamma som i 
föreg. namn (se detta). 

Larva bäsing se Bäsingen. 
Leksberget N. Vånga sn, Skånings hd klssbdriat. — Leksberget 

nek. ^, F. led. är gen. av ordet lek. Där har man förr eldat påskeldar 
och anställt lekar. Jfr by- och sockennamnet Leksberg i Vadsbo hd, 
varom se SOSk 11: 1, s. 108, samt bynamnet Lexberg i Gökhems sn, 
Vilske hd, varom se SOSk 14: 26. 

Ljusakullen. Inom länet finnas eller ha funnits åtminstone 5 höj-
der med detta namn: 1 Sjogerstads sn, Gudhems hd ,r4sak01, 2 Dimbo 
sn, Vartofta hd Aisakig, -kg, 2 Gökhems sn, Vilske hd Aisakaan, 

F. led. är antingen gammal gen. pl. av subst. ljus eller best. form 
av adj. ljus. Om den ena av kullarna i Dimbo sn har det uppgivits i 
orten, att där skall ha lyst om nätterna. I övrigt föreligga inga upp-
gifter. 

Luderbaeken Råda sn, Kållands hd litdarbdb.an. 	F. led. är luder 
'åtel, speciellt hästkadaver'. Sådan åtel användes som lockbete för varg. 
Jfr Friberg, Studier, s. 55 samt följ. 

Luderbergen Lugnås sn, Kinne hd liidarbdrya. 	Om f. led. se  
föreg. 

Löterna Eggby sn, Valle hd Qtara. 	En rad av flera små höjder. 
Namnet är best. pl. av ortsdial. (nu föråldrat) löt f. 'uppodlad höjd; 
höjd som varit uppodlad men där åkerjorden sedan fått växa igen'. 

Mellantroll Undenäs sn, Vadsbo hd mgsttrig. Kallas även Tvillings- 
kullarna tvhbgskida. 	Berg, som tillsammans med bergen Lilla och 
Stora Trollkyrke, även kallade Lillatroll och Storatroll, går under nam-
net Trollkyrkorna, varom se Trollkyrke, Lilla och Stora. Ligger mellan 
de båda andra bergen. Namnet Tvillingskullarna beror väl på att man 
betraktat berget såsom egentligen utgörande två höjder. 

Myrö? Utvängstorps sn, Vartofta hd rigga. ,•••• En hög ås med 
branta stup mot Baremosse. Namnet är möjligen en sammansättning av 
myr och ö i betydelsen 'höjd vid sankmark'. 

Mösseberg Gudhems och Vilske hdr mosabasty. — Myrsubiärgh o. 
1325 VGL s. 291 Mörssobärgh o. 1470 VGL s. 291 not 40 [Mosseberg 
1560 Priv. f. Sv. städer III: 1, s. 1 Moseberg 1626 A. Bureus' ka] Möse- 
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berg o. 1650? P: 3 Myssebergh m. 1600t Diarium Gyll. s. 22 Mörseberg 
1669-1671 Vft II: 1, s. 72 Mösseberg 1689 Felterus' ka Mysse Berg 1702 
P: 23 Mörseberg 1741 Tuneld s. 169 Mössebärg Myssebärg 1747 Linné, 
Wästgöta-Resa företalet samt s. 63, 73 Mösseberg 1746 Tuneld s. 190 
1760 Vft 1:6-7, s. 78 Mysseberg 1772 P:40 1773 P:41 (11/1) P:42 
Mösseberg 1806 P: 53 ek G nek. 	F. led. är oklar, möjligen ett ur- 
sprungligt *Myr(i)sio- eller *Myr(i)sä- (till det endast i ortnamn före-
kommande *sä, en biform till sio(r) 'sjö'), ett gammalt namn med 
betydelsen 'myrsjön, den av myrar omgivna sjön' på nuv. Bergssjön 
uppe på berget. Denna sjö, som är den enda, som finns på Mössebergs 
platå, är på nästan alla håll omgiven av myrmarker. Jfr Lundahl i 
Falbygden 1:36. Denna tolkning förutsätter, att den äldsta skriftformen 
från omkr. 1325 är förvanskad, vilket ingalunda är osannolikt. Den 
källa det här är frågan om, huvudhandskriften av bihanget till äldre 
västgötalagen (se VGL, s. X, XI), har bevisligen flera felaktiga ort-
namnsformer. Se härom Hellquist, Sjön. 1: 74, Beckman i ANF 28:95, 
E. Noreen i NoB 1925, s. 127 f., Lundahl i NoB 1929, s. 31 f. Man har 
dessutom anledning att räkna med att sio eller sa som mellanled i ort-
namn tidigt undergått en reducering, som givit anledning till onöjaktiga 
skrivningar. Jfr särskilt det i samma urkund som den, vari Myrsu-
biärgh förekommer, nämnda Byrsuholt, vilket säkerligen återgår på 
ett äldre *Byrsioholt eller *Byrsäholt, som i sin tur reflekterar ett 
ursprungligt *Biursio- eller *Biursä- (Lundahl, a.st.). 

Odensbaeken Hornborga sn, Gudhems hd imsbälsan. 	F. led. är 
gen. av gudanamnet Oden. S. led. är best. sg. av backe i den i västg.-
dial. vanliga betydelsen 'höjd'. Jfr följ. 

Odensberget Häggesleds sn, Kållands hd cinsbceriat. 	F. led. är 
gen. av gudanamnet Oden. Fribergs åsikt, Studier, s. 124, att såväl 
detta som följande namn icke äro genuint folkliga utan konstruerade, 
är säkerligen oriktig. Dialektuttalet pekar i båda fallen med stor 
bestämdhet på att motsatsen är fallet och på att namnen sålunda 
härröra från hednisk tid. 

Odenshögen Rackeby sn, Kållands hd 6nsh4jan. — Onszhögen 1667 
Vft IV: 5-6, s. 116. 	Om namnet se föreg. 

Odens kulle Gökhems sn, Vilske hd orijkika. — Oden (n) s (s) ku (u) lle 
1561 (9 ggr) Odensskulle Odenschulle Odens (s)kullen (n) Odenschullenn 
1562 (7 ggr) Odenskulle (3 ggr) 1563 Odenskulle Odenschulle 1567 
(2 ggr) Priv. f. Sv. städer III: 1, s. 25-30, 42, 43, 84 Odenskulle 1714 
P: 26 1762 Tuneld s. 288 Odens Kulle 1747 Linné, Wästgöta-Resa s. 82, 
89 Odens kulle nek. 	En stor, imponerande höjd. F. led. är gen. av 
gudanamnet Oden. Jfr föreg. och följ. 

Odensåsen Segerstads sn, Gudhems hd önseisan. 	Om f. led. se  
föreg. 

Plantaberget se Högstenaberget. 
Redden Bjärka sn, Gudhems hd hålan. Binamn: Mossebo redd 

mssabo 	En höjd å utgården Mossebo, Dagsnäs. Namnet Redden 
är best. sg. av ä. nsv., ä. västg.-dial. och dals1.-dial. redd 'sträcka', här 
i betydelsen 'höjdsträckning'. Se om detta ord Dahlgren, Glossarium, 
s. 815, SL 1917, s. 50, och Aug. Bondeson, Historiegubbar på Dal, s. 133. 
Jfr SOV 4:31, 9:213. 

Rocken Bjurums sn, Gudhems hd och Vilske-Kleva sn, Vilske hd 
heilsan, hillsabäkan Rockabacken. Kallas även Höge rock hoja„theil_c. — 
Höge råck 1644-1647 P 2:77 Höge [Råak] 1655 P:8 Högeråck 1688- 
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1689 P: 14. 	Namnet, formellt och sannolikt även etymologiskt iden- 
tiskt med det i NG 11:77 (under Rugtveit) nämnda norska fjällnamnet 
Rokken, är best. sg. av ett uppenbarligen mycket gammalt och i de 
nordiska språken okänt appellativ. Detta kan förklaras som ett urgerm. 
*hrukka- m., motsvarande ett fvn. *hrukkr, växlande med en genom 
a-omljud uppkommen form *hrokkr, fsv. *rokker, nsv. *rock, och 
tillhörande den ordstam *hrukk- som föreligger i feng. hrycce 'stack, 
skyl' (av urgerm. *hrukkia-) och ä. holl. rocke 'stack, hög'. Denna ord- 
stam är sammanhörande med sv. ruka 'hög', nisl. hnika, vilket står i 
avljudsförhållande till fsv. röker m. 'sädesskyl', nsv. rök med samma 
betydelse, fvn. hraukr 'kägelformad stapel', feng. hreac 'hög, höstack', 
holl. rook med samma betydelse. Som ortnamn kan *rock tilläggas 
betydelsen 'toppformad höjd, kulle'. 

Silverberget Sandhems sn, Vartofta hd sgvarbdrjat. 	Ett område 
med klippor, vilka bestå av kvarts och glimmer. 

Skeppshögen Brunnhems sn, Gudhems hd fe'pshoyan. 	En höjd. 
F. led. avser troligen någon numera försvunnen stensättning i form 
av ett skepp. 

Skulet Medelplana sn, Kinne hd skut. ,•%, Nakna berg. En bäck 
brukar skölja dem blanka på vårarna. Man säger då, att det rinner från 
eller på Skulet 81cu4. Namnet är dunkelt. Rent formellt sett skulle det 
kunna vara best. sg. av det av Rietz, s. 591 b, från Västerg. uppgivna 
skul n. 'skåra, inskuret märke i trä', men innebörden och syftningen 
blir svårfattlig. 

Skölden Dimbo sn, Vartofta hd Man. ^, En vidsträckt flack kulle. 
Namnet är best. sg. av ordet sköld och har föranletts av likheten med 
en sköld. Detta ord är eljest mycket ovanligt eller kanske rent av obe-
fintligt i västgötska ortnamn. I Norge har det motsvarande skjold fått 
en vidsträckt användning som ortnamn och ortnamnselement. Se NG 
1:47. 

Slottet. Inom länet finnas åtminstone 2 höjder med detta namn: 
1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd tslåtat, även Knaggebo slott knågabo azit, 
1 Främmestads sn, Viste hd agtat. •••• Nr 1 är en höjd med en liten 
stenring av kullerstenar å gården Knaggebo. Nr 2 är en hög bergkulle. 
Sannolikt i båda fallen ett jämförelsenamn. Samma namn förekommer 
som höjdnamn även på andra håll. Se SOÄ 19:247, SOV 9: 174, OGB 
18: 227 och där cit. litt. 

Slottsberget Härja sn, Vartofta hd ,sidsberjat. 	Om f. led. se  föreg. 
Smör(e)kullen. Inom länet finnas åtminstone 4 höjder med detta 

namn: 1 Jungs sn, Skånings hd smirrkda/, 1 Luttra sn, Vartofta hd 
smirrkgan, 1 Gökhems sn, Vilske hd smifykål(a)n, 1 Främmestads sn, 
Viste hd smbrakil, smblrak8labeirjat. 	F. led. i detta även på andra 
håll förekommande namn är ordet smör, men innebörden är liksom i 
andra namn med samma förled oviss. Diskussionen om dessa namn har 
varit livlig. Man har bl.a. tänkt på smörjningar med smör eller offer av 
smör vid hedniska kulteeremQnier, på något smörliknande (gult, fett 
el. dyl.), som funnits på platsen eller på att platsen varit särskilt gynn-
sam för smörhushållningen på grund av lämplig jordmån. Se 0. Lund- 
berg i Fataburen 1910, s. 193 ff. samt i NoB 1920, s. 49 ff., Lindroth, 
Ortn. på -rum, s. 70, Sahlgren i NoB 1918, s. 12, E. Noreen i NoB 1939, 
s. 175 ff. Om Smörkullen i Luttra sn meddelas i en uppteckning från 
1927, att det åtminstone förr där växt »smörbollar», varmed här icke 
kan menas den växt, som i allmänhet benämnes så, nämligen Trollius 
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europmus, vilken förekommer endast på fuktiga lokaler, utan i stället 
troligen växten Ranunculus acris, vanligen kallad solöga. Namnet vore 
väl i så fall en förkortning för *Smörbollekullen. Jfr de båda följ. 
namnen. 

Smörhallsberget entums sn, Skånings hd smårhalsbcbrpt. ••••, F. led. 
är gen. av ett ortnamn *Smörhall(en), innehållande ordet smör och 
västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. Om smör i ortnamn se föreg. 

Smörhögen Vilske-Kleva sn, Vilske hd smiyhtan. En kulle med 
en forngrav. Om f. led. se  de båda föreg. namnen. 

Solakullen S. Fågelås sn, Kåkinds hd .94-)kakig, 	— Solakullen 
nek. 	F. led. är gammal gen. sg. (fsv. sola (r), fvn. sölar) av ordet sol, 
som väl här liksom kanske åtminstone mestadels i namn med samma 
förled betecknar lokalen som öppen för solen. Möjligen kan man även 
i höjdnamn med sol som förled dels i likhet med vad som i NG 1: 11 
antages för det mycket vanliga norska gårdnamnet Solberg (-biff) 
räkna med att namnet betecknar en höjd, bakom vilken man från ett 
givet håll ser solen gå ned, dels i likhet med Lindroth, Bohusläns 
härads- och sockennamn, s. 95 ff. (jfr även E. Noreen i NoB 1920, 
s. 21), antaga, att sol har en kultisk innebörd och vittnar om gammal 
hednisk soldyrkan. 

Solhögen Slöta och Vartofta-Äsaka snr, Vartofta hd, samt Vår-
kumla sn, Frökinds hd sOhdfgan. — Sohlhögen 1714 P: 27 Solhögen 
1871 Vft I: 2, s. 20. 	En hög kulle med ett bronsåldersröse. Om f. led. 
se Solakullen ovan. På grund av läget på gränsen mellan tre socknar 
och två härader kunde man kanske ha en viss anledning att räkna med 
att sol här har en kultisk innebörd. Jfr en förmodan härom av L. Kin-
berg i Vft 1: 2, s. 20. 

Spalm Stenums sn, Valle hd spa.(rm, siMmabcilsanSpalmabacken. — 
Spalm nek. ", En åtminstone 1928 delvis skogbevuxen höjd i sank-
marker. Namnets härledning är obekant. 

Stenörnsberget Strö sn, Kållands hd stda»drjat. 	F. led. är gen. 
av ortsdial. stenörn 'berguv'. 

Stångsberg(et). Inom länet finnas åtminstone 3 höjder med detta 
namn: 1 österbitterna sn, Laske hd steiesbary, steiesbatsbetkan, 1 Dimbo 
och Ottravads snr, Vartofta hd stdgsbeerpt, stehybcerjat, 1 Levene sn, 
Viste hd stågsbcerpt (a Stanzbyärghi o. 1325 VGL s. 299). 	F. led. är 
åtminstone beträffande de båda sist anförda namnen oklar till sitt ur- 
sprung. Det alternativa uttalet Ståns- i det ena fallet och den fsv. 
formen Stanz- i det andra synas förbjuda tanken på ordet stång och 
i stället peka på ordet stånd, fsv. stand, som i de flesta användningar 
uppenbarligen är lån från medellågtyskan men i några andra synes 
vara inhemskt. Vad ordet här skulle ha för innebörd är dock oklart. 
I det först anförda namnet kan f. led. vara ordet stång, dock med oviss 
syftning. 

Stödberget Sunnersbergs sn, Kållands hd stgArpt. 	Ett över en 
väg brant stupande berg, nu delvis bortsprängt. Namnets f. led är väl 
subst. stöd snarare än västg.-dial. stö (sk) 'stödja'. Ännu i sen tid har 
det varit sed, att vägfarande skulle »stödja berget» (stf bdrjat) genom att 
sätta upp en pinne eller en kvist mot bergväggen, för att färden skulle 
bli lyckosam. Se H. Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad, s. 305; 
Friberg, Studier, s. 126. 

Tallkulan Amnehärads sn, Vadsbo hd tållMa. 	Kulle. F. led. 
är trädnamnet tall. S. led, är best. sg. av sv. dial. kula f. 'knöl'. 
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Tjuren Sunnersbergs sn, Kållands hd »an. ". En åsrygg. Namnet 
synes vara best. sg. av ett f.ö. okänt *tjure m. med oviss betydelse. 

Torsberg(et). Inom länet finnes detta namn upptecknat på 4 olika 
håll: 1 österbitterna sn, Laske hd td,sbariat, ta- Tores- (Torsberget 
nek), 1 Vinköls sn, Skånings hd tObcktiat, 1 Eggby sn, Valle hd tö-
bckrjat, 1 öglunda sn, Valle hd tösboriat; kallas även Toraberget törit-
bdrpt. På nya ekonomiska kartan upptagas ytterligare 2 berg med 
detta namn, nämligen i Fåglums sn, Barne hd, samt i Ås sn, Åse hd. 
Ett Torsberg i Undenäs sn, Vadsbo hd, omnämnes dessutom av E. Brate 
i ANF 29: 107. 	T. i öglunda sn avser icke en fristående höjd utan 
ett utsprång av Billingen. En enhetlig bedömning i alla de olika fallen 
av namnets första sammansättningsled är visserligen möjlig men be-
höver icke förutsättas. Det alternativa uttalet Tores- av namnet i Öster-
bitterna sn tyder på gen. av mansnamnet Tore eller gen. Thores av det 
motsvarande fsv. Thorer. Samma förled är i och för sig tänkbar även 
i de övriga fallen, men här tillkomma två möjligheter: dels gen. av 
mansnamnet Tord eller yngre gen. Thords av det motsvarande fsv. 
Thordh (äldre gen. Thordhar), dels gen. av gudanamnet Tor. För 
namnet i Undenäs sn räknar Brate, ovan a.a., endast med det sist-
nämnda alternativet. I avsaknad av tillräckligt gamla namnformer blir 
emellertid ett val mellan de tre olika möjligheterna rent godtyckligt. 
Jfr följ. 

Torshalleberget N. Vånga sn, Skånings hd töshalaNkryat, tds-. — 
Torshalleberget nek. 	Ett gråstensberg. F. led. är gen. av ett ortnamn, 
innehållande som f. led samma tretydiga Tors- som föreg. namn (se 
detta) och som s. led västg.-dial. hall 'berghäll; stor flat sten'. Jfr följ. 

Torshög Sävare sn, Kinnefjärdings hd tOhoi, to,shsji, to,s/a42. 
Kulle med bautastenar. Om f. led. se  Torsberg(et). S. led. är ordet hög 
antingen i betydelsen 'gravhög' eller i betydelsen 'höjd'. 

Torskullen Sandhems sn, Vartofta hd töskidan. — Thorskulle 1877 
Ljungström, Vartofta härad s. 76. 	Om f. led. se  Torsberg (et) . 

Torsåsen Floby sn, Vilske hd tösan. 	Om f. led. se  Torsberg (et). 
Trestena öttums sn, Skånings hd trbtdna. 	En höjd där förr 

stått ett s.k. trestenarör, dvs, ett råmärke bestående av tre stenar. 
Jfr Trästenabacken. 

Trollaberget, Trollbergen, Troll(e)berget. Inom länet äro åt-
minstone 4 berg med ettdera av dessa namn upptecknade: 1 Ekeskogs 
sn, Vadsbo hd treilbcirja, 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd trgabahrja(t), 1 Torsö 
sn, Vadsbo hd tredabekriat, 1 Habo sn, Vartofta hd triel(a)bubriat. Dessutom 
upptages på nya ekonomiska kartan Trollberget som namn på två håll 
i Vadsbo hd, nämligen i Hova och Undenäs snr. 	F. led. är ordet troll. 
Inga sägner om troll äro kända om någotdera av bergen. 

Trollakullen, Trollkulla. Inom länet finnas 2 höjder med ettdera 
av dessa namn: 1 Härja sn, Vartofta hd tridakalan, 1 Främmestads sn, 
Viste hd trgkala ä., tr4k4a y. 	Om f. led. se  föreg. 

Trollkyrke, Lilla och Stora Undenäs sn, Vadsbo hd tåla, störa tråk 
prka. Kallas även Lillatroll Watrid och Storatroll stiiratrid. Benämnas 
Trollkyrkorna tralprkara eller Trollkyrkeberg trakikkabeerja tillsam-
mans med Mellantroll (se detta). — Trollekyrka 1667 Vft IV: 5-6, s. 102 
[Trollkiorekie Sjön och Berg 1718 P: 29]. 	Bergen ha liknats vid 
trollens kyrkor. Om kyrka som jämförelseobjekt i ortnamn se Friberg, 
Studier, s. 36. 
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Trästenabaeken Göteve sn, Vilske hd tri§stenabetlsan. 	En höjd. 
F. led. är en ombildning av ett *Trästene-, motsvarande fsv. thrästene n. 
'råmärke bestående av tre stenar'. Jfr Trestena. S. led. är best. sg. av 
backe i den i västg.-dial. vanliga betydelsen 'höjd'. 

Tärningaberget Habo sn, Vartofta hd teumgabdriat. 	F. led. är 
gammal gen. pl. av tärning. Berget innehåller kubformig, tärninglik-
nande svavelkis. 

Ugnskälleberg? Luttra sn, Vartofta hd omjcelabdrj. ", Namnet är 
oklart. Enligt ortsbefolkningens mening beror namnet på att man där 
förr tog »ugnaler» 0.14lar, dvs. bakugnshällar. I ugnar med sådana 
hällar kunde man baka »ugnskällt bröd» dlt.t5chlt bra, dvs, mycket torrt 
bröd. 

Vaberget Mölltorps och Undenäs snr, Vadsbo hd v4bceriat, 	— 
Waberget 1696 P: 21 Vaberget G. "d Ett mycket högt berg, vars högsta 
punkt når en höjd av 226 m. Namnet, som tidigast är betygat som namn 
på en på bergets nedre sluttning i Undenäs sn belägen by, skriven 
Warbärget 1663 (se SOSk 11:2, s. 173), återgår troligen på ett fsv. 
*Vardhbärgh, etymologiskt identiskt med fsv. (fda.) Vardhbärgh, nu 
Varberg. F. led. är antingen fsv. vardher 'vakt, bevakning, vakthållning' 
eller ett mot fvn. varöi 'vårdkas' svarande fsv. *vardhe. 1 den ursprung-
liga förbindelsen -rdhb- har dh bortfallit före den fsv. förlängningen av 
ä till ä (varav sedan d). Bortfallet av förledens r kan förklaras såsom 
beroende på närheten till r i slutleden, s.k. dissimilatoriskt bortfall. Om 
sådant bortfall av r se Götlind, Västerg. folkm. 3 utg. av S. Landtman-
son, s. 31 f. Jfr Varkullen nedan. 

Valtaren Våmbs sn, Kåkinds hd våltan. 	Ett parti av Billingen 
med branta stup. Namnet sammanhänger möjligen med östsv. dial. 
valt 'rank (om båt)', fvn. valtr 'som lätt välter'. Namnet kanske från 
början antingen tillkommer ett klippblock, som står så eller ser ut att 
stå så, att det skulle kunna rubbas ur sitt läge, eller är en förkortning 
för ett med detta adjektiv börjande namn på ett sådant klippblock. 
Jfr Valtesten, en stor sten, förr råmärke, i Dalums sn, Redvägs hd, 
Älvsb. 1., vars f. led enligt SOÄ 10:271 »hör till» nämnda adjektiv. 

Varkullen Slöta sn, Vartofta hd MIcidan, v4k- ä., «gladan, v4r141 
y. — Wallekulle 1655 P: 4 Walle kulle 1655 P: 8 Walekulle 1702 P: 23 
Wahlkullen 1741 Tuneld s. 169 Warkullen 1746 Tuneld s. 188 Vale-
kuln 1773 P: 41(11/1) P: 42 Varkullen 1811 Salander, s. 21 »Warkullen, 
eller, efter vanliga uttalet Walkullen» 1814 Lindskog 3:9 Varkullen ek 
G nek. 	Den näst platåbergen högsta av alla Falbygdens höjder. 
F. led. i namnet, som nära sammanhänger med by- och häradsnamnet 
Vartofta (se SOSk 13:228 f.), är säkerligen urspr. densamma, som 
antagits ingå i Vaberget (se detta), nämligen antingen fsv. vardher 
'vakt, bevakning, vakthållning' eller ett mot fvn. var& 'vårdkas' sva-
rande fsv. *vardhe. Se A. Noreen, Spridda studier 3: 103, Sahlgren i 
Sveriges bebyggelse, Landsbygden, Skaraborgs län 4: 73. I den ur-
sprungliga förbindelsen -rdhk- har dh bortfallit före den fsv. förläng-
ningen av ä till ä (varav sedan å). Ersättningen av r med »tjockt» 1 i 
det äldre dialektuttalet har flera motsvarigheter både i västg.-dial. och 
i andra dialekter, se Götlind, Västerg. folkm. 3 utg. av S. Landtmanson, 
s. 34 ff. och där anf. litt. 

Varvsberget Varvs m.fl. snr, Vartof ta hd vårbob(kwat Varvboberget 
ä.; vårfsbehriat, vdrvs- y. Binamn: Fårdalsberget fetkas,Mriat, fddas-. — 
Huarboäbiärgh o. 1325 VGL s. 291 Hwärbobiärgh sl. 1300t Hwarffbo- 



124 

bärgh b. 1400t VGL s. 291, not 37 Fåredals-berg o. 1650? P: 3 Fåredalz 
Bergit 1655 P: 8 [Faredalsberg 1702 P: 23] Hvarfs och Fåredals bergen 
1767 VAH Vol. 28: 21 Fåredahls-Bergen 1773 P: 41 (11/1) Varvsberget 
G nek. 	F. led. är urspr. gen. pl. Hvarfboa, på vilken form det äldre 
dialektuttalet återgår, av ett till fsv. by- och sockennamnet Hvarf, nu 
Varv, bildat inbyggarnamn *Hvarfboar. Binamnet Fårdalsberget är 
givet efter gården Fårdala i Äsle sn (SOSk 13: 258 f.). 

Vitafjället. Inom länet finnas 2 berg med detta namn, båda i Härja 
sn, Vartofta hd. Uttal: vitafj4t. 	F. led, är best. form av adj. vit. 
S. led. är best. sg. av västg.-dial. fjäll n. 'sten, berggrund, berg (i geo-
logisk mening) ; högt och brant berg'. Båda bergen äro uppbyggda av 
grå granit. 

Vålebergen, -berget. Inom länet finnas åtminstone 3 berg med 
ettdera av dessa namn, samtliga i Viste hd: 1 Levene sn wetkabetrja, 
1 Bärebergs sn viarabårpt. 1 Främmestads sn veikabårjat viikabecriat 
(Våleberget nek). 	F. led. är väl sv. dial. våle m. 'vårdkase, stenrös 
på bergshöjder' motsvarande no. dial. varde m. med samma betydelse. 

Vålekulla Slädene sn, Viste hd vökakåla. ‘%, Om f. led. se  föreg. 
Vålen. Inom länet finnas 3 berg med detta namn, samtliga i Viste 

hd: 1 Hyringa sn vd" 2 Malma sn 	störa mkr,. 	Namnet är best. 
sg. av det våle m., som ingår som f. led i de båda föreg. namnen. 

Vädden Bjurums sn, Gudhems hd vddan. 	En höjdplatå. Nam- 
nets härledning är obekant. 

Ålleberg Slöta m.fl. snr, Vartofta hd dilabctriat, a/abdrj. — Aldu-
biärgh o. 1325 VGL s. 291 Allubyiärgh sl. 1300t si. 1400t Allo bärgh si. 
1400t 011abärgh o. 1470 VGL s. 291 not 39 Älleberg 1558 G I:s reg. 
28: 524 011ebergz fierdinger 1562 Priv. f. Sv. städer III: 1, s. 30 Oleberg 
o. 1650? P: 3 Ålleberg 1655 P: 8 Oldeberg 1669-71 Vft II: 1, s. 72 011e-
berg 1689 Felterus' ka 1702 P: 23 011ebärg 011eberg Ållebärg 1747 
Linné, Wästgöta-Resa företalet samt s. 63, 74, 82 Ålleberg 1772 P: 40 
011eberg 1773 P: 41 (11/1) Ålleberg G ek nek. •••• Enligt en utan tvivel 
åtminstone i allt väsentligt riktig tolkning av Lidffi, Blandade språk-
historiska bidrag I (1903), är namnets f. led böjningsform av ett fsv. 
*alda f., motsvarande sv. dial. ålla f. 'avlång fördjupning, eller urgröp-
ning t.ex. i ett berg' m.m. Li~ meddelar efter en uppgift av A. Linnars-
son, att i Luttra sn i Ållebergs omedelbara omgivning ordet ålla i början 
av 1900-talet brukats speciellt »om försänkningar i Ålleberg, om stora, 
djupa fåror, som gå uppifrån och ned på själva högkullen, och som 
åtminstone på västra sidan äro ganska talrika». I Falköping förr och 
nu, s. 150, anser sig S. Lampa med en modifiering av Lid&rs förklaring 
kunna ange en mera preciserad syftning av ordet ålla, nämligen »den 
egendomliga och äfven på långt håll frapperande bildning vid »Alle-
bergs ände» [bergets nordligaste utlöpare] »där en fördjupning bildas 
mellan den höga trappväggen å ena sidan och en rygg af kullar, be-
stående af skiffrar, å den andra». Jfr även H. Jungner i NoB 1924, 
s. 23 f. 

Försvunna: 

»Jampnäbiärgh» Håkantorps eller Gudhems sn, Gudhems hd. — 
vitra montern dictum Jampnäbiärgh (i övers. Iämpnäbyergh) 1287 
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SD 2: 23 f. or. ^' F. led. är fsv. iam(p)n 'jämn'. S. led. är fsv. biärgh 
'berg'. 

Langhälla Halna sn, Vadsbo hd. — j Langhällo 1273 SD 2: 654 
avskr. 	F. led. är fsv. lan ger 'lång'. S. led. är böjningsform antingen 
av fsv. hälla f. 'häll, klippa' eller av det i fsv. sammansättningen Iii-
hälla ingående hälla f. 'sluttning'. 



Stenar och rösen 

Arvids stack Friggeråkers sn, Gudhems hd arvas ståls. ••••• En nu 
bortsprängd stor sten. Därinvid bodde en man med förnamnet Arvid. 
Stenen liknade en höstack. 

Ballersten Habo sn, Vartofta hd bcaajtk (uppteckning från 1903). 
Namnet nu okänt. Stenen har icke kunnat återfinnas. Samma namn 

har urspr. tillkommit en sten, efter vilken det numera försvunna hem-
manet Ballersten i Falköpings stad blivit benämnt, se Vft IV: 5-6, s. 44. 
En tredje sten med samma namn omtalas i Rasmus Ludvigssons memo-
rial 1560 (s. 60) och i Vartofta härads dombok 18/5 1629. Med största 
sannolikhet avses ett stort flyttblock liggande på berggrund å hemmanet 
Boarp i Sandhems sn. Det ligger så labilt, att det av en enda person 
kan rubbas ett litet stycke ur sitt läge. När man sedan låter det falla 
tillbaka, hörs ett dovt mullrande ljud. Namnets f. led är antingen västg.-
dial. ballet 'buller' eller urspr. kompositionsform ballre- av västg.-dial. 
ballra 'bullra'. Se utförligt SOSk 13:267 f. 

Bock(a)sten(en), Bockesten(en). Inom länet finnas åtminstone 8 
stenar med detta namn: 1 Rackeby sn, Kållands hd bökastht (Bocke-
stenen nek), 1 österbitterna sn, Laske hd bökaskn, 1 Fyrunga sn, Skå-
nings hd bölsaskn, 1 Härja, Vättaks och Velinga snr, Vartofta hd 
btikaskn (Bockasten 1808 P: 51), 1 Vilske-Kleva sn, Vilske hd bialpaskn, 
1 Bärebergs sn, Viste hd bokast4n, 1 Tengene sn, Viste hd bokaskn, 
1 Tängs sn, Åse hd bokastdn. 	F. led. är gammal böjningsform av 
djurnamnet bock. Namnen bero säkerligen på bockarnas benägenhet 
att klättra upp på höga stenar, vilket påpekas av Sahlgren i NoB 1951, 
s. 168. 

Bystenar Stenstorps sn, Gudhems hd buskna. 	En gånggrift å 
Ranstads by. 

Degerhall Fröjereds sn, Vartofta hd dejarkg.. 	En mycket stor 
sten. F. led. är urspr. fsv. digher 'stor', fvn. digr. S. led. är västg.-dial. 
hall f. 'berghäll; stor, flat sten'. 

Disahall(?) Göteve sn, Vilske hd desahci!.. •••», Bautasten omkr. 
200 m. från gånggriften Disarör, varom se följ. Namnet är säkerligen 
sekundärt i förhållande till Disarör och alltså en förkortning för *Disa-
rörshall. Om s. led. se  föreg. 

Disarör(?) Göteve sn, Vilske hd desajr. 	F. led. är väl urspr. 
gen. sg. eller pl. av en fsv. motsvarighet, *dis, till det från fornväst-
nordiskan som benämning på en kvinnlig fruktbarhets-, skydds- och 
dödsgudomlighet kända ordet dis, och namnet skulle alltså vittna om 
hednisk kult. Ordet dis ingår bl.a. i det östgötska bynamnet Disevid, 
f sv. Disavi (se WesAn i Meddel. från österg. fornminnesförening 1921, 
s. 121 ff.) och i det västgötska bynamnet Disards (se SOSk 10:8). 
Uttalet med e för väntat i kan förklaras såsom beroende på en tidig 
förkortning i obetonad ställning av i till varav sedan i dial. regel-
mässigt e. S. led, är rör 'stenrör, samling av stenar'. 
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Drakarör Falköpings stad drakamjr. ••••• En gånggrift liggande i ett 
mycket stort stenrör. F. led. är gammal böjningsform av ordet drake, 
som här sannolikt liksom säkerligen i terrängnamnet Drakaboningen 
(se detta) har betydelsen 'orm'. Ordet är ett gammalt nord- och väst-
germanskt lån från latinets draco, vilket i sin tur lånats från det 
grekiska drd kön. Det betyder i båda dessa språk dels 'drake', dels 'orm', 
av vilka betydelser den senare väl är den ursprungliga. 

Gigerugnen Hornborga sn, Gudhems hd jilaramen; jir6man, -6nian. 
— Gigerommen 1788 Vft V: 2, s. 72 Gigerugnen nek. ", En stor gång-
grift bestående av sandstenshällar. Namnet torde betyda 'jättekvinnans 
ugn'. F. led. är sannolikt urspr. gen. sg. *gyghiar, av en fsv. motsvarig-
het, *gggh, till fvn. gdgr f. (gen. gygjar) 'jättekvinna'. Dialektuttalet 
förutsätter emellertid ett fsv. *Gighiar-, vars i kan bero på regressivt 
i-omljud; jfr A. Noreen, Aschw. Gr., s. 93. Jfr Gigarugnen bland 
Diverse smärre platser. 

Guldsten(en) Härja sn, Vartofta hd giast&t. 	En sten vilande på 
mindre stenar. Namnets f. led är ordet guld, men anledningen till 
namngivningen är obekant. Jfr Gullsten(en) under Gullspångsälven 
ovan. 

Huljestens hall Stenstorps sn, Gudhems hd huljastens hd. — 
Huljestens hall nek. ", En stor liggande sten på en kulle strax NO 
gården Huljesten, enligt ortsbefolkningen utgörande ett råmärke på 
gränsen mellan Gudhems och Valle härader. Ordet hall betyder i västg.-
dial. 'stor, flat sten'. 

Håsten(en) Främmestads sn, Viste hd heisten. 	En stor, bred 
sten. F. led. är säkerligen en motsvarighet till det fvn. adj. Imir 'hög', 
varom se närmare bergnamnet Hdbergen. 

Häsen Habo sn, Vartofta hd hetsa. Namnet är best. sg. av västg.-
dial. häs f. 'stack; hög' (t.ex. i smörhäs 'smörhög, upplagd efter kär-
ningen'). Stenen liknar en »halmhäs», dvs. halmstack. 

Jättasten(en), Jättestenen, -stenarna. Inom länet finnas åtminstone 
20 enstaka stenar eller samlingar av stenar med ettdera av dessa namn, 
varav 2 i Kinne hd, 1 i Kinnefjärdings hd, 2 i Kåkinds hd, 3 i Kållands 
hd, 2 i Skånings hd, 4 i Vadsbo hd, 1 i Valle hd, 4 i Vartofta hd och 
1 i Viste hd. Uttal: jeetastM, jietaskn, yetaste:n (1 g.), ycbtaskna (1 g.). 
I 7 fall föreligga sägner om s.k. jättekast, dvs, att stenen kastats av en 
jätte, vanligen mot en kyrka. 

Klovasten(en), Klove-. Inom länet finnes ettdera av dessa namn 
upptecknat på 3 olika håll: 1 Sunnersbergs sn, Kållands hd kkev9st.4, 
1 Råda o. örslösa snr, Kållands hd kqvastbt, 1 N. Vånga sn, Skånings 
hd lariva,stbz. 	I samtliga fall avses stora ituspruckna stenblock. 
Kldv(a)sten, Klcivesten(a) m.m. är ett på många olika håll både som 
naturnamn och bebyggelsenamn förekommande ortnamn. F. led. är 
gammal böjningsform antingen av sv. dial. klov n. 'öppning', fvn. 
klot n. 'skrev', no. dial. klov 'ränna, springa; skrev' eller av sv. dial. 
klove m. 'frånkluvet stycke', no. dial. klove 'rärma, vinkel' eller i vissa 
fall västg.-dial. klova f. 'ränna, spricka', varom se OGB 1: 28. 

Korsade sten(en) Tengene sn, Viste hd o. Flo sn, Åse hd kepta,..skn; 
kallas även Korsesten(en) kiksastM. r•-• Ett gränsmärke med en stor sten 
i mitten och fem mindre stenar i olika riktningar. 

Kosten(en). Inom länet finnas åtminstone 2 stenar med detta 
namn, båda i Vilske hd: 1 Floby sn, 1 Trävattna sn (Kostenen nek). 
Uttal: köst6n. 	Om den förstnämnda berättas, att kor, som ej ville bli 
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dräktiga, förr brukade ledas omkring stenen, varigenom de enligt folk-
tron botades för sin ofruktsamhet. Enligt en annan version satte man 
en kaka bröd på kons horn och band henne i en ek vid stenen. »Var 
kakan vid kons hämtning borta, trodde man, att hon blivit betäckt, 
förmodligen av bergatjuren» (A. Blomberg, Floby pastorat, s. 7). Be-
träffande den andra stenen säger man, att man fordom förde dit över 
en natt sådana kor, som ej ville bli betäckta. 

Lögestenarna Ransbergs sn, Vadsbo hd lipstdna. — Löjestenarna 
nek. ", Stenar i sjön öden utanför en udde. Namnets f. led kan tydas 
på två sätt, antingen som kompositionsform av löga 'bada' eller gammal 
böjningsform av sv. dial. löga f. 'löja'. Enligt en upptecknare leker 
löjan där. Substantivet löga är visserligen icke anträffat just i Rans-
bergs socken men däremot i flera socknar i norra Vadsbo och endast 
där inom hela det västgötska dialektområdet. 

Lögesten(en) Beatebergs, Mölltorps och Ransbergs snr, Vadsbo hd 
lfklastdn, kgast&b. — Lögesten 1696 P: 21 Lögestenen nek. 	En sten 
liggande på en sluttande berghäll på den punkt, där de tre ovannämnda 
socknarna mötas. F. led. kan knappast vara någonting annat än kom-
positionsform av sv. dial. löga 'tvätta, bada', men syftningen är svår-
förståelig, då någon sjö eller något vattendrag icke finns i närheten av 
stenen. Möjligen har någon urholkning i själva stenen eller någon sänka 
i närheten haft det på flera håll betygade namnet Lögetrd get, best. sg. 
av det av Rietz från Västergötland och Småland anförda lögetrdg 
'tvätt-tråg'. Se härom Sahlgren i NoB 1942, s. 162 if.; 1962, s. 56 f. 
Vattenfyllda urholkningar, sänkor och mindre gölar ha flerstädes be-
traktats som »lämpliga tvättfat eller badkar åt jättar» (Sahlgren, sist 
a.a., s. 57). Stenen kan efter ett sådant »lögetråg» ha fått namnet 
*Lögetrågsstenen, som sedan förkortats till Lögestenen. 

Märkesten(en). Inom länet finnas åtminstone 3 stenar med detta 
namn: 1 Häggesleds sn, Kållands hd, och Slädene sn, Viste hd (tidigare 
Kållands hd) markastdn (uppt. 1900), markastdn (Märcke Sten 1713 
P 93-2: 1), 1 Dimbo sn, Vartofta hd markastdn, 1 Tengene sn, Viste hd 
mcerkasten. r%,  Namnet betyder 'stenen, som tjänstgör som märke (i ett 
eller annat avseende)'. I de två första av de här ifrågavarande fallen 
rör det sig om gränsmärken, markerande gränsen mellan två byar resp. 
två socknar. I det tredje fallet har stenen använts som solmärke och 
tidvisare. En sagesman meddelar, att stenen tjänstgjort som ett dylikt 
märke om somrarna. »När solen skiner där, så slår det aldrig fel på 
middag.» Jfr gårdnamnet Middagsmärket SOSk 13: 185 samt Friberg, 
Studier, s. 12 f. och där anf. litt. 

Piekesten se följ. 
Piggasten(en), Picke-, Pigge-. Inom länet finnas åtminstone 4 ste-

nar med detta namn: 1 N. Vånga sn, Skånings hd pb9(a)stdn, 1 Bergs sn, 
Vadsbo hd pegastdn, peka- Picke-, 1 Fröjereds sn, Vartofta hd pegastM, 
1 Vilske-Kleva sn, Vilske hd pOastdn. 	F. led. är dialektal böjnings- 
form av ordet pigg 'spets'. Namnet avser stenar, som äro avsmalnande 
upptill. 

Solsten(en). Detta namn har upptecknats på åtminstone 2 håll i 
länet: 1 Odensåkers sn, Vadsbo hd syn; binamn Femstenarör fdrg- 
stenat*, 1 Sörby sn, Vilske hd skstdn. 	I det förra fallet avses, såsom 
framgår av binamnet, ett s.k. femstenarör, dvs, ett gränsmärke, be-
stående av en s.k. hjärtsten, omgiven av fyra andra stenar (jfr Friberg, 
Studier, s. 2). Från början har väl endast hjärtstenen åsyftats med 
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namnet. Denna kan ha kommit att tjänstgöra som mittsten i ett senare 
tillkommet råmärke. Av det nedannämnda namnet Torpa solstenar 
framgår, att Solsten urspr. är ett appellativ. Dettas innebörd är oviss. 
Möjligen avses en sten, som tjänstgjort som middagsmärke på så sätt, 
att man, när man från någon plats norr om stenen (eller eventuellt 
stenarna) såg solen stå över den (eller dem), visste att det var middag. 
Jfr Märkestenen ovan. En norsk motsvarighet är gårdnamnet Solstein, 
skrivet Solstenn 1520. I NG 4:2, s. 292, antages tveksamt, att det kunde 
åsyfta någon höjd eller en del av ett berg öster om gården, som fram-
trätt särskilt tydligt i solsken. 

Torpa solstenar Sörby sn, Vilske hd thrpa s(3,90na. 	Två resta 
stenar, som äro mer än manshöga. Stenarna stå nära gränsen till byn 
Torpa. Om s. led. se  föreg. 

Torshall, Lilla och Stora Vårkumla sn, Frökinds hd lela, stora 
tos,14. ^, Två flyttblock, av vilka det större är beläget strax invid den 
punkt, där Vårkumla och Kinneveds snr i Frökinds hd samt Smula sn 
i Redvägs hd mötas. F. led. är flertydig. Den kan vara gen. antingen 
av ettdera av mansnamnen Tord och Tore eller av gudanamnet Tor. 
S. led. är västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. Jfr följ. 

Torshallerna N. Vånga sn, Skånings hd tös,hetlara, 	En sam- 
ling urbergskullar. Om f. led. se  föreg. 

Tuppasten(en), Tuppe-. Inom länet finnas åtminstone 6 stenar med 
ettdera av dessa namn: 1 Högstena sn, Gudhems hd, 1 Kyrkefalla sn, 
Kåkinds hd (Tuppastenen nek), 1 Ransbergs sn, Vadsbo hd, 1 Älgarås 
sn, Vadsbo hd, 1 Kungslena sn, Vartofta hd, 1 Ö. Gerums och Mularps 
snr, Vartofta hd. Uttal: titpasten, tapasMn (detta uttal avser nr 6). 
Namnets f. led är ordet tupp, men innebörden är oklar. Jfr Tuppasten, 
enligt SOÄ 8: 244 en bautasten i Tarsleds sn, Kullings hd, Älvsb. 1. samt 
Tuppestenen i Holmedals sn, Nordmarks hd, Värml. 1., enligt SOV 
9: 195 en mindre sten »till formen påminnande om en tuppe 'tupp'». 

Vakahall Sandhems sn, Vartofta hd vitkahcd. ,•%, En flat berghäll 
uppe på krönet av det s.k. Vakhallsberget, på vilken man förr eldade 
påskeldar. Namnets f. led är sannolikt gammal gen. pl. av det vak n. 
'vakande', som ingår i nattvak, här kanske snarast i den betydelse 
'signaleld, vårdkas', som av Sahlgren i NoB 1913 s. 65 f. antages för 
f. led. i det uppländska härads- och sockennamnet Vaksala av fsv. 
Vakshald. Den i SOSk 13: 183 givna förklaringen är osannolik. Jfr det 
norska gårdnamnet Vakabcergh omkr. 1400, varom se NG 1:67 med en 
oantaglig tolkning. 

Försvunna: 

»Glohall». — Glohall 1505 6/11 Bergman, Vadsbo härad s. 2 avskr. 
»Glöhall som somblige kalla Glohall» samma brev som föreg. Sahlgren, 
Skagershult, bil. s. 3 annan avskr. Gloohall samma brev som föreg. 
Sahlgren, Skagershult, bil. s. 5 annan avskr. ", Råmärke mellan Vads-
bo och Kinne hdr. F. led. är kanske det av Rietz, s. 200 b, från Västerg. 
anförda glo m. 'glöd', i andra dial. även 'ljus'. Syftningen är dock 
oviss. S. led, är västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. 

Guldsten se ovan under Gullspångsälven. 
Konungssten Levene sn, Viste hd. — Konongsten o. 1325 VGL 

s. 299. ^- Omnämnes i den anförda källan i samband med konung 
Stenkil, som säges ha varit en god skytt, vars »skottmärken» (skot- 
9 Skaraborgs län Ml 
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mark), dvs. mål att skjuta på, ännu vid nämnda tid stodo kvar i Levene. 
»Ett (av dessa) kallas K.» 

»Mädhalstenen». — in Mädhalstenen 1287 SD 2:23 or. j Mädhal- 
stenen 1287 SD 2: 24 övers, av föreg. 	Råmärke i Håkantorps eller 
Gudhems sn, Gudhems hd. Namnet är best. sg. av ett fsv. appellativ 
*mädhalsten 'mellanliggande sten, råsten'. 

Naddesten Forshems sn, Kinne hd. — i Naddesten oc i Nadön 
1509 9/9 RAP or. 	Se Naddön bland försvunna önamn. 

Piukasten. — ad lapidem acutum siue conatum dictum Piwkasteen 
1361 SD 8:91 or.? 	Gränsmärke. Kan till sin belägenhet ej närmare 
anges. Jfr det appellativ *pjuksten eller ortnamn *Pjuksten(en), som 
ingår i gårdnamnet Pukstensslätten i Ledsjö sn, Kinne hd, 1663 skrivet 
Piuksteensslättan (SOSk 5: 45), samt Pukesten, en tomt i Hangelösa sn, 
Kinnefjärdings hd, skriven Piukesten 1600 (SOSk 6:9). F. led. sam-
manhänger väl med sv. dial. pjuk m. 'uppstående spets; liten hög, 
liten höstack', den sista betydelsen av Rietz, s. 504 a, uppgiven bl.a. 
från Västerg. 



Sluttningar och bergsstup 

Det vanligaste ordet för 'sluttning' är lid f. 

Andabråtabacken Daretorps sn, Vartofta hd einabrstabåkan. 	En 
ganska brant sluttning på en stig. Namnets f. led kan tänkas återgå på 
en böjningsform av ett fsv. *andabroti m. 'andfåddhet', eg. 'avbrytande 
av andningen', vars f. led är böjningsform antingen av fsv. and f. 
'andedräkt' eller av fsv. ande m. i samma betydelse, och vars s. led är 
samma ord fsv. broti m. 'brytande', som ingår som s. led i samman-
sättningen fsv. hovudhbroti 'snuva'. 

Bogsa lider Daretorps sn, Vartofta hd boksa,liar. 	En lång slutt- 
ning V gården Bogshult. Namnets f. led är antingen gammal gen. av 
ett till Bogshult bildat inbyggarnamn *Bogsar — se om dylika bild-
ningar höjdnamnet Göpaberget ovan — eller förkortning för *flog.
hulta, gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn *Bogshultar; om sist-
nämnda bildningstyp se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. 

Bragnumeklev Flo sn, Åse hd brågnumakkdv. — Bragnumeklev nek. 
Uppfartsväg till Hunneberg. F. led. är urspr. gen. pl. *Bragnuma 

av ett till bynamnet Bragnum bildat inbyggarnamn *Bragnumar. Om 
dylika bildningar se föreg. namn. S. led. är sv. dial. klev f. 'trång och 
brant bergsstig, brant stig eller väg uppför ett berg eller bland klippor'. 

Bragnume slag Flo sn, Åse hd bragnamakfti. ^, Om f. led, se föreg. 
S. led. är ortsdial. slag 'plats där berget är brant och där man kastar 
ned virke och ved'. 

Brattelid. Inom länet finnas åtminstone 3 sluttningar med detta 
namn: 1 Torbjörntorps sn, Gudhems hd, 1 Karleby sn, Vartofta hd, 
1 Jäla och Grolanda snr, Vilske hd. Uttal: bratalf. 	F. led. är adj. 
västg.-dial. bratt 'brant'. 

Bäsingen Brandstorps sn, Vartofta hd be§stgean. 	En landsvägs- 
sluttning. Namnet Bäsingen, vilket är best. sg. av ett i äldre västgöta-
lagen förekommande appellativ bäsing- och även förekommer som 
namn på en kulle i Larvs sn, Laske hd (se bland höjdnamnen), till-
kommer väl från början icke sluttningen utan den höjd, utför vilken 
sluttningen går. 

Dåneliderna Sunnersbergs sn, Kållands hd dimaliara. 	F. led, är 
kompositionsform av verbet dåna, avseende det starka dån, som upp-
stod när man förr färdades där. 

Gastaliden Sandhems sn, Vartofta hd gåstalia. 	F. led, är gam- 
mal böjningsform av gast 'andeväsen'. Där spökade det förr. 

Högste klippe Brunnhems sn, Gudhems hd Mesta kkbpa. — Högste 
klippe nek. •-•-• Brant diabasstup på Brunnhemabergets östrå sida. S. led. 
är västg.-dial. klippe n. 'brant bergvägg'. Ordet användes alltid om 
diabasbranterna på Falbygdens platåberg. 

Kleva klinter Vilske-Kleva sn, Vilske hd kNva kkintar, Nintara 
Klinterna, larintan Klinten. — Kleva klinter nek. 	Det område på väst- 
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sidan av Mösseberg, där ortocerkalken går i dagen och stupar brant 
ned mot väster. F. led. är by- och sockennamnet Kleva, som socken-
namn numera Vilske-Kleva. S. led. är pl. av klint m. 'klippa, bergsstup'. 

Munkallden. Inom länet finnas åtminstone 2 sluttningar med detta 
namn, båda i Vartofta hd: 1 Slöta sn, 1 Suntaks sn. Uttal: miTkalia. 
••••• Namnet har olika ursprung i de båda fallen. F. led. i namnet i Slöta 
sn är gen. Munka av ett till gårdnamnet Munkebo, uttalat mbelcab6 
(se SOSk 13: 199), bildat inbyggarnamn *Munkar. Om dylika bild-
ningar se Göpaber get bland höjdnamnen. Sluttningen är belägen vid 
gården Munkebo. Beträffande det andra namnet är det ovisst, om det 
är primärt eller sekundärt i förhållande till Munkabacken, som är 
namnet på den höjd, utför vilken sluttningen går. I förra fallet är f. led. 
gammal gen. pl. av munk. I det senare fallet är namnet en förkortning 
för *Munkabackaliden. 

Tassaliden, -liderna. Inom länet finnas åtminstone 3 sluttningar 
med ettdera av dessa namn: 1 Kyrkefalla sn Kåkinds hd tkaliara, 
1 Baltaks sn, Vartofta hd tå.galia, 1 Sandhems sn, Vartofta hd tåsalia. 
•••-• F. led. är gammal böjningsform av det förr som omskrivande namn 
på vargen använda tasse, ännu kvarlevande i västg.-dial. tassamarker 
'oländiga marker, vildmarker'. 

Försvunnet: 

Haghbardhaklef Mölltorps eller Karlsborgs sn, Vadsbo hd. — 
Hagbardaclef 1222-1230 SD 1:228 or. ", F. led. är urspr. gen. Hagh-
bardhar av fsv. mansnamnet Haghbardh. S. led. är sv. dial. klev f. 
'bergsklyfta; trång bergsstig; brant backe eller klippa'. 



Dalar, dälder och fördjupningar 

Brudahålan Habo sn, Vartofta hd brigthi.pka. ,•%, En kärrhåla. Där-
invid var förr en grind, kallad Brudaledet. Där skall brudföljet förr ha 
ordnats, när man red till kyrkan vid bröllop. Namnet är en förkortning 
för *Brudaledshdlan. 

Dimmingadalen Dimbo sn, Vartofta hd dignaddn. — Dimminge 
Dahln 1714 P 32-1:1. ", Dalsänka som skiljer Varvsberget från 
Gerumsberget. F. led. är gammal gen. av det till by- och sockennamnet 
Dimbo bildade inbyggarnamnet Dimrningarna dina. Se SOSk 13:60. 

Djupadalen, Djupe-. Inom länet finnas åtminstone 9 dalar med 
detta namn: 1 Dala sn, Gudhems hd ~då" 1 Vinköls sn, Skånings 
hd jppaddn, 1 Finnerödja sn, Vadsbo hd (Djupedalen nek), 1 Torsö 
sn, V-adsbo hd »paddn, 1 Bolums sn, Valle hd 24.pad4ri, 24pa-, 1 Eggby 
sn, Valle hd jiApaddrk, 1 Häggums sn, Valle hd »Mån, 1 Varnhems sn, 
Valle hd j4pad4n, j#paddn, 1 Karleby sn, Vartofta hd j4.pad4r, (Djupa- 
dalen nek). 	Namnet är mycket vanligt både som naturnamn och 
bebyggelsenamn och bär prägeln av modenamn. 

Djuradalen Asle sn, Vartofta hd j4rackin. — Diurdahl(e)n 1706 
P 261-10:1. 	F. led. är gammal böjningsform av ordet djur i dess 
från ä. nsv. kända betydelse 'högdjur, hjortdjur', bl.a. använt om 
älg, hjort och rådjur. 

Fruskår Mularps sn, Vartofta hd fruskdr. — Fru-Skår 1811 Salan-
der s. 149. ^•-, En sänka i Gerumaberget. F. led. är ordet fru i dess äldre 
användning som titel åt drottningen eller en dam av hög börd. S. led. 
är en motsvarighet till fvn. skor 'inskärning; klyfta i ett fjäll'. Enligt 
ortstraditionen skall drottning Margareta här ha ridit uppför berget, 
och spår efter hästskorna påstås skola synas i en sten. 

Fröadalen Gustav Adolfs sn, Vartofta hd friladc_in. 	En liten 
sänka med en vattensamling, som om somrarna brukar torka ut. 
Namnets f. led är gammal böjningsform av sv. dial. frö f. 'groda'. 

Gråtarehålan Valstads sn, Vartofta hd grettarahicka. 	Sänka i en 
åker. Jorden i sänkan är synnerligen rik på klappersten, varför den 
varit mycket svårbrukad, vilket torde ha givit anledning till namnet. 
Jfr de värmländska namnen Grdtaren och Grdtaräckran SOV 9:218 
och där anf. litt. 

Håldalen Ugglums sn, Gudhems hd har, /Man. 	En djup 
sänka. F. led. är antingen subst. Ml eller kompositionsform av subst. 
Mia eller kanske snarast adj. sv. dial. Ml 'ihålig; djup'. 

Illdödahålan Bjurbäcks sn, Vartofta hd ildocthijka. "%, En håla där 
man begravde självdöda djur. F. led. synes vara kompositionsform av 
ett subst. *illdöde m. 'plötslig, bråd död' el. dyl. (beträffande s. led. 
se  Nilsa döde bland terrängnamnen); jfr sv. dial. illdö(d)ing 'själv-
spilling; störtat kreatur' (Rietz, s. 111 b). När kreatur självdogo, sade 
man förr, att de »illdogo» (frld). 

Rånen Hangelösa sn, Kinnefjärdings hd mina. ^, En sänka i en 
skog. Namnet är best. sg. av ortsdial. rån f. 'vattensjuk sänka'. Detta 
är uppenbarligen etymologiskt samma ord som no. dial. rin f. 'smal 
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och stilla ström mellan två insjöar; grävd eller byggd ränna som leder 
vatten'. Den fsv. grundformen är *riin. Beträffande ljudutvecklingen i 
dialekten jfr Götlind, Västerg. folkm. 1:156. Ordet, som innehåller 
samma avljudsstadium som västg.-dial. råne niffiza 'rännil', är bildat 
till roten i verbet rinna, i fsv. och ä. nsv. även 'springa', got. rinnan 
'springa, löpa'. Grundbetydelsen är 'lopp'. Jfr det närbesläktade got. 
runs m. med denna betydelse. 

Sviken Husaby sn, Kinnefjärdings hd svikan. •-•-. Dalgång varige-
nom den s.k. Martorpsbäcken rinner. Namnet är best. sg. av ett f.ö. 
okänt ord *svik m. Detta låter sig utan svårighet förklaras som en 
bildning med betydelsen 'dal' till roten i verbet svika, vars grund-
betydelse är 'böja'. Jfr bl.a. avljudsformen östsv. dial. svek m. 'krok, 
böjning'. Den ursprungliga betydelsen av ordet *svik kan alltså på 
goda grunder antagas vara 'böjning', varav sedan 'dal, däld' med 
samma betydelseutveckling som i östsv. dial. sveg n. 'sank däld', som 
är samma ord som fvn. och no. dial. svig n. 'böjning', eller östsv. dial. 
svegd f. 'dalsänkning', som är bildat till östsv. dial. svega 'böja', fvn. 
och no. dial. sveigja 'böja'. Ord med betydelsen 'dal' äro ofta bildade 
till rötter med grundbetydelsen 'böja'. Se t.ex. Hellquist, Et. ordb., 
s. 132. 

Svinnesiken Härjevads sn, Skånings hd svinasika. ,•••• En mindre 
sänka. F. led. är kompositionsform av sv. dial. svinna 'försvinna, av-
taga, minskas'. S. led. är best. sg. av sv. dial. sik f. 'sidlänt ställe, däld 
där vatten framrinner; småträsk'. Där rinner vatten endast vissa tider 
på året och är uttorkat på sommaren enligt uppteckning 1928. 

Tamperna Marums sn, Skånings hd tåntpara. •••-• Sankmarkshålor, 
delvis i skog, delvis odlade. Namnet är väl best. pl. av samma ord 
som det av Rietz, s. 723, från Vadsbo hd anförda tamp m. 'liten åker, 
åkerlapp, åkerbit', ehuru här i en annan betydelse. 

Tjursgraven Vättlösa sn, Kinne hd pt.gretva. — Tjures graf van 
1672 Falbygden 10: 40 Tiursgrafven 1702 P: 23 Tjursgrafva 1746 Kalm 
s. 292-294 Tjursgrafwa 1762 Tuneld s. 281 Tjurs- eller Thors-grafva 
1793 dens. 2: 267 Tjursgraven nek. 	En djup klyfta. Enligt orts- 
traditionen, omnämnd redan av Erik Dahlberg i Svecia antiqua, har 
här fordom varit en ättestupa. Se G. Linde i Falbygden 10, s. 40. 
Namnets f. led är troligen gen. av djurnamnet tjur, och namnorsaken 
torde vara, att en tjur där omkommit, såsom förmodas redan 1794 av 
en hembygdsforskare. Se G. Linde i aa, s. 41. Den i samme förf. :s 
arbete, Studier över de svenska sta-namnen, s. 193 f., framställda 
meningen, att f. led, kan vara »ett ord för bergshöjder, som ingår i t.ex. 
häradsnamnet Tjurbo i Västmanland» är osannolik. 

Trånge räv Utvängstorps sn, Vartofta hd traga...hcbv. 	En trång, 
nedskuren passage på en numera omlagd väg. S. led. är västg.-dial. 
räv f. 'bakdel, anus'. Jämförelsenamn. 

Allan Ö. Gerums sn, Vartofta hd Ca. 	Mindre dalgång eller 
sänka. Namnet är best. sg. av sv. dial. ålla f. 'avlång fördjupning eller 
urgröpning'. Jfr Älleberg. 

Försvunnet: 

Konungsdalen Skånings hd. — Konungsdalen 1361 SD 8:91 or. 
Konungsdalen 1402 SDns 1: 164 or. 	Dal N Skara. 



Terränger 

Al(e)botten. Inom länet finnas åtminstone 5 områden med detta 
namn: 2 Otterstads sn, Kållands hd (Albotten nek), 1 Edsvära sn, Skå-
nings hd (Alebotten nek), 1 Främmestads sn, Viste hd, 1 Flo sn, Åse 
hd. Uttal: i_drabåtan, -bok». 	F. led. är antingen gammal böjningsform 
av trädnamnet al eller västg.-dial. ale n. 'bestånd av al'. S. led. är äldre 
västg.-dial. botten 'sidländ äng, myr, kärr' (se SL 1909, s. 80). Möjligen 
ligger ett appellativ *alebotten till grund för namnet. 

Arnemossarna, -mossen. Inom länet finnas 2 sankmarker med 
detta namn: 1 Götene sn, Kinne hd (?Arna Måse Skogh 1659 P:11 av-
ser ett område i Husaby sn, Kinnefjärdings hd, Amemåssen 1687 P: 15), 
1 Strö sn, Kållands hd (Arnemossarna nek). Uttal: 4nan4san, -mdsa. 

F. led. är möjligen, såsom föreslås av Friberg, Studier, s. 63, för 
namnet i Strö sn, urspr. fsv. gen. pl. arna av fågelnamnet örn. 

Aspen Sandhems och Yllestads snr, Vartofta hd kpan. — Aspen 
1816 Lindskog 5: 238 1877 Ljungström, Wartofta härad s. 11 nek. 
Namnet är best. sg. av ett fsv. *aspe m., en bildning med an-suffix till 
trädnamnet asp. Numera huvudsakligen barrskog. Asp lär icke före-
komma. 

Axevalla hed Skärvs sn, Valle hd. Binamn Heden ha (uppteckning 
1904 från Stenstorps sn, Gudhems hd). — Affsäualdär o. 1325 VGL 
s. 291 Axawal si. 1400t VGL s. 291, not 33 Axewalla-Hed 1762 Tun.eld 
s. 276 Axvallhe 1804 SL 1913, s. 145 Axewalla-hed 1840 Bohman 2:228 
Axevalla hed G Axvalla hed nek. 	F.d. exercisplats. Upptages i bi- 
hanget till äldre västgötalagen från omkr. 1325 bland Västergötlands 
allmänningsskogar. F. led. i Axevalla är väl urspr. gen. sg. eller kanske 
snarast pl. *af sa av ett fsv. *af se m. 'liten bäck', motsvarande västg.-
dial. afse med samma betydelse, men syftningen är oviss. Möjligen ha 
en gång i de sänkor, som genomdraga heden och gå ned mot Vingsjön, 
små bäckar runnit fram, och dessa kunde då vara åsyftade. Enligt 
F. A. Vingborg, Från Valle härad (Stockholm 1927), s. 89, ha i och för 
hedens iordningsställande till exercisplats åtta större eller mindre 
mossar blivit igenfyllda och försedda med stentrummor för vatten-
avledning till Vingsjön. Utvecklingen av Af sa- till Axa-, Axe- beror på 
en fsv. övergång av fs till ks, varom se A. Noreen, Aschw. gr. § 271, 
Anm. 2. Om samma övergång i fvn. se  A. Noreen, Aisl. gr. § 257. 
S. led. är gammal böjningsform av ordet vall, fsv. valder m. 'vall, fält, 
mark'. Jfr det efter allmänningen benämnda medeltida slottet Axvall, 
varom se SOSk 12:36 f. Ordet Hd har här betydelsen 'exercished, 
exercisplats'. 

Baremosse Habo, Härja och Utvängstorps snr, Vartofta hd bara-
n4sa, betr,n4san Barmossen, bitramsan Baremossen. — Barre Måssen 
16001 P:1 Baremåsen 1702 P:23 e. 1744 P:41 (11/2) 1771 VAH Vol. 
32:6 Baremåsse 1808 P: 51 Baremosse G nek. ", Namnet är tidigast 
betygat i Baremdsaöö 1585, vilket är den äldsta namnformen för den 
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vid mossen belägna gården Baremossö i Utvängstorps sn; se SOSk 
13:212. F. led. i Baremossen är väl adj. bar i betydelsen 'skogfri', så-
som i SOH 1: 5 antages för f. led. i det halländska bynamnet Bara-
mossa, skrivet Baramus o. 1300. Se SOSk a.st. 

Bettnet Hassle sn, Vadsbo hd bbtnat. 	En äng. Namnets härled- 
ning är obekant. 

Bidare bård Daretorps sn, Vartofta hd btara...beik. Binamn: Bården 
beika. — Bidare bård nek. ••••• En högt belägen skogs- och betesmark å 
gården Bidarehemmet. Namnet är en förkortning för *Bidarehems 
bård. S. led, är väl en motsvarighet till fvn. bar8 n. 'kant på en hatt', 
no. dial. bard n. 'kant, rand, brädd', här med samma betydelse 'åsrand, 
ås', som det fsv. iädhur 'kant, rand' ofta har i ortnamn. Om betydelsen 
av sistnämnda ord i ortnamn se A. Janz&I i NoB 1940, s. 138. Ordet 
bård är här rent formellt sett tvetydigt, eftersom det alternativa namnet 
Bården, såsom framgår av dialektuttalet, kan uppfattas både som 
neutr. pl. och fem. sg. Man måste antaga det sistnämnda, då en plural 
av betydelseskäl förefaller osannolik. En växling av fem, och neutr. sg. 
hos enstaviga substantiv är icke ovanlig i de nordiska språken. Den 
har sin grund i den från fornspråken ärvda identiteten mellan dessa 
substantivs bestämda form i fem. sg. och neutr. pl. Jfr t.ex. sv. dial. 
dråg 'sänka, sidlänt mark', no. dial. rön 'smal ström mellan två vatten, 
vilka båda förekomma med såväl feminint som neutralt-genus, samt 
sv. dial. med f. 'märke för fiskare' och no. dial. mid f. med samma 
betydelse, motsvarande fvn. miö n. 'märke; fiskegrund'. 

Björnamossen, Björne-. Inom länet finnas åtminstone 10 mossar 
med detta namn: 1 Brismene och Börstigs snr, Frökinds hd biiinamåsan 
(Björnamossen nek), 1 Dala sn, Gudhems hd, 1 Rådene sn, Gudhems hd, 
1 Hangelösa sn, Kinnefjärdings hd (Björnemossen nek), 1 Undenäs sn, 
Vadsbo hd (Björnamossen nek), 1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd (Björna-
mossen nek), 1 Ottravads sn, Vartofta hd (Björnamossen nek), 1 Sand-
hems sn, Vartofta hd (Björnamossen nek), 1 Trökörna sn, Viste hd, 
1 Tängs sn, Åse hd. Uttal: biiinamåsan, 	bin- (i Kinnefjärdings, 
Viste och Åse hdr). 	F. led. är väl i samtliga fall djurnamnet björn. 
Namnets vanlighet beror på att björnen gärna håller till på mossar. 
Jfr SOV 9: 210 under Björnebrdten. 

Blängsmossen Gudhems, Kåkinds, Vadsbo och Valle hdr bk4s-
mirsan, Uns måsa. Binamn: Blängen bbytwan. — Blengtz måse 1659 P: 9 
Blängs Måse 1705 P: 24 Bläng måsen 1759 Bergman, kartbil. Blängs- 
mossen G nek. 	En stor mosse uppe på Billingen. Namnets f. led är 
oklar. Tänkbart är, att mossen från början kallats *Bläing, en avledning 
av adj. blå, möjligen i dess gamla betydelse 'mörk' med det i ortn. av 
olika slag företrädda suffixet -ing och formellt identiskt med det fvn. 
mansnamnet Blceingr, vilket sannolikt ingår i det norska gårdnamnet 
Blengslien (NG 15:309) med samma vokalkontraktion som i det här 
antagna fallet. Skulle denna tolkning vara riktig, visar i-omljudet av a 
till ö, att namnet härrör från tiden före vikingatiden. Vad betydelsen 
beträffar kunde denna tänkas åsyfta den mörka mossjorden eller före-
komst av blåbär. Jfr utom de ganska vanliga mossnamnen Svarte-
mossen och Svarte mosse de bohuslänska mossnamnen Blåmgren och 
Blåmyrarna, varom se OGB 18: 122, 132, 240. 

Botten. Inom länet finnas åtminstone omkr. 40 terränger med 
detta namn, varav icke mindre än 18 enbart i Viste hd. Uttal: Utan. 
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Namnet är ä. västg.-dial. botten 'sidländ äng, myr, kärr' (se SL 1909, 
s. 80). Jfr följ. 

Bottnarna. Inom länet finnas åtminstone 8 terränger med detta 
namn, varav 6 i Viste hd samt en i vardera Laske och Skånings hdr 
(Osterbitterna resp. Skånings-Åsaka sn). Uttal: bna på alla håll utom 
ett, nämligen Skånings-Åsaka sn, som har birtnara (se nedan). 	Nam- 
net är best. pl. av ä. västg.-dial. botten, varom se föreg. I Skånings-
Åsaka sn har namnet, såsom meddelas av en upptecknare, kommit att 
uppfattas som fem. sg. av ett appellativ *bottna, så att man, ifråga om 
vad varje gård äger av den ifrågavarande marken, kunnat säga t.ex. 
»t var bstna» 'i vår bottna'. Detta har medfört, att man för att beteckna 
hela området nybildat pluralen Bottnerna birtnara. 

Brånen. Inom länet finnas åtminstone 6 skogsmarker med detta 
namn: 1 Breviks sn, Kåkinds hd brion, brbn (säkerligen oäkta uttals-
former) , 1 Sventorps sn, Kåkinds hd brijan (Brunen nek), 1 Hova sn, 
Vadsbo hd (Brånen nek), 1 Ransbergs sn, Vadsbo hd bri3n, 1 Bjurbäcks 
sn, Vartofta hd (å gården Stockared) britan, stalsa& briona (Brånen nek), 
1 Kungslena sn, Vartofta hd britan, brejnask6jan. 	Namnet är best. sg. 
av västg.-dial. breme m. brtina 'eldfälla, ställe där man bränt skog eller 
där skogen bränt ned' (upptecknat i Bjurbäcks sn). Ordet återgår på 
fsv. bröni m. 'brand, eld' (fvn. bruni). 

Bröten Amnehärads och Lyrestads snr, Vadsbo hd brhtan. — Gran-
bröth o. 1325 VGL s. 291 [Granbret b. 1400t Granbrot o. 1470 Grönbrör 
sl. 1400t VGL s. 291 not 27] Brötan 1637 Wism. B 3 Bröötan 1689 Fel-
terus' ka Bröten m. 1600t Diarium Gyll. s. 26 1702 P: 62 1746 Tuneld 
s. 190 1759 Bergman s. 20 resp. kartbil. 1760 Vft I: 6-7, s. 80 1772 P: 40. 

En stor skog. Namnet användes även om hela sydöstra delen av 
Amnehärads sn. Namnet är åtminstone formellt sett best. sg. av det 
bröt m. 'utbruten, avskild, utstakad teg eller lott i skog eller äng', som 
av Rietz, s. 54 a, anföres från Närke, här dock i en annan, oviss, be-
tydelse. 

Bården se Sidare bård. 
Böla? S. Kyrketorps sn, Gudhems hd beska. Gammalt namn från 

tiden före laga skiftet på en odlad mark, den bästa i hela den gamla 
Oja by. Namnets härledning är dunkel. 

Diserna (?) Göteve sn, Vilske hd dUara. ,•-• Åker- och ängterräng. 
Namnet sammanhänger troligen med Disahall och Disarör, om vilka se 
Stenar och rösen ovan. 

Dottermossen Sventorps sn, Kåkinds hd dötarmåsan. — Doter 
Måsen 1700 P: 22 Doter måsen 1705 P: 24 Dotter Måsen 1759 Bergman, 
kartbil. Dottermåsse 1774 P: 43 Dottermossen ek. ", Namnets f. led är 
ordet dotter, men anledningen till namngivningen är okänd. 

Dragen Bjärka sn, Gudhems hd drdtna. •-•., Uppodlade långsträckta 
mossar. Namnet är best. pl. av subst. drag n. i den från sv. dial. kända 
betydelsen 'sträckning'. 

Drakaboningen Härja sn, Vartofta hd dritkabeyuga. — Drakabo-
ningen nek. ^, Ett kärr. F. led. är gammal böjningsform av ordet drake, 
säkerligen i betydelsen 'orm', varom se Drakarör bland Stenar och 
rösen ovan. I kärret var det enligt uppgift i orten förr mycket gott om 
orm. Ormarna voro enligt en meddelare »störa ssm tOastaka» 'stora som 
sädesstörar (störar på vilka man upphänger säd till torkning)'. Jfr de 
båda följande namnen. 
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Drakagärdet Utvängstorps sn, Vartofta hd dritkajåS. ••••• F. led. är 
gammal böjningsform av ordet drake, sannolikt i betydelsen 'orm', 
varom se föreg. Jfr följ. 

Drakaråsen Ransbergs sn, Vadsbo hd dr4kaheisa. En sankmark vid 
sjön öden. 	F. led. är gammal böjningsform av ordet drake, troligen 
i betydelsen 'orm', varom se Drakaboningen ovan. 

Dumme mosse Habo sn, Vartofta hd; även i Jönk. 1. duma-misa 
(uppt. i Järstorps sn, Tveta hd, Jönk. 1.). — i Dumpnärmosä, or Dum-
närmosä o. 1325 VGL s. 289 Dumme Mosse 1688 E:30 kop. Dumbe 
Mosse 1688 E: 30 renov. Dumme Mosse 1689 E: 37 Dummemåsa e. 1744 
P: 41 (11/2) Dummemosse G nek. Stor mosse, genom vars nordligaste 
del Dummeån rinner. F. led, är urspr. gen. Dumnar av åns fsv. namn 
Dumn, varom se bland vattendragsnamnen. 

Edsveden Larvs sn, Laske hd; även i Gäsene och Kullings hdr, 
Älvsb. 1. i,sven (enligt SOÄ 6: 219, 8: 287). Binamn: Edsmären ck 1.9be 
kmcera Älvsborgs Edsmäre (enligt SOÄ a.st.). — E5sui5är o. 1325 VGL 
s. 290 yppa Edtzwidhen 1527 G I:s reg. 4: 32 vpå Eszweden, på Eszwe-
den 1539 G I:s reg. 12:215, 216 Edsueden 1626 A. Bureus' ka [Ees-
wägen 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b] Edhz-Weden m. 1600t P: 3 
Esueden 1689 Felterus' ka Edhsweden 1702 P: 23 Edsweden 1741 Tun-
eld s. 169 Edsmären 1760 Vft 1: 6-7, s. 78 nek. ^, En av de medeltida 
Västergötlands allmänningsskogar. F. led. i namnet Edsveden är gen. 
av ordet ed, av sakliga skäl dock icke i den i ortnamn vanliga betydel-
sen 'passage mellan eller utmed vatten' utan i stället i den ursprungliga 
betydelsen 'gångstig, väg (i allnaänhet)', åsyftande den säkerligen mycket 
gamla väg från Varberg till Skara, som beskrives i ett brev av Gustav 
Vasa 1540 (G I:s reg. 13: 54). Den gick i sin nordligaste del genom 
den i vägbeskrivningen nämnda Hudene by i Hudene sn i nuv. Älvsb. 1. 
till den likaledes i beskrivningen omtalade Vånga by i N. Vånga sn i 
Skånings hd samt vidare till Skara. Mellan Hudene och Vånga måste 
den ha gått genom Larvs sn i Laske hd. Den har alltså berört två av 
de tre socknar, som skogen omfattar. 

Ekornavallen Hornborga sn, Gudhems hd Nionavål. — Ekorne 
wallen 1644-1647 P 2: 77 Eckorne-vallen 1750 Odhelius, De Wartofta 
s. 6 (cit. i Falbygden 2:3 f.) Ekornewallen 1773 P: 42. 	En vidsträckt 
hed- och skogsmark, delvis uppodlad. F. led, är gammal böjningsform 
av västg.-dial. eckorn 'ekorre'. S. led, är best. sg. av vall 'vall, fält, 
mark'. Schlyters identifiering i VGL, s. 562, av Lincornä wallum (dat. 
pl.) i bihanget till äldre västgötalagen från omkr. 1325 (VGL s. 295) 
med Ekornavallen är en ren gissning. Se om detta namn bland för-
svunna. 

Ensädet. Inom länet finnas åtminstone 19 åkrar med detta namn, 
varav 14 äro upptecknade i Viste hd, 2 i vardera Skånings och Valle 
hdr samt 1 i Åse hd. Uttal: Ucbt, bsT:t, bmc«, -såt. 	Namnet är best. 
sg. av sv. dial. ensäde n. 'åker som alla år besås med säd'. Det ålder-
domliga ensädesbruket är för flera generationer sedan övergivet. Jfr 
Friberg, Studier, s. 24. 

Falan. Inom länet finnas minst ett tiotal terränger med detta namn, 
samtliga belägna på Falbygden, nämligen i Kinneveds sn i Frökinds hd, 
Segerstads och Torbjörntorps snr i Gudhems hd samt Dimbo, Hångs-
dala, Karleby, Mularps, Skörstorps, Släta och Valstads snr i Vartofta 
hd. Uttal: Rika. ••••, Numera delvis uppodlade marker. Enligt Nils Salan-
der, Beskrifning öfver Åsleds Församling (1811), s. 10 f. not, voro de 
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i början av 1800-talet skoglösa, ouppodlade och ofta steniga utmarker, 
använda som betesmarker. Namnet är best. sg. av det endast som ort-
namn anträffade ordet lala f. varom se Falbygden nedan. 

Falbygden Frökinds, Gudhems, Vartofta och Vilske hdr feikabtda. 
— in Faloniam (latiniserad form) 1361 SD 8:91 or. vpp a Falonne 1389 
29/8 RAP or. yppa Falone (2 ggr) 1399 4/9 DaRAPapp or. på Falonne 
1409 SDn,s 2:213 or. vpa Falonne 1436 20/7 RAP or. å Falone 1444 
Lignell, Beskr. öfv. Dal 2: 143 avskr. paa Falennä 1446 Rep nr 7644 or. 
poo Falen 1455 Åke Ax:s jb fol. 8 paa Falen 1490 DN 16: 340 or. 1502 
28/4 U.U. or. pa  Falen 1508 Vft 1:8-9, s. 103 or. Falabögdhen 1540 
Skjb 48 på Falenne 1540t 01. Petri, Sv. Krön. s. 148 på Falen 1550 
G I:s reg. 21: 119 opå Falen 1551 därs. 22: 143 opå Falebygdenn 1558 
därs. 28: 524 Fahlebygden 1610 Wrangel, Ryttern, bil. 21, s. 92 Fale-
bögden 1655 P:4 Fahle Bygden 1702 P:23 Falan Falbygden 1746 
Tuneld s. 216 Falbygden Falen 1746 Linné, Wästgöta-Resa s. 72, 76 
1755 VAH Vol. 16:200 Fahlebygden 1767 VAH Vol. 28:21. ", Namnet, 
som tidigast är betygat som f. led i stadsnamnet Falköping, skrivet 
Falucopogs (gen.; felskrivn. för -cöpongs) si. 1200t (VGL s. 71), är 
best. sg. av ett ingenstädes som appellativ säkert bestyrkt subst. *tala f., 
vilket enligt gammal och troligen riktig mening urspr. betyder 'slätt'. 
Redan Hakvin Spegel, Glossarium Sveo-Gothicum (1712), s. 98, har: 
»Fala a: stor slätt. Falabygden i Wästergötland». Den modernt språk-
vetenskapliga motiveringen är given av P. Persson, Studien zur Lehre 
von der Wurzelerweiterung . s. 10, samt Beiträge zur indogerm. Wort-
forschung, s. 41, 228, 746. Han sammanställer ordet med några, sär-
skilt slaviska, ord för 'slätt' o. dyl. (fslav. polje 'fält' m.fl.). En helt 
annan tolkning ges av Sahlgren i NoB 1946, s. 64 ff. Sahlgren ansluter 
sig till en av J. E. Rydqvist, Svenska språkets lagar 2: 280, gjord sam-
manställning av ordet fala med adj. fal 'blek' och anser att det passar 
in på de terränger, urspr. betesmarker, vilka ännu gå under namnet 
Falan (se härom föreg. namn). Ordet skulle här syfta antingen på 
»det vissnade gräsets färg eller på jordmånens grå- eller gulbleka färg». 
En sådan betydelse passar emellertid icke alls in på Falan eller Fal-
bygden som bygdebegrepp. Falbygden är det gamla svenska rikets 
äldsta kulturbygd. Med undantag för de nämnda terrängerna, där 
ortocerkalken är täckt endast av ett tunt jordlager och där växtlig-
heten därför har klena betingelser, är jordmånen i allmänhet en mycket 
bördig och lättbrukad silurmorän. Det som framför allt kännetecknar 
denna bygd är dess öppna vegetationsformer, dess skoglöshet. Falbyg-
den är som helhet betraktad en skoglös högslätt, som i själva verket 
i stort sett är ganska kuperad. Alla de förutnämnda »falorna» äro 
samtliga mer eller mindre starkt utpräglade högplatåer av mindre for-
mat inom området för den stora Falbygdsplatån. översättningen 'skog-
lös högslätt' täcker således fullständigt användningen av ordet fala 
både om gamla betesmarker på Falbygden och om denna bygd i dess 
helhet till skillnad från andra bygder. 

Faxarna, Faxen Åsle sn, Vartofta hd fåk», fösn. — Faxen 1775 
P 261-10: 2 1811 Salander s. 30. 	Dels mossar, dels äldre åkertegar. 
Enligt Salander, a.st., är Faxen en av Åsle sockens sidlänta ängar vid 
ån Slafsan. Namnets härledning är oviss. Sammanhang med sv. dial., 
även västg.-dial., faxe m. 'råglosta' (Bromus secalinus) är väl på grund 
av markbeskaffenheten utesluten, såvida icke ordet kunnat användas 
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om en annan närstående eller till utseendet om råglostan påminnande 
växt, på vilken lokalen kunde passa in. 

Flanken Nykyrka sn, Vartofta hd fhigkan. Den största åkern på 
gården Bosebygd. Namnet torde betyda 'det stora markstycket'. Det är 
best. sg. av västg.-dial. flank 'ett stycke av ett tyg', ä. västg.-dial. flank 
m. »ett stykke, enn awskuren del» (Sven Hof, Dialectvs Vestrogothica 
(1772), s. 116), östsv. dial. flank m. 'sträcka, avskuret stycke eller del 
(även av åker och äng) ; stort spån', y. nsv. flank 'stort stycke' (H. Spe-
gel, Glossarium Sveo-Gothicum, s. 109). Jfr västg.-dial. flanke n. 'stort 
slätt stycke t.ex. av en madäng', östsv. dial. flanka f. 'stor åkerteg'. 
Ordstammen flank- är en nasalerad sidoform till flak. 

Floken Gudhems sn, Gudhems hd firökan. — Floken nek. ^, En 
åker å gården Forentorp. Namnet är väl best. sg. av ett ord motsvarande 
no. dial. floke m. 'ett stycke mark som är slät'. Jfr fvn. flat m. 'flundra', 
eg. 'plattfisk'. Stammen flök- står i avljudsförhållande till subst. flak 
och det germ. adj. *f  laka.. i mlty. flak 'flat, jämn, slät', Ity. flack, sv. 
flack (lånord), fhty. flah, nhty. flack. 

Flottängen. Inom länet finnas åtminstone 3 ängar med detta namn, 
samtliga i Vartofta hd: 1 Bjurbäcks sn, 1 Nykyrka sn, 1 Sandhems sn 
(Flottängen nek). Uttal: ftckea. 	Namnet är best. sg. av det i Bjur- 
bäcks sn upptecknade appellativet flottäng Nide f. 'sank och bördig 
äng med god gräsväxt'. F. i nämnda sn å gården Stora Stigabo beteck-
nades 1948 som den bästa av alla ängarna på gården. Jfr Fläskängen 
nedan. 

Fläskabackarna Lugnås sn, Kinne hd firee,slcabålsa. 	F. är dialek- 
tal kompositionsform av ordet fläsk, som här har berömmande inne-
börd. Namnet betecknar »den övre, bördiga platån av Lugnås» enligt 
SLB 44: 110. Om Fläsk- som förled i ortnamn se Fläskaberget bland 
höjdnamnen och där anf. litt. Jfr följ. 

Fläsket. Inom länet finnas åtminstone 2 områden med detta namn: 
1 Högstena sn, Gudhems hd, 1 N. Lundby sn, Valle hd. ", Namnet är 
best. sg. av ordet fläsk, som här liksom i föreg. namn har berömmande 
innebörd. F. i Högstena sn är en åker, som skall vara mycket bördig. 
Jfr följ. 

Fläskängen. Inom länet finnas åtminstone 2 områden med detta 
namn: 1 Kvänums sn, Skånings hd fkie,slecksa, 1 Ullervads sn, Vadsbo 
hd fhblAga. 	F. led, är ordet fläsk, säkerligen med berömmande 
innebörd. Beträffande F. i Kvänums sn, som numera är en åker, upp-
lyses i orten, att jordmånen är god. Jfr de tre närmast föregående 
namnen. 

Friels ora Friels sn, Åse hd &tals öra. — Frygellz ora 1655 P: 7 
Friels ora nek. 	Mark bestående av skog, grus, sand och mossar. 
S. led, är ä. västg.-dial. ora f. 'stenig skogsbacke' (Sven Hof, Dialectvs 
Vestrogothica 1772, s. 219). Om detta ord se Sahlgren i NoB 1919, 
s. 186 f., B. Ohlsson, Blekingskusten mellan Mörrums- och Ronnebyån, 
s. 188 f. Jfr Oran nedan. 

Fråfälla(n) Lavads sn, Kållands hd frfiga. 	En åker å gården 
Almetorp. F. led. är urspr. prep. från. S. led. är möjligen subst. fälla 
'röjning'. Namnet skulle kunna betyda 'röjningen som ligger (långt) 
ifrån, dvs. gården', 'den avsides liggande röjningen'. Se S. Friberg i 
NoB 1922, s. 65. 

Fagre mo Fägre m.fl. snr, Vadsbo hd frgr m, f&.2ra MQ. — 
Fägremoo 1637 Wism. B 3 Fägremo 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b 
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Stoore skogen Fägre moo 1667 Vft IV: 5-6, s. 104 Fäger Moo 1689 
Felterus' ka Fägermoo 1702 P: 23 Fägremo 1741 Tuneld s. 169 1755 
VAH Vol. 16:305, 309 Fägredmo Fägremod Fägre Mo 1759 Bergman 
s. 20, 27 resp. kartbil. Fägremo 1760 Vft 1:6-7, s. 80 1771 VAH Vol. 
32: 7 1807 P: 52 Fägermo 1772 P: 40 Fägre mo nek. ", F. led, är 
sockennamnet Fägre. S. led. är västg.-dial. mo  'stor och gammal barr-
skog, merendels på sandbotten'. Jfr SOSk 11: 2, s. 53. 

Fäxa mosse Habo sn, Vartofta hd fieksa-milsa. — Fäxa mosse 
nek. En mosse å Fäxhult m.fl. gårdar. F. led. är antingen en gammal 
gen. *Fäxa av ett till Fäxhult bildat inbyggarnamn *Fåxar — se om 
dylika bildningar Göpaberget bland höjdnamnen — eller förkortning 
för *Fäxhulta, gammal gen. av ett inbyggarnamn *Fäxhultar. 

Gasängen Bjärka sn, Gudhems hd g4sc'ega. — Lilla, Stora Gasängen 
nek. En sank mad utmed Hornborgasjön. F. led. sammanhänger väl, 
dock ovisst på vad sätt, med sv. och no. dial. gasa 'stirra, glo, gapa'. 

Glispakärren Utvängstorps sn, Vartofta hd g kigpa§arlat (1897), 
gkigpooin,a. — Glispakärren nek. 	Namnet sammanhänger väl, dock 
ovisst på vad sätt, med sv. dial. glispa 'gapa, vara öppen', glispa f. 
'liten strimma, spricka på väggen; rämna, skråma'. 

Glosorna Vårkumla sn, Frökinds hd Msara. — Glosorna nek. 
En med lövskog bevuxen mark. Namnet synes vara best. pl. av ett 
subst. formellt identiskt med sv. dial. glosa f. 'rökhål på en kolmila', 
vilket tydligen är bildat till stammen i sv. och no. dial. glosa 'lysa'. 
Betydelsen kunde här vara 'glänta' och namnet således liktydigt med 
Lysorna (se detta nedan). 

Gnetamossarna Borgunda sn, Gudhems hd gnUamdsa. — Gnete 
måse 1644-1647 P 2: 77 Gnetamossarna nek. ", F. led. sammanhänger 
väl med sv. dial. gneta f. 'liten smula', gnet f. 'något obetydligt, smått', 
men innebörden är dunkel. Jfr följ. Om gnet i ortnamn se G. Franzén, 
Vikbolandets by- och gårdn., s. 146, Sahlgren i Saga och sed 1945, s. 11, 
C. I. Ståhle i NoB 1948, s. 102, samt SOSk 11: 2, s. 74 f. 

Gneten Fullösa sn, Kinne hd Mta. ,•••• Ett gärde. Namnet är best. 
sg. av det under föreg. namn nämnda sv. dial. gnet f. 'något obetydligt, 
smått' och betecknar väl gärdet som litet. 

Gofarsråsen Tengene sn, Viste hd gåfaptisa. 	F. led. är gen. av 
sv. dial. go far 'åskan'. S. led. är best. sg. av västg.-dial. rås f. 'kärr, 
sumpigt ställe; lång, ej djup dal, vår och höst av vatten översvämmad'. 
Namnet sammanhänger med Gofarsberget och Gofarsängen i samma 
sn. Jfr följ. 

Gofarsängen Tengene sn, Viste hd gåfcqd-ga. 	Om namnet se 
föreg. 

Gorsemossen, Lille och Store Valstads sn, Vartofta hd Ula, stc)ra 
gisamirsan. 	Mossar i de s.k. Gorsorna, varom se följ. 

Gorsorna Valstads sn, Vartofta hd gara. 	En skogsmark kring 
Store och Lille Gorsemossen, varom se föreg. Namnet skulle kunna 
förklaras som best. pl. av ett *gorsa f. 'kärr' el. dyl., bildat till sv. dial. 
går 'smuts; dy' liksom t.ex. sv. dial. skårsa 'inskärning' till skåra. 

Granbröt se Bröten. 
Groplamossen B järka sn, Gudhems hd grbplanidsan. 	F. led. 

sammanhänger väl med grop, men bildningen är oklar. Mossen påstås 
vara gropig och tuvig. 
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Grymma hålet Habo sn, Vartofta hd grenta,h.vg. — Grymma hålet 
nek. ^, F. led. är best. form av adj. grym i dess i västg.-dial. vanliga 
betydelse 'ful, otäck'. 

Gryten Edsvära och N. Vånga snr, Skånings hd, samt Ullene sn, 
Vilske hd grigan. — Gryti o. 1325 VGL s. 291 [Grithekyle o. 1470 VGL 
s. 291 not 23] Gryte skogh ?1561 Priv. f. Sv. städer III: 1, s. 28 Gryte-
skogen 1746 Tuneld s. 189 Gryten 1714 P:26 1760 Vft 1:6-7, s. 78 bek 
ek nek. 	En f.d. häradsallmänningsskog, under medeltiden en av 
Västergötlands allmänningsskogar. Namnet är en bildning med an-
suffix till fsv., sv. dial. gryt n. 'anhopning av sten'. Terrängen är stenig. 

Grytingen Sätuna sn, Gudhems hd grigtgan. 	En åker. Namnet 
är en bildning till gryt, varom se föreg. Åkern har »knapeljord» kn4-
pabyjk, dvs, jord med småsten i. 

Gråtagärdet Dala sn, Gudhems hd grdtaycit f•-• En åker. F. led. är 
dialektal kompositionsform av subst. gråt, syftande på att marken är 
stenig och torr och därför vållat odlaren möda eller besvikelse. Jfr 
SOV 9:218 samt följ. 

Gråtarehagen Tengene sn, Viste hd greitarahdyan. 	F. led. har 
väl en syftning liknande den i föreg. namn. Jfr följ. 

Gråtaren. Inom länet finnas åtminstone 4 åkrar med detta namn: 
1 Kållands-Åsaka sn, Kållands hd, 1 örslösa sn, Kållands hd, 1 Eke- 
skogs sn, Vadsbo hd, 1 Baltaks sn, Vartofta hd. Uttal: greitan. 	Nam- 
net har väl samma syftning som i de båda föreg. namnen. Om nr 3 
berättas att marken är ovanligt stenig och omöjlig, och om nr 4 säges, 
att en dräng, som arbetade på denna steniga åker, grät över det hårda 
arbetet. Jfr följ. 

Gråten. Inom länet finnas 4 åkrar eller marker med detta namn: 
1 Segerstads sn, Gudhems hd, 1 öglunda sn, Valle hd, 1 Varvs sn, 
Vartofta hd, 1 Åsle sn, Vartofta hd. Uttal: greitan. 	Om namnet se de 
tre föreg. namnen. Om nr 3 säges, att åkern är mycket stenig. Jfr följ. 

Gråterna. Inom länet finnas 2 åkrar med detta namn, båda i Var- 
tofta hd: 1 Kälvene sn, 1 Mularps sn. Uttal: grtitara. 	Om namnet se de 
fyra föreg. namnen. Om nr 1 säges, att där är stenbundet. 

Gräslösa Främmestads sn, Viste hd grepsksa. ,-••• En mark. Namnet 
åsyftar tydligen dålig gräsväxt. 

Gröneskog, Gröne skogen. Inom länet finnas åtminstone 3 skogar 
med ettdera av dessa namn: 1 Synnerby sn, Skånings hd gronaskgy 
(Gröneskog 1812 Lindskog 1: 134 ek nek), 1 Bällefors sn, Vadsbo hd 
grgna sledjan, 1 Lyrestads sn, Vadsbo hd grimas/00 (Gröneskog nek). 
F. led, åsyftar uppenbarligen lövträd. 

Gullgärdet Oglunda sn, Valle hd 941,44. 	F. led, syftar tydligen 
på det förhållandet, att jordmånen är god. Jfr följ. 

Gullhagen. Inom länet finnas åtminstone 2 marker med detta 
namn: 1 Bredsäters sn, Kinne hd (en hage), 1 Breviks sn, Kåkinds hd 
gicUidian (en åker). ^, F. led. har väl liksom i föreg. namn en beröm-
mande innebörd. Om nr 2 upplyses, att jordmånen är bördig mylla. 

Gullhallerna Näs sn, Vartofta hd gålhåbra. — Gullhallarna nek. 
En stenig utmark. Vad f. led. här har för innebörd är ovisst. Möjligen 

är den ironisk. S. led. är best. pl. av västg.-dial. hall f. 'berghäll; stor 
flat sten'. 

Gullkrok(en). Inom länet finnas åtminstone 3 terränger med detta 
namn: 1 Breviks, Grevbäcks, Norra och Södra Fågelås snr, Kåkinds hd 
(Guldkroken 1840 Bohman 2:88), 1 Breviks sn, Kåkinds hd giclkr4k, 
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1 österplana sn, Kinne hd gi4PrOcan. Det förstnämnda området, som 
är det mest kända, omfattar kuststräckan utmed Vättern norr och söder 
om staden Hjo och är berömt för sin bördighet och vackra natur. 
Egendomligt nog har det icke blivit upptecknat som ett folkligt namn, 
men detta torde bero på ett förbiseende. De båda övriga terrängerna 
äro en åker resp. ett ouppodlat markstycke. Det är väl en ren tillfällig-
het, att åkern Gullkrok i Breviks sn ligger inom det större område, som 
kallas Gullkroken. F. led. har i varje fall i fråga om det sistnämnda 
namnet en berömmande innebörd. Hur det förhåller sig med de övriga 
är ovisst. S. led. är ordet krok i den betydelse 'ställe eller trakt, som 
ligger avsides, avkrok' (se SAOB K sp. 2867), som ordet har även i 
norska dialekter. Jfr gårdnamnet Gullakroken, Lerdala sn, Vadsbo hd, 
varom se SOSk 11:2, s. 86. 

Gullringen. Inom länet finnas 2 åkrar med detta namn: 1 öster-
plana sn, Kinne hd giausgan, 1 N. Vånga sn, Skånings hd giLthigan. 
Namnet, som förekommer som ortnamn även på andra håll, är best. 
sg. av ordet guldring (gullring) och har möjligen berömmande innebörd. 
Någon möjlighet att förklara namnet som ett s.k. noanamn, vilket 
Sahlgren (NoB 1935, s. 60, 62) gör beträffande Gullringen som sjö- och 
önamn, föreligger knappast här. 

Gullspjället Vistorps sn, Vartofta hd gi4spj4t. ^- En åker. Nam-
nets f. led har troligen berömmande innebörd. S. led, är best. sg. av 
sv. dial. spjäll n. 'liten hörnig åker; hörn av åker', väl från början 
tillkommande en del av åkern, vilken 1927 beskrives som lång och smal. 

Gullåker Bredsäters sn, Kinne hd giakikar. 	F. led. har väl be- 
römmande innebörd. 

Gullängarna, Gullängen. Inom länet finnas 4 terränger med ettdera 
av dessa namn: 1 Härlunda sn, Skånings hd giachga, 2 Mölltorps sn, 
Vadsbo hd gidckea (Gullängen, Gullängarna nek), 1 Luttra sn, Vartofta 
hd gickea. Jfr dessutom Gullängen 1764 P: 39. 	F. led. har troligen 
berömmande innebörd. 

Gunilla rude Nykyrka sn, Vartofta hd gamla.... 	En kulle i en 
mosse. F. led. är gammal gen., återgående på fsv. Gunhildar, av kvinno-
namnet Gunhild. S. led. är antingen böjd form av ett ord motsvarande 
fsv. rudha f. 'uppröjt jordstycke' eller ett f.ö. obekant *rude m. eller n. 
med samma betydelse. 

Gårmossen. Inom länet finnas åtminstone 3 mossar med detta 
namn: 1 Grevbäcks sn, Kåkinds hd, 1 Habo sn, Vartofta hd (?Gore-
måsen 1771 VAH Vol. 32: 6 Gårmossen nek), 1 Åsle sn, Vartofta hd 
(Gårmossen 1811 Salander s. 15 nek). Uttal: Ormåsan, gårmåsan, girmåsa 
Gårmossarna. 	F. led, är sv. dial. går 'smuts; dy'. 

Gåsamossen. Inom länet finnas åtminstone 4 mossar med detta 
namn: 2 Lerdala sn, Vadsbo hd (Gåsemåsen 1659 P: 11 P: 12 Lilla, 
Stora Gåsemossen nek), 1 Skärvs sn, Valle hd (Gåsamossen nek), 
1 Stenums sn, Valle hd (Gåsemåse 1655 P: 8). Uttal: ggcsamåsan. ‘•%, F. led. 
är gammal gen. pl. av fågelnamnet gås, väl avseende vildgåsen. 

Harket Våmbs sn, Kåkinds hd lirkat. 	En f.d. byallmänning. 
Var förr allmänt grustag för Våmbs by. Namnet är väl best. sg. av 
sv. dial. hark n. 'besvärlighet, möda; uselhet, krassligt tillstånd'. Enligt 
G. Linde, Ortnamn i Våmbs socken, s. 6 f., sammanhänger namnet med 
sv. dial. harka f. 'räfsa, kratta' och betecknar ett svedjeland, som man 
bearbetat med harka. 
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Hillet Elings m.fl. snr, Barne hd, och Laske-Vedums sn, Laske hd 
hila, hialt, kilat. — Hildi o. 1325 VGL s. 291 Hijlli si. 1300t [Hisli] b. 
1400t Hylde o. 1470 VGL s. 291 not 21 o. 22 Hillen 1746 Tuneld s. 190 
Hillet 1760 Vft I: 6-7, s. 78 bek östra Hillet nek (i Elings sn). 	Upp- 
tages i bihanget till äldre västgötalagen från omkr. 1325 som en av 
Västergötlands allmänningsskogar. Namnet torde vara bildat till den 
ordstam hild-, som föreligger i några norska gårdnamn (se NG 2: 309, 
4:2, s. 174, 5:73, 12:497, 13: 208) och som i NG 5:73, anses vara en 
sidoform med Id (urgerm. *held-) till stammen i fvn. hjallr m. (urgerm. 
*hel_) 'förhöjning, ställning', hjalle m. 'avsats, terrass i en fjällsida', 
no. dial. hjell 'ställning; loft; skulle; terrass', sv. dial. hjäll och hjälle 
'skulle, hylla; ställning' m.m. Namnets närmare innebörd och syftning 
är emellertid oviss. 

Hjortamossen, Hjortemossen. Inom länet finnas åtminstone 37 
mossar med ettdera av dessa namn, varav 1 i Barne hd, 4 i Gudhems hd, 
2 i Kåkinds hd, 1 i Kållands hd, 12 i Vadsbo hd, 10 i Vartofta hd, 3 i 
Vilske hd, samt 4 i Viste hd. Uttal: Motmåsan, jöta-. Äldsta anträffade 
namnform: Hjortemåssen 1833 P: 59 (Naums sn, Barne hd). ", F. led. 
är gammal gen. av västg.-dial. hjorter 'hjortron'. 

Holmarna. Inom länet finnas åtminstone 12 terränger med detta 
namn, belägna i Gudhems, Kåkinds, Vadsbo, Valle, Vartofta och 
Viste hdr. Uttal: hikma, hiarma (det sistn. uttalet i Frösve och Värings 
snr i Vadsbo hd). 	Namnet är best. pl. antingen av holm eller av 
holme, om vilka se följ. 

Holmen. Inom länet finnas åtminstone 9 terränger med ett så 
skrivet namn, varav 1 i Gudhems, 1 i Kåkinds, 2 i Skånings, 4 i Viste 
och 1 i Åse hd. Uttal: hårman och hikman. 	Såsom framgår av de 
båda uttalsformerna dölja sig bakom den enhetliga skriftformen två 
olika namn. Det förstnämnda (med enstavighetsaccent), som är an-
tecknat från Bjärke sn i Gudhems hd, Levene sn i Viste hd och Friels sn 
i Åse hd, är best. sg. av ä. nsv. holm (fsv. holmber) 'holme', här i 
betydelsen 'upphöjning vid vatten eller vid eller i sankmark'. Det sist-
nämnda är best. sg. av holme i samma betydelse. 

Hornamosse se följ. 
Hornamossen Gustav Adolfs och Habo snr, Vartofta hd honamisa 

Hornamosse. — Hornmåsen 1702 P:23 e. 1744 P:41 (11/2) 1771 VAH 
Vol. 32: 6 Hornamossen nek. ^, De tidigast betygade namnformerna äro 
Hornnmåssenn 1641 och Hornemåsen 1685 vilka tillkomma den vid 
mossen belägna gården Hornamossen (hörtamdsan). Den sistnämnda 
namnformen representerar mossens äldsta kända namn. F. led. återgår 
på en fsv. gen. *Horn& till Hornö, avseende den i mossen upprinnande 
Hornån, som 1240 skrives Hornö, 1346 Horna (se SOSk 13:88). Om 
ånamnet se vattendragsnamnen. Det nutida dialektuttalet av mossnam-
net är, såsom slutledsbetoningen visar, en förkortning för *Hornamossa 
mosse, där f. led. är dialektal böjningsform av gårdnamnet. 

Hundakullen Acklinga sn, Vartofta hd hånakål. ", Gammalt namn 
(i bruk före laga skiftet) på en åker, som omfattade en höjd. Om f. led. 
se  Hunneberg bland höjdnamnen. Jfr de båda följande namnen. 

Hundakullsgärdet Torbjörntorps sn, Gudhems hd Ininakvis.M. 
En åker. Namnets f. led är gen. av ett f.ö. obekant ortnamn *Hunda-
kullen. Jfr föreg. och följ. 

Hundkulla Amnehärads sn, Vadsbo hd hiathila. En skogsmark. 
Om f. led. se  Hundakullen ovan. 
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Höjel(n) Trävattna sn, Vilske hd /dual. 	En utmark med en 
kulle, som kallas Höjlaberget. Namnet Höjel(n) är obest. eller best. sg. 
av ett ord, som skulle kunna vara etymologiskt identiskt med ty. hägel 
'kulle'. Den urgermanska grundformen för sistn. ord är *hugila-, en 
bildning på svaga avljudsstadiet av roten i hög och närbesläktat med 
det *hugat- eller *hu  gul.., som ligger till grund för dels f. led. i det 
sörmländska gårdnamnet Hägelby, skrivet Hoghalby 1331 SD 4:241 
or., Hughulby 1423 29/5 RAP or., dels det västmanländska bynamnet 
Huggle och det -huggle (fsv. -hughli), som utgör s. led i flera svenska 
ortnamn, samt dels det på två håll förekommande norska ö- och gård-
namnet Huglen (se E. Brate i ANF 29:103 f., NG 11:84, 16: 115). 
Namnets fornvästgötska grundform är *hygil. Ljudutvecklingen i dia-
lekten är av ett mycket stort intresse. Enligt Götlind, Västerg. folkm. 
1: 228 if., utvecklas i Västgötamålen ett fornspråkligt till ö-ljud med 
vissa undantag, av vilka det ena är ställningen framför fornspråkligt 
gh, där '9" blir g (varav sedan i vissa trakter ä). På den sistn. utveck-
lingen anföras endast två exempel: bygel och tygel. Det första av dessa 
ord saknar bevisvärde, då det antagits vara och säkerligen också är 
lånat från ty. biigel. Även det andra är sannolikt, såsom Kock, Svensk 
ljudhist. 1: 465, menar, ett tyskt lånord (ty. ziigel). I varje fall är ordet 
icke säkert styrkt som ett genuint västgötskt dialektord trots sådana 
auktoriteter som Landtmansson (SL Bih. 1: 16) , Hesselman (i och y, 
s. 108) och Götlind (a.st.). Det normala ordet för 'tygel' är i västg.-dial. 
töm. Lantbrukaren och hembygdsforskaren Nils Främgård, Främme-
stad, meddelar i brev 21/10 1968: »För min del är jag av den åsikten 
att tygel inte är ett västgötskt ord.» Ljudutvecklingen kan ha varit: 
*Hyghil till * H öghel , sedan * H ögel , därefter * Högjel samt slutligen 
Hö fel. Beträffande affriceringen av g till gj se Lundahl, Falbygden, 
s. 63 f. 

Hämska mo Hömbs sn, Vartofta hd homska mO, hioyskamån. "•-, En 
skogsmark. F. led. är en för västg.-dial. karakteristisk bildning på -sk 
till by- och sockennamnet Hömb, snarast gammal gen. pl. Hömska till 
inbyggarnamnet Hömskar(na) Itionska. S. led. är västg.-dial. mo  'stor 
och gammal barrskog, merendels på sandig mark'. 

Istermon Velinga sn, Vartofta hd idarnujn- — Istermon nek. "d En 
skogsmark. Namnets f. led är dunkel. Om s. led. se  föreg. 

Järna Rackeby sn, Kållands hd Ana; kallas även Järneskogen 
Anaskran. — Järneskogen nek. Den norra höglänta delen av Racke-
by socken. Namnet är oklart. Möjligen är det böjningsform av fsv. 
hiärne m. 'hjärna' i ordets ursprungliga betydelse 'det översta, topp, 
hjässa'. Jfr Friberg, Stud., s. 120. 

Järnmossen. Inom länet finnas 3 mossar med detta namn: 1 Möll-
torps sn, Vadsbo hd (Iarnmåsen 1696 P:21 Järnmossen nek), 1 Rans-
bergs sn, Vadsbo hd (Järnmossen nek), 1 Agnetorps sn, Vartofta hd 
jårMsan. 	F. led. är ordet järn, säkerligen åsyftande förekomst av 
myrmalm. Enligt en uppteckning från 1927, avseende J. i Agnetorps sn, 
var där förr rött, gyttjigt rostvatten. 

Kilja mosse Karaby och As snr, Åse hd Oja miga. — Kili o. 1325 
VGL s. 291 Kyle o. 1470 VGL s. 291 not 23 Keliemossen(n) Keliemosse 
(3 ggr) 1559 G I:s reg. 29:289 Kilia måse 1560 därs. 29: 574 Killie 
Mossen 1560 Rasmus Ludvigsson s. 64 [Kylla måsen 1702 P: 23] Killia-
måsen 1746 Tuneld s. 190 Kilja Måse 1772 P: 40 Kilja mosse G. e•-,  
En allmänningstrakt. Upptages under namnet Kili bland allmännings- 
lo Skaraborgs lån XVII 
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skogar i bihanget till äldre västgötalagen från omkr. 1325. Detta namn, 
varav såväl bynamnet Kilja som f. led. i Kilja mosse är oblik kasus- 
form, är en maskulin bildning med suffixet -jan, möjligen en avled-
ning med betydelsen 'kilformig terräng' av ett fsv. *kil, en avljudsform 
till lånordet kil (med ursprungligt i). Allmänningen omfattar en i 
Vänern utgående trekant. Se SOSk 16:20. 

Kinneskogen Forshems och Lugnås snr, Kinne hd §itpskran. 
— Kindesskogen 1637 Wism. A 4 Kinneskog 1644 HSkH 21: 160 Kinde- 
skogh 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b Kinna skogen 1655 P: 5 P: 7 
Kienne skoug 1689 Felterus' ka Kinneskogen 1741 Tuneld s. 169 Kinne-
skoga parck 1746 Kalm s. 48 Kinneskoga 1760 Vft 1: 6-7, s. 78 1774 
P: 44 Kinneskoga Kinneskogen 1817 P: 58. 	F.d. kronopark. Namnets 
f. led är häradsnamnet Kinne. 

Klyftamon Holmestads sn, Kinne hd, samt Böja och Lerdala snr, 
Vadsbo hd kkåftanujn, 	— ?Clittämoe o. 1325 VGL s. 291 
?Klintamo si. 1400t VGL s. 291 not 28 pa Klyfftemoo 1486 10/7 RAP or. 
in Clyptamo (a t.) Klöftemoon 1655 P: 5 Klöfte moon 1655 P: 7 Klyfta 
Moon 1689 Felterus' ka Klyftamo 1741 Tuneld s. 169 Klyftemon (3 ggr) 
1759 Bergman s. 19, 20 och kartbil. Klyfta Mon 1772 P: 40 Klyfte-
moen 1774 P: 44 Klyftemoen 1760 Vft 1:6-7, s. 79 Klyfte-Mon 1762 
Tuneld s. 253 Klyftamon 1817 P: 58 nek. 	Kronopark. Om Schlyter 
har rätt i sitt antagande i ordlistan till hans upplaga av västgötalagen, 
s. 562, att de två äldsta av de ovan anförda medeltida namnformerna 
avse nuv. Klyftamon, är f. led. urspr. gen. pl. av ett fsv. *klitt, mot- 
svarande sv. dial. klitt m. 'klint, mindre berg', sedan ombildat till böj-
ningsform av sv. dial. klyft m. 'frånkluvet stycke av trä o. dyl.' m.m., 
här i den betydelse 'bergsklyfta', som det motsvarande klyft har i 
norska dialekter och det likaledes motsvarande klöft har i danskan. 
Marken är genomgående bergig och oländig. S. led. i C/ittämoe är ett 
fsv. *moe, formellt motsvarande västg.-dial. moe m. 'sand i åker' men 
här väl i samma betydelse som mo i Klyftamon, nämligen 'stor och 
gammal barrskog, merendels på sandig mark'. Se SOSk 5:28. 

Korran Skalunda sn, Kållands hd bika. — Korra 1768 P 179-7:3. 
En åker, som tidigare varit en stenbunden och ojämn mark. Någon 

stuga har också funnits där. Namnet är väl best. sg. av sv. dial. korra f. 
'liten usel stuga'. 

Kymho tall Kymbo sn, Vartofta hd unitd1. — Kymbo tall 1877 
Ljungström, Wartofta härad s. 11 Kymbo Utmark ek. 	En utmark, 
bevuxen med tallskog, tillhörande Kymbo by. 

Kåven Dimbo sn, Vartofta hd hivdn. — Norra, Södra Köven nek. 
Ett ängsområde, genomflutet av en bäck. Namnet synes vara en 

bildning till ortsdial. Hua hiva 'jäsa'. Ordet användes om mark, som 
under matjorden har ett skikt av kvicksand eller svämsand, som vid 
dikning liksom jäser. 

Kämlegärdet Habo sn, Vartofta hd Oni kaj dt. •••-, En åker. F. led. 
är gammal böjningsform av ortsdial. kämla (9&ntka) f. 'en börda som 
bäres på ryggen med hjälp av »e steekahiva», en räfsa avsedd för stack-
ning av hö, med vilken man håller fast kämlan'. Ordet är nu för-
åldrat, liksom själva förfaringssättet är ur bruk. Åkern var urspr. 
mycket liten. Namnets innebörd är uppenbarligen 'åkern som ger en-
dast en kämla'. 

Leringen. Inom länet finnas åtminstone 5 åkrar med detta namn: 
1 N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd, 1 Sunnersbergs sn, Kållands hd, 



147 

1 Acklinga sn, Vartofta hd, 1 Slöta sn, Vartofta hd, 1 Malma sn, Viste 
hd. Uttal: krzgan. 	Namnet betyder 'den leriga åkern'. 

Lysorna Fullösa sn, Kinne hd liksara. — Lysorna nek. Utmarker 
till Fullösa by. Namnet är best. pl. av sv. dial. lysa f. 'en smal öppning 
genom en skog'. 

Missunnan. Inom länet finnas åtminstone 21 terränger med detta 
namn, varav 2 i Gudhems hd, 2 i Kållands hd, 5 i Vadsbo hd, 4 i Valle 
hd, 4 i Vartofta hd, 3 i Viste hd och 1 i Åse hd. Uttal: mbsåna, 
-Myt, -eina. 	Namnet, som är en bildning till verbet missunna, kan ha 
skiftande innebörd. Det kan betyda 'marken, som missunnar odlaren 
lönen för mödan, dvs. är litet givande'. Det kan också syfta på missunn-
samhet, som givit upphov till en ägoträta. Om ett jordstycke med detta 
namn i Lerdala sn berättas, att Lerdala och egglunda socknar processat 
om det. Se Friberg, Studier, s. 23, 119. 

Murven Saleby sn, Skånings hd nuirvan. 	En sockenallmänning 
(grustag). Namnet sammanhänger väl med västg.-dial. -murve 'yngre, 
tätt växande skog' i sammansättningarna skogs-, tall- och granmurve. 

Myrabotten Bjärka sn, Gudhems hd mizrabåtan, 	 En 
mosse. Namnet kan icke vara ursprungligt, eftersom det innehåller två 
synonyma ord, myr och ä. västg.-dial. botten 'sidländ äng, myr, kärr' 
(om sistn. ord se SL 1909, s. 80). Att det är botten i denna betydelse 
och icke i den i ortnamn eljest vanliga betydelsen 'den innersta delen 
av en naturformation', framgår av namnets syftning. Mossen har därför 
säkerligen från början kallats *Myren, vilket sedan, då ordet myr icke 
längre var i bruk i dialekten, sammansattes med botten i nyssnämnda 
betydelse. Ordet myr torde för länge sedan ha upphört att vara genuint 
i västgötskt folkspråk. Jfr Myremossarna i Velinge sn, Vartofta hd, 
skrivet Myrmdssarne 1825, sannolikt urspr. *Myren eller *Myrarna; 
se SOSk 13: 239 f. 

Myrtuven Nykyrka sn, Vartofta hd mkttivan. 	En f.d. äng. Nam- 
net är en förkortning för *Myrtuvsängen, innehållande ett appellativ 
*myrtuv 'myrstack', vars f. led antingen är sammansättningsform av 
myra eller snarare en motsvarighet till det liktydiga fsv. myr f., och 
vars s. led är det bl.a. från grannsocknen Sandhem kända tuv m. 'tuva; 
liten förhöjning'. Jfr SOSk 13: 109. 

Märrapisseängen Ugglums sn, Gudhems hd män,ape.sack&a. ,••• Där 
har det åtminstone förr växt vad man i ortsdial. kallar märrapisser 
mettbap4ar eller märrapisserosor mhapesam3s2r, dvs. majvivor (Primula 
farinosa). Jfr det av Rietz, s. 432 b, från Västergötland och Småland 
anförda märrpissagräs 'drakblomma' (Dracocephalum ruyschiana). 

Nilsa döde Kyrkefalla sn, Kåkinds hd nlsa-dtb. 	Ett ställe i 
skogskanten vid en väg. Namnets f. led är dialektal gen. på -a av mans-
namnet Nils (i västg.-dial. ms). S. led. är västg.-dial. döde 'död', mot-
svarande fsv. dödhe m., fvn. dauöi m. och no. dial. daude m. med 
samma betydelse. En person med namnet Nils har tydligen där dött 
eller blivit dödad. 

Nordfalan Falköpings östra och Karleby snr, Vartofta hd nökfaka. 
— NorMalä o. 1325 VGL s. 291 Norr-Falan 1793 Tuneld 2: 284 Nord-
falan G nek. "" Upptages, tydligen av misstag, bland Västergötlands 
allmänningsskogar i bihanget till äldre västgötalagen från omkr. 1325. 
Om s. led. se  Falan ovan. Jfr Söderfalan. 

Nyckelängarna Karleby sn, Vartofta hd nåkalchga. — Nyckel-ängen 
1746 Tuneld s. 189 Nyckelängarne 1747 Linné, Wästgöta-Resa s. 85 
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Nyckel-Ängarna 1762 Tuneld s. 253. 	F. led. är urspr. best. form av 
fsv. mykil 'stor', sedan förändrat till Nyckel-. Om den i ortnamn 
mycket vanliga förändringen av Mykil- till Nyckel- se Sahlgren i NoB 
1947, s. 106 ff. 

Odensmarken Gudhems sn, Gudhems hd önsmarka. — Ondsmar-
ken 1705 P 67-5:4 Odensmarken nek. ^-• F. led. är gen. av gudanamnet 
Oden. Jfr följ. 

Odensängarna Sätuna sn, Gudhems hd 6nscigara. ", Om f. led. 
se  föreg. 

Ora(n). Inom länet finnas åtminstone 8 terränger med detta namn: 
1 Bjärka sn, Gudhems hd (Oran 1765 29/4 Dagsnäs godsarkiv or.), 
1 Gösslunda sn, Kållands hd (Oran nek), 1 Otterstads sn, Kållands hd, 
1 Sunnersbergs sn, Kållands hd, 1 Tådene sn, Kållands hd, 1 Larvs sn, 
Laske hd (Oran nek), 1 Synnerby sn, Skånings hd, 1 Vilske-Kleva sn, 
Vilske hd (Oran nek). Uttal: O.a. 	Namnet är best. sg. av ä. västg.- 
dial. ora f. 'stenig skogsbacke' (S. Hof, Dialectvs Vestrogothica, s. 219), 
skånska dial. ora f. 'stenig vild mark, bevuxen med små trän, enbuskar 
och ljung; stor skog, urskog' (Rietz, s. 487 b). 

Ormeskogen Bäcks, Fägre och Trästena snr, Vadsbo hd örmskjan. 
— Ormäscoghär o. 1325 VGL s. 291 Ormeskogen e. 1744 P: 41 (11/2) 
1746 Tuneld s. 190 Orme Skogen 1759 Bergman, kartbil. Orme skogen 
1760 Vft I: 6-7, s. 80 1807 P: 52. 	Upptages i bihanget till äldre 
västgötalagen från omkr. 1325 bland Västergötlands allmänningssko-
gar. Namnets f. led, är urspr. gen. pl. av orm. 

Pirkafjället Utvängstorps sn, Vartofta hd pirkaficklt. — Pirkafjäl- 
let nek. 	En bergig skogsmark. Namnets f. led är oklar. Möjligen 
sammanhänger den med det från Habo sn i Vartofta hd kända verbet 
pirka 'rinna sakta, sippra'. S. led. är best. sg. av västg.-dial. fjäll n. 
'sten, berggrund, berg (i geologisk mening) ; högt och brant berg'. 

Pirren? Yllestads sn, Vartofta hd phat Pirret (uppteckning från 
1903), phan, kss,ga& pha Korsgårds pirre. 	En skogbevuxen sank- 
mark å Korsgården. Namnets härledning är obekant. 

Pölsan. Inom länet finnas åtminstone 2 åkrar med detta namn: 
1 österplana sn, Kinne hd, 1 Sandhems sn, Vartofta hd. Uttal: ponsa. 

Namnet, som är best. sg. av pölsa 'blodkorv; hackmat', är möjligen 
att fatta som berömmande i likhet med Fläsket (se detta). Jfr samma 
namn i Värmland, varom se SOV 9:231, 11: 128. 

Rantamossen Habo sn, Vartofta hd thåntamdsan. 	Namnets f. led 
är dialektal böjningsform av ett ord motsvarande no. dial. rant m. 'smal 
rygg av jord eller sten'. Mossen ligger vid grusåsen Getaryggen. 

Rappe dunge Acklinga sn, Vartofta hd sapa,.döga. 	En park. 
F. led, är best. form av sockendial. rapp 'lång, högväxt'. Där är »rapp 
skog» hcipar skw, dvs, skog med långa, högväxta träd. 

Rateima? Ryda sn, Barne hd 'Mara. 	Sämre marker, numera 
odlade. Namnet är väl en förkortning för *Ratmarkerna, innehållande 
sv. dial. rat n. 'skräp, avfall, i skogen liggande kvistar, ruttnade träd 
och stubbar', no. dial. rat n. 'skräp, bråte'. 

Replångsmossen Brismene och Börstigs snr, Frökinds hd, samt 
Jäla sn, Vilske hd hip(a)leiyan Rip (e) lången, ktpaleigan.— Replångsmossen 
ek G. ^, En stor, långsträckt mosse. På grund av det växlande dialekt-
uttalet måste namnets första sammansättningsled betecknas som oklar. 

Rolken Främmestads m.fl. snr, Viste hd hig•kan. — Roäke o. 1325 
VGL s. 291 [Rodkehylde] o. 1470 VGL s. 291 not 21 Rolke skogh 
1655 P: 5 Rålken 1746 Tuneld s. 190 Rålcken 1760 Vft 1:6-7, s. 81 Rol- 
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ken ek. ••••• En skogsmark. I bihanget till äldre västgötalagen upptagen 
bland Västergötlands allmänningsskogar. Namnet är formellt identiskt 
med västg.-dial. rolke m. 'dy, gyttja' med övergång av fsv. dh till r, 
som sedan blivit 1 liksom i gårdnamnet Rålkebacken, Floby sn, 
Vilske hd, men är väl snarast att betrakta som en självständig bildning 
till stammen i detta ord. Se Lundahl, Falbygden, s. 162, SOSk 14: 10. 
Beträffande naturförhållanden meddelar lantbrukaren och hembygds-
forskaren Nils Främgård, Främmestad, i brev 25/8 1968 följande: »Hela 
Rolkenområdet och i synnerhet gamla allmänningen är ganska sankt. 
. . Ur kyrkohandlingar från 1700-talet kan jag nämna att prästerna 
klagade på vägarna på Rolken att de var dåliga, delvis spångade, samt 
gick i dy och vatten, där de inte gick på släta berg.» 

Russlerna Vättlösa sn, Kinne hd hkslara. 	En stenbunden ängs- 
mark. Namnet är best. pl. av fsv. ruzl f. 'röjning; till odling uppröjt 
jordstycke'. Jfr Rysseln. 

Russlingen se Röslingen. 
Rysseln Götene sn, Kinne hd /49/a, uksia. ^, En kyrkojord. Nam-

net är urspr. best. sg. antingen — i överensstämmelse med den först-
nämnda av de båda dialektala uttalsformerna — av fsv. rgdhsl f. 
'röjning; till odling uppröjt jordstycke' eller — i överensstämmelse med 
den sistnämnda uttalsformen — av den liktydiga biformen ruzl f. Jfr 
Russlerna. 

Ränget Beatebergs sn, Vadsbo hd tAgat. 	Namnet är best. sg. av 
sockendial. ränge n. 'ett visst slags gärdsgård'. Jfr Rietz, s. 549 a, som 
anför ordet endast från Vadsbo hd. 

1Rävabåsen Mölltorps sn, Vadsbo hd httvabgisan. — Rävabåsen nek. 
Åker och lycka. Namnet är best. sg. av ett appellativ *rävabås, en 

biform till det från olika håll kända rävbås 'fälla (med tre väggar och 
uppgillrat tak) för fångst av räv', varom se Sahlgren i NoB 1920, s. 164, 
SOV 9:172. 

Röslingen Bäcks och Ullervads snr, Vadsbo hd ~gan. — Rislingi 
o. 1325 VGL s. 291 Riislinger sl. 1300t o. 1470 si. 1-400t VGL s. 291 
not 32 Russlingen. 1746 Tuneld s. 190 Rus (s)lingen 1759 Bergman s. 20 
resp. kartbil. Russlingen 1760 Vft 1:6-7, s. 79 1772 P: 40. 	Upptages 
i bihanget till äldre västgötalagen omkr. 1325 som en av Västergötlands 
allmänningsskogar. Namnets fsv. grundform är troligen Rislinger, 
icke — såsom i det äldsta belägget — Rislingi, vilket ur ordbildnings-
synpunkt är mindre sannolikt. Det är en bildning med suffixet -ung 
till subst. ris, fsv. ris 'småskog; kvistar, ris'. Betydelsen är 'buskskogen, 
småskogen'. Jfr Risvidher, som är namnet på en annan av Väster-
götlands allmänningsskogar (VGL s. 290). Det genom förkortning av 
framför konsonantgrupp uppkomna i har på grund av närheten till de 
labialiserande konsonanterna r och 1 dialektalt övergått till ö. Jfr Göt-
lind, Västerg. folkm. 1, s. 147 ff. 

Sandarna. Inom länet synes det finnas åtminstone 2 terränger med 
detta namn, medan en annan terräng alternativt kan ha samma namn: 
1 Hova sn, Vadsbo hd (Sandarna nek), 1 Acklinga sn, Vartofta hd stim 
1 Hyringa sn, Viste hd mina, siznara. 	Uttalsformen seina kan rent 
formellt sett motsvara ett riksspråkligt Sandar(na) eller Sanda (n). 
Pluralen sandar 'sandfält' av ordet sand är känd från fvn. samt från 
no. och sv. dialekter och ortnamn. Ett feminint sanda siina 'sandfält, 
sandjord' är upptecknat i Tådene sn, Kållands hd; se Friberg, Studier, 
s. 22, och jfr Sandorna nedan. Då ordet endast är känt från sistn. 
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socken och dess förekomst kanske därför är tämligen lokalt begränsad, 
har man icke anledning att åtminstone i första hand räkna därmed 
för namnet i det från Kållands hd långt avlägsna Vartofta hd. Däremot 
måste man som icke osannolik betrakta möjligheten, att det alternativa 
uttalet mina av namnet i det från Kållands hd icke långt avlägsna Viste 
hd är best. sg. av det nämnda sanda; betr. det alternativa uttalet stinara, 
motsvarande ett riksspråkligt Sanderna eller Sandorna, se dessa nedan. 

Sanden. Inom länet finnas åtminstone 3 terränger med detta namn: 
1 Borgunda sn, Gudhems hd, 1 Rackeby sn, Kållands hd, 1 N. Vånga 
sn, Skånings hd. Uttal: san. ^, Namnet är best. sg. av sand i betydelsen 
'sandfält, sandjord'. 

Sanderna? Inom länet finnas åtminstone 5 terränger med ett 
namn, som kan motsvara ett riksspråkligt Sanderna eller Sandorna: 
2 Kvänums sn, Skånings hd, 1 N. Vånga sn, Skånings hd, 1 Hyringa sn, 
Viste hd, 1 Sparlösa sn, Viste hd. Uttal: seinara, i ett fall (Hyringa sn) 
växlande med &ina. ", Namnet kan, såsom ovan nämnts, formellt sett 
fattas på två sätt. En dialektal pluralform sander(na) av den gamla 
a-stammen sand är mycket väl tänkbar, eftersom pluraler på -er hos 
maskulina a-stammar (t.ex. dager till dag, fdgler till fågel, sjöer till sjö) 
uppträda spridda över hela Västergötland, troligen beroende på en ana-
logisk anslutning till i- och u-stammarnas pluralbildning (se Västerg. 
folkm. 4 av S. Landtmanson, s. 6 ff.). Men namnet kan också fattas 
som best. pl. av det under Sandarna ovan omtalade sanda f. 'sandfält, 
sandjord'. Jfr följ. 

Sandorna. Inom länet finnas 2 terränger, båda i Kållands hd, som 
med största sannolikhet ha detta namn: 1 Gösslunda sn (Sannorne 1842 
P 70-16: 3), 1 Tådene sn. Uttal: seinara. ••••• Namnet är best. pl. av det 
från Tådene sn upptecknade sanda f. 'sandfält, sandjord'. Se Friberg, 
Studier, s. 22 och jfr Sandarna och Sanderna ovan. 

Skabban. Inom länet finnas åtminstone 4 terränger med detta 
namn, samtliga i Viste hd: 1 Bärebergs sn, 1 Flakebergs sn, 1 Hyringa 
sn, 1 Malma sn. Uttal: skåba. 	Namnet är best. sg. av ett f.ö. okänt 
*skabba f. med en sannolik betydelse 'torr och stenig mark', närbesläk-
tat med no. dial. skabb m. med denna betydelse samt no. dial. skabbe m. 
'svag förhöjning på marken med torr, tunn och stenbunden mylla'. 
Jfr följ. 

Skabben ö. Gerums sn, Vartofta hd skciba. Kallas även Skabberna 
skål2ara. 	En ouppodlad stenig terräng. Namnet är best. sg. resp. pl. 
av ett f.ö. okänt *skabb f. med en sannolik betydelse 'torr och stenig 
mark', närbesläktat med föreg. namn (se detta). 

Skabberna? Tiarps sn, Vartofta hd skåbara. Namnet är antingen 
en best. pl. Skabberna av det till grund för föreg. namn liggande 
*skabb f. eller best. pl. Skabborna av det till grund för Skabban ovan 
liggande *skabba f. Jfr följ. 

Skabborna Valstads sn, Vartofta hd skåbara. Användes även i 
singularform, t.ex. i Skattegårds Skabba skåtagas, skåk. 	Namnet är 
best. pl. (resp. obest. sg.) av det *skubba f., som ligger till grund för 
Skabban ovan (se detta). 

Skaramossen Breviks och Kyrkefalla snr, Kåkinds hd, samt Rans-
bergs sn, Vadsbo hd skåramhsan. — Skaramosen 1505 6/11 E 16 s. 1 
[Skata måssa B 114 s. 77] avskr. 1500t Skarremåsen Skarremåsin Sahl-
gren, Skagershult, bil. s. 2 annan avskr. Scaramåsa Scaramåse e. 1744 
P: 41 (11/2) Skara Måsa 1771 VAH Vol. 32, s. 7 Skaramossen nek. 
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Namnets f. led är väl gammal böjningsform antingen av östsv. dial. 
skar n. 'skåra', som förmodats ingå i sjönamnet Skarsjön (se detta), 
eller av ett ord *skar, motsvarande fvn. skqr f. 'kant, rand' m.m., men 
syftningen är oviss. 

Skinta(n). Inom länet finnas åtminstone 5 terränger med detta 
namn: 1 Friggeråkers sn, Gudhems hd, 1 Varnhems sn, Valle hd, 
1 Bärebergs sn, Viste hd, 2 Tengene sn, Viste hd. Uttal: jivita. 	Nam- 
net är (best. sg. av) ett *skinta f., en växelform till det av Rietz, s. 586 b, 
från Kinds hd i Älvsb. 1. anförda skinnte m. 'mager backe, torr och 
ofruktbar betesmark eller utmark'. Jfr följ. 

Skinten. Inom länet finnas åtminstone 4 terränger med detta 
namn: 1 Mellby sn, Kållands hd, 1 Härlunda sn, Skånings hd, 1 Ste-
nums sn, Valle hd (Skinten nek), 1 Hömbs sn, Vartofta hd. Uttal: 

Namnet är best. sg. av ett *skint f., närbesläktat med och med 
samma betydelse som föreg. namn. 

Sketriken? Inom länet finnas åtminstone 2 terränger med detta 
namn: 1 Bjärka sn, Gudhems hd, 1 N. Lundby sn, Valle hd. Uttal: 
Mrekan. 	Om namnet se samma namn bland vattendragsnamnen. 

Skroekamarken Habo sn, Vartofta hd skreikamärka. Binamn: 
Skrockaskif ten sknikakka. 	En skogsmark. F. led. sammanhänger 
väl med no. dial. skrokken 'hopskrumpen; rynkig, hård, ojämn' och 
avser markbeskaffenheten. S. led. i Skrockaskif ten är best. sg. av 
västg.-dial. skift f. 'utskiftad del av jord' (f sv. skipt). 

Skrubben. Inom länet finnas åtminstone 3 terränger med detta 
namn: 1 Kungslena sn, Vartofta hd, 1 Tengene sn, Viste hd, 1 Trökörna 
sn, Viste hd. Uttal: skrvil2a. ••••• Namnet är best. sg. av ett f.ö. okänt 
*skrubb f. med en sannolik betydelse 'ojämn, »skrovlig» terräng', säker-
ligen närbesläktat med fsv., ä. nsv. skrubba f. 'håla, skreva, klyfta', 
östsv. dial. skrubba f. 'skreva, klyfta; ojämnhet på berg', östsv. dial. 
skrubbog 'skrovlig, ojämn'; jfr lat. scriipus 'spetsig, vass sten'. 

Skrunerna? Inom länet finnas åtminstone 3 terränger med ett 
namn, som uttalas skr4nara, vilket kan motsvara endera av de riks-
språkliga formerna Skrunerna, Skrunorna, Skrynerna och Skrynorna: 
1 Segerstads sn, Gudhems hd, 1 N. Kyrketorps sn, Kåkinds hd, 1 Åsle 
sn, Vartofta hd. 	Namnets härledning är obekant. 

Skruntan Bjärka sn, Gudhems hd skrånta. Åker med sandig jord 
och mycket klappersten. Jordmånen säges vara god. Namnet är best. 
sg. av ett f.ö. okänt *skrunta f., vilket väl är bildat till en ordstam 
*skrunt-, som står i avljudsförhållande till första sammansättningsleden 
av sv. dial. skrantebacke 'torr, mager; ofruktbar backe', samt till no. 
dial. skrant m. 'torr och stenig fläck'. 

Skurveln Bjärka sn, Gudhems hd skårva/. •-•-, En stenig skogsmark. 
Namnet är säkerligen best. sg. av ett f.ö. okänt *skurvel m., besläktat 
med ordet skorv, no. dial. skorv f. 'naken, något ojämn eller stenig 
bergsplatå'. Jfr SOV 5:44, 9:234. 

Skväekermossen Brandstorps sn, Vartofta hd skviekarmåsan. — 
Skväckermossen nek. 	F. led. är urspr. Skväckre-, kompositionsform 
av det från Daretorps och Korsberga snr, Vartofta hd, upptecknade 
skväckra f. 'porsris' (Myrica gale), samma ord som det av Rietz (s. 
611 a) från Småland antecknade skväckra f. 'skvattram' (Ledum pa-
lustre) . 

Skåpan Hornborga sn, Gudhems hd skåpa. Två åkrar. Namnets 
härledning är obekant. Jfr följ. 
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Skåpelången Vistorps sn, Vartofta hd skirpaleigan. — Skåpelången 
G nek. 	En långsträckt mosse, tidigare möjligen en sjö. Namnet be- 
traktas av Hellquist, Sjön. 1, s. 548 f., som ett ursprungligt sjönamn. 
F. led. är dunkel. Den anses av Hellquist vara ett ånamn liksom fallet 
är med f. led. i flera sjönamn med -ldngen som s. led, t.ex. Säveldngen 
och Veseldngen, om vilka se Hellquist, Sjön. 1, s. 604, 701. Änamnet 
skulle vara bildat av en ordstam sköp-, som NG 1:373 och 2: 268, för-
modats ingå i norska vattendragsnamn. Vilket vattendrag, som skulle 
avses, nämner Hellquist icke någonting om. Det finns icke något annat 
att välja på än en obetydlig bäck, som är biflöde till en annan bäck, 
vilken i sin tur är ett biflöde till Ätran. Den ifrågavarande bäcken kan 
på grund av sin obetydlighet och perifera samband med mossen omöj-
ligen tänkas vara åsyftad med f. led. i dennas namn. 

Skäggen Ugglums sn, Gudhems hd feegan. — Stora Skägghin, Lilla 
Skegghin (j aker häthir) Skegghtn. 1472 25/7 Sävstah. or. •-••• Åkrar. 
Namnet är best. sg. av ett ord *skägge m., bildat till ordet skägg i dess 
ursprungliga betydelse 'det som sticker ut eller fram'. Från början av-
ses troligen den höjd invid åkern, som kallas Skäggabacken Reyabdkan. 
Jfr Skäggen som namn på dels en ö, dels en udde i Värmland (se SOV 
15:63, 66). 

Smucken N. Kedums sn, Kållands hd smölcan. 	En skogstrakt. 
Namnet som finnes även på andra håll i Västergötland, är best. sg. av 
sv. dial. smuck m. 'litet rum, skrubb, trång gång, vrå' (se SOÄ 1: 2, 
s. 52). Ursprungligen har namnet antagligen tillkommit en stuga. 

Smukerna? eller Smukorna? Utvängstorps sn, Vartofta hd smit- 
kara. 	Två smala åkerlappar. Namnet, som är best. pl. av ett f.ö. 
okänt substantiv *smak f. eller *smaka f., är uppenbarligen bildat till 
den germanska rot *smiik- 'smyga', som föreligger i mndl. smaken 
'krypa, smyga'. Betydelsen torde vara 'smal remsa' el. dyl. Jfr det 
antingen till samma rot, ieur. *smug-, eller till en variantrot, ieur. 
*smugh- (i bl.a. sv. smyga), bildade polska smuga f., som just har 
denna betydelse, det likaledes till endera av dessa rötter bildade lettiska 
adj. smaugs 'smal' samt det till sistnämnda rot bildade fvn. smuga f. 
'trång öppning, kryphål'. 

Smällerna? eller Smällorna? Ljunghems sn, Gudhems hd ~klara. 
Mader på ömse sidor om ån ösan. Namnet är dunkelt. 

Smörkärret Härja sn, Vartofta hd smår§evtat. — Smörkärret nek. 
Mycket sank mark, tidigare god slåtteräng. F. led., ordet smör, har 
berömmande innebörd. 

Snösockabygden Daretorps och Velinga snr, Vartofta hd snåsei1ca- 
b4jda. 	Skogs- och bergstrakterna i västra delen av Daretorps och 
östra delen av Velinga sn. Namnet är givet efter de snösockar snhseika, 
en sorts damasker, gjorda av vadmal, vilka förr buros utanpå strum-
porna och skorna. De knäpptes med knappar nedanför knäet och fästes 
under skorna med hällor. Enligt en uppgift från 1897 har en rote i 
Sandhems sn i samma härad burit samma namn. 

Steningen Härja sn, Vartofta hd stbmgan. ,•••• En f.d. slåtteräng med 
mycket stenbunden mark. 

Stenslad Hova sn, Vadsbo hd stkdå, ståls/å. 	F. led. är gen. 
av sten. S. led. är sockendialektens lad la n. 'lada'. Namnet tillkommer 
en f.d. slåtteräng, på vilken det förr stod en lada av sten. 
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Stensängen Ugglums sn, Gudhems hd sksdya. — (j eyngh 
hethir) Stens eyngh 1472 25/7 Sävstah. or. 	F. led. är gen. av  sten 
i kollektiv betydelse. Namnet tillkommer en stenig äng. 

Stråknabygden Bjurbäcks sn, Vartofta hd strithabitda. 	Den 
östligaste delen av Bjurbäcks sn utmed sjön Stråken, fsv. Strukni  (se 
sjönamnen). 

Stöpen  Kåkinds och Vadsbo hdr  stban. —  Stipi o. 1325 VGL s. 291 
Stöpan 1650 Wexionius Epitome s. B 1 b Stöpen 1741 Tuneld s. 169 
1759 Bergman s. 20 samt kartbil. 1760 Vft I: 6-7, s. 79 1772 P: 40 1774 
P: 43 1807 P: 54 Stöpen Vestra ek. 	En kronoallmänning. Upptages 
i bihanget till äldre västgötalagen bland Västergötlands allmännings-
skogar. Namnets härledning är obekant. 

Svedmon Brandstorps och Härja snr, Vartofta hd svbn. — Swea-
mo 1746 Tuneld s. 190 Swea-Mon 1762 dens. s. 253 Svemoen 1808 
P: 51 Svedmon G nek. 	F. led. är antingen Svedåns gamla namn fsv. 
Svedh eller gårdnamnet Sved i Gustav Adolfs sn. Se Lundahl i NoB 
1952, s. 88. S. led. är best. sg. av  mo i den i västgötska ortnamn vanliga 
betydelsen 'barrskog på sandmark'. 

Svältorna.  Inom länet finnas åtminstone 6 terränger med detta 
namn: 1 Hangelösa sn, Kinnefjärdings hd, 1 Kvänums sn, Skånings hd, 
1 Bjurbäcks sn, Vartofta hd, 1  Sandhems sn, Vartofta hd, 1 Tiarps sn, 
Vartofta hd, 1 Åsle sn, Vartofta hd. Uttal:  svieltara. "-• Namnet är best. 
pl. av sv. och no. dial. svälta f. 'mager (betes)mark'. 

Syltet.  Inom länet finnas åtminstone 2 terränger med detta namn: 
1 Gökhems sn, Vilske hd, 1 Bärebergs sn, Viste hd. Uttal:  såktat. 
Namnet är best. sg. av ett  *sylte n., en kollektivbildning av för västg.-
dial. karakteristiskt slag till sv. dial. sylt f. eller sylta f. 'sumpig äng, 
sank mark'. Jfr följ. 

Syltorna.  Inom länet finnas åtminstone 2 terränger med detta 
namn: 1 ö. Tunhems sn, Gudhems hd (Syltorna nek), 1 N. Vånga sn, 
Skånings hd. Uttal: Mtara. 	Namnet är best. pl. av sv. dial. sylta f. 
'sumpig äng, sank mark'. Jfr föreg. 

Söderfalan östra Falköpings och Karleby snr, Vartofta hd. — 
Syn5ärfalä o. 1325 VGL s. 291 Sunderfalä si. 1300t Sudherfala o. 1470 
VGL s. 291 not 34 Söder-Falan 1793 Tuneld 2: 284 Söderfalan G nek. 
,•%, Namnet användes icke i dagligt tal. Området upptages, säkerligen av 
misstag, bland allmänningsskogar i bihanget till äldre västgötalagen 
från omkr. 1325. F. led. är urspr. fsv. synder-, sunder- 'söder' (i ort-
namn). Jfr Nord talan.  Om s. led. se  Fatan. 

Tackerna?  eller  Tackorna?  Västerplana sn, Kinne hd tål_cara. 
Sumpmarker vid Vänern. Namnets härledning är okänd. Det av Rietz, 
s. 722 a, från Fryksdalen i Värmland anförda tacka  f. 'spishäll', no. 
dial. tacka  f. 'platta att steka tunnbröd på' kan väl på grund av 
betydelsen icke komma i fråga. 

Tarren Sandhems sn, Vartofta hd ktiban. — Tarren nek. r%,  Åker 
och äng. Namnet är best. sg. av sv. dial.  tarre m. 'liten utbyggnad 
bredvid ett annat hus, vari får, getter osv. installas; platsen ovanpå 
bakugnsmuren i ryggåsstugor; säng uppe under taket i bondstugor; 
bred hylla under taket i stugan; ovanrum' m.m. Namnets innebörd 
är oviss. 

Tidskogen Kyrkef alla sn, Kå'kinds hd tsk)». 	Ett område 
väster om och utmed ån Tidan. 
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Tiveden Tiveds m.fl. snr, Vadsbo hd, ävensom i Närke tim tiva-
skcjga, tiva. — Tywid 1270t SD 1:738 or. TiwiP o. 1300 VGL s. 211 
not 98 aff Tiwidhi o. 1325 VGL s. 307 Tiwidh (nom.), hender Tiwidh 
o. 1330 Erikskr. v. 690, 2464 owän skoghä TyuiP 1346 SD 5:562 or. 
mällan Älnär ok Tiuipar, mellin . oc (ok) Tiuipä (2 ggr) o. 1350 VGL 
s. 147, 211, 251 Tiwip si. 1300t b. 1400t VGL s. 211, not 98 viidher 
Thyffuydhenom 1415 SDns 3:8 or. yppa Tiuidh 1415 SDns 3:35 or. 
vidh Tiwedhen m. 1400t C 4 fol. 6 vid Tiweden o. 1450 Karlskr. v. 8886 
m.fl. belägg vid Tiweno 1454 Liljegren, L. v. Engeströms permebrev 
s. 35 regest Tiffwit 1458 16/8  RAP or. owan Tiwidin 1474 Hadorph, 
Bj. R. Gambia Stadgar, s. 57 pa Tyffuedhen 1496 Sthms jb 1474-98, 
s. 306 pa Tiwedin 1475 Sthms tb 1474-83, s. 23 pa Tyweden 1480 därs. 
s. 256 ved Tiweden 1480 23/9 RAP or. (a t., medelt. hand) Thiwidden 
Thiuidden si. 1500t SRS III: 154 öffwer Tiwedhen 1501 Styf fe, Bidr. 
4:261 or. wnder Tiiffwedhen 1504 Styffe, Bidr. 5: 28 or. på Tiueden 
1505 6/11 E 16 B 114 avskr. 1500t på Tijweden (2 ggr) på Ti(j) wägen 
Sahlgren, Skagershult bil. s. 2, 4 annan avskr. av samma brev pa Ty-
widen 1520 Styffe, Bidr. 5:614 konc. eller samt. avskr. paa Tyweyen 
1520 Styffe, Bidr. 5:617 or. m.fl. belägg i samma volym offver Tij-
vedhen 1521 Vft II: 1, s. 16 or. [Tiguenen (2 ggr) 1527 G I:s reg. 4:320] 
Tiwiden 1524?-27 SRS 111: 34 Tiffueden 1529 G I:s reg. 6: 167 Tiiffue-
dhenn 1530 G I:s reg. 7:75 Tiffwedhen 1531 1535 G I:s reg. 7:280, 
10: 138 1535 DD 2: 227 avskr. Tiveden 1539 Carta Marina Tiweden 1539 
G I:s reg. 12:253 1542 DD 2:252 avskr. Tijweden Tiweden 1542 G I:s 
reg. 14:157, 382 m.fl. belägg i samma volym Tijweden 1543 G I:s reg. 
15:62, 180 1544 16:584 m.fl. belägg i samma volym Tijwed(h)en 1545 
G I:s reg. 17:329 Tiweden 1547 G I:s reg. 18: 812 Tiffwegen 1548 G I:s 
reg. 19:69 Tivedhen 1626 A. Bureus' ka Lille Tiween 1667 Vft IV: 5-6, 
s. 102 Lille, Stoore Tyfuen 1689 Felterus' ka Stora Tiweden 1759 Berg-
man s. 20 Lilla och Stora Tifveden 1760 Vft I : 6-7, s. 80 Lilla, Stora 
Tiveden 1772 P: 40. ", S. led, är urspr. obest., sedan best. sg. av fsv. 
vidher, vedher 'skog'. Om f. led. ha skilda meningar uttalats. Enligt 
M. Lundgren, Språkliga intyg om hednisk gudatro i Sverige, s. 76, är 
f. led. gudanamnet Tyr (jfr beträffande vokalen i ordet tisdag 'guden 
Tyrs dag'). En helt annan mening har A. Noreen i SL 1911, s. 273 ff., 
som konstruerar ett urgerm. *ti- 'bi'. Den förstnämnda av dessa tolk-
ningar måste betraktas som mindre sannolik, den sistnämnda som för-
felad. Tänkvärd är den förklaring, som givits av C. Marstrander i Fest-
skrift tu l Alf Torp, s. 239 f., med instämmande av M. Olsen, Hedenske 
kultminder, s. 69, not 2. Enligt denna tolkning återgår Ti- på ett urgerm. 
*Tiva-, utgörande en stamform till fvn. tivar 'gudar'. Namnet skulle 
enligt Marstrander alltså betyda 'gudaskogen' och vara etymologiskt 
identiskt med det forniriska de-tid 'gudaskog'. Ävenledes tänkvärd är 
den med tvekan framkastade förmodan av H. Ståhl i OUÄ 1949, s. 21 f., 
att f. led, är ett ursprungligt *Tvi-, samma ord som fsv. tvi-, biform till 
tve- 'tvedelad', »syftande på någon tvedelning». Man kunde vid namn-
givningen ha haft den tvedelning i tankarna, som tar sig uttryck i 
attributen Stora och Lilla i flera 1700-talsbelägg (se ovan) och kommer 
till synes ännu i slutet av 1800-talet i C. M. Rosenbergs Geografiskt-
statistiskt handlexikon öfver Sverige (1882-83), del 2, s. 819, där Lilla 
Tiveden omtalas som benämning på den södra delen av Tiveden mellan 
sjöarna Unden och Vättern. Men den ifrågasatta tvedelningen kunde 
också tänkas åsyfta det förhållandet, att skogen utbreder sig inom två 
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landskap, Västergötland och Närke, och att den fordomdags utgjorde 
ett svårgenomträngligt gränsområde mellan götar och svear. Bortfallet 
av ty i *Tvi- vore i alla händelser lätt att förklara såsom beroende på 
det följande v (dissimilatoriskt bortfall). 

Toran Amnehärads sn, Vadsbo hd tbra. 	En kronointaga. Nam- 
net är best. sg. av ett subst. *tora f., fsv. *thora 'höjd', som bl.a. ligger 
till grund för gårdnamnet Toran, öglunda sn, Valle hd. Se SOSk 
12: 56 f. Någon saklig motivering för denna tolkning kan icke givas, då 
såväl namnet som lokalen numera synas vara okända i orten. Jfr följ. 

Tore mosse Flo m.fl. snr, Åse hd tåra Inka, tora.-misa. — [Tord 
Mossen 1560 Rasmus Ludvigsson s. 64 Tolz måse 1655 P: 7] Toremåsen 
1702 P: 23 Tore mosse nek. ••••• F. led. är gammal gen. av det *tora 
'höjd', varom se föreg. Mitt i mossen är en grusbank. 

Torsmossen. Inom länet finnas åtminstone 3 mossar med detta 
namn: 1 Borgunda sn, Gudhems hd tOmåsan, 1 Sunnersbergs sn, Kål- 
lands hd tomitsa, 1 Sandhems sn, Vartofta hd tåtsmåsan. 	Namnets 
f. led är snarare gen. av gudanamnet Tor än av ettdera av mansnamnen 
Tord och Tore (fsv. Thore och Thorer). Jfr de båda följande namnen. 

Torsåkern Brunnhems sn, Gudhems hd td,s4k9n. e•-• Namnets f. led 
kan vara gen. av gudanamnet Tor eller av ettdera av mansnamnen 
Tord och Tore (fsv. Thore och Thorer). Jfr föreg. och följ. 

Torsängen Otterstads sn, Kållands hd kkiga. 	Om namnets f. 
led gäller detsamma som om f. led. i föreg. namn. 

Trolltiveden Tiveds och Undenäs snr, Vadsbo hd trativta. 	Den 
vildaste och mest otillgängliga delen av skogen Tiveden. Enligt uppgift 
i orten har man förr trott, att de vilda skogstrakterna i särskilt hög 
grad voro ett tillhåll för troll. 

Tullen Utvängstorps sn, Vartofta hd tåga. ,•-• En liten åker. Nam-
nets härledning är obekant. 

Tågmossen. Inom länet finnas åtminstone 2 mossar med detta 
namn upptecknade: 1 Bjärka sn, Gudhems hd titymidan, 1 Vättlösa sn, 
Kinne hd teoniman. På nek upptages dessutom en mosse med samma 
namn i Sandhems sn, Vartofta hd. Beträffande T. i Bjärka sn anser 
man i orten, uppenbarligen med rätta, att f. led. är ortsdial. tåg tay 
'den på försommaren uppskjutande stammen av den växt, som sedan, 
efter blomningen, kallas vithuvud vithdva 'ängsull (Eriophorum)'. Möj-
ligen har f. led. i T. i Vättlösa sn samma innebörd. Jfr Tågsjön bland 
sjönamnen. 

Tylta? Eggby sn, Valle hd tgta. 	Ett gärde. Namnet, som är 
givet efter en liten vattenkvarn, kallad Tylta? ta.ta eller Tyltekvarnen 
tåltakvåna, vilken till in på 1870-talet låg där, är oklart. Möjligen är det 
en bildning, *Tylta, till ett verb *tylta, motsvarande no. dial. tylta 'träda 
lätt, gå som på tå' (jfr sv. tulta?) samt är då ett smädenamn och avser 
svag, långsam gång. En dylik innebörd är vanlig i vattenkvarnsnamn, 
vilket är begripligt, eftersom de gamla skvaltkvarnarna mestadels hade 
svag kapacitet. Jfr t.ex. de i SOSk tidigare behandlade kvarnnamnen 
Pökan 7:65, Lira 10:54, Loffa 13: 199. Om den för västg.-dial. karak-
teristiska bildningen av tvåstaviga femininer med akut accent till ett 
verb se Götlind i SL B 19, s. 29 ff. 

Vamman eller Vammorna Agnetorps, Baltaks och Suntaks snr, 
Vartofta hd varna, våniara. — Vamma nek. ^, Ett låglänt, av en bäck 
genomflutet område, som i SSV är omgivet av ganska betydande höjd-
sträckningar. Namnet lånades tidigt av ett numera försvunnet torp och 
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är i denna funktion betygat redan 1563 i formen Waman; se SOSk 
13: 20. Det är säkerligen best. sg. resp. pl. av ett fsv. *hvamma f. 
bildat antingen till samma rot som fvn. hvammr m. 'liten dal', no. dial. 
kvarn m. 'en avkrok, en dal eller vik, som är omgiven av höga kullar', 
eller direkt till en fsv. motsvarighet till detta ord. Den av Friberg, Stu-
dier, s. 33 antydda uppfattningen samt de i SOSk, a.st., framkastade 
gissningarna äro förfelade. Jfr in Hwamum 1304 SD 2:404 or., av-
seende gården Håmö i Läby sn, Ulleråkers hd, Upps. 1. 

Varaskogen Forshems sn, Kinne hd vi:trask:cyan. — Wara skogh 
1659 P:11 P:12 1663 HSkH 31:122 Wara skogen 1746 Kalm s. 44 
Vahraskogen 1760 Vft 1:6-7, s. 78 Varaskogen ek G. 	Skogen har 
benämnts efter en gård med namnet Varan, vilket måhända är skogens 
ursprungliga namn. Varan är best. sg. av ett i ortnamn, t.ex. by- och 
sockennamnet Vara i Barne hd (SOSk 2: 57), ingående subst., som 
urspr. synes ha haft betydelsen 'högländ mark, backe, höjd'. Skogen 
utgöres av ett höglänt område, och gården Varan ligger på en urbergs-
höjd. Se SOSk 5: 17 samt där anf. litt. 

Venemad Börstigs sn, Frökinds hd venamet. — Venemad nek. 
En sankmark. Efterledsbetoningen tyder på att namnet från början är 
sammansatt med ett redan färdigbildat ortnamn som f. led. Detta har 
tydligen varit *Ven(en), obest. eller best. form av sv. dial. ven 'sank-
mark', äldre hvert (se Rietz, s. 270 a), vilket, när man icke längre för-
stod innebörden, sammansattes med det förtydligande mad 'sank 
(ängs) mark'. 

Vikaskogen eller Vikaskogarna Beatebergs och Undenäs snr, Vads-
bo hd vgoasköjan, -skc)ja, -skga. —Wikeskogh 1417 SDns 3:273 avskr. 
(Wijke skogzvdda Wijkeskogz vdde 1667 Vft IV: 5-6, s. 102) Koije-
marcken 1696 P: 21 Vikeskogs Allmänning 1759 Bergman s. 20 Vika 
skogen 1760 Vft 1:6-7, s. 80 Wikaskogen 1762 Tuneld s. 253 Vika- 
skogen G. 	Namnets f. led är gammal gen. av sjönamnet Viken. 
F. led. i Koijemarcken 1696 är gammal böjningsform av ordet koja, 
kanske avseende kolarkojor. 

Vindemeden eller Vingmeden Sunnersbergs sn, Kållands hd vina-
m4, vient&. — Vingmoen 1654 Ekeblads bref 1, s. 323. ", En skog. 
Namnet har behandlats av Evald Lidffi i NoB 1939, s. 79, som dock 
endast uttalar sig om den äldsta namnformen Vingmoen och betr. 
denna blott om f. led. Till grund för f. led. i såväl detta som några 
andra namn med Ving- som förled, bl.a. ett på ett par håll förekom-
mande värmländskt Vingmossen, ligger enligt LioMn ett fornnordiskt 
adjektiv vindugh- 'utsatt för vinden, blåsig', som återfinnes i fvn. och 
nyisl. Ohållbart och väl beroende på en lapsus är Lidftis påstående, att 
Vingmoen är synonymt med Vingmossen. Orden mosse och mo äro 
icke synonymer. Det senare har i västg.-dial. i regel betydelsen 'gammal 
och stor barrskog på sandmark'. I det nutida namnet har Ving- ersatts 
av Vind- och -moen av -meden. Sistnämnda ord kan knappast vara 
något annat än sv. dial. med f. 'märke för fiskare att bestämma och 
uppleta fiskeplatser, vilket sker genom insyftningar på berg, torn, 
stenar m.m.', fvn. mik n. 'fiskegrund på havet, som uppsökes och hittas 
med hjälp av märken på land'. Förhållandet mellan Vingmoen och 
Vindmeden, urspr. Vingmeden, skall möjligen fattas så att Vin gmo (e) n 
är en förkortning för *Vingmedmo (e) n och att till grund för sist-
nämnda namn ligger ett ortnamn Vingmeden, avseende t.ex. ett berg 
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eller ett högt träd eller något annat, som tjänat som med för fiskare 
ute på Vänern. 

Vitamossarna, Vitamossen, Vitemosse(n), Vite mosse. Inom länet 
finnas åtminstone 13 mossar med ettdera av dessa namn: 2 Borgunda 
sn, Gudhems hd, 1 Brunnhems sn, Gudhems hd, 1 Värsås sn, Kåkinds 
hd, 1 Sunnersbergs sn, Kållands hd, 1 Mölltorps sn, Vadsbo hd, 1 var-
dera av Dimbo, Fröjereds, Ö. Gerums, Hömbs, Suntaks, Varvs och 
Åsle snr, Vartofta hd. Uttal: vitamåsa, vitamåsan, vitamisan, vita misa. 

Mossarna ha väl i allmänhet namn efter förekomst av vitmossa 
(Sphagnum), i västg.-dial. vitamås vitamds. I ett fall (Borgunda sn) 
säges vitmossa tidigare ha växt på mossen. I ett annat fall (Åsle sn) 
uppges namngrunden vara förekomst av vitmossa och renlav (Clado-
nia), båda kallade vitamås vitan4s. I ett tredje anses mossen ha fått 
namn av ett lager av »mjäla» eller »sugsand», vitt till färgen, vilket 
ligger under ett omkr. 15 cm djupt skikt av mylla; någon vitmossa 
säges ej växa där. 

Våmmen och Våmmerna. Inom länet finnas åtminstone 5 terränger 
med ettdera av dessa namn: 1 Otterstads sn, Kållands hd, 1 Härlunda 
sn, Skånings hd, 1 N. Vånga sn, Skånings hd, 1 N. Lundby sn, Valle 
hd, 1 Främmestads sn, Viste hd. Uttal: ?Anta, viartara. 	Namnen äro 
best. sg. resp. best. pl. av ordet våm 'en av magsäckarna hos nötkrea-
turen', i sv. dial. även 'buk (hos människor)'. Ordet förekommer icke 
sällan i både svenska och norska ortnamn med skiftande innebörd. 
Ofta betecknar det dalsänkningar. Se härom Friberg, Studier, s. 33, 
Hellquist, Et. ordb., s. 1375, SOÄ 1:1, s. 104. 

Väglången. Inom länet finnas åtminstone 5 åkrar med detta namn, 
samtliga i Vartofta hd: 1 Bjurbäcks sn, 1 Dimbo sn, 1 Härja sn, 1 Sand-
hems sn, 1 Utvängstorps sn. Uttal: veeg/eigan (Bjurbäck, Sandhem, Ut-
vängstorp), /4.7- (Dimbo), vie- (Härja). ".• Samtliga äro långsträckta 
och ligga utmed en väg. Jfr Friberg, Studier, s. 28. 

Försvunna: 

Akralykkia möjligen Otterstads sn, Kållands hd. — agrum dictum 
Akralykkiä 1366 u.d. RAP or. 	F. led. är gen. pl. av fsv. aker 'åker'. 
S. led, är fsv. lykkia f. 'inhägnad'. 

»Asperaker» Ugglums sn, Gudhems hd. — j aker hethir Asper 
aker 1472 25/7 Sävstah. or. ^, F. led. är urspr. ä. fsv. gen. aspar av 
trädnamnet asp. Om s. led. se  föreg. 

Enebiärgh Torsö sn, Vadsbo hd. — Enebiergh (2 ggr) 1315 SD 
3:209 or. 	Berg på gränsen mellan byarna Boda och Dillön. F. led. 
är fsv. ene- 'enträd'. S. led, är fsv. biärgh 'berg'. 

Flotmosi möjligen Breviks sn, Kåkinds hd. — in Flotmosa, de 
Flotmosa 1222-1230 SD 1: 228 or. 'N,  Namnet är ett fsv. *Flotmosi nom. 
sg., obl. kasus Flotmosa. Detta är samma ord som fsv., ä. nsv. flott-
mosse 'gungfly', varom se SAOB F sp. 860. Jfr Sahlgren i NoB 1958, 
s. 190. 

Forshemamyr Forshems sn, Kinne hd. — in Forsemämyri 1310 
SD 2: 613 or. 	F. led. är gen. pl. av ett till by- och sockennamnet 
Forshem bildat inbyggarnamn *Forshemar. Se Lundahl i NoB 1937, 
s. 46. 
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Gasamosi. -- i Gaasamosa si. 1400t VGL s. 301 not 39. ^, Lokali-
seringen oviss. Se N. Beckman i NoB 1914, s. 39. Namnets f. led är 
gen. pl. av fsv. gas 'gås', säkerligen avseende grågåsen. S. led. är fsv. 
mosi m. 'mosse', obl. kasus mosa. Jfr Gåsamossen bland terräng-
namnen. 

»Gestilren» Dala eller Kungslena sn?, Vartofta hd. — Bellum 
Giestilsren 1200t Ann. Dan. 1: 130 or. Gestilren o. 1300 SRS I: 1, s. 84 
in Gestyldren o. 1300 SRS III: 1, s. 2 i Gyästilren o. 1325 VGL s. 303 
in hello Gestilreen o. 1325 övers, till lat. av föreg. in Gyestilren o. 1300 
Ann. Dan. 1:99 avskr. o. 1400 in Gielsteren b. 1400t SRS 1:1, s. 40 
in Gestilren o. 1430 därs. s. 25 in Gästilsreen m. 1400t därs. s. 62 
j Gestelren 1450t Pros. Krön. s. 236 Gästilreen 1457 Lilla Rimkrön. 
(Sv. medelt. rimkr. 1: 227) i Gästilsreen mällan Dala oc Lena si. 1400t 
VGL s. 303 not 64 [Gylstynsraan Gylstenreen medelt. Ann. Dan. 1: 139 
avskr.] 	Det är ovisst, om namnet är ett bebyggelsenamn eller ett 
naturnamn. I de medeltida källorna betecknar det den plats där 
tronpretendenten Sverker d.y. Karlsson föll i en strid mot konung Erik 
Knutsson år 1210. Vad lokaliseringen angår, är det enda man har att 
hålla sig till den ovan anförda uppgiften i en källa från slutet av 1400-
talet, att Sverker blev ihjälslagen »i Gästilsreen mellan Dala och Lena». 
Rent godtyckligt vald är därför platsen för det monument över händel-
sen, som 17 juli 1910 avtäcktes i Varvs socken, nära Ekedalens numera 
nedlagda järnvägsstation. Inom de ifrågakommande socknarna i Var-
tofta härad har namnet Gestilren icke någon folklig hävd och var i 
allmänhet helt okänt före invigningen av monumentet. Som uppslags-
form har här använts namnformen Gestilren endast därför att den 
vunnit hävd som skriftspråksform i modern tid. Namnet är helt oklart 
till sin härledning. Lundgren, Personn., s. 86, antar med en viss tvekan, 
att f. led. urspr. är gen. av ett fsv. mansnamn *Gästel, motsvarande 
fvn. Gestill som namn på en sjökonung. Läffler i Fornvännen 1908, 
s. 144 f. not 1, ansluter sig till Lundgren och anser beträffande s. led., 
att denna är ordet ren i åkerren. — Jfr beträffande såväl lokaliseringen 
som namnet F. Högberg i Vft VI: 2, s. 87 ff. 

Hästen Torsö sn, Vadsbo hd. — Hesten (2 ggr) 1315 SD 3:209 or. 
Råmärke på gränsen mellan byarna Boda och Dillön. Namnet, som 

är ett jämförelsenamn, förekommer ofta som benämning på holmar, 
skär och stenar i vattnet. Jfr Hästen som namn på ett skär ovan samt 
se i övrigt Mod&r, Småländska skärgårdsnamn, s. 87, SOÄ 12: 176, 
16: 165. 

Linkornavallir. — a Lincornä wallum o. 1325 VGL s. 295. 'N.,  
Lokaliseringen okänd. Schlyters mening i ordlistan till hans utgåva av 
Västgötalagarna, att L. är identiskt med Ekornavallen i Hornborga sn, 
Gudhems hd, kan icke vara riktig. Jfr R. Odencrants i Falbygden 2, 
s. 56 ff. F. led. i *Linkornavallir är dunkel. Jfr den oförklarade för-
leden av det värmländska Linkornsmyren (SOV 9:226). S. led, är 
pluralform av fsv. valder 'vall, fält, mark'. 

Mon Brandstorps sn?, Vartofta hd. — in Moon (ack.) 1312 SD 
3: 78 vid. 1330. 	Nämnes som gränsmärke för en del av ägorna till en 
bebyggelse med namnet Skiämningäriudh, varom se SOSk 13:45. Nam-
net är best. sg. av ordet mo, troligen i dess i västgötska ortnamn van-
liga betydelse 'barrskog på sandmark'. Om ordet mo se Lundahl i 
Minnesskrift utg. av Filologiska Samfundet i Göteborg, s. 20 ff. 
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»Näfhögha». — silua que dicitur Nefhögha 1315 SD 3: 197 or. 
partem silue dicte Näffögha 1361 SD 8: 92 or. siluam dictam Näffögha 
o. 1397 Vft I: 4-5, s. 63 avskr. parte silue Näffögha 1402 SDns 1: 164 or. 

Bör troligen lokaliseras till ettdera av Kinne, Skånings och Valle hdr. 
Namnets f. led är fsv. nät 'näbb', här i samma betydelse 'spets, udde, 
framskjutande kant' som det motsvarande nev har i norska dialekter. 
S. led. är pluralform av subst. hög 'höjd; gravhög'. 

Olafsäng Halna sn, Vadsbo hd. — Olaffz ängh 1273 SD 2: 654 
avskr. 	F. led. är gen. av fsv. mansnamnet Olav. 

Skinnaralykkia Härlunda sn, Skånings hd. — vnum agrum dictum 
Skirmaralykkio 1366 u.d. RAP or. (SRP nr 750). ", F. led, är gen. av 
fsv. skinnare 'skinnberedare, buntmakare'. Se SOSk 10:33. 

»Skittrekin» Ugglums sn, Gudhems hd. — j eyngh hethir Skitt-
rekin 1472 25/7 Sävstah. or. ", En äng. Om namnet se vattendrags-
namnet Sketriken. Jfr följ. 

»Skittricken» Våmbs sn, Kåkinds hd. — Skittricken 1540 Skjb 59. 
,•••• En äng. Se föreg. 

Thoralykkia Skara stad. — agro dicto Thora lykkiw 1364 SD 
8: 540 avskr. 	F. led. är gen. av det endast i ortnamn förekommande 
fsv. mansnamnet Thore. S. led. är fsv. lgkkia 'lycka, liten inhägnad 
åker eller äng'. 

»Tröm» Medelplana sn, Kinne hd. — Tröm sl. medelt. C 13:1 f. 2 
Trommen C 13:11 f. 3. 	En åker på Kinnekulle. Jfr Trolmen bland 
beb.-namnen (SOSk 5:61). 

Vätursmiäli Brandstorps sn?, Vartofta hd. — in Wätursmiälä 1312 
SD 3:78 vid. 1330. ", Nämnes som gränsmärke för en del av ägorna 
till en bebyggelse med namnet Skiämningäriudh, varom se Mon ovan. 
F. led. är gen. av Vätur, som är den fsv. formen för sjönamnet Vättern 
(se detta). S. led. är ett fornvästgötskt *miä/i m., motsvarande nutida 
västg.-dial. mjäle m. 'lös, fin sand; alv, rödaktig jord under matjorden'. 

Vätursskogher. — Wätorskoger 1289 SD 2:85 or. Wätorscogh 
1347 SD 5: 730 fråns. 	Lokaliseringen oviss. Synes avse en skog ut- 
med Vättern i Habo eller möjligen Gustav Adolfs sn i Vartofta hd. 
Om f. led. se  sjönamnet Vättern. Jfr följ. 

Vätursvidher. 	aff Wäturswidhi o. 1325 VGL s. 307. 	Lokali- 
seringen oviss. Avser möjligen samma skog som föreg. Enligt Schlyter 
i ordlistan till hans utgåva av Västgötalagarna åsyftas »troligen lilla 
Tiveden, eller någon annan vid Wettern belägen skog». Om namnets 
f. led se föreg. S. led. är fsv. vidher 'skog'. 

österfala. — östärfalä o. 1325 VGL s. 291 öster-Falan 1793 Tun- 
eld 2: 284. 	östra delen av Falan eller Falbygden. Upptages i bihanget 
till äldre västgötalagen som en av Västergötlands allmänningsskogar, 
tydligen av misstag. Om namnets s. led se Falan ovan. 



Vägar, broar och vadställen 

Baska drifter Gustav Adolfs sn, Vartof ta hd baska„dritar. f•-,  Vägar 
å gården Baskarp. Namnets f. led kan vara gammal gen. pl. av ett till 
namnet på nämnda gård bildat inbyggarnamn *Baskar. Se om dylika 
bildningar sjönamnet Bänglasjön och höjdnamnet Göpaberget ovan. 
Baska kan emellertid även uppfattas som en förkortning för *Baska-
torpa, en gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn *Baskatorpar; om dy-
lika bildningar se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. S. led. är socken-
dialektens drift dreft 'inhägnad väg'. 

Bjärnabro Larvs sn, Laske hd och Edsvära sn, Skånings hd 
byonabrö. — ?Biäcnähro eller Biätnäbro o. 1325 VGL s. 307 Biörnebro 
1560 Rasmus Ludvigsson s. 60 Biömabro 1689 Felterus' ka Biörnebro 
1702 P: 23. •-•-• F. led. i det äldsta, icke säkert hithörande namnet är 
oklar. Det nutida namnets efterledsbetoning tyder på att f. led. är en 
förkortning av ett ortnamn med Björna- som f. led. Björna- är gammal 
gen. pl. av björn. 

Brammabroarna Bärebergs sn, Viste hd bråmabrc)(r)a, brånabrc)ara. 
Två broar nära varandra. Namnets f. led är dunkel. 

*Dälje bro? Mellby sn, Kållands hd dhea brc), didp bly). — Dulje 
Bro 1830 P 150-4:3. 	F. led. är troligen gammal gen. av sv. dial. 
dälja f. 'dalsänka' med övergång av ä till 8, varom se Götlind, Västerg. 
folkm. 1: 263 f. Uttalet med u kan bero på anknytning till verbet dölja 
clicbcc. Bron ligger i en sänka. Se Friberg, Studier, s. 116. 

Fjölbro N. Vånga sn, Skånings hd fitarbr(). 	F. led. är sv. dial. 
fjöl 'bräda, planka' (fsv. fiol, fiöl). Se SOIX 1: 2, s. 43; Friberg, Studier, 
s. 115 f. 

Gullbron Sandhems sn, Vartofta hd gi4br4a. F. ledens innebörd 
är oviss. 

Hallavadet. Inom länet finnas åtminstone 8 broar med detta namn: 
1 Våmbs sn, Kåkinds hd, 1 Järpås sn, Kållands hd, 1 öttums sn, Skå-
nings hd (Hallevadet nek), 1 Häggums sn, Valle hd, 1 öglunda sn, 
Valle hd (Hallavad 1505 6/11 Bergman s. 2 avskr. Hallawadh samma 
brev Sahlgren, Skagershult, bil. s. 5 annan avskr.), 1 Tiarps sn, Var-
tofta hd, 1 Sparlösa sn, Viste hd, 1 Tengene sn, Viste hd. Uttal: hga- 
vcit; hål,avQit (Kållands, Skånings och Viste hdr). 	F. led. är västg.- 
dial. hall f. 'berghäll; stor flat sten'. 

Hövnan örslösa sn, Kållands hd hinna. 	En krök på en väg. 
Namnet är best. sg. av sockendialektens hövna m. 'ställe där två av 
olika personer hållna gärdesgårdar mötas'. 

Kolavägen. Inom länet finnas åtminstone 3 vägar med detta namn: 
1 Ova sn, Kinnefjärdings hd, 1 Habo sn, Vartofta hd, 1 Kungslena sn, 
Vartofta hd. Uttal: kt)kavcban; kVravtan (Kinnefjärdings hd). 	Nam- 
net är best. sg. av det från Habo sn antecknade kolaväg kav 'väg 'väg 
där man kör kol'. På Kolavägen i sistnämnda socken har man förr kört 
träkol till Sätersfors stångjärnssmedja. 
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Krista bro Brismene sn, Frökinds hd och Jäla sn, Vilske hd 
kresta brö. — Krista bro 1714 P: 27. "d En numera raserad bro över 
ån Lidan. F. led. är oklar. Anses i orten ha samband med Kristian 
Tyrann. Enligt en sägen har han där gått över med en här. 

Lågan Gustav Adolfs sn, Vartofta hd bitya ä., kiga y. Binamn: 
Ldgebron levabrba ä., bfiga- y. ^, En numera raserad bro över en å. 
Namnet är best. sg. av ortsdial. låga f. Nja ä., kiga y. 'murken stock 
eller trädstam, som legat länge, t.ex. i mossar'. Jfr Skantabron nedan. 

Munkabron Bjurbäcks sn, Vartofta hd mögkabröa. ‘-%, En bro vid 
gården Munkebo. F. led. är gammal gen. av ett pluralt inbyggarnamn 
*Munkar, bildat till gårdnamnet, som uttalas mögkabö Munkebo (se 
SOSk 13:31). Jfr beträffande bildningen Göpaberget bland höjdnamnen. 

Skantabron Skälvums sn, Kinnefjärdings hd skäyttabråna.— Skan- 
tabron 1754 P: 35. 	Namnets f. led är väl gammal böjningsform av 
sv. dial. skant m. 'barkfallet, fornat träd i skogen, t.ex. en fura eller 
gran, som förlorat sin krona och vars barklösa stam är mycket torr 
och kärnfull'. Jfr Lågan ovan. 

Skjutriken Frösve sn, Vadsbo hd ffitrekan. ,•••• F.d. bro i en lands-
väg. Namnet är dunkelt. Jfr i fråga om formen Sketriken bland vatten-
dragsnamnen. 

Stenvaderna Trävattna sn, Vilske hd ~tara. 	Gammalt vad- 
ställe över ån Lidan. F. led. är sten i kollektiv betydelse. S. led. är 
oregelmässig best. pl. av vad n. 'vadställe'. Dylika pluralformer före-
komma sporadiskt i västgötamålen. Se härom Lundahl i Bidrag till 
nordisk filologi tillägnade Emil Olson, s. 63 ff. 

Strupen. Inom länet finnes detta namn använt åtminstone 2 gånger: 
1 Kyrkefalla sn, Kåkinds hd stråpan, 1 Råda sn, Kållands hd stretpan. 
,•••• I det första fallet avses den smalaste delen av en landsväg. I det 
andra fallet avses ett vägkors, där den ena vägen går i en skarp kurva. 
Jämförelsenamn. Ordet strupe finner man även i norska och danska 
ortnamn använt om smala eller trånga passager. Se t.ex. NG 1:222, 
Danm. Stedn. 6:361. 

Stråknavägen Bjurbäcks och Nykyrka snr, Vartofta hd stritlina-
ytan, -vcbgan. ••••, Väg utmed sjön Stråken, fsv. Strukni (se sjönamnen). 

Treskede Bjärka sn, Gudhems hd treRa. 	Ett vägskäl, där tre 
by- eller markvägar sammanstöta. S. led. är sv. dial. skede n. 'våg-
stycke'. 

Försvunna: 
Lanavadh Halna sn, Vadsbo hd. — Lanawadh 1273 SD 2: 654 

avskr. •-•., Namnets f. led är böjningsform av fsv. lani m. 'ett slags nät 
som utsättes i strömmar', urspr. motsvarande eller närbesläktat med 
sv. dial. lana f. 'ett slags fiskredskap av träspjälor i strömmar och åar 
för att fånga lax'. S. led. är vad 'vadställe'. 

Modhorbro Skånings hd. — Modhorbro 1315 SD 3:197 avskr. 
Modherbro 1361 SD 8:91 or. Bro över ån »Drys», nu Dofsan, vilken 
genomflyter Händene sn och Skara stad. Namnets f. led är gen. 
modhor av fsv. modhir 'moder', troligen i dess kända användning 
som personnamn. Jfr Lundgren, Personn., s. 178. 

»Vinnbro» Gudhems hd. — de Vinnbro 1287 SD 2:23 or. Wjin 
bro övers, av föreg. SD 2:24. ", Gränsmärke. Namnet ser ut att vara 
ordet vindbro 'vindbrygga' med bortfall av d på grund av ställningen 
mellan två konsonanter. 

11 Skaraborgs ldn XVII 



Diverse smärre platser 

Björsa äll S. Fågelås sn, Kåkinds hd bylsa-d1. 	En källåder å 
gården Björsahemmet. F. led. är väl antingen gammal gen. pl. av ett 
till gårdnamnet bildat inbyggarnamn *Björsar eller en förkortning för 
*Björsahemma, gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn *Björsahernmar. 
Se om dylika bildningar vägnamnet Baska drifter ovan. S. led. är 
sockendialektens öl! n. 'en kraftig källåder'. 

Byggda källan Härja sn, Vartofta hd bida 	En runtom 
timrad källa. 

Diskällan? Ugglums sn, Gudhems hd dia Dikällan. — Disa-
källan 1916 Blomberg, Gudhems församling s. 36. ", En källa, som 
aldrig sinar. F. led. är sannolikt det mytiska dis, varom se Disarör 
bland Stenar och rösen ovan. Jfr Dise offerkälla i Annelövs sn, Onsjö 
hd, Malmöhus län, varom se Falkman, Ortnamnen i Skåne, s. 39, 216. 

Drammakällan Habo sn, Vartofta hd dråmapcbla. 	En källa, 
som påstås vara radiumhaltig. F. led. är dialektal böjningsform av sv. 
dial. dramm m. 'en sup eller dryck, duktig brännvinssup' och namnet 
har väl en skämtsamt berömmande innebörd: 'källa där man kan 
styrka sig med rejäla supar'. Bakgrunden till namnet är det förr all-
mänt utbredda bruket att använda brännvin som medicin. 

Flåen, Lille och Store Strö sn, Kållands hd Ula, störa fklin el. 
fan. ••••• Notvarp. Namnet är best. sg. av ortsdial. fide m. fkita 'grunt 
flackvatten'. 

Flärn, Lille och Store Strö sn, Kållands hd la, störa fkch..N.,  Not-
varp. Namnet sammanhänger med ortsdial. flär n. /kor 'flöte', men 
både bildningssätt och betydelse äro oklara. 

Gigarugnen Marums sn, Skånings hd jklardn'tan. •-••, En gång in i 
de s.k. Bullerbergen. Om namnet se Gigerugnen bland Stenar och rösen 
ovan. 

Gullhålan Otterstads sn, Kållands hd gislhera. 	En källa, som 
aldrig tryter. Gull- har här en berömmande innebörd. Jfr följ. 

Gullkällan. Inom länet finnas åtminstone 2 källor med detta namn: 
1 Strö sn, Kållands hd, 1 Levene sn, Viste hd. Uttal: giikfek. 	Gull- 
har åtminstone beträffande den sistnämnda källan en berömmande 
innebörd. Det är enligt en meddelare en god källa, som ej tryter. 
Jfr föreg. 

Holkarna Kyrkefalla sn, Kåkinds hd hgrka. ••••, Äldre namn på en 
källa med tre trähoar. Namnet är best. pl. av ordet holk, här i betydel-
sen 'urholkad trädstam, träho'. Numera, sedan de tre hoarna ersatts 
med en cementcylinder, kallas källan Holken hickkan. Jfr följ. 

Holken. Inom länet finnas åtminstone 3 källor med detta namn, 
av vilka den ena redan är omtalad (se föreg.). De båda övriga äro: 
1 Västerplana sn, Kinne hd, 1 Otterstads sn, Kållands hd. Uttal: 10kan. 
'•••• Om den sistnämnda skriver en upptecknare: »Källa med järnhaltigt 
vatten, som försetts med en holk för att ej vem som helst skulle kunna 
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ta vatten där.» Med holk menas väl här en ihålig eller urholkad träd-
stam eller trädstubbe. Anledningen till namnet i det förstnämnda fallet 
är kanske densamma. 

Ingemo källa Dala sn, Gudhems hd igamo §cblet. — [Yngemokialla 
si. 1600t Suecia antiqua] Jngemo kiälla sl. 1600t eller b. 1700t Per., 
Monum. Tom. IX: 64 S: Jngemo Kiälla 1704 Falbygden 10:31 Heliga 
Ingemo källa 1814 Lindskog 3:92 Sankt Ingemos källa, sancte Ingemos 
kjell (det sistn. ordet rimord i en vers) Geijer-Afzelius, Svenska folk- 
visor s. 411. 	En offerkälla, enligt Aug. Rudberg i Vft I: 6-7, s. 6, 
kanske Västergötlands märkligaste offerkälla. Ligger å f.d. torpet, nu 
lägenheten, Kapellet (Kapellet 1816 Lindskog 5: 66) nära den punkt 
där de tre socknarna Dala, Ljunghem och Borgunda mötas. I trädgår-
den till lägenheten finns en samling stenar, som sägas vara lämningar 
efter ett kapell. Enligt en i orten upptecknad sägen skall en kvinna 
»Ingemora» där ha halshuggits för sin kristna tros skull. En grov ek-
stock vid ena sidan strax under vattenbrynet utpekas som »stupe-
stocken». Om äldre skildringar av Ingemo källa och därtill knutna 
sägner se K. E. Sahlström m.fl., Gudhems härads fornminnen, s. 152 ff., 
samt G. Linde i Falbygden 10, s. 29 ff. Namnet innehåller sannolikt 
urspr. gen. Ingemodha(r) av fsv. kvinnonamnet Ingemodh; se T. Lun-
dffi i Credo 1944, s. 22. Icke övertygande äro de försök, som gjorts av 
H. Jungner, Gudinnan Frigg och Als härad, s. 307, H. 0. Östberg i 
Mganges de philologie, offerts å M. Johan Vising, s. 120, samt 
G. Linde, aa, s. 33 f., att förklara Ingemo som ett ursprungligt ortnamn. 
Ordet kjell i den från Geijer-Afzelius ovan anförda namnformen be-
höver icke vara en licentia poetica utan kan vara det käll f. 'källa', 
som är känt från Vilske-Kleva sn i Vilske hd; om detta ord se SOSk 
14: 41 (under Grimskälle) samt Liverskäll nedan. 

Jättadansen, Jättedansen. Inom länet finnas åtminstone 3 domar-
ringar med detta namn: 1 Skeby sn, Kinnefjärdings hd (Jättadansen 
nek), 1 Söne sn, Kållands hd, 1 Frösve sn, Vadsbo hd. Uttal: ichta- 
dcinsan, idetadeolsan (det sistn. uttalet i Frösve sn). 	Man har liknat de 
uppresta stenarna i en domarring vid dansande jättar. Jfr gå'rdnamnet 
Jättedansen i Kinne-Vedums sn, Kinne hd (SOSk 5:37). 

Kampavall. Inom länet finnas åtminstone 2 platser med detta 
namn: 1 Bergs sn, Vadsbo hd, 1 Vilske-Kleva sn, Vilske hd. Uttal: 
kanapavcil. ^- Den förra är en f.d. marknadsplats, den senare en gam-
mal lekplats. F. led. är urspr. gen. pl. av det gamla lånordet kamp 
'kamp, strid, tvekamp; tävlan', fsv. kamper. S. led. är vall i betydelsen 
'gräsvall, fält'. Namnet betecknar ett fält där man roar sig med idrotts-
tävlingar. 

Klynnota furen Habo sn, Vartofta hd laryanta,,fiya. En fura med 
från början två stammar. F. led. är best. form av sockendial. klynnoter 
k4antar 'kluven, två- eller flergrenad'. 

Klostergårds källa Utvängstorps sn, Vartofta hd khstargas 
— St. Sigfrids källa 1816 Lindskog 5: 232 Klostergårds källa 1877 
Ljungström, Wartofta härad s. 142. ^, En källa å Klostergärden i Ut-
vängstorps by, numera inbyggd i ett brygghus. Namnet St. Sigfrids 
källa är givet efter biskop Sig frid, som enligt bihanget till äldre väst-
götalagen från omkr. 1325 döpte Olof Skötkonung i Husaby. Jfr Sankt 
Sigfrids källa och Sigfrids källa nedan samt Sigfrids källa bland för-
svunna. 
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Krusa äll S. Fågelås sn, Kåkinds hd krusa-dl. ••••• En kraftig käll-
åder vid gården Krösahemmet, i dialekten Krusahemmet kritsaMmat. 
F. led, är antingen gammal gen. pl. *Krusa av ett till Krusahemmet 
bildat inbyggarnamn *Krusar eller en förkortning för *Krusahemma, 
gammal gen. pl. av ett inbyggarnamn *Krusahemmar. Om båda bild-
ningssätten se vägnamnet Baska drifter ovan. S. led. är ortsdial. öl! n. 
'kraftig källåder'. 

Kyrkarpa byxor Utvängstorps sn, Vartofta hd ,,gorkarpa-bhksar. 
Binamn: Kyrkens byxor orkas-båksar. ,-•-• En björk med två stammar 
å gården Kyrkarp. F. led. i det förstn. namnet är gammal gen. pl. av 
ett till gårdnamnet bildat pluralt inbyggarnamn *Kyrkarpar; om bild-
ningssättet se Lundahl i NoB 1937, s. 40 ff. Binamnets f. led är gen. av 
det i orten använda singulara inbyggarnamnet Kyrken pirkan 'ägaren 
av Kyrkarp'. 

Kyrkestaden Habo sn, Vartofta hd Orkaskin. — Kyrkestaden nek. 
En fornborg. Där skall man en gång ha börjat bygga en kyrka, 

som dock aldrig blev färdig därför att trollen om nätterna reva ned 
det som byggdes om dagarna. Namnets s. led är best. sg. av ordet stad 
i dess ursprungliga betydelse 'ställe, plats'. 

Livers kall Vilske-Kleva sn, Vilske hd Mva,s 01. Binamn: Löve köl! 
lova 01. — St Livers källa o. 1790 Lindblad s. 32, 70. ^, En offerkälla, 
som ännu i modern tid »varit en samlingsplats för ungdomens dans 
och lek på midsommarafton» (G. Linde i Falbygden 10:34 ff.). F. led. 
är i båda namnen oklar. Enligt Toni Schmid i Skara stift i ord och bild 
(Sthm 1949), s. 52 f., kunde källan ha fått sitt namn av den helige 
Liborius, som anropades av dem, som ledo av njursten. Andra för-
modanden av Linde, a.st. S. led, är ortsdial. kält f. 'källa'. 

Middagskällan Daretorps sn, Vartofta hd målas,,9d1a. 	Källan har 
givit namn åt gården Middagskällerydjan, skriven Middagskiellerydian 
1783 (SOSk 13: 54). F. led. är gen. av ordet middag, men anledningen 
till namngivningen är okänd. 

Midsommarkällan Daretorps sn, Vartofta hd m4ttnia0la. •••-• Där 
brukade man förr till midsommaraftonen löva och göra fint kring 
källan, vilket kallades att »kläda källan» kkce 

Odens källa Gudhems sn, Gudhems hd ons§chla, odans-0la. — 
widh Odhens kyäldu 1287 SD 2: 23 or. Odhäns kyäldu 1287 därs. 24 
(övers, av föreg.) Ondz kiella 1705 P 67-1: 1 Odens källa nek. ^, 
Namnet är ett av de många vittnesbörden om gammal Odenskult i 
Västergötland. Jfr N. Beckman i NoB 1921, s. 20 ff. Samma namn har 
enligt Lindskog 2:65 tidigare tillkommit Lundsbrunns hälsobrunn i 
Kinne hd. 

Pluttrum Bjärka sn, Gudhems hd pkittkum. Binamn: Pluttrums- 
källa pki&triznas§cga. 	Namnet torde på grund av sin form böra upp- 
fattas som ett ursprungligt bebyggelsenamn, snarast ett torp- eller 
lägenhetsnamn, med -um lånat från de många västgötska gård- eller 
bynamnen på -um av ursprungligt -hem. Jfr Pirkum som namn på ett 
nu försvunnet torp i Sandhems sn, Vartofta hd. Liksom detta sist-
nämnda namn synes vara bildat till det från Habo sn i samma härad 
kända pirka 'rinna sakta, sippra' eller snarast till ett naturnamn inne-
hållande detta verb, torde Pluttrum vara bildat till ä. nsv. pluttra 
'pladdra', sv. dial. pluttra 'muttra' eller snarare till ett naturnamn, som 
innehåller detta ord. Det kunde tänkas, att källan från början hetat 
*Pluttrekällan med f. led. åsyftande vattnets porlande. Man kan erinra 
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om den romerske skalden Horatius' hymn till källan Bandusia, där det 
talas om »dina pratsamma (pladdrande) vattenflöden» (loquaces . . 
lymplue tu). Det kan tänkas, att ett vid källan liggande torp fått 
namnet Plattrum efter källan, vilken sedan i sin tur benämnts efter 
torpet. 

Pukaskytteln Daretorps sn, Vartof ta hd p4ka5htla. "%, Ett stängsel 
för en gärdsgårdsöppning, s.k. skyttel f. 	Därinvid bodde för myc- 
ket länge sedan en karl, som kallades Puken Akan. Han brukade flå 
hundar, hästar och andra djur. Med puke pihcka menades förr i orten 
en som gjorde detta. 

Rägna källa Kvänums sn, Skånings hd hcennas,ycbla, ntya4Bla. — 
Rödinge-Källa Råänga-källa 1812-1813 Lindskog 1:86, 2:160. ^, Där 
skall enligt Lindskog, först a.st., ha varit ett »offerställe» och där har 
»tillförene om midsommars-afton varit ett otroligt tillopp af folk från 
flera Församlingar för att dricka vatten, tvätta sig, leka, dansa och 
offra penningar i källan». Namnets f. led är alldeles oklar. H. Jungner, 
Gudinnan Frigg och Als härad, s. 335 f. har ett vidlyftigt men icke 
övertygande resonemang härom. 

Sankta Elins källa Skövde stad. — in honorem gloriose martiris 
Elene super fontem suum prope Sködwi 1373 12/7 RAP or. (SRP nr 
1061) fons beate Helene 1425 23/10 RAP or. Fontes . . S. Helen e fontem 
S. Helen x 1650 Wexionius Epitome B 1 b resp. W 8 a S. Helen x fons 
1734 Forssenius, De Schedvia s. 29 S:ta Elins källa nek. 	En källa 
strax öster om den plats, där gården Källegården (Kellogdrdhen, wid 
Kiellona 1540 Skjb 57, 60) urspr. varit belägen. Har enligt traditionen 
blivit vigd åt minnet av den heliga Helena. Till hennes grav i den kyrka 
i staden, som kallades S. Elin, samt till det kapell, som fanns vid 
källan, vallfärdade man. Namnet är icke levande i folkspråket. Se 
G. Linde, S:ta Elins Källa och Kapell (1956), dens., Det äldsta Skövde 
och Sankta Elin (1956) samt A. Schfick i Fornvännen 1957, s. 259 ff. 

Sankte Pers källa Högstena sn, Gudhems hd shtapaya 01a. — 
S: Päders Kiella 1704 Falbygden 10: 23 not St. Pehrs Källa 1816 Lind-
skog 5: 68. 	Där skall enligt ortstraditionen de första kristna i Hög- 
stena ha blivit döpta av en missionär Sankte Per. 

Sankt Sigfrids källa Husaby sn, Kinnefjärdings hd sant sifns 
Ma. — S. Sigfridi källa u.å. (1667-68) Vft IV: 5-6, s. 114 S. Sigfridz 
kella 1669-71 Vft II: 1, s. 81 Sanct Sigfrids källa 1741 Tuneld, s. 185 
1746 Kalm, s. 289 1747 Linné, Wästgöta-Resa, s. 42. ^, Om namnet se 
Klostergdrds källa ovan. Jfr Birgitta bland försvunna. 

Sigfrids källa Otterstads sn, Kållands hd szfris4c1a. — Sigfrids 
källa 1814 Lindskog 3: 171. 	En gammal offerkälla. Om namnet se 
Klostergdrds källa. Jfr föreg. 

Söta källan Breviks sn, Kåkinds hd sota.4t?e1a. 	En källa med 
mycket gott vatten. Dit vallfärdade man förr under trefaldighetsnatten. 

Trollhålet Broddetorps sn, Gudhems hd tridh44. 	En gång in i 
Brunnhemsberget. 

Vilek Ottravads sn, Vartofta hd Wdk. ^, En urgammal ek all-
deles invid landsvägen Ottravad-Dimbo. Från stammen nere vid mar-
ken skall det förr ha skjutit ut en knot »ena knQt», dvs, en knölig gren, 
på vilken man satt och vilade sig, »vga». 
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Försvunna: 

Birgitta Husaby sn, Kinnefjärdings hd. — i kyäldu Perrä wi5 
Hosäby liggär oc heter Byrghittce o. 1325 VGL s. 298 j ene käldo, som 
heter Birgitta oc nw kallas Sigfridz kälda m. 1400t Pros. krön. s. 233 
S. Birgitte källa 1669-71 Vft II: 1, s. 81. 	Namnet har behandlats av 
N. Beckman i NoB 1914, s. 36 ff. Med skärpa vänder sig Beckman — 
som det synes med rätta — mot den uppfattning, som kommer till synes 
i Johan Hadorphs reseanteckningar för åren 1669 och 1671, att »S. Bir-
gitte källa» och »S. Sigfridz kella» (om den sistn. se  ovan) äro två 
olika källor, en åsikt, som även i nutiden har förespråkare (se Fal-
bygden 10:25, 47 och där anf. litt.). Mot denna uppfattning talar, som 
Beckman påpekar, Prosaiska krönikans otvetydiga identifiering (se 
belägget ovan). Beträffande namnet framhåller Beckman, att den äldsta 
namnformen, Byrghittä, bör uppfattas som en nominativ och icke, så-
som man kunde vara benägen att tro, en latinsk genitiv, då den s.k. 
Vidhemsprästen, från vilken namnformen härrör, i de avsnitt på latin, 
som utgöra en del av hans anteckningar, nästan undantagslöst använder 
e och icke ce som tecken för genitivändelsen i singularis hos substantiv 
efter latinets första deklination. Den Birgitta det här rör sig om, 
måste, som Beckman (Kyrkohist. årsskrift 1910, s. 216 ff.) hävdar, vara 
det iriska helgonet Brigida. 

Konongs lidhstolpi Levene sn, Viste hd. — wi5 Konongs liöstolppä 
o. 1325 VGL s. 299. 	Namnet förekommer i redogörelsen för de tre 
»skottmärken», dvs, mål att skjuta på, som den skicklige skytten konung 
Stenkil hade använt sig av. Det ena av dessa »skottmärken» stod vid 
Konungens ledstolpe. Ordet lidhstolpe lever ännu, i formen ledstolpe 
kvar i västg.-dial. och i många andra dialekter. F. led. är fsv. lidh n. 
'öppning i gärdsgård; stängsel för dylik öppning', västg.-dial. och andra 
sv. dial. led 'grind av gärdselvirke'. 

Sigfrids källa Börstigs sn, Frökinds hd. — Sifriskiälla 1689 Fel- 
terus' ka Sigfriskiella 1702 P: 23. 	Om namnet se Klostergårds källa 
ovan. 



Innehåll 
Sid. 

Sjöar och andra vattensamlingar 	  3 
Vikar 	  49 
Sund 	  56 
Vattendrag . 	  59 
Öar, holmar, skär och grund 	  74 
Näs, uddar . 	  102 
Höjder . 	  108 
Stenar och rösen 	  126 
Sluttningar och bergsstup 	  131 
Dalar, dälder och fördjupningar 	  133 
Terränger 	  135 
Vägar, broar, vadställen 	  160 
Diverse smärre platser 	  162 



Förkortningar: 

Almquist, Lokal! örvaltn.= Almquist, Joh. 
Ax., Den civila lokalförvaltningen i 
Sverige 1523-1630. 1-4. Sthm 1917 
—1923. 

ANF=Arkiv för nordisk filologi. 1883 ff. 
anf.  . litt. =anförd litteratur. 
Ann. Dan.=Annales Danici medii 

Editionem novam curavit Ellen Jet.-
gensen. Kbhn 1920. 

a t.=a tergo. 
b.=början av. 

/6=-Kopiebok av Lars Sparre i RA, skri-
ven omkr. m. 1600t. Fotostatkopia i 
OAU. 

114 =Laghandskrift i U.U. (avskr.1500t.). 
bek=Beskrivning till ekonomiska kartan 

över Skaraborgs län. 
Bergman=4:Economisk beskr. ö. Wadsbo 

härad . . af Carl Fridrik Bergman. 
Diss. acad. Ups. [1759]. Prins. Anders 
Berch. 

best.=bestämd. 
bil. =bilaga. 
Bjärka-Säby ortn.=Lindqvist, Natan, Bjär-

ka-Säby ortnamn. I. Sthm 1926. 
Blomberg, Gudhems församling= Några 

anteckningar om Gudhems försam-
ling i Västergötland. Af Assar Blom-
berg. Falköping 1916. 

Bohman=Bohman, John, Wettern och 
dess kuster 2. Örebro 1840. 

A. Bureus' ka=Andreas Bureus, Orbis 
arctio nova et accurata delineatio 
1626. Lund 1936. 

C=Handskriven jordebok i RA. Siffran 
anger jordebokens nummer. 

C 4=Förteckning på konung Karl Knuts-
sons och drottning Katarinas jorda-
brev, i RA. Fotostatkopia i OAU. 

C 50 = Strödda jordeboksanteckningar bl.a. 
från Västergötland. Fotostatkopia i 
OAU. 

Carta Marina= Olaus Magnus, Carta Ma-
rina 1539. Sthm 1959. 

God. Holm. B /4=Laghandskrift fr. m. 
1400t., i KB. 

3 =Förteckning på gods under själa-
gårdens prebende i Skara, i RA. 
Fotostatkopia i OAU. 

11= Vadstena klosters jordebok 1447, 
i RA. Fotostatkopia i OAU. 

/2=Vadstena klosters jordebok 1502, 
i RA. Fotostatkopia i OAU. 
dansk (t) , danska. 

dalm.= dalmål (ets) . 
dalsl.= dalsländsk (t) , dalsländska. 
Danm. Stedn.=Danmarks Stednavne udg. 

af Stednavneudvalget. I—. Kbhn 
1922—. 

DaRA= (dipl. i) Danska riksarkivet i Kö-
penhamn. Fotostatkopia 1 OAU. 

DaRAPapp=Pappershandlingar i DaRA. 
Fotostatkopia i OAU. 

DD =Diplomatarium Dalekarlicum. Urkun-
der rörande Landskapet Dalarne sam-
lade och utgifne af C. G. Krönings-
svärd och J. Lid&i. I. Sthm 1842; 
II. Falun 1844; III. Falun 1846; 
Suppl. Sthm 1853. 

DelaGard. Arch.=Dela Gardiska Archivet 
eller Handlingar ur Grefl. Dela-Gar-
diska Bibliotheket på Löberöd. 1-20. 
Sthm och Lund 1831-1843. 

dens.= densamme. 
dial.= dialekt (er) . 
Diarium Gyll.=Diarium Gyllenianum eller 

Petrus Magni Gyllenii dagbok 1622-
1667.. utg. gm  Reinh. Hausen. Hfors 
1882. 

DN=Diplomatarium Norvegicum, 1—. Kra 
1847 ff. 

därs.= därsammastädes. 
E= Karta eller lantmäterihandling rör. 

Jönk. län i LSA. Siffrorna ange resp. 
socken, by el. gärd och förrättning 
eller kartans nr. Jfr P. 

e. =efter. 
E /6=01. Petri svenska krönika fr. si. 

1500t, i U.U. 
eg.= egentligen. 
ek=Ekonomisk karta (den gamla) över 

Skaraborgs län. 
Eke blad (s bref) = Johan Ekeblads bref. 

Utg. af N. Sjöberg 1-2. Sthm 1911-
1915. 

Eriksb. =pergamentsbrev i Eriksbergsarki-
vet, i RA. Fotostatkopia i OAU. 

Erikskr.=Erikskrönikan utg. av Rolf Pip-
ping, cit. efter vers. (FSS 47, Upps. 
1921.) 

f.=femininum; följande; förra. 
Falbygden=Falbygden 1—. Utgiven av 

Falköpings hembygds- och forn-
minnesförening. Falköping I927—. 

Fataburen= Fataburen. Kulturhistorisk tid-
skrift, 1906—. 

f da. = forndansk (1), forndanska. 
Felterus' ka=karta över Västergötland, 

Dal, Halland och Bohuslän av Kettil 
Felterus 1689. Nr 13 i Swedish maps. 
Sthm 1907. 

f eng. =f ornengelsk (t) , fornengelska. 
hty. = fornhögtysk (t) , fornhögtyska. 
fl.= finsk (t) , finska. 
f ind.=f ornindisk(t) , fornindiska. 
Fischerström, M älaren= Fiseherström, Joh., 

Utkast tu l beskrifning om Mälaren. 
Sthm 1785. 

flty.=f ornlägtysk (1), fornlågtyska. 
f no.= fornnorsk (t) , fornnorska. 
f nord.= allmänt fornnordisk (a). 
f ol.= folio. 



Fornvännen= Fornvännen. Meddelanden fr. 
K. Vitterhets-, Historie- och Antikvi-
tets Akademien. 1906-. 

Forssenius, De Scheduia=Andreas Fors-
senius, Specimen historicum de 
Schedvia Westergothite urbe . . 1. 
Diss. acad. Ups. 1734. Prws. Elite 
Frondin. 

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

Fritzner=Fritzner, Johan, Ordbog over 
det gamle norske Sprog. Kra 1886-
1896. 

'råns.= frånsidan. 
Islav. = fornslavisk (t) , fornslaviska. 
FSS= (Samlingar utg. av) Svenska Forn-

skrift-Sällskapet. 
fm. = fornsvensk (t) , fornsvenska. 
fty.=forntysk(t) , forntyska. 
fun.=fornvästnordisk (t) , fornvästnordiska. 
fuästg.=fornvästgötsk (t) , fornvästgötska. 
fär.= färöisk (t) , färöiska. 
G=Generalstabens karta över Sverige. 
g., ggr=gången, gånger. 
G I:s reg.=Konung Gustaf den förstes 

registratur 1-29. Sthm 1861-1916. 
GAA=Kungl. Gustav Adolfs akad. för folk- 

livsforskning. 
germ.= germansk (t) , germanska. 
glk=Geologiska kartan. 
got.= gotisk (t) , gotiska. 
Götlind, Västerg. folkm.=Götlind, J., Väs-

tergötlands folkmål. 1-4. 1940-1950. 
(=Skr. utg. av GAA 6: 1-5.) 

H., h.= härad (i namncitat); häfte. 
Hadorph, Bj. R.=Hadorph, Johan, Biärk-

öa Rätten. Sthm 1687; d:o, Gambia 
Stadgar=Bilaga till Hadorph, Johan, 
Biärköa Rätten. Sthm 1687. 

hd= härad. 
Heimskr.=Heimskringla 1-4 utg. av F. 

Jönsson. Kblin 1893-1900. 
Hellquist, Et. ordb.=Svensk etymologisk 

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

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

HH=Historiska handlingar. Sthm 1861 ff. 
hmn(t)=hemman, hemmanet. 
holl.= holländsk (t) , holländska. 
HSkH=Handlingar rör. Skandinaviens 

historia 1-40. Sthm 1816-1860. 
HyltM-Cauallius, Wärend och wirdarne= 

Hyltön-Cavallius, G. 0., Wärend och 
wirdarne 1-2. Sthm 1864, 1868. 

ieur.=indoeuropeisk (t) , indoeuropeiska. 
isl.= isländsk (t) , isländska. 
jb= jordeboken, jbr= jordeböcker. 
KA=Kammararkivet. 
ka=karta. 
Ka/m=Pehr Kalms Wästgötha och bahus-

ländska resa förrättad år 1742. Sthm 
1746. 

Karlskr.=Svenska medeltidens rim-kröni- 
kor, 2. Nya eller Karls-Krönikan, utg. 
av G. E. Klemming. Sthm 1866. 

KB=Kungliga Biblioteket. 
kb= kyrkbok. 
konc.=koncept. 
KrA= karta i Krigsarkivet: Sjökarteverkets 

arkiv. 
L.=Lilla (i namn). 
I.= län. 
led.= leden. 
Lignell, Beskr. öl v. Da/=Lignell, And., 

Beskrifning öfver Grefskapet Dal. 
1-2. Sthm 1851-1852. 

Lindblad=Abr. Lindblad, Beskrifning 
öfver Gökhems församling (hand-
skrift från omkr. 1790). Utg. Fal-
köping 1935 av E. Magnusson och 
J. Lindholm. 

Lindskog=Lindskog, P. E. Försök till en 
korrt beskrifning om Skara stift. 
1-5. Skara 1812-1916. 

Linné, Skånska Resa= Carl Linnwi skån-
ska resa. Utg. av Jöran Sahlgren. 
Sthm 1920. 

Linné, Wästgöta-Resa= Carl Linnwi Wäst-
götaresa. Sthm 1747. 

Ljungström, Wartofta härad=Claks Johan 
Ljungström, Wartofta härad och sta-
den Falköping. Lund 1877. 

Lorins nya kopiebok=Lorins nya kopie- 
bok. Dela Gardiesamlingen. Släkt- 
arkiven: Sture, vol. 2. I Lunds uni- 
versitetsbibliotek. 

LSA=Lantmäteristyrelsens arkiv i Sthm. 
Ity.= lågtysk (t) , lågtyska. 
Lundahl, Falbygden=Falbygdens by- och 

gårdnamn av Ivar Lundahl. Akad. 
avh. Gbg 1927. 

Lundgren, Personn.= Svenska personnamn 
från medeltiden . . av M. Lundgren, 
E. Brate, E. H. Lind. Upps. 1892-
1934. (=SL X: 6.) 

m.=maskulinum; mitten av; meter. 
mhty.= medelhögtysk (t) , medelhögtyska. 
mIty.= medellågtysk (t) , medellågtyska. 
Modöer=Modöer, Ivar, Småländska skär- 

gårdsnamn. Akad. avh. Upps. 1933. 
Mork.=Morkinskinna, utg. av C. R. Unger. 

Chra 1867. 
mt/=mantal. 
n.=neutrum. 
NE=Norske Elvenavne. Samlede af 0. 

Rygh. Kra 1904. 
nek=Ekonomisk karta (den nya) över 

Skaraborgs län. 
neng.= nyengelsk (t) , nyengelska. 
NG=Rygh (m.fl.), Norske Gaardnavne. 

1-19. 1897-1936. 
nhty.= nyhögtysk (t) , nyhögtyska. 
nisL=nyisländsk (t) , nyisländska. 
no.= norsk (1), norska. 
NoB=Namn och bygd. I-. 1913 ff. 
Noreen, Aisl. gr.=Noreen, Adolf, Altislän- 

dische und altnorwegische Gramma- 
tik. Halle 1923. 



Noreen, Aschw. gr.=Noreen, Adolf, Alt-
schwedische Grammatik . . Halle 
1904. 

nsv.-= nysvensk (t) , nysvenska. 
nyno.= nynorsk (t) , nynorska. 
o.=och; omkring. 
OAU=Ortnamnsarkivet i Uppsala (jfr SOA 

nedan). 
obl.=oblik. 
odat.=odaterad. 
OGB=Ortnamnen i Göteborgs och Bohus 

län. 1-. Gbg 1923 ff. 
01. Petri, Sv. Krön.=01aus Petri Svenska 

Krönika. Utg. av G. E. Klemming. 
Sthm 1860. 

or.=original. 
Os/=Ölafs-saga hins helga . . Udg. af R. 

Keyser og C. R. Unger. Chra 1849. 
Os//=Saga Olafs konungs ens helga. Udg. 

av P. A. Munch och C. R. Unger. 
Chra 1853. 

OUÄ=Ortnamnssällskapets i Uppsala års-
skrift. Upps. 1936 ff. 

P=Karta eller lantmäterihandling rör. 
Skaraborgs län i LSA. Enl. nya be- 
stämmelser 1968 ange siffrorna resp. 
socken, by el. gård och förrättning 
(ex.: P2-56: 1) eller kartans nr (ex.: 
P: 2). 

Per., Monum.=Peringskiöld, Johan, Monu-
menta. Sueo-Gothica. Handskrifts-
samling i KB. 

pl.=pluralis. 
Priv. f. Sv. städer=Privilegier, resolutio-

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

Proc. Kat.=Processus seu negocium cano-
nizacionis b. Katerine . . utg. av 
I. Collijn. Upps. 1942-1946. 

Pros. krön.= Sveriges krönika (vanl. kallad 
den prosaiska). Utg. av G. E. Klem- 
ming i Småstycken på forn svenska 1, 
bilaga till FSS:s årsber. Sthm 1868-
1881. 

RA=Riksarkivet. 
RAP= otryckta pergamentsbrev i RA. Foto-

statkopia i OAU. 
RAPapp= otryckta pappershandlingar i RA. 
Rasmus Ludvigsson=Register och Memo-

riall (om sjöar och strömmar) till 
1560. I KA (Strödda kamerala handl. 
nr  61; ej paginerad). Fotostatkopia 
i OAU. 

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

Rimb.=Rimbegla. Alfrikäi islenzk III. Udg. 
ved Kr. Kålund. Kbhn 1917-1918. 

Rogberg-Ruda, Smdland=Historisk be-
skrifning om Småland . . Förf. af 
Samuel Rogberg . . Widare utförd af 
Eric Ruda. Carlscrona 1770. 

Ross, Norsk Ordb.=Ross, H., Norsk Ord-
bog. Kra 1895. 

S.=Socken (i namncitat); Södra (i namn). 
s.=sida(n); senare; socken (i namncitat). 

Sahlgren, Skagershult=Sahlgren, J., Ska-
gershults sockens naturnamn. Akad. 
avh. Sthm 1912. 

Sa/ander=Salander, Nils, Beskrifning öf-
ver Asleds församling. Sthm 1811. 

samt.=samtidig. 
SA0B=Ordbok över svenska språket, utg. 

av Svenska akademien. 
SD=Svenskt diplomatarium; SDapp=D:o, 

appendix; SDns=D:o, ny serie. 
sg.=singularis. 
SIOD=Skrifter utg. av institutet för ort- 

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

Sj, sj=sjökort. 
sk= skatte. 
Skjb=Skara stifts kyrkliga jordebok 1540. 

(Vft, band 2, bihang.) 
SL= Svenska landsmål och svenskt folk-

liv. 1-. 1879 ff. SL B=D:o, Bihang. 
s/.=slutet av. 
SMR=Svenska medeltidsregester 1434-

1441, utg. av S. Tunberg. Sthm 1937. 
sn= socken. 
SnE=Edda Snorra Sturlusonar, udg. . . 

ved Finnur J6nsson. Kbhn 1931. 
SOA=Svenska ortnamnsarkivet (fr.o.m. 

1.7.1970 namnändrat till Ortnamns-
arkivet i Uppsala, jfr OAU ovan). 

SOSk.---Ortnamnen i Skaraborgs län. Lund 
1950 ff. 

SO V-= Ortnamnen i Värmlands län. 1922 ff. 
SOA=Ortnamnen i Älvsborgs län. 1-20. 

1906-1948. 
sp.=spalt. 
SRP=Svenska Riks-archivets pergaments-

bref från och med år 1351. 1-3. 
Sthm 1866-1872. 

SRPapp=Svenska Riksarchivets Pappers-
handlingar 1351-1400. (Meddelanden 
från Svenska Riksarkivet, bd 3, s. 
87 ff. Sthm 1891.) 

SRS=Scriptores rerum svecicarum medii 
Upps. 1818-1876. 

St.= Stora (i namn). 
Stranda= Stranda härads hembygdsför-

enings årsskrift. 1927 ff. 
Strängnåsperg.=pergamentsbrev i Sträng-

näs stifts och läroverks bibliotek 
1328-1540. Fotostatkopia i OAU. 

Styffe, Bidr.=Bidrag till Skandinaviens 
historia . . samlade af C. G. Styffe. 
1-5. Sthm 1859-1884. 

sv.= svensk (t) , svenska. 
Sv. riksrådets prot. /636=Svenska riks-

rådets protokoll (Handl. rör. Sveri-
ges historia. Tredje serien. 6.) 

Säustah.=pergamentsbrev i Sävstaholms-
samlingen 1344-1599, i RA. Foto-
statkopia i OAU. 

t=talet. 
Tab.=tabula. 
Tiselius=Tiselius, Daniel T., Beskrifning 

öfver Wättern. Upps. 1723. 
Torp, Nyno. et. ordb.=-Torp, Alf, Nynorsk 

etymologisk ordbok. Kra 1919. 



Tuneld =Tuneld, E., Geographie öfver ko-
nungariket Swerige. 1. Sthm 1792. 
Tuneld 2=D:o, 2. Sthm 1793. 

ty.= tysk (t) , tyska. 
u.d. = utan datum. 
urgerm.= urgermansk (t) , urgermanska. 
U.U.= (dipl. i) Uppsala universitetsbiblio-

tek. Fotostatkopia i OAU. 
U.U. C 32=Vadstena klosters uppbörds- 

bok 1466, i U.U. Fotostatkopia i OAU. 
U.U. C 48= samlingsband på pergament ur 

Vadstenabiblioteket (sl. I400t.), i U.U. 
U.U. papp=otryckta pappersbrev, i U.U. 

Fotostatkopia i OAU. 
Vadstena ä. tbr=Vadstena stads äldsta 

tänkebö eker ( »Domboken» ) 1577-
1610. Utg. av Georg J. V. Ericsson. 
Upps. 1945-1952. 

VAH= Vetenskaps Akademiens Handlingar. 
Warberg= Hydrografisk Beskrifning öfwer 

Wenern, till de sjöfarandes tjenst, 
författad af P. I. Warberg. 1-3. 
Karlstad 1805, 1815, 1816. 

Vendell=Ordbok över de östsvenska dia-
lekterna av Herman Vendell. Hfors 
1904-1907. 

Westman, Kungsddreinst. =Westman, K. G., 
Aktsamling till kungsådreinstitutets 
historia. Upps. 1920. 

Wexionius Epitome-=Wexionius: Epitome 
Descriptionis Sueche, Gothiw, . . Åbo 
1650. 

Vft= Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift I—. 1869 ff. 

VGL=Västgötalagen. (Saml. af Sweriges 
Gamla Lagar 1. Sthm 1827.) 

vid (im).= vidimation, vidimerad. 
Wism.= J. L. Wismenius, Encomium Ver-

melandhe. Ups. 1637. 
Vkjb KA= Vadstena klosters jordebok 1480, 

i KA. Fotostatkopia i OAU. 
volym. 

Wrangel, Ryttern=Wrangel, F. U., Anteck-
ningar om Rytterns socken. Sthm 
1886. 

västg.= västgötsk (t) , västgötska. 
y. = yngre. 
Åke Ax:s jb=Herr Aage Axelssens (Thott) 

>jordebok». Utg. av Sven Welander. 
Vetenskaps-Societeten i Lund. Års-
bok 1957, s. 45-74. 

å.= äldre. 
(frp.= Örebro läroverks biblioteks perga- 

mentsbrev. Fotostatkopia i OAU. 
Örpapp= Örebro läroverks biblioteks pap- 

persbrev. 
B. österp/an=österplan, B., De Kinna-

Kulle. Diss. acad. Ups. 1699. PrEes. 
J. Esbergius. 

östsv. = östsvensk (t) , östsvenska. 
övers.= översättning. 
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SKARABORGS LÄN 

Älvsborgs län 

50 km 

1. Till Ekby sn 8. Skalunda 15. Till Hornborga sn 22. S. Kyrketorp 
2. » 	Timmersdala sn 9. Källands-Asaka 16. Hornborga 23. Falköpings östra 
3. Timmersdala 10. Grästorps köp. 17. Sätuna 24. Hängsdala 
4. Till Bergs sn 11. Längnum 18. Broddetorp 25. Till Gustav Adolfs sn 
5. Binneberg 12. Härjevad 19. Brunnhem 26. » 	Habo sn 
6. Kestad 13. Till Broddetorps sn 20. Ö. Tunhem 27. Håkantorp 
7. Kinne-Kleva 14. » 	Segerstads o. Stenstorps snr 21. Torbjörntorp  Till Värings sn 

 » 	Locketorps sn 
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Av Sveriges ortnamn har utkommit: 

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

Ortnamnen i Skaraborgs län: II Barne härad (1961) 10: -, III Frökinds 
härad (1961) 5: -, IV Gudhems härad (1954) 10: -, V Kinne härad (1965) 
15:-, VI Kinnef järdings härad (1966) 15:-, VII Kainds härad (1950) 
12:-, VIII Kdllands härad (1963) 15:-, IX Laske härad (1962) 10: -, 
X Skå'nings härad (1960) 15: -, XI: 1 Vadsbo härad, norra delen (1968) 
30: -, XI: 2 Vadsbo härad, södra delen (1967) 35: -, XII Valle härad 
(1958) 10: -, XIII Vartofta härad (1955) 30: -, XIV Vilske härad (1957) 
12:-, XV Viste härad (1964) 12:-, XVI Åse härad (1965) 12: -, XVII 
Naturnamn (1971) 40: -. 

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

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

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

Distributör: A.-B. Lundequistska Bokhandeln, Uppsala 

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

Förlag: P. A. Norstedt o• Söner 

Pris Kr. 40:- 


