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Tove Folkessons roman Sund (2015) utspelar sig till stor del på Öland.  
Landskapet med åkrar och ängar fascinerar. Tove Folkesson vet att varje åker har ett namn.

Jag susar hem över alvaret. Fält idel fält.
Längs raksträckan är det åkrar och inga murar.
Veteaxen är stora och grova. Välfyllda.
[…]
– Vad är en gäril, ropar jag? Du som e så gammal.
– Det är en strimma vått i ett torrt landskap, ölandsjorden är 

under målig vet du, men tunga gödningsmedel hjälper lite. Kvävefix. 
Numera. Förr var vardagen på landsbygden en strävan. Väx lilla liv, 
väx. Då kunde det finnas en gäril som bar vatten, trots torkan, nästan 
mytiskt flödande i en tillvaro som annars stod still.

Jag studerar kartan länge och noga när jag kommer hem. De olika 
 fyrkanterna. Guldgruvan, Svältbacken, Träthorvan,

Stenängen. Sketnegatvrån. Flabbängen,
Utmarken.

Ur Tove Folkessons Sund
(2015 s. 162–164)





Förord 
Ortnamn är en viktig del av vårt språk och vår miljö. De är en del av de 
platser vi betraktar som våra och som är förbundna med känslor av trygg-
het och identitet. Som små berättelser fångar och bevarar namnen kanske 
en miljö eller en episod i sin tillkomsttid; de ger oss meddelanden från 
det förflutna och kan användas som nyckeln till vår historia. Ortnamnen 
särskiljer, identifierar, kategoriserar och loka liserar. De berättar om natur 
och kultur, om jakt, fiske, jordbruk, om djur- och växtliv, om religion och 
folktro, om färdvägar, bosättningar och administration, om personer och 
om  deras språkbruk, om vardagliga rutiner, spektakulära händelser och 
 mycket annat. Namnen är också nödvändiga för att vi ska kunna tala om 
platser i när och fjärran, de effektiviserar kommunikationen människor 
emellan och har en mycket praktisk betydelse i det dagliga livet.

Södra Ölands odlingslandskap är utsett av Unesco till ett världsarvs-
område och Sverige har förbundit sig att skydda och bevara detta kultur-
landskap. I ett kulturlandskap finns också en viktig språklig och immateriell 
dimension. I denna rapport vill vi lyfta fram en viktig del av detta kultur-
arv, nämligen ägonamnen. Ägonamn är ortnamn knutna till jordbrukets 
landskapsnyttjande och kan vara namn på åkrar, ängar, hagar, brunnar 
och annat som är väsentligt för mänsklig kommunikation. Dessa namn 
utgör en omistlig del av Södra Ölands odlingslandskap och är en rik källa 
till kunskap men de uppmärksammas kanske för sällan idag. Vi hoppas att 
denna kunskap kan fördjupas genom den studie som här presenteras. 

Rapporten är ett resultat av ett forskningsprojekt initierat vid Institutet 
för språk och folkminnen med syfte att undersöka förändringar i land-
skapets språkliga dimension i samband med att bruket av ägorna föränd-
ras. Syftet är vidare att öka medvetenheten om ägonamnens betydelse för 
kultur landskapet samt att pröva digital teknik för ortnamnsuppteckning. 
Vi vill här lyfta fram den avgörande betydelse som hembygdsföreningarna 
på södra Öland haft för uppteckningsarbetet i denna studie.

Uppsala i juni 2020
Annette C Torensjö, avdelningschef
Institutet för språk och folkminnen





Författarens förord
Borrhorvan, Oj-horvan och Växlingshorvan var namn som hördes i  köket 
på gården i Stora Hult i Algutsrums socken på Öland, där jag växte upp 
och sedan drev jordbruk under några år på 1990-talet. Namnen fasci-
nerade. Namnen hade också en viktig funktion, eftersom vi var flera 
som arbetade i det då arbetskraftsintensiva jordbruket, som var inriktat 
på växt odling med specialgrödor. Var skulle vi traktorhacka bruna bö-
nor och var gallrades sockerbetor? De tre ägonamnen är exempel från 
en uppsats om ägonamn i Algutsrums socken på Öland (Bengtsdotter 
1996). Studien utgår från dokumentation av namn på åkrar i Holmetorps, 
Hults och Hässlebys byalag 1950 och 1995 och beskriver förändringar av 
namngivnings principer och bakgrunden till några namn. Namnet Borr-
horvans ursprung är att det på 1700-talet odlades kardborrar på gården, 
kardborrar som såldes till textilindustrin i Norrköping. Växlingshorvan 
kallades i ett skiftesprotokoll från 1846 Wästlingshorvan, möjligen kan det 
ursprungliga namnet vara *Wästlindshorvan, eftersom åkern låg väster om 
Vårat  Brelinne vid dokumentationen 1995. 

När jag har berättat för vänner om projektet Ägonamn i världsarvet 
 Södra Ölands odlingslandskap har många blivit förvånade över att varje 
åker och varje äng har ett namn. De känner inte till, eller har inte reflek-
terat över, att behovet av att kommunicera var man befinner sig kräver ett 
namn som är känt av den krets människor som har behov av att namnge 
platsen, den så kallade namnbrukarkretsen. Så uppkommer namn. Tänk 
vilken namnskatt som finns i oss alla.

År 2013 fick jag genom Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Upp-
sala möjlighet att dokumentera och undersöka namn i världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap. Det är ett stort geografiskt  undersökningsområde 
– vi vågade pröva en metod för insamling där hembygdsföreningarna 
 genomförde dokumentationen. Denna rapport bygger på dokumentation 
genomförd 2013–2015 av hembygdsföreningar i socknarna Gräsgård, 
Gårdby, Hulterstad, Mörbylånga, Resmo, Sandby, Segerstad, Smedby, 
Stenåsa, Södra Möckleby, Ventlinge och Vickleby. De är alla belägna i 
världs arvet Södra Ölands odlingslandskap. Materialet omfattar över 
3 800 namn vilka är digitaliserade och sökbara på www.isof.se/ölandskartan. 



Rapporten visar att namnsystemet, åtminstone i delar av världsarvet, är i 
gungning.

I projektet har över 200 personer varit involverade. De har intervjuat och 
låtit sig intervjuas, och detta har dokumenterats. På isof.se/agonamn-sodraoland 
finns information om hur man går tillväga för att börja dokumentera ort-
namn.

Ett stort tack till de hembygdsföreningar på södra Öland som bidragit 
med tid och kunskap, alla ideella krafter som genomfört intervjuer och alla 
sagespersoner som uppgivit namnunderlag.

Stora Rör i juni 2020
Viktoria Bengtsdotter Katz



Sammanfattning
Denna rapport är ett resultat av ett forskningsprojekt vid namn Ägonamn 
i världsarvet södra Ölands odlingslandskap, initierat vid Institutet för språk 
och folkminnen (Isof). Syftet med projektet har varit att samla in namn, 
analysera de insamlade namnen och även att möjliggöra en revitalisering 
av namnen. Vi har genom hembygdsföreningarna samlat in samlat in över 
3 800 ägonamn från södra Öland – 1 905 ägonamn från år 2015 och 1 939 
ägonamn som informanter minns var i bruk år 1960. Anledningen till att 
vi har försökt samla in namn från två olika perioder är att vi vill undersöka 
i vilken mån, på vilket sätt och möjligen även varför ägonamnsskicket har 
förändrats. 1960 kan jordbruket på Öland fortfarande klassas som små-
skaligt, många gårdar hade arbetshäst och antalet gårdar med jordbruk 
var i jämförelse med 2015 stort. 2015 har många jordbruksenheter slagits 
ihop, marken bearbetas med maskindrivna redskap och det är få boende 
på södra Öland som lever av (och med) jordbruket. 

Rapporten visar att ägonamnen har förändrats i takt med jordbruket. 
Namnen har 2015 blivit längre med både flerordiga eller sammansatta 
huvudleder och bestämningsleder, som till exempel Bernts kulla öster kilen. 
Samtidigt är vissa namn korta på så sätt att huvudleden, alltså det lokal-
angivande elementet såsom åkern i namnet Långåkern, inte finns med i 
namnet, som i till exempel Åkes eller Lindby sydväst. Det tycks vara så att 
huvudledernas innebörd inte upplevs som viktig eller upplysande  längre 
utan kopplingen till en person, ofta en tidigare ägare genom ett för-  eller 
efternamn, ett väderstreck eller ett ortnamn, är det som är viktigt att 
förmedla med namnet. Man kan se det som en distansering från själva 
marken; när man saknar fysisk eller känslomässig närhet till jorden man 
bearbetar blir det mer naturligt att namnge marken efter en bebyggelse 
eller person som man känner närmare kontakt med.

Det går med hjälp av namnanalyser att urskilja tre geografiska områden 
i världsarvet, Nordost, Nordväst och Söder, där namnbildningen anting-
en följer ett återkommande mönster mellan perioderna eller har sådana 
förändringar att man kan tala om ett nytt mönster. I Nordost kan man se 
små förändringar mellan 1960 och 2015, medan namnbildningen i Nord-
väst och Söder uppvisar stora förändringar. Det är enbart i Nordost som 



elementet hag förekommer och det är också här vi hittar flest dialektala 
variationer på elementet gärde: ale, jale och jarle. I Nordväst och Söder 
finns det större förändringar i namnbildningen. I Nordväst bildas 2015 
fler namn med sammansatta eller flerordiga huvudleder och ibland även 
bestämningsleder, som till exempel Jonssons södra berghagen. I Söder är det 
de så kallade huvudledslösa namnen, såsom Olas eller Mellan murarna, 
som blir fler 2015.

Strukturrationaliseringen fortsätter, jordbruksenheterna blir allt större 
och bönderna arrenderar jord som ligger allt längre ifrån den egna gården. 
Om den utvecklingen fortsätter finns det fog för att anta att namnen fort-
sätter förändras och att det är sådana namn som kopplar an till var marken 
ligger eller tidigare ägare, utan någon förklarande eller markbeskrivande 
del, som kommer att öka.

I samband med insamlingen av ägonamnen kartfästes alla namn med 
hjälp av GIS (geografiskt informationsystem) och resultatet finns tillgäng-
ligt på Isofs webbplats: isof.se/ölandskartan.
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1. Inledning

1. Ortnamn kan delas in i olika kategorier, de mest grundläggande är naturnamn och kulturnamn. Den kategori inom gruppen 
kulturnamn som har fått mest uppmärksamhet från forskarhåll har länge varit bebyggelsenamnen men inom detta projekt 
vill jag belysa ägonamn, som också räknas till kulturnamnen. Man kan också se namnen från en lite annan vinkel, utifrån hur 
många som använder namnen. I sådana fall räknas ägonamnen in under smånamnen, dvs. en grupp namn som ofta deno-
terar mindre företeelser, såsom en sten, en inhägnad eller en stuga. Smånamn är namn med en mycket begränsad krets av 
namnbrukare och som oftast inte finns på vare sig officiella kartor eller vägskyltar.

Denna rapport behandlar ägonamn. Ägonamn 
är ortnamn (för en enkel modell se figur 1).1 Med 
ägonamn avses namn kopplade till jordbruksmar-
ken, de vanligaste ägonamnen är namn på åkrar, 
beten, hagar och ängar, det vill säga olika typer av 
brukningssmark. Även namn på andra lokaler som 
jordbrukare använder kan räknas till ägonamn 
(se Namn och namnforskning s. 84). Ägonamn 
förändras ofta under tidens gång, och känne-
dom om ägonamn är vanligen begränsad till den 

egna gårdens invånare. Ägonamn tillskrivs inom 
namnforskningen egenskaper såsom få namnbru-
kare, kort livstid och semantisk genomskinlighet 
(Pihl 2014 s. 2). Det senare innebär att det ofta, 
men inte alltid, är lätt att förstå innebörden i ett 
ägonamn, till exempel Långåkern ’den långa åkern’ 
och Kvarnhorvan ’horvan vid kvarnen’.

Ägonamnen utgör en del av kulturlandskapets 
språkliga dimension – alla ortnamn är en viktig 
del av den (se t.ex. Strid 1999). I ett bofast  samhälle 

Ortnamn
Kulturnamn

Bebyggelse
namn

Ägonamn Artefakt-
namn

Administrativa 
namn

Naturnamn

Namn på sjöar, hav, uddar, 
näs, öar, berg, vattendrag, 
myrar och mossar, grottor, 
flyttblock etc.

Namn på 
städer, byar, 
gårdar, torp, 
kyrkor etc.

Namn på åkrar, 
ängar, hagar, 
vretar etc.

Namn på gator, 
torg, monument, 
broar, hamnar, 
dammar etc.

Namn på landskap, län, 
härader, kommuner, kvarter, 
församlingar, nationalparker, 
naturreservat etc.

Figur 1. Ortnamnens indelning.
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namnges åkrar och ängar eftersom människor be-
höver meddela sig med varandra,  kommunicera 
om var något finns, vart de ska och så vidare. 
Jan Paul Strid (1999 s. 27) skriver: ”Villkoret för 
namngivning är återigen att man har anledning att 
tala om lokalen i fråga: att den används till något 
eller har betydelse i något sammanhang.” Klas- 
Göran Selinge (1990) påpekar att  ortnamnen, ägo-
namnen inkluderade, är en integrerad del i kultur-
landskapet. Han (a.a. s. 248) menar att namnens 
funktion är nära sammankopplad med både arten 
av och storleken på de kulturella systemen, där de 
språkliga och sociala situationerna är bestånds delar. 
De upptecknade ägonamnen i denna under sökning 
är en del av landskapet och därmed en immateriell 
del av världsarvet Södra Ölands odlings landskap. 
Förändringar i de kulturella systemen påverkar ägo-
namnen. Förnyade odlings metoder eller att gårdar-
na får nya ägare är exempel på olika  förändringar. 
Om ägonamnen inte finns nedtecknade riskerar 
en stor mängd värde full information, bunden till 
språket och tidsperioden, att gå förlorad i en tid av 
stora förändringar inom jordbruket.

1.1 Världsarvet Södra  
Ölands odlingslandskap
Den sydligaste tredjedelen av Öland är sedan år 
2000 utnämnt till världsarv av Unesco. I världs-
arvet ingår 14 socknar och ca 80 byar. I  Södra 
Ölands odlingslandskap kan vi se ett medeltida 
odlingslandskap som idag brukas med moderna 
metoder. Området är ett levande kulturlandskap, 
med ett samspel mellan människa och miljö. Mar-
ken har odlats kontinuerligt sedan stenåldern, och i 
landskapet är strukturer från den medeltida mark-
indelningen fortfarande synlig. Liksom i övriga 
landet skiftades marken på Öland vid olika skiftes-
reformer. I undersökningsområdet hölls bebyggel-
sen samman i byar eftersom bönderna motsatte sig 
utflyttning av husen. I Ventlinge by lät  bönderna 
meddela att ”af de skäl, att de allmänt uppfört sina 
ladugårdshus af sten och belagt sine gårdar med 
stenflisor, som vid afflytning aldrig kunde ärsättas 

2. http://sodraoland.com/wp-content/uploads/2013/12/grasgard.pdf
3. Landborg är en benämning på bl.a. kustklinten i den ordoviciska kalkstenen på västra Öland, se  
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/landborg.

emedan ingen av de qvarboende vill eller behöfver 
inlösa den utflyttades hus” (Palm 1976 s. 79, avskrift 
från lagaskifteskarta 1818). Det var radbyarna, den 
odlade jorden och de betade markerna i form av 
sjömarker och alvarmarker som tillsammans gav 
södra Ölands odlingslandskap världsarvsstatus. En 
fördjupad beskrivning av varje sockens byar, gärden 
och beten och dess utveckling från medeltid till nu-
tid har givits ut av Länsstyrelsen i Kalmar i form av 
en serie häften författade av Ann Moreau och Pär 
Folkesson, se exempelvis Gräsgårds socken.2

De flesta byarna i världsarvet är belägna längs 
västra och östra landsvägen, som löper längs de 
västra och östra landborgarna3. Den bördigaste 
delen av världsarvet är Mörbylångadalen på  västra 
sidan av ön med socknarna Vickleby, Resmo, Mör-
bylånga och Kastlösa. Här påbörjades struktur-
rationaliseringen av jordbruket tidigare än på östra 
sidan, redan under tidigt 1900-tal. På västra sidan 
finns även socknarna Smedby, Södra Möckleby 
och Ventlinge. I socknarna på västra sidan är växt-
odling dominerande. I socknarna på östra sidan, 
Gräsgård, Gårdby, Hulterstad, Sandby, Segerstad 
och Stenåsa, är boskapsskötsel vanlig och en stor 
del av åkrarna odlas med fodermajs som ger ensi-
lage till korna. I takt med att enheterna har blivit 
större har även specialiseringen av jordbruket ökat. 
Socknarna som ingår i världsarvet visas i figur 2.

1.2 Dialekter på Öland  
och tidigare forskning om 
öländska ägonamn
Eftersom ägonamnen framför allt har traderats 
muntligt är det viktigt att känna till de dialektala 
skillnaderna på Öland. Hjalmar Lindroths (1916) 
indelning av Ölands dialekter i fyra områden, byg-
ger på hans uppteckningar av språket i öländska 
socknar 1914–1916 och de dialektala skillnader 
han funnit. Lindroths dialektgränser går horison-
tellt över ön. Denna indelning kritiseras av Ivar 
Modéer (1946). Modéer menar att dialektindel-
ningen inte är rimlig, dels eftersom det är alltför 
skarpa gränslinjer mellan områdena, dels för att 
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det är orimligt att dialektgränserna går  horisontellt 
över Öland. Modéer för fram Stora Alvarets be-
tydelse för olikheterna i språket. Mellan östra 
och västra sidan ligger alvaret som en gräns som 
för svårar kommunikationen mellan de två land-
borgarna. Längs både östra och västra landborgen 
går landsvägen och byarna ligger tätt. Dessa blir 
i högre grad hänvisade till grannar i söder eller 
norr varvid språklig påverkan sker. Modéer (1946 
s. 150) hänvisar till Bodorff (1875 s. 1) som  menar 
att språket på östra sidan är ”vida mer  fornartadt”. 
Alvaret är ”ett stort hinder” för samfärdseln  mellan 
öst och väst, ”ett slags Sahara dit ingen ger sig ut 
utan särskilt tvingande omständigheter”.

En bidragande orsak till att dialekten på västra 
Öland har påverkats i större utsträckning än den-
samma på östra sidan är att samfärdseln från Öland 
till fastlandet förlades till Kalmarsunds smalaste 
del, mellan Borgholm och Mörbylånga. Modéer 
anför också mittområdets språkliga samband med 
Smålandskusten som utvecklats genom substitution 
av inhemska former med småländska, inte genom 
intern öländsk ljudutveckling. Exempel vis har 
tungrots-r spridning på västra sidan, men inte på 
östra, södra och norra Öland (Modéer 1946 s. 132). 
Under 1800- och tidigt 1900-tal flyttade många 
smålänningar till Öland. Kolonisationen av små-

länningar fyllde de luckor som uppstod efter emig-
ration och farsoter. Det krävdes också arbetskraft 
när nya åkrar togs upp. Våtmarkerna, framför allt 
mossarna, dikades ut och nya jordbruksredskap, 
såsom järnplogen,  gjorde det möjligt att bryta ny 
mark. När sockerbruket i Mörbylånga anlades 1907 
flyttade många även från Skåne och Blekinge till 
Öland. Det  gällde framför allt inflyttning till den 
västra delen av ön. På Öland skämtade folk på västra 
sidan med de på östra sidan och menade att de hade 
ett  sämre och gammaldags språk, de var efter ifråga 
om klädedräkt och redskap, och tafatta och ovana 
att umgås med folk (a.a. s. 165). Samma uppfattning 
hade fastlänningarna om västölänningarna.

Även om ägonamnen på Öland inte har under-
gått någon mer sammanfattande analys, har ägo-
namnen i några öländska socknar  beskrivits ut-
förligt i olika sockenböcker. Nils Torsund har 
noggrant utrett flera ägonamns etymologi samt 
huvud ledernas betydelse och användning i Mörby-
långas (1983) och Runstens sockenböcker (1988). 
Även ägonamn i Glömminge socken är insamlade 
och beskrivna av Torsund (1990). Carl-Gustav 
Holdar har beskrivit några ägonamns tolkning i 
Gräsgård (1993) och i hembygdsboken för Hulter-
stad och Stenåsa finns en kort beskrivning av ägo-
namnen i varje by (2004). Modéer (1946) gör en 
översikt över några för Öland karakteristiska ort-
namnselement i en artikel om öländska dialekter 
och ortnamn. Huvudlederna deld, måla, dapp och 
 bråte utreds men dessa huvudleder förekommer i 
stort sett inte på södra Öland. I Göran Hallbergs 
(1985) Ortnamn på Öland ingår ett kapitel om 
ägonamn på Öland där generella drag och  speciella 
namn beskrivs. Han tar upp vanliga huvud leder 
såsom åker, äng, horva, spjäll,  skarpa m.fl. och 
 några exempel på ägonamn. Jag (Bengtsdotter 1996) 
har dokumenterat och analyserat 102 ägonamn 
från 1950 och 73 ägonamn från 1995 i Holme torp, 
Hult och Hässlebys byalag i Algutsrums socken.

1.3 Ägonamnens bildning
Utanför Öland har mer forskning om ägonamn 
utförts. Bengt Pamp (1988) ger en översikt av van-
liga huvudleder bland ägonamn. En god översikt 
över forskning om ägonamns bildning och konti-
nuitet ger Elin Pihl (2014) i sin avhandling Ägo-
namn. Namnstruktur och namnkontinuitet i två 

Figur 2. Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap.
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uppländska socknar. Pihls studie går tillbaka till 
1600-talet men hon har även gjort uppteckningar 
av ägonamn i några byar 2010–2012.

Jag har valt att göra en överskådlig sammanfatt-
ning av huvudleder i några större undersökningar 
av ägonamn i Sverige och Norden, se tabell 1. På 
Öland finns min undersökning från Holmetorp, 
Hult och Hässleby byalag i Algutsrums socken 
(Bengtsdotter 1996 s. 38). Algutsrum är för  övrigt 
det område som enligt Lindroth (1916) och  Modéer 
(1946) har blivit mest påverkat av småländska. 
Under sökningen visar att de vanligaste huvud-
lederna 1995 är horva, lott, åker och bit.

Birgit Falck-Kjällquist (1973 s. 166) visar att i 
västra Värmland är gärde, äng, åker, bråt och lycka 
de mest frekventa huvudlederna. Åke Hansson 
(1989 s. 50) finner att de vanligaste huvud lederna i 
hans material från Östra Ingelstads socken i syd-
östra Skåne är åker, äng, bröt, vång, stycke, backe, 
mad, toft och skifte. I Gunilla Harling-Krancks 
(1990) finlands svenska material är åker, äng, gärda 
och hage dominerande. Pihls (2014)  studie visar att 
de vanligaste huvudlederna i Almunge och Väddö 
socknar är vret, äng, hage, hägnad, kärr och gärde.

Undersökningar om vilka bestämningsleder 
som brukar förknippas med de olika huvudleder-
na är få och samband mellan bestämningsled och 
 huvudled är sällan beskrivna (Pamp 1988 s. 75). 
Harling-Kranck (1996 s. 215) skriver angående be-
stämningslederna att ”åkrarna benämns efter sitt 
läge, inhägnaderna efter sin ägare eller upphovs-
man, tegarna efter sin form eller storlek”. I Pihls 
(2014) undersökning i Uppland var de  vanligaste 
kategorierna Natur- och kulturområden samt 
Läge. I det undersökta området på Öland fann jag 

4. Hald använder termen marknamn som inkluderar ägonamn och en del andra natur- och smånamn av skilda slag.

(Bengts dotter 1996) att kategorierna Relativt läge, 
Personnamn, Väderstreck och Jordarts beteck-
ningar var de vanligaste bestämnings lederna 1995 
och att kategorin Personnamn ökar under  perioden 
1951–1995. Ib Lumholt har undersökt bestäm-
ningsleder i Danmark (1967) och finner att de 
beskriver ägar- eller brukarförhållande, läge, form 
och utseende, storlek, höjd, markens beskaffen-
het, färg, eller att de innehåller personnamn  eller 
personbeteckningar. Även  berömmande eller 
ned sättande namn förekommer. Han (a.a. s. 79) 
konsta terar dock att personnamn inte  spelar  någon 
väsentlig roll bland ägonamnen.  Vibeke Dahlberg 
(1997 s. 41) skriver att danska ägonamn ofta är 
bildade med ett annat ortnamn som bestämnings-
led. Terhi Ainiala (2002 s. 185) och Ritva  Liisa 
Pitkänen (1991) har undersökt finskspråkiga 
 delar av Finland. Detta faller visserligen utanför 
det nordiska språkområdet men berättar ändå 
om bestämningsleder i geografiskt närliggande 
områden.  Ainiala finner att läge är den vanligas-
te bakgrunden följt av storlek och  ålder. Pitkänen 
(1991, s. 46  f.) anger läge och relativ storlek som de 
vanligaste bestämningslederna.

1.4 Ägonamnens kontinuitet
Tidigare forskning visar att det finns stark konti-
nuitet i vissa områden och svagare i andra. Det kan 
bero på vilka perioder man har valt att undersöka. 
Ju tidigare period som har undersökts desto större 
kontinuitet – undersökningar från 1900-talet visar 
svagare kontinuitet. En undersökning gjord i någ-
ra byar och socknar i Sydjylland av Kristian Hald 
(1948) visar att över hälften av de ägonamn4 som 

TABELL 1. De mest frekventa* huvudlederna i ägonamnsundersökningar
Falck-Kjällquist 
(1973): Västra 
Värmland

Hansson (1989):  
Östra Ingelstad  
i Skåne

Harling-Krank (1990): 
Svenskspråkiga delen 
av Finland

Bengtsdotter 
(1996):  Algutsrum 
på Öland 

Pihl (2014):  
Väddö och 
 Almunge i Uppland

gärde åker åker horva vret
äng äng äng lott äng
åker bröt gärda åker hage
bråt vång hage bit kärr/hägnad
lycka stycke gärde

* I fallande ordning.
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fortfarande lever kvar, finns belagda redan i medel-
tida källor. Att det redan under vikingatiden fanns 
ett rikt utvecklat system av ägonamn framgår en-
ligt Hald av det stora antalet nordiska ägonamn 
som har belagts i vikingabygderna i England.

Terhi Ainiala (2000 s. 33) har undersökt ägo-
namnen i finskspråkiga delar av södra Finland 
under 1960- och 1990-talen. Hon finner en mar-
kant namndöd då över hälften av odlingsnamnen 
har försvunnit under 30 år. Namnförlusten beror 
oftast på att odlingarna har försvunnit eller för-
ändrats. Det främsta skälet till namndöden är att 
åkrar har slagits samman. Även namnbyte gör att 
namnkontinuiteten försvagas. Namnbyte beror 
ofta på att det uppkommer en ny viktig anledning 
till namngivning såsom en ny ägare, en ny bygg-
nad etc. Ibland beror namnbytet på att det gamla 
namnet inte karak teriserar platsen på ett relevant 
sätt för samtiden.

Detta visar också att vi som använder namnen 
ofta vill att namnen inte bara ska individua-
lisera utan också beskriva en plats och  påminna 
om något som har hänt där.  Huvudfunktionen 
hos ett ortnamn är givetvis enbart att indivi-
dualisera, men andra funktioner är viktiga, 
framför allt den beskrivande. Alltför ofta 
har dessa funktioner blivit åsidosatta när ort-
namnens egenart och uppgift har diskuterats.

Ainiala (2000 s. 37)

Världsarvet Södra Ölands odlingslandskap har od-
lats sedan stenåldern. Möjligen finns det ännu namn 
från medeltiden levande (jämför Hald 1948). Efter-
som denna undersökning omfattar perio den 1960 
till 2015, faller dock frågan om vilka namn åkrarna 
hade dessförinnan utanför undersökningens ramar.

1.5 Dokumentation av 
 ägonamn på Öland
Ägonamnen används i begränsad omfattning 
i skrift och på kartor eftersom de främst är en 
del av en vardaglig, muntlig interaktion mellan 
människor som bor och arbetar inom ett gemen-
samt område. Trots det har Öland en rik historia 
av dokumentation av ägonamn. I samband med 

5. De går även att söka digitalt https://www.isof.se/ortnamnsregistret.

storskiftet vid slutet av 1700-talet nedtecknades 
många ägonamn på Öland. Dessa storskifteskar-
tor finns hos Riks arkivet, men kopior finns även i 
flera byskrin runt om på Öland. I figur 3 visas ett 
exempel från Övra Segerstad, här med ägonamnen 
inlagda i text på kartan.

I början av 1900-talet upptecknades en mängd 
namn på Öland. Den i särklass flitigaste uppteck-
naren var Lage Nilsson från Gårdby, som dokumen-
terade namn från i stort sett alla socknar på Öland. 
Originalen förvaras i Ortnamnsarkivet i Uppsala 
(OAU), vid Isof.5 Lage Nilssons uppteckningar är 
särskilt intressanta eftersom han ofta berättar his-
torier kopplade till namnen, och om sina sagesper-
soner, samt kompletterar med bilder. Ett exempel 
på en uppteckning finns från åkern Sexan i Össby i 
Gräsgårds socken som visas i figur 4.

Några hembygdsföreningar dokumenterade 
smånamn och ägonamn på 1990-talet.  Materialet 
finns tillgängligt i hembygdsföreningarnas arkiv, 
bland annat i Gårdby, Resmo, Sandby och Seger-
stad. Kartan i figur 5 visar ett exempel från Seger-
stad, där Segerstads hembygdsförenings doku-
mentation resulterade i en karta med smånamnen 
utmärkta.

I figur 6 visas ett exempel från detta projekts 

Figur 3. Utsnitt ur storskifteskarta från 1789 över 
Övra Segerstad (LSA G86-7:2) av lantmätare Karl 
Fredrik Reinius.
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bidrag till dokumentation av ägonamn på Öland. 
I exemplet från Hulterstads by är namnen från 
1960 utmärkta med en rosa punkt och namnen 
från 2015 med en blå punkt. Här märks också flera 
intressanta namn såsom Ronghorva, Vinja, Helje-
horva, Trätänga och Vålbötet.

Figur 6. Ägonamn i Hulterstad by. Namn från 1960 markerade med rosa punkt, namn från 2015 med blå punkt.

Figur 5. Karta över Nedra Segerstad av Jarl Anders-
son, 1990-tal.

Figur 4. Uppteckning av namnet Össby från Ort-
namnsarkivet i Uppsala (OAU) av Lage Nilsson 1932.
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2. Ägonamn i världsarvet 
Södra Ölands odlingslandskap
Projektet Ägonamn i världsarvet Södra Ölands 
odlings landskap inleddes 2013. Det är Institutet 
för språk- och folkminnen (Isof) som genom bi-
drag med forsknings- och utvecklingsmedel gjort 
dokumentation, utveckling av insamlingsmetod 
och GIS-presentation samt analys av data möj-
lig. I projektet har vi försökt belysa den språkliga 
 dimensionen av världsarvsområdet Södra Ölands 
odlingslandskap. Det rör sig huvudsakligen om 
förändringar i den muntliga namntraderingen. 
Från den senare hälften av 1900-talet saknas i 
stort sett dokumentation av ägonamn. Idag efter-
frågar ingen myndighet ägonamn i  administrativa 
sammanhang. I Länsstyrelsens kartunderlag, som 
jordbrukarna får i samband med ansökan om  olika 
stöd, har åkrarna beteckningar i form av siffror och 
bokstäver. I projektets första del, pilot projektet 
(2013–2014), studerades förändring i bruket av ägo-
namn mellan 1960 och 2013 i två byar i världsarvet, 
Frösslunda i Stenåsa socken och Ventlinge i Vent-
linge socken (Bengtsdotter Katz 2014).  Studien visa-
de att namnbruket hade förändrats radikalt i de två 
byarna. Iosf gav därefter fortsatt stöd för projektet 
för att dokumentera ägonamn och studera namnens 
och namnstrukturens kontinuitet i hela världsarvet. 
Dokumentationen som pågick under 2014 och 2015 
hade inte kunnat genomföras om inte medlemmar 
i hembygds föreningarna i Södra Ölands odlings-
landskap hade lagt ner så mycket engagemang på att 
uppteckna ägonamn i sina byar. Namn från 52 byar 

i tolv socknar finns dokumenterade, helt eller delvis, 
och 200 personer har varit delaktiga i projektet som 
sagespersoner eller upptecknare.

2.1 Pilotprojektet 2013–2014
Under hösten 2013 dokumenterades ägonamn i 
byarna Frösslunda i Stenåsa socken och Ventlinge i 
Ventlinge socken. Byarna valdes för att de är beläg-
na i olika delar av världsarvet, Frösslunda i nordös-
tra delen av världsarvet är en alvarby, det vill säga 
en by belägen i kanten av alvaret, och Ventlinge 
ligger nära kusten i sydvästra delen av världsarvet. 
Byarna är ungefär lika stora men i Frösslunda har 
flera gårdar stannat kvar inom släkten, medan 
det i Ventlinge har tillkommit flera nya brukare. 
(Bengtsdotter Katz 2014).

Under hösten 2013 intervjuades samtliga brukare 
i Frösslunda och Ventlinge. Dessutom inter vjuades 
de som brukade jorden år 1960, eller  deras barn i 
de fall där brukaren inte längre fanns tillgänglig. 
Vid intervjuerna användes ekonomiska kartor från 
1940- och 1970-talet. På de  ekonomiska kartorna 
syns bebyggelser och deras namn, fastighetsindel-
ningen med namn och beteckning samt natur-
namn. Åkrar och ängars konturer är synliga, men 
sällan deras namn. Vid intervjuerna nedtecknades 
ägonamnen och i några fall berättelser om dem. 

Pilotprojektet visade att en omfattande namn död 
blir följden när jordbruksenheter slås  samman. En 
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annan effekt av sammanslagningarna är att namn-
givningsprinciperna förändras. Detta blir extra 
tydligt när jordbrukare arrenderar eller  köper mark 
belägen långt ifrån den egna gården. Ett exempel 
från Ventlinge får illustrera detta. I figur 7 fram-
går att en brukare från 1960 uppgav att hans åkrar 
hette Flaten, Sjöbacken, Gustens åker,  Gustens gärde, 
Gustens hage, Kyrkhorvan, Opp mot alvet och Öster 
om skolan. 2013 arrenderades  åkrarna av en ägare 
från en annan by. Namnen på åkrarna hade ändrats 
och var nu Ventlinge  kyrkan, Ventlinge nordvästra, 
Ventlinge sydväst och Ventlinge söder. Samtliga namn 
från 1960 är borta. Även ägo namnens struktur har 
ändrats; enledade namn som Berget och Flaten är 
borta. Namnen från 1960 berättar något om land-
skapet; en kyrka och en skola och höjdskillnader 
i landskapet har fått ge namn åt ägor. 2013 ingår 
bebyggelsenamn och väderstreck i dessa ägonamn.

Resultaten från Ventlinge och Frösslunda visa-
de på en så pass stor förändring att vi ville under-
söka hur omfattande namnförändringen är i hela 
världsarvet, och om namnbruket skiljer sig åt 
mellan socknar och byar. I pilotprojektet fanns 
en ambition att väcka intresse för ägonamnen hos 
invånare och besökare i världsarvet. Vi beslöt där-
för att försöka engagera hembygdsföreningarna i 
insamlingsarbetet. Projektet kom härefter att om-
fatta hela världsarvet.

2.2 Projektet 2014–2017
I syfte att undersöka i vilken mån, på vilket sätt 
och varför ägonamnsskicket i Södra Ölands världs-
arv har förändrats dokumenterades såväl dagens 
namnbruk (2015) som namnbruket omkring år 
1960. Vi har provat ut metoder med ny teknik 
som möjliggör att ägonamnen kan sökas digitalt. 
De dokumenterade ägonamnen är kopplade till 
koordinater i ett GIS-program (geografisk infor-
mationssökningsprogram) och sökbara på webben 
(www.isof.se/olandskartan). Ett annat syfte är att re-
vitalisera och öka medvetenheten om och bruket 
av ägonamn inom världsarvsområdet. Möjligheten 
att söka ägonamn i en webbapplikation kan vara 
en modell för fortsatt tillgängliggörande av doku-
menterade smånamn.

Ägonamnens etymologiska, sociala och historis-
ka tolkningar ingår inte i denna studie. Emellertid 
har nyfikenheten ibland tagit över, i avsnittet om 
socknar redovisas några intressanta namn i varje 
socken. Syftet har heller inte varit att undersöka 
namnens historia, till exempel vad ägorna kallades 
på skifteskartorna från 1700- och 1800-talet. Rap-
porten beskriver istället ägonamnens struktur och 
semantiska innehåll, samt diskuterar några särskil-
da huvudleder och vilka förändringar som kan ses 
i det insamlade materialet. 

Figur 7. Exempel från Ventlinge 
by. Namn från 1960 är marke-
rade med rosa punkt och namn 
från 2013 med blå punkt.
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3. Metod

6. www.isof.se/agonamn-sodraoland
7.  Med brukare avses här den som faktiskt brukar jorden, dvs. inte ägaren i första hand.

I projektets olika faser har flera metoder utvecklats 
och prövats. Vi har utvecklat en insamlings metod 
för att dokumentera ägonamn inom ett större 
 geografiskt område i samarbete med hembygds-
föreningarna. Vi har också arbetat fram en metod 
för att göra ägonamnen tillgängliga på webben 
genom att koordinatsätta dem i GIS. De metoder 
som använts för analys av ägonamn utifrån huvud-
leder samt strukturella och semantiska kriterier 
beskrivs nedan.

3.1 Insamlingsmetod
Till skillnad från pilotprojektet (se avsnitt 2.1) 
kunde vi inte använda oss av en enda insamlare. 
Istället kontaktades hembygdsföreningar i under-
sökningsområdet och en person i varje hembygds-
förening fungerade som kontakt mellan projektet 
och hembygdsföreningen. Samtliga hembygds-
föreningar och LRF-avdelningar (Lantbrukarnas 
riksförbund) i världsarvet Södra Ölands odlings-
landskap inbjöds till ett möte där resultaten från 
pilotprojektet i Ventlinge och Frösslunda byar 
presenterades. Även tidigare dokumentation av 
ägonamn i Algutsrums och Sandby socknar pre-
senterades. Föreningarna inbjöds att bredda arbe-
tet med att dokumentera ägonamn till hela världs-
arvet. Gensvaret blev stort, över 40 personer kom 
till mötet.

Ett utdrag från skriften Att uppteckna ort-

namn av Staffan Nyström (1992) delades ut 
samt tillgängliggjordes på Isofs webbplats för 
projektet.6  På  mötet gjordes en inventering av 
byar och fastig heter i de olika socknarna. För 
 fastigheterna identifierades brukarna7 av jorden 
år 1960 och 2015. I de fall då brukaren 1960 
inte fanns i livet, diskuterades vilka personer 
som kunde känna till ägonamnen. Vilka var 
brukarnas barn? Var bor de nu? Fanns det an-
ställda på gården? Efter inventeringen fördelades 
för varje socken de identifierade brukarna eller 
uppgiftslämnarna, ”sagespersonerna”, i byarna 
mellan deltagarna, ”upptecknarna”. Under dessa 
diskussioner väcktes gamla minnen till liv. Att 
samtala om ägonamn ger många möjligheter till 
trevliga möten och engagemanget för projektet 
växte (se figur 8).

Den ekonomiska kartan i skala 1:10 000, lik-
som uppteckningsmallar, tillhandahölls av Isof. 
Kart underlag för intervjuer samt upptecknings-
mallar, en för ägonamn 1960 och en för  ägonamn 
2015, skickades till hembygdsföreningarna (upp-
tecknings mallarna är identiska förutom år talet 
längst upp), se bilaga 1. Ett uppteckningsformulär 
per fastighet och år upprättades. Upptecknings-
mallarna följer traditionella insamlingsmetoder 
och tar upp by, socken, brukare 1960 respektive 
2015, fastighetsbeteckning, kartunderlag, sages-
person, sagespersonens födelseår, upptecknare och 
år för uppteckningen. Varje ägonamn förses med 
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en siffra eller en bokstav som skrivs ut på kartan. I 
uppteckningsformuläret förs numret/bokstaven, 
namnet, typ av äga, samt berättelser om namnet 
in.

3.2 Metod vid överföring  
från manuellt till digitalt 
 uppteckningsformulär
Hembygdsföreningarna lämnade in dokumen-
tation bestående av uppteckningsformulär och 
kartblad till projektet. Dessa kopierades och finns 
arkiverade i Ortnamnsarkivet i Uppsala samt hos 
hembygdsföreningarna. Därefter överfördes in-
formationen i uppteckningsmallarna till excelfiler, 
där varje ägonamn erhöll ett specifikt nummer (se 
bilaga 2). Med stöd av GIS-experten Alex Spiel-
haupter, som kopplades till projektet, lades varje 
äga, med in formation från excelfilen, in i kartsys-
temet med koordinater. Programvaran som använ-
des var QGIS och kart underlaget bestod av ortofo-
ton från Länsstyrelsen i Kalmar län (Länsstyrelsen 
Kalmar län, geodata).

3.3 Metod vid intervju rörande 
associationer till namn
För att få reda på mer om informanternas associa-
tioner till huvudlederna i materialet, genomfördes 
tre kompletterande intervjuer med sagespersoner 

8. I november 2017 genomfördes intervjun med äldre personer, samtliga är över 70 år.

från Hulterstads, Resmo och Sandby socknar.8 

Samtalen spelades in efter medgivande från infor-
manterna. Syftet var att ge oss mer kunskap om 
dels hur sagespersonerna uppfattar huvudlederna, 
dels hur de tänker om namnbildning och namn i 
socknarna. 

I intervjun var ett antal huvudleder inlagda i en 
så kallad associationscirkel (se t.ex. Christopher-
sen & Ferm Thorgersen 2015), se figur 9. Cirkel-
kompositionen gör att informanterna lättare rör sig 
mellan de olika huvudlederna utan annan ordning 
än sina egna associationer. Om samma ord hade 
varit uppställda i rad eller i spalt hade läsningen 
styrts av vanlig läsordning, det vill säga uppifrån 
och ner eller från vänster till höger. Cirkelkom-
positionen ger ett friare och mindre styrt samtal. 
Samtalet kan dock lätt låsas till de ord som finns 
i associationscirkeln, det finns ju fler huvudleder, 
vilket någon av informanterna påpekade. Vid 
intervjun lades associationscirkeln framför infor-
manterna och vi började samtala direkt. Om infor-
manterna istället hade fått bekanta sig med orden 
en liten stund före, så hade kvalitén på associatio-
nerna förmodligen fördjupats, och samtalet hade i 
mindre omfattning styrts av intervjuaren.

Informanterna inledde med att beskriva jord-
bruksproduktionen och förändringar som skett 
sedan 1960 i deras socken. Det rörde även ägo-
namn och hur nya ägor kan namnges. Där efter 
fick infor manterna berätta fritt utifrån några 
nyckelord, i det här fallet några vanliga huvudleder 
som ingår i ägonamn. De huvudleder som valdes 

Figur 8. Samtal om ägonamns-
dokumentation med uppteck-
narna i Hulterstad 2015. 
 foto: helena lager
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ut var: avrösning, beta, bit, gärde, hag, hage,  horva, 
 jarle, lott och åker. Huvudlederna valdes dels  efter 
deras rika förekomst i materialet, dels för att de 
kan uppfattas som typiskt öländska. Hur upplever 
informanterna skillnaden mellan  gärde och jarle 
och mellan hag och hage? Vilken innebörd ger de 
avrösning? Finns det någon skillnad avseende vilka 
huvudleder som anses beteckna bra åkermark och 
vilka som betecknar sämre? Intervjun avslutades 
med ett samtal om specifika ägonamn från den 
egna socknen samt närliggande socknar. Resulta-
tet av intervjuerna finns redovisat under respektive 
huvudled i avsnitt 5.3.

3.4 Analys av det insamlade 
ägonamnsmaterialet
Ägonamn är bildade på olika sätt. Här redovisas de 
metoder som använts vid analyser av ägonamen ut-
ifrån en strukturell aspekt och en semantisk aspekt.

3.4.1 Metod för strukturell analys
Den strukturella analysen utgår från om namnet 
har bildats med en enda namnled eller om fler 
namnleder har satts samman. Ett namn  såsom 

 Horvan är i den strukturella analysen enledat, 
 medan namnet Alvarhorvan är tvåledat.  Vissa 
namn kan dock bestå av två delar men ändå 
vara enledade, eftersom sammansättningen inte 
har skett vid namnbildningen utan redan existe-
rar i lexikonet. Ett sådant exempel är Fyrkanten 
(Hulter stads socken), som är sammansatt och 
tvåledat som ord, men enledat som namn. När 
 namnet är enledat består det strukturellt enbart av 
en huvudled, och när namnet är tvåledat finns det 
en huvudled och en bestämningsled.

Huvudleden är den del som ofta beskriver ägans 
allmänna art, ett slags topografiskt grundord, såsom 
bit, horva, lott, åker, äng, hage, men den kan givet-
vis också innehålla annan typ av information, 
såsom Sexan eller Drängsprängaren. Bestämnings-
leden är den del som närmare beskriver eller be-
stämmer huvudleden. I namn som Västerlotten och 
Nedre Markhorvan beskriver bestämnings lederna 
Väster- respektive Nedre ett läge.

För vissa namn kan det vara svårt att avgöra om 
det rör sig om sekundär namnbildning, det vill 
säga om namnet i sin helhet har tagits från lexi-
konet, eller om primär namnbildning, det vill säga 
att namnet har bildats genom sammansättning 
av två enskilda ord. För ägonamnens del gäller 
det till exempel namn som slutar på hage. Teore-

lott

bit

beta

avrösning
gärde

jarle

hag

hage

åker
horva

Figur 9. Associationscirkeln 
som användes vid intervjuerna.
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tiskt sett kan dessa namn vara bildade direkt av 
de sammansatta orden som slutar på hage, såsom 
hästhage, kohage, kalvhage, eller sammansatta först 
vid namnbildningen, såsom Hästhagen ’hagen där 
vi har hästar’. I denna undersökning betraktas de 
som ett resultat av en primär namnbildning och 
därmed tvåledade, alltså sammansatta först som 
namn. En modell för den strukturella analysen 
visas i tabell 2.

Modellen är förenklad på så sätt att de huvud-
leder som beskrivs som sammansatta även kan 
innehålla flerordiga huvudleder. Samman satta 
huvud leder är i denna undersökning alltså inte 
alltid i strikt mening sammansatta men består 
alltid av mer än ett lexikalt ord. Tvåledade namn 
med sammansatt eller flerordig huvudled kom-
mer i fortsättningen att samlas under begreppet 
samman satt huvudled.

I materialet finns det ägonamn som inte  passar 
in i den ovan beskrivna modellen. Det finns  alltså 
ägonamn som svårligen kan analyseras som 
 enledade eller tvåledade, och det blir därmed svårt 
att peka ut huvudled eller bestämningsled. Dessa 
svåranalyserade namn faller inom två olika typer, 
dels är det namn som kan uppfattas som treledade 
eller som i vilket fall är omöjligt analysera utifrån 
begreppen bestämningsled och huvud led, dels är 
det namn som kan anses sakna huvudled.

I den första gruppen ingår sådana namn som 
Kurt Zilliacus (1966) definierar som treledade. 
Ett exempel på ett sådant namn är Lilla åkern norr 
Kvinnsgrötavägen. Man kan konstatera att åkern är 
en typisk huvudled, och sedan tycks namnet ha 
två bestämningsleder: Lilla och norr Kvinnsgröta-
vägen. Ska man se namnet ur en rent teoretisk 
namn bildningsaspekt är det dock inte möjligt med 
två bestämningsleder. Antingen är första  leden, 
Lilla, bestämningsled och åkern norr Kvinns-
grötavägen huvudled, då man tänker sig att det 
finns fler åkrar norr om Kvinnsgrötavägen och just 

denna är liten. Eller också är Lilla åkern huvudled 
och norr Kvinnsgrötavägen bestämningsled; då kan 
man istället tänka sig att det finns flera små åkrar, 
men just denna ligger norr om Kvinnsgrötavägen. 
Materialet låter oss dock inte genomskåda vilket 
alternativ – om något – som är det rätta och därför 
analyseras denna typ av namn som tvåledade med 
osäker bestämningsled (jfr Zilliacus 1966 s. 70). 
De utgör i analysen en del av kategorin tvåledade 
namn med sammansatt (eller flerordig) huvudled.

De tvåledade namnen består alltså i normal-
fallet av en huvudled och en bestämningsled. Både 
bestämningsleden och huvudleden kan dock i sin 
tur vara sammansatta eller flerordiga, till exempel 
Näst norra långåkern där Näst norra är bestäm-
ningsled och långåkern är huvudled. Materialet 
från framför allt 2015 har en stor del sammansatta 
eller flerordiga huvudleder och därför föll valet på 
att i analysen bryta ned huvudlederna ytterligare. 
Detta för att tydliggöra vilka namnelement som 
är frekventa och för att det i vissa namn är omöj-
ligt att avgöra exakt vilka delar som är en del av 
huvudleden, och vilka som hör till bestämnings-
leden. Det är dock möjligt att semantiskt avgöra 
vilket som bör vara huvudledens kärna, alltså den 
del som beskriver namnbärarens allmänna art, art-
beteckningen (enligt Zilliacus 1966 s. 71). Genom 
att särskilja denna artbeteckning, som hädanefter 
kommer att kallas huvudledselement  (eller huvud-
led om det är en enkel sådan), får vi en mer enhet-
lig grupp och en tydligare struktur.

Den andra svåranalyserade gruppen utgörs 
ofta av prepositionsfraser, såsom Norr om skogen 
och Bortom Fritz källare, eller genitivfraser såsom 
Olas och Axels östra. Båda dessa typer kan ses som 
 elliptiska fraser. Lika svåranalyserade är namn som 
Ventlinge sydväst. Det går att hävda ståndpunkten 
att dessa namn är enledade med personnamnet 
Ola i genitivformen Olas som huvudled. Det faller 
sig naturligt att räkna dessa som enledade, men 

TABELL 2. Modell för strukturell analys av ägonamnen
En ledade namn Tvåledade namn Huvud leds lösa namn

Enkel  huvud led Sammansatt/flerordig huvudled
Kam pellet Lilla  kampellet Göstas lilla  kampellet Ventlinge sydväst
Horvan Alvar horvan Norra Trälhorvan Olas

Bortom Fritz källare
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den enda leden är inte bildad så som vi är vana 
att huvudleder bildas, utan har istället karaktären 
av en bestämningsled och kan bestå av flera ord. I 
detta projekt kallas dessa namn för huvudledslösa 
och förs till en egen grupp. I bilaga 4 redovisas den 
strukturella analysen sockenvis.

3.4.2 Metod för analys  
av namnens huvudleder
Det vanligaste är att ett ägonamn är tvåledat och 
att huvudleden visar att det rör sig om en äga. 
 Birgit Falck-Kjällquist (1973) visar att  ägonamnen 
oftast är bildade av två leder, en huvudled som 
till exem pel åker eller äng och en bestämnings-
led med ett beskrivande innehåll, exempelvis 
 Norra horvan. För att under söka hur ägonamnen 
i  undersökningsområdet har bildats har huvud-
lederna i de enledade och tvåledade namnen analy-
serats, dock inte i gruppen huvudledslösa eftersom 
de per definition saknar artbetecknande huvudled. 

I tvåledade namn med  sammansatta huvudleder 
har huvudledselementen brutits ut. Det innebär 
att namnen Nedre markhorvan (Sandby  socken), 
Skolhorvan (Smedby socken) och Horvorna 
(Hulter stads socken) har förts till huvudledsgrup-
pen  horva och ingår i de siffror som anges för den 
gruppen. I bilaga 5 redovisas de mest frekventa 
huvudlederna sockenvis.

3.4.3 Metod för semantisk 
analys av namnen
I den semantiska analysen undersöks namnens mer 
beskrivande innehåll, till exempel Norra i Norra 
horvan, dels avseende de tvåledade namnens egent-
liga bestämningsleder, dels avseende bestämnings-
lederna i de sammansatta huvud lederna. Även 
namn som Leran och Sanden, som i  materialet har 
analyserats som enledade huvudleder, är seman-
tiskt analyserade. Namnen är grupperade i katego-
rier enligt nedan:

Vidgade vyer. Fotografierna i rapporten är tänkta att visa hur det öländska landskapet kan se ut, något som ibland 
kan ge ledtrådar till ägonamnen. Här ses Sjögatan i Hulterstads socken.



26

• Anläggning: byggnader, brunnar etc,  
t.ex. Kvarnhorvan (Segerstad socken), 
Stationsåkern (Gräsgårds socken), Skol-
horvan (Smedby socken).

• Bebyggelsenamn: byar och gårdar,  
t.ex. Sundberggården skarpan, (Segerstads 
socken).

• Djur: djurbeteckningar, t.ex. Kohagen 
(Ventlinge socken).

• Form: utseende, t.ex. lång, bred, fyrkant, 
t.ex. Långäng (Gårdby socken).

• Markslag/Jordart: markbeskrivning, t.ex. 
lera, sand, mosse, alvar, t.ex. Alvarhorvan 
(Smedby socken).

• Läge: lägesbeskrivningar, t.ex. nedre, 
mellersta, övre, t.ex. Näst nedre lott  
(Stenåsa socken). Observera ej väderstrecks-
benämningar.9

• Personnamn: namn och benämningar,  
t.ex. Teas skarpa (Segerstads socken).

9. Kategorin väderstreck borde ingå i kategorin Läge, men eftersom antalet ägonamn med väderstrecksbeteckning är så 
stort, så skapades en egen kategori Väderstreck.

• Räkneord: sifferbeteckningar, t.ex. 11:an 
(Vickleby socken).

• Väderstreck: väderstrecksbeteckningar, 
såsom öster, nordöstra, t.ex. Östra lotten 
(Sandby socken).

• Växter: växtbeteckningar, t.ex. Lusernåkern 
(Sandby socken).

De namn som har sådant semantiskt innehåll som 
inte passar in i ovanstående kategorier kommer 
inte att kommenteras i den semantiska analysen. 

Den totala andelen kan uppgå till mer än 100 
procent, eftersom beräkningen är gjord utifrån 
antal namn som finns dokumenterade och vissa 
namn kan tillhöra flera semantiska kategorier, till 
exempel Södra Karlhorva (Segerstad socken) som 
tillhör både kategorin Personnamn och Väder-
streck. I bilaga 3 redovisas de vanligaste semantis-
ka kategorierna sockenvis.
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4. Material

10. Vikstrand (2007) identifierar 82 byar i deltagande socknar.
11. Ägonamn från pilotstudien 2013 i Ventlinge och Frösslunda byar räknas in i ägonamnen från 2015.
12. I GIS-underlaget finns även åkernamn upptecknade 1993, 2003 och 2006 inlagda men de ingår inte i det analyserade
materialet. Namn som ingår i analysen, dvs. dokumenterade namn från 1960 och 2015 finns i bilaga 6.

I inbjudan till hembygdsföreningar och LRF- 
avdelningar klargjordes att det var namn på åkrar, 
ängar, hagar, brunnar etc. som var av intresse för 
projektet. I uppteckningssmallarna bad vi sedan 
sagespersonerna att specificera vad namnet denote-
rade, alltså om namnet åsyftade åker, äng, bete och 
så vidare. Det har inte alltid blivit ifyllt, men det är 
tydligt att åker är den marktyp som är mest doku-
menterad i detta projekt. Även namn på  beten och 
ängar förekommer, men inte i samma utsträck-
ning. Skälet till detta kan vara att informanterna 
uppfattade att ägonamn i första hand syftar på 
intensivt odlad mark, det vill säga åkrar, medan 
de extensiva betena på alvarmark och sjöängar inte 
uppfattas som ägor, eller saknar namn.

Materialet är insamlat från tolv socknar, se  figur 
10. I världsarvet Södra Ölands odlingslandskap
finns 14 socknar. En av dessa, Ås socken, har
inte alls deltagit i projektet, medan några möten i
Kastlösa socken inte har resulterat i något material.
Ägonamn från 52 byar har dokumenterats.10

I studien ingår ägonamn från 1960 och 2015.11 
Totalt är 1939 ägonamn från år 1960 och 1905 
ägonamn från år 2015 dokumenterade, se ta-
bell 3.12 För några socknar finns ägonamn doku-
menterade i samtliga byar, medan andra har lägre 
täckning. Exempelvis har socknarna Vickleby och 
Södra Möckleby relativt få namn dokumenterade.

Figur 10. Socknar i världsarvet som deltagit i under-
sökningen.
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Vid upptecknandet har vissa uppgiftslämnare 
skrivit ned namnen som de uttalas på öländska, 
medan andra har valt en skriftspråklig form. Ett 
exempel är gärde och gäre, som finns i båda former-
na. I excelfilerna och därmed på webb kartan har 
den form som sagespersonerna uppgivit  brukats. I 
rapporten används alltså de former av ägonamnen 
som dokumenterats av upptecknarna även när det 
bryter mot svenska språkregler.

TABELL 3. Totalt antal ägonamn i 
analysen fördelat på socken och år

Socken 1960 2015 Totalt
Gräsgård 284 295 579
Gårdby 92 112 204
Hulterstad 159 206 365
Mörbylånga 149 60 209
Resmo 291 243 534
Sandby 412 405 817
Segerstad 160 181 341
Smedby 117 83 200
Stenåsa 102 131 233
Södra Möckleby 67 48 115
Ventlinge 91 104 195
Vickleby 15 37 52
Totalt 1939 1905 3844
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5. Resultat
5.1 Ägonamnsbildning  
ur en strukturell aspekt
Ägonamnen i materialet är strukturellt  analyserade 
i fyra typer: enledade, tvåledade med enkel huvud-
led, tvåledade med sammansatta huvudleder samt 
namn som saknar huvudled, se avsnitt 3.4.1.

Det tycks inte ha skett några stora förändringar 
av ägonamnens struktur sett över hela världsarvs-
området. En generell förändring är en förskjutning 
från enledade ägonamn och tvåledade ägonamn 
med enkel huvudled mot tvåledade ägonamn med 
sammansatt huvudled och huvudledslös konstruk-
tion. Ägonamnen från år 2015 är alltså generellt 
längre och har fler sammansatta konstruktioner 
jämfört med 1960. Två typer har minskat, andelen 
enledade namn har i hela materialet minskat med 
6 procent och andelen tvåledade namn med enkel 
huvudled har minskat med 2 procent. Två katego-
rier har ökat något, andelen tvåledade namn med 
sammansatta huvudleder har ökat med 3 procent 
och andelen namn som saknar huvudled har ökat 
med drygt 4 procent.

Förändringarna i de fyra olika typerna  skiljer 
sig mellan socknarna. Det går att definiera  fasta 
och föränderliga namnstrukturer. Med fast namn-
struktur menar jag att ägonamnsbildningen  mellan 
de två undersökta åren har förändrats med högst 
5 procentenheter i samtliga fyra typer. De socknar 
som har en fast namnstruktur är  Gårdby, Sand-
by och Hulterstad. En föränderlig namnstruktur 
innebär här att förändringen mellan 1960 och 2015 

i minst två av de fyra typerna är över 10 procent. 
De socknar som uppfyller detta är Segerstad, Gräs-
gård, Ventlinge, Mörbylånga och Resmo.

Det går att skönja ett mönster, där olika om-
råden i världsarvet framträder: det nordöstra om-
rådet med Gårdby, Sandby, Stenåsa och Hulter-
stads socknar, ett område i söder med socknarna 
Segerstad, Gräsgård och Ventlinge och ett område 
i nordväst med socknarna Mörbylånga och Res-
mo. Argument för att urskilja tre områden i världs-
arvet, Nordost, Söder och Nordväst, framförs i 
avsnitt 5.5 och 6.1.

5.2 Ägonamnsbildning  
ur en semantisk aspekt
Nedan följer en redovisning av den  semantiska 
analysen och de olika kategorierna, se avsnitt 3.4.2. 
Lägg märke till att varje ägonamn enligt analys-
modellen kan återfinnas inom flera kategorier. I 
bilaga 3 redovisas de vanligaste semantiska kate-
gorierna sockenvis.

Tabell 4 visar i vilken omfattning de semantis-
ka kategorierna ingår i ägonamn, detta är  angivet 
i procent av de dokumenterade namnen 1960 
respek tive 2015. De flesta kategorier har inte för-
ändrats under perioden. Det är kategorin Person-
namn som uppvisar störst förändring.
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5.2.1 Kategorierna Personnamn  
och Bebyggelsenamn
Kategorin Personnamn är den tydligast  påvisbara 
förändringen av det semantiska innehållet i  namnen 
under perioden 1960 till 2015 med en ökning av 14 
procentenheter från 12 till 26 procent. En  rimlig 
förklaring är att åkrar i allt  större omfattning 
namnges efter förre ägaren. Åkrar som gått i arv 
inom familjen innehåller vanligen inte kate gorin 
Personnamn. Det är när en brukare  namnger mark 
som köpts eller arrenderas som kate gorin Person-
namn används i namnbildningen. När bruknings-

enheterna har blivit större har fler ägor namngivits 
med förre ägarens namn som bestämningsled. 
Ett exempel är att ett personnamn har lagts till 
ett existerande namn som exempelvis  Östra lotten 
som blir Åkes östra lott (Resmo  socken). Andra ägo-
namn med kategorin Personnamn har namngivits 
efter en person som bor nära åkern, till exempel 
Bosinhorvan (Stenåsa socken 1960 och 2015) som 
är namngiven efter en konstnär Bosin som bodde 
bredvid horvan. Wallinbiten i Hulterstads socken 
(se figur 11) är namngiven efter den förre ägaren

Kategorin Personnamn är störst bland de ägo-
namn som saknar huvudled. 2015 innehåller hela 
57 procent av alla namn utan huvudled katego-
rin Personnamn, motsvarande siffra 1960 är 34 
procent. Kategorin är även stor bland de namn 
som 2015 slutar på åker (39 procent) och tomt (35 
procent). Bland de namn som slutar på  gärde åter-
finns 15 procent i kategorin Personnamn  under 
båda de undersökta åren, medan kategorin helt 
 saknas bland de namn som slutar på den dialekta-
la varianten jarle. Kate gorin Personnamn återfinns 
även i 25 procent av namnen som slutar på horva, 
både 1960 och 2015. Även kategorin Bebyggelse-
namn, det vill säga ägonamn som innehåller namn 
på byar och gårdar, ökar i de namn som saknar 
huvudled. En förklaring kan vara att bebyggelse-
namn och person namn ger starkare identitet än 

TABELL 4. Fördelning av semantiska 
kategorier i det totala materialet 1960 
och 2015. Andel angivet i procent.

1960 2015
Anläggning 4 8
Bebyggelse 4 8
Form 2 3
Djur 2 2
Läge 5 3
Personnamn 12 26
Jordart/markslag 10 6
Räkneord 2 2
Väderstreck 24 25

Figur 11. Wallinbiten, Alby i Hulterstads socken i maj 2019.
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huvudleden som har fallit bort, som i Gräsgårds 
socken där Eköhorvan (1960) blir Ekö (2015). 

Kategorin Bebyggelsenamn förekommer i 11 
procent av de huvudledslösa namnen 2015, det är 
en ökning med 9 procentenheter sedan år 1960. 
Kategorin ingår i cirka 20 procent av namn med 
huvudleden gärde (där namn med huvudlederna 
ale och jarle ingår). En fördjupad analys visar att 
kategorin Bebyggelse ingår i cirka 40 procent av 
jarle-namnen år 1960 och 2015, och i knappt 10 
procent av namn med huvudleden gärde år 1960 
och 2015. Vad denna stora skillnad beror på är 
svårt att veta. För vidare diskussion om namn med 
huvudleden gärde-namn se avsnitt 5.3.3 och 6.3.1. 
Kategorin Bebyggelse förekommer med några få 
procent i namn med övriga huvudleder förutom i 
namn med huvudleden avrösning.

5.2.3 Övriga semantiska kategorier
Den semantiska kategorin Anläggning är särskilt 
frekvent i gruppen namn som saknar huvud led, 
där de utgör 21 procent av namnen år 1960 med 
en minskning till 10 procent år 2015. Att katego-
rin Anläggning är vanlig vid huvudledslösa ägo-
namn kan bero på att anläggningen är en så tydlig 
angivelse av plats, att huvudleden lätt utelämnas. 
I exemplet Ovanför lagårn (Ventlinge socken) kan 
det tänkas finnas en utelämnad huvud led *Åkern 
ovanför lagårn, *Horvan ovanför lagårn, *Jarlet 
ovanför lagårn etc. 

Kategorin Väderstreck är en stor grupp och in-
går i omkring 25 procent av samtliga namn såväl 
1960 som 2015. Det är den mest frekventa bestäm-
ningsleden i namn med huvudledselementen lott, 
hag, äng och gärde år 1960 och 2015, där omkring 
40 procent av ägonamnen innehåller en bestäm-
ning med kategorin Väderstreck. 1960 är katego-
rin Väderstreck även vanligast för  horva-namnen. 
För ägonamn som saknar huvud led ökar katego-
rin Väderstreck från 23 till 49 procent, det vill 
säga en ökning med 26 procenten heter, medan 
 horva-namnen har 13 procentenheter färre namn. 
Kategorin Läge ingår i cirka 4 procent av samtliga 
namn 1960 och 2015 och utgör mellan 5 och 10 
procent av namnen på åker, lott och äng år 1960 
och 2015. I flera fall förekommer ägonamn där 
läget preciseras med väderstreck bestående av två 
ord, till exempel Södra österlotten (Sandby socken).

Vissa av de semantiska kategorierna är starkt 
förknippade med särskilda huvudledselement. 
Det är till exempel endast horva-namnen som 
innehåller kategorin Markslag/Jordart i någon 
större omfattning, cirka 15 procent år 1960 och 
2015. Det vanligaste markslaget är alvar, som till 
exempel i Alvarhorvan. Kategorin Djur återfinns 
i större utsträckning endast bland hag- och hage-
namnen, där det är bestämningslederna Ko och 
Kalv som dominerar. Kategorin Form är vanligast 
förekommande för åker-namnen. Såväl 1960 som 
2015 ingår kategorin Form i cirka 40 procent av 
åker-namnen. Den vanligaste formen är Lång, som 
till exempel i Långåkern.

Andra semantiska kategorier är istället förknip-
pade med särskilda områden. Kategorin Räkneord 
förekommer framför allt i vissa byar som exempel-
vis i byn Össby i Gräsgårds socken 1960 och i byn 
Karlevi i Vickelby socken 2015. Ofta anspelar 
namnet då på fastighetsbeteckning eller storlek.

5.2.4 Sammanfattning  
semantisk analys
En genomgång av kategorierna för hela  materialet 
visar att de vanligaste kategorierna är Person namn, 
Väderstreck, Markslag/Jordart och  Bebyggelse namn. 
1960 ingick kategorin Personnamn i 12 procent av 
namnen i hela materialet, 2015 hade detta mer än 
fördubblats till 26 procent. Väderstreck ingår som 
bestämningsled i omkring 25 procent av samtliga 
namn. Kategorierna Personnamn och Bebyggelse-
namn ökar i de namn som saknar huvudled. Ka-
tegorin Markslag/Jordart tycks vara förbunden 
med horva, kategorin Djur med hag och hage och 
kategorin Form med åker.

5.3 Analys av utvalda 
 huvudledselements  
frekvens och betydelse
Huvudledselementet är den del av namnet som 
ofta beskriver ägans allmänna art, ett slags topo-
grafiskt grundord, till exempel bit, hage, horva, 
lott, åker och äng.

De vanligaste huvudledselementen i hela mate-
ria let 1960 och 2015 visas i ordning efter frekvens i 
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tabell 5. Namn med lott och horva är vanligast både 
1960 och 2015. 2015 är ägonamnen som saknar 
huvudled vanliga,  medan de 1960 inte finns med 
bland de tio vanligaste konstruktionerna. 2015 
är det nionde vanligaste huvud ledselementet bit, 
men 1960 finns dessa namn inte med bland de tolv 
vanligaste. Namnen med avrösning och backe är 
med bland de mest frekventa 1960 men inte 2015. 
De som finns med både 1960 och 2015 är således: 
lott, horva, hage, åker, äng, mark, mosse, gärde, sand, 
tomt och hag, dock inte i samma ordning. I bilaga 5 
redovisas de vanligaste huvudledselementen för 
varje socken.

Resultatet av analyserna av huvudledselementen 
presenteras nedan i bokstavsordning:  avrösning, 
bit, gärde (inkl. ale, jale, jarle), hag, hage,  horva, 
lott, tomt, åker och äng. Varje avsnitt inleds med en 
kort beskrivning av huvudleds elementets etymo-
logi och utdrag från intervjuer med sagespersoner 
(se avsnitt 3.3). Därefter följer resultatet av den 
strukturella analysen av huvudledselementet. 
Sedan presenteras resultatet av den semantiska 
analysen där några av de vanligast förekommande 
semantiska kategorierna för huvudledselementet 
i hela materialet redovisas. Slutligen finns en be-
skrivning av hur stor del av alla insamlade namn 
som innehåller det aktuella huvudledselementet 
år 1960 respektive 2015 samt av spridningen i de 
olika socknarna inom världsarvet.

5.3.1 Avrösning
Ordet avrösning är bildat till verbet avrösa ’genom 
rösning avskilja (egendomsområden)’ (se Svenska 
akademiens ordbok, SAOB). Ordet är bildat till 
verbet rösa ’lägga upp sten i röse’ som i sin tur 
kommer av substantivet röse ’stenhop, stengrund’. 
Det var i laga skiftes-reformen som man värderade 
marken i inrösningingsjord och avrösningsjord. 
Avrösningsjord skildes från inägor därför att den 
inte var lika odlingsvärd. Namnen som innehåller 
avrösning har troligen tillkommit efter laga skiftes- 
reformen eftersom det var då termen avrösning 
uppstod (tidigaste belägg i SAOB är från 1829). 
Huvudleds elementet avrösning finns i materialet 
i olika vari anter, avrösning, avrösta, avrösten och 
avröst.

Sagespersonen från Hulterstad menar i  intervju 
i november 2017 att avrösning är jord som har 
”stenats av”, vilket kan tolkas som jord som ny-
odlats. Jorden anses sämre än till exempel åkrar 
med namn med lott. Även sagespersonen i Resmo 
anser att avrösning avser sämre jord. Han tillägger 
att det rör sig om mark där gränser har tagits bort. 
Det kan tolkas som sammanläggning av jord, inte 
nödvändigtvis nyodling. I figur 12 syns åkrar som 
kallas Avrösningen där sagespersonens tolkning att 
gränser har tagits bort tycks överensstämma med 
kartbilden, då åkrarnas areal är tämligen stor.

TABELL 5. De vanligaste huvudleds
elementen i procent av hela materia
let 1960 och 2015*

1960 2015
1 lott (11,6) lott (12,7)
2 horva (10) horva (9)
3 hage (8) hage (5,4)
4 äng (6) åker (5)
5 mark (4,5) äng (5)
6 åker (4,5) Huvudledslös (4,5)
7 mosse (3,9) mark (4,2)
8 gärde/jarle (3) mosse (4)
9 tomt (2,6) bit (2,7)
10 hag (2) gärde (2,7)
11 avrösning (2) sand (2,6)
12 sand (2) tomt (2,3)
* I fallande ordning efter frekvens. Inom parentes 
andel i procent av totala antalet namn.

Figur 12. Ägomark fotograferad från Mysinge hög i 
Resmo socken i maj 2019. Närmast är Bergsredden. 
De stora åkrarna nedanför kallas alla för Avrösningen.
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Det finns 36 ägonamn med avrösning 1960 
och 30 år 2015. Enledade namn innehållande 
avrösning är mest frekventa. Tvåledade med enkel 
huvudled förekommer endast med kategorierna 
Personnamn eller Väderstreck. En förändring som 
har skett mellan 1960 och 2015 är att kategorin 
Personnamn har ökat, se figur 13.

Det är få namn som innehåller huvudleds-
elemen tet avrösning. Endast i hälften av  socknarna 
uppges att det finns ägonamn innehållande avrös-
ning, och samtliga i ringa omfattning. I Resmo 
socken, där andelen är störst, ingår avrösning i 
6 procent av socknens namn 2015.

5.3.2 Bit
Substantivet bit kommer från verbet bita. De ägo-
namn som innehåller bit får antas ha bildats till 
den senare betydelsen hos bit, det vill säga ’ mindre 
stycke’ (jfr SAOB betydelse 2). Ursprungligen har 
bit en snävare betydelse, framför allt kanske ’muns-
bit’, ’matbit’ eller liknande (Hesselman 1909–1910 
s. 54 f.). Betydelsen har dock utvidgats till att an-
vändas tillsammans med annat än sådant man biter 
av, såsom i vägbit, tygbit, åkerbit och så vidare. 

Enligt sagespersonen i Resmo är bit en del av 
en åker. Sagespersonen i Hulterstad associerar 
till en liten åker, men säger att namnet inte finns 
på hans gård. Antalet ägonamn med huvudleds-
elementet bit ökar från 30 år 1960 till 54 år 2015. 
Den strukturella analysen visar att bit endast före-

kommer i tvåledade namn och att det finns fler bit-
namn med enkel huvudled än med sammansatt; 
de samman satta har dock ökat med 11 procent-
enheter mellan 1960 och 2015. Den vanligaste 
 semantiska kategorin i namn med bit är Anläggning 
år 1960 medan Personnamn är vanligast år 2015. 
Kategorierna Personnamn och Bebyggelsenamn 
har ökat med 10 procentenheter. Cirka 15 procent 
av namn med bit innehåller kategorin Väderstreck.

Endast i 1,5 procent av ägonamnen återfinns 
bit år 1960 och i 2,7 procent år 2015. Mörbylånga 
socken sticker ut då andelen namn som  innehåller 
bit ökar från 2 till 12 procent mellan år 1960 och 
2015. Observera att antalet insamlade namn i Mör-
bylånga socken är hälften så många 2015 som 1960.

5.3.3 Gärde/jarle
Ordet gärde är bildat till gård och har ursprungligen 
avsett stängslet eller gärdsgården och senare kommit 
att beteckna det inhägnade. På Öland har gärde en 
mycket tydlig betydelse: det är den in hägnade in-
ägomarken med åker och äng. Stenmuren runt gär-
det kallades odalsgård, olsmur och dylikt. Utanför 
muren fanns utmarker för bete, som kunde kallas 
bland annat löt eller bet. Ännu på 1600-talet bestod 
 gärdet till större delen av äng, men allteftersom 
åkerbruket ökade i betydelse och en allt större del 
av gärdet odlades upp kom ordet gärde att förknip-
pas med den odlade jorden (jfr uttrycket åker gärde). 
På Öland har gärde kommit att uttalas på olika 
sätt, även inom det undersökta  världsarvsområdet. 
 Varianterna som förekommer i det insamlade 
materialet är ale, gärde, gäre, jaalt, jale och jarle.

I intervjun med sagespersonen från Resmo 2017 
framkommer att gärdet ansågs vara en av de vik-
tigaste åkrarna vid sidan av lotten. I Resmo före-
kommer dock inga gärde-namn. Sagespersonen i 
Hulterstad anser att gärde låter som en bättre åker 
än jarle och ale, det vill säga en större åker med 
bättre jordmån. Enligt sagespersonen från Sandby 
var jarlena stora skiften, som ansågs bra, framför 
allt i jämförelse med en horva. I intervju med in-
formanterna i november 2017 är alla överens om 
att ett gärde är en större åker som anses värdefull.

Totalt finns 89 namn med ale, gärde, jaalt, jale 
och jarle dokumenterade 2015 och 101 från 1960. 
Från 2015 finns 54 namn med formen  gärde och 
från 1960 finns 64 namn med gärde. Från 2015 
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Figur 13. Resultat av semantisk analys av samtliga 
namn bildade med avrösning, angivet i procent.
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finns 24 namn med formerna jaalt, jale, jarle och 
från 1960 finns 26 namn med  jaalt, jale och jarle. 
Formen ale finns endast i Hulterstads socken med 
13 belägg från 2015 och 11 från 1960. Dessutom 
finns ett möjligt belägg i Resmo,  Nyalet (1960 och 
2015).

Den strukturella analysen visar att konstruktio-
nen av namn med gärde/jarle är konstant. Cirka 80 
procent av namnen med gärde/jarle såväl 1960 som 
2015 är tvåledade med enkel huvudled.  Inget av 
namnen med ale förekommer enledat, och endast 
namn med gärde/gäre förekommer som tvåledade 
med sammansatta huvudleder.

I figur 14 presenteras resultatet av den semantis-
ka analysen av samtliga namn med gärde/ jarle. Den 
visar att 1960 och 2015 är kategorin Väderstreck 
vanligast, följd av Bebyggelsenamn och där efter 
Personnamn. Analysen visar att inga stora för-
ändringar skett under tidsspannet.  Något som är 
utmärkande för namn på  gärde är att bestämnings-
leden Ny- är vanlig. Dessa namn utgör 9 res pektive 
5 procent 1960 och 2015. Bestämnings leden Ny- 
tycks vara förbunden med huvud ledselementet 
gärde/jarle.

En djupare analys av vilka semantiska katego-
rier som följer de olika varianterna av huvudleds-
elementet gärde visar att ale, jale, jaalt och jarle 
helt saknar kategorin Personnamn, här domine-
rar Bebyggelsenamn och Väderstreck samt några 
namn med bestämningsleden Ny. Nygärdet vid 

kvarnen (1960) i figur 15 är ett exempel där gärde 
som huvudledselement försvunnit och namnet har 
ombildats till Kvarnbacken 2015.

Samtliga namn som är bildade med någon form 
av gärde och Personnamn förekommer alltså en-
bart med formerna gärde och gäre (inte ale, jale, 
jaalt och jarle). Eftersom gärdet var en gemensam 
angelägenhet för byn förknippades det inte med 
enskilda personer. Kombinationen av kategorin 
Personnamn och gärde var därför främmande för 
äldre namnbruk.

Cirka 20 procent av namnen med gärde i kate-
gorin Personnamn är tvåledade med enkel huvud-
led, till exempel Gustens gärde (Ventlinge socken 
1960), medan 80 procent är tvåledade med sam-
mansatta huvudleder, Oskars västergärde (Seger-
stads socken). Detta gäller såväl 1960 som 2015. 
Huvudledselementet gärde (i någon variant) är 
vanligt förekommande i Hulterstad, Ventlinge, 
Södra Möckleby och Smedby och utgör mellan 
10 och 24 procent av de dokumenterade namnen 
i dessa socknar 1960 och 2015. I Gårdby saknas 
huvudleden helt. I Resmo och Mörbylånga finns 
ett belägg i vardera socknen. På västra och sydöstra 
Öland finns endast formerna gärde och gäre ned-
tecknat. I Sandby socken finns endast formerna 
jaalt och jale dokumenterade. Hulterstads sock-
en har en stor andel namn med gärde, men här 
i formen av ale eller jale. Det är endast i Hulter-
stads socken som dessa former av gärde dominerar 
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Figur 14. Resultat semantisk analys av samtliga 
gärde -namn (alla former) angivet i procent. 

Figur 15. Kvarnbacken (2015), tidigare kallad Ny gärdet 
vid kvarnen (1960) i Albrunna, Södra Möckleby  socken 
i maj 2019.
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namnbildningen. Två exempel är Mellbyjalet och 
Nyalet, i Hulterstads socken i figur 16 och 17.

Formerna ale, jaalt, jale och jarle finns endast 
dokumenterade i Sandby, Stenåsa och Hulter-
stads socknar. I Ventlinge, Smedby och Gräsgårds 
socknar är gärde eller dialektalt gäre en vanlig 
huvudled. I figur 18 presenteras antal namn som 
förekommer i de olika formerna ale, gärde och jarle 
i samtliga socknar.

Det finns flera intressanta data för huvudleds-
elementet gärde. Notera i figur 18 att där riks-
språksformen av gärde förekommer finns knappast 
de ursprungliga dialektala formerna ale, jaal, jale 
eller jarle och omvänt.

Huvudledselementet gärde är det enda element 
som ingår även i bebyggelsenamn i Södra Ölands 
odlingslandskap. I Ventlinge socken finns två by-
namn där gärde ingår: Gamlegärde och  Nygärde. 

Figur 16. Mellbyjalet, Skärlöv i 
Hulterstads socken i maj 2019.

Figur 17. Nyalet, Alby, Hulter-
stads socken i maj 2019.
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I Gårdby finns byn/hemmanet Smedsgärde. Be-
byggelsenamnen är här sekundära till  åkernamn 
med gärde (Vikstrand 2007 s. 88, 190, 194).

5.3.4 Hag
Orden hag, fornsvenskt hagh, och hage (se nedan) 
är besläktade och har i stort sett samma betydelse 
men olika genus, ordet hag är neutrum. Grund-
betydelsen hos hag torde vara ’hägnad, stängsel’, 
vilken sedan har utvecklats till ’inhägnad plats’ 
(SAOB). På Öland betecknar hag framför allt (in-
hägnad) betesmark. I figur 19 syns Haget i Sandby 
socken.

Sagespersonen från Hulterstad säger i intervjun 
i november 2017 att namn med hag eller Haget be-
tecknar mark som ligger längre bort från gården. 
Sagespersonen från Resmo beskriver sin känsla för 
mark som bär namn med hag som något kargt. 
Namn med hag förekommer inte på hans ägor.

I hela materialet finns 43 namn med hag doku-
menterade från 1960 och 36 namn från 2015. An-
delen enledade hag-namn har ökat under perioden 
1960 till 2015, från 16 till 27 procent. Tvåledade 
namn med hag och sammansatta huvud leder har 
låg procentandel både 1960 och 2015. Andelen 
tvåledade hag-namn med enkel huvudled har 
minskat, medan de enledade namnen har ökat. 
Detta innebär att namn med hag uppvisar en av-
vikande struktur jämfört med andra huvudleds-
element. Anledningen är möjligen att mark med 

namn med hag används extensivt 2015. 1960 var 
de viktigare som betesmark, och varje gård hade 
flera ägor med namn med hag, till exempel Södra 
haget och Norra haget, vilka 2015 kan ha slagits 
samman till Haget.

Den semantiska analysen i figur 20 visar att kate-
gorin Väderstreck såväl 1960 som 2015 är den van-
ligaste bland hag-namnen. De utgör cirka 40 pro-
cent av namnen både 1960 och 2015. Kate gorin 
Personnamn ökar med 9 procentenheter, från 5 till 
14, mellan 1960 och 2015. Kategorin Djur har också 
ökat, men i mindre omfattning, från 2 till 8 pro-

Figur 19. Haget, Södra Sandby, Sandby socken i maj 
2019.
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cent; exem pel på sådana namn är Fårhaget (Stenåsa 
 socken) och Svinhaget (Sandby socken). Enkel huvud-
led, det vill säga Hag eller Haget, har ökat.

Ägomark med hag-namn är belägna i  utmarken 
och används främst till bete. Observera att hag en-
dast förekommer i de nordöstra socknarna Gård-
by, Sandby, Stenåsa och Hulterstad (figur 21). I 
Sten åsa utgör andelen hag-namn 15 procent av de 
dokumenterade namnen 2015.

5.3.5 Hage
Ordet hage är, till skillnad från det besläktade hag 
(se avsnitt 5.3.4), maskulinum. Den fornsvenska 
formen var haghi. I vissa områden kan hage betyda 
’ stängsel, hägnad, gärdsgård’ men den mest frek-
venta betydelsen tycks ändå vara ’inhägnad, betes-
mark’ (se SAOB). Bland ägonamnen förekommer 
hage inte sällan sammansatt med olika djurarter 
och man kan då anta att det är, eller har varit, en 
inhägnad för just det djuret, till exempel en kalv-
hage eller fårhage. I figur 22 syns Hagen i Risinge 
i Mörbylånga socken.

Enligt sagespersonen som intervjuades i Resmo 
är hagen en plats där man hade betesdjur, hage och 
äng har samma betydelse enligt informanten. En 
informant från Södra Sandby beskriver att hagen 
låg närmast huset och där odlades det blommor 
och grönsaker. Nedanför hagen låg trädgården. 
Trädgården var bevuxen med träd till skillnad från 
hagen. Även i Hulterstads socken finns denna bety-

delse av hage: ”I Hulterstad kan en trädgårdstäppa 
nära gårdens hus kallas ’hagen’. Samma stycke var 
förr detsamma som kålgård” (Holdar 2004 s. 18). 
Denna innebörd av hage kan vara besläktad med 
danskans have ’trädgård’ (Harling-Kranck 1990).
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Figur 21. Socknar där huvudleden hag förekommer.
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Totalt finns det 150 ägonamn med huvudleds-
elementet hage 1960 och 105 namn år 2015. Struk-
turellt uppvisar namnen med hage ett för området 
typiskt mönster med en tydlig  minskning av en-
ledade namn med hage från 26 till 9 procent, det 
vill säga en minskning med en tredjedel. Det som 
1960 kallas för Hagen har 2015 blivit exempelvis 
Bengtes hage. Samtidigt ökar tvåledade hage-namn, 
såväl enkla som sammansatta huvudleder, under 
perioden 1960 till 2015.

I figur 23 visas att den vanligaste semantiska 
kategorin för namn med hage 2015 är Person-
namn, vilken har tredubblats från 9 till 32 procent 
under perioden. Kategorin Djur har ökat från 13 
till 18 procent under perioden. De vanligast före-
kommande djuren är ko och kalv.

Namnen med hage återfinns vanligen nära 
 gården. I Ventlinge och Resmo socknar är hage det 
vanligaste huvudledselementet med över 18 respek-
tive 16 procent av de dokumenterade namnen 1960 
och 2015. I de nordöstra socknarna Gårdby, Hulter-
stad, Sandby och Stenåsa förekommer få namn med 
hage. I Gräsgårds och Segerstads  socknar märks en 
tydlig minskning av hage- namnen under perioden.

5.3.5.1 En jämförelse mellan  
hag och hage
Innebörden hos hage och hag är densamma: ’in-
hägnad, betesmark’. I det insamlade materialet 
finns det betydligt fler namn som innehåller hage 
än hag. Totalt finns 255 ägonamn med hage och 

1960
2015

40

35

30

25

20

15

10

5

0
Väderstreck Växter Endast 

huvudled
Person-
namn

45

Djur LägeBebyggelse

-hage-namn

Figur 23. Resultat semantisk 
analys av samtliga hage-namn, 
angivet i procent.

Figur 22. Hagen, Risinge, 
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79 på hag insamlade från 1960 och 2015. Struktu-
rellt skiljer de sig åt markant då hage uppvisar 
ett för huvudledselementen i världsarvet typiskt 
mönster medan utvecklingen av hag-namnens 
struktur avviker från andra huvudledselements. 
Andelen enledade hag-namn har ökat från 16 till 
27 procent. För namn på hage gäller det omvända, 
enledade namn med hage har minskat från 26 till 
9 procent. Tvåledade namn med hage ökar under 
perioden 1960 till 2015. Andelen tvåledade hag-
namn med enkel huvudled har minskat, medan 
de med sammansatta huvudleder har ökat. Även 
de semantiska kategorierna uppvisar skillnader, se 
figur 24. Den vanligaste kategorin för hage är 2015 

Personnamn som har tredubblats från 9 till 32 pro-
cent under perioden. Kategorin Väderstreck är den 
mest frekventa bland namnen med hag såväl 1960 
som 2015; den utgör cirka 40 procent båda åren. 
Kategorin Djur förekommer endast med huvud-
ledselementen hag och hage. Bestämningsleder till 
namnen med hag är Svin- och Får-. Bestämnings-
leder till hage-namnen är Får-, Häst-, Kalv-, Ko-, 
Remont- och Svin-.

Geografiskt finns hag-namnen endast i de fyra 
socknarna i nordost (se figur 21). I dessa socknar 
är huvudledselementet hage mindre vanlig (se fi-
gur 25). Vanligast är hage i socknarna Ventlinge 
och Resmo.
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5.3.6 Horva
Horva är ett typiskt öländskt huvudledselement. 
Elementet var tidigare spritt i ett större område 
från Götalandskapen till Skåne och Danmark 
(Hallberg 1985 s. 102 ff.). Ordet horva ’inhägnad 
liten åker’ är besläktat med det fornsvenska verbet 
hwærva ’gå omkring, kringvärva’ (Jansson 1938 
s. 183 f.). Idag tycks betydelsen framför allt vara 
’inhägnad liten åker’ eller ’inhägnad liten äng’. På 
Öland var horvorna historiskt sett små åkrar upp-
tagna utanför gärdena. I figur 26 syns Sjöhorva i 
Hulterstads socken.

Vid intervjuer med sagespersoner 2017 fram-
håller samtliga att ägomark med namn med horva 
inte anses vara någon värdefull mark, namnet har 
en nedsättande, simpel klang.

Antalet ägonamn med horva är konstant i 
materialet. 1960 finns 189 ägonamn med horva 
och 2015 finns 173. Strukturellt är horva- namnen 
ofta tvåledade. Konstruktionen med enkel huvud-
led uppgår till nästan 90 procent av horva- namnen 
både 1960 som 2015. Såväl strukturen som andelen 
ägonamn med horva är i det närmaste oförändrad i 
jämförelsen mellan 1960 och 2015.

Den semantiska analysen som presenteras i  figur 
27 visar att även de semantiska  kategorierna för 
horva-namnen är oföränderliga. Kategorin Väder-
streck är den vanligaste 1960 medan katego rin Per-
sonnamn är den vanligaste 2015. Den  tydligaste 
förändringen är att andelen namn i kate gorin Vä-
derstreck har halverats, från 26 till 13 procent. 

Huvudledselementet horva är det näst  vanligaste 
elementet i materialet och ingår i cirka 10 procent 
av de dokumenterade namnen både 1960 och 
2015. I Gårdby, Stenåsa, Hulterstads och Smedby 
socknar finns en stor andel horva-namn, över 15 
procent av de dokumenterade namnen i varje sock-
en. I Gräsgårds, Mörbylånga och Vickle by socknar 
är andelen under 5 procent 2015. I Resmo socken 
2015 finns inte några horva-namn dokumenterade. 
Andelen horva-namn har minskat i åtta socknar 
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maj 2019.
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och ökat i fyra socknar. Bilden i figur 28 är från 
Ventlinge med Elins horva13 i förgrunden.

Generellt kan sägas att horva-namnen är ovan-
liga i den nordvästra delen av världsarvet och van-
liga i den nordöstra delen. 

5.3.7 Lott
Ordet lott, fornsvenskt luter, loter ’lott, andel’, 
har flera närliggande betydelser (se SAOB). När 
det handlar om ägonamn är det dock oftast fråga 
om ’del av något (särskilt jordegendom) som har 
skiftats eller uppdelats’ (se Zilliacus 1966 s. 108). 
Oftast är det åker- eller ängsmark som har skif-
tats och delats in i lotter. I figur 29 syns Anna-
lotten i Albrunna i Södra Möckleby socken. Ett 
namn som är speciellt eftersom det är ovanligt att 
kvinno namn finns med i bestämningsledet.

Vid intervju med sagespersonerna i Resmo och 
Hulterstad i november 2017, säger de att mark som 
bar namn med lott var den viktigaste åkern. De 
menar att Huvudlotten anses vara en bra åker på 

13. Anna Rydstedt skriver om Elins horva i dikterna ”Vinterdikt 1965–66” och som Elins junihorva i dikten Försök. Se bilaga 7.

gården. Enligt Hallberg (1985 s. 107) denoterar 
Lotten huvudägan närmast gården.

Det vanligast förekommande huvudleds elemen-
tet i hela det insamlade materialet är lott. Det in-
går i omkring 12 procent av hela materia let både 
1960 och 2015. I materialet från 1960 finns det 
226 namn med lott och 2015 finns det 242 namn. 
Det framgår att en övervägande del av namn med 
lott är konstruerade som tvåledade namn med 
enkel huvudled, exempelvis Östra lotten. Denna 
konstruktion, liksom enkel huvudled, exempel-
vis Lotten, minskar till förmån för tvåledade med 
samman satt huvudled, exempelvis Södra öster lotten.

Vid analys av det semantiska innehållet i namn 
med lott framgår att kategorin Väderstreck är den 
i särklass mest frekventa både 1960 och 2015. 
Kategorin Väderstreck ingår i över 40 procent av 
lott-namnen. Här ingår även namn där väderstreck 
preciseras med två ord, exempelvis Södra öster-
lotten. Näst vanligast är kategorin Personnamn, 
där andelen har fördubblats mellan 1965 och 2015 
(se figur 30).

Figur 28. Elins horva, Ventlinge, Ventlinge socken i maj 2019.
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Huvudledselementet är ojämnt spritt i världs-
arvet. I Ventlinge socken finns inget lott-namn, 
varken 1960 eller 2015. I Stenåsa socken däremot 
utgör lott-namnen 25 procent av de dokumenterade 
ägonamnen 1960, medan de 2015 har  minskat till 
19 procent. Mörbylånga socken uppvisar den största 
minskningen; 1960 ingår huvudleds elementet lott i 
19 procent av namnen där, medan andelen 2015 en-
dast är 2 procent. I Segerstads, Ventlinge och Smed-
by socknar utgör lott-namnen endast en liten andel 
av ägonamnen såväl 1960 och 2015. De  största för-
ändringarna står Mörbylånga och Vickleby socknar 
för (observera ett litet underlag i Vickleby).

5.3.8 Tomt
Redan i fornsvenskan användes ordet tomt som vi 
gör idag, alltså om ett avgränsat område avsett för 
bebyggelse. Det hade dock även andra  innebörder, 
till exempel kunde det avse en odling eller ett 
betes område. I ägonamn kan betydelsen samman-
fattas som ’(liten) äng eller beteshage (vanligtvis 
nära gården)’ (se t.ex. Svenskt ortnamnslexikon 
(SOL) 2016 s. 332 f.). Tomt har även haft en sär-
skild betydelse som juridisk markör definierande 
fastig hetens storlek inom solskiftet (Karsvall 2016 
s. 420 f.). Åkrar som kallas Tomten ligger ofta nära 

Figur 29. Annalotten, Albrunna, Södra Möckleby socken i maj 2019.
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husen, som långsmala små tegar. I figur 31 syns 
tomternas placering i Norra Kvinneby 1960 och 
2015 och i figur 32 en bild från Västra tomten i 
Smedby socken.

Namn med huvudledselementet tomt utgör en 
liten del av materialet, endast 51 ägonamn 1960 
och 43 år 2015. 61 procent av tomt-namnen utgörs 
av enledade namn 1960. 2015 har andelen enleda-
de minskat till 46 procent. Tvåledade namn med 
enkel huvudled har ökat lika mycket, vilket tyder 
på ett de gamla namnen får ett  beskrivande tillägg. 
Åkern som 1960 kallades för Tomten har 2015 
 blivit till exempel Freds tomt (Stenåsa  socken). Två-

ledade sammansatta huvudleder är sparsamt före-
kommande och utgör endast 2 procent av samtliga 
tomt-namn 2015.

Endast kategorierna Personnamn, Väderstreck 
och Bebyggelsenamn förekommer i namn med 
tomt, se figur 34. Den största kategorin 1960 är 
Väderstreck. 2015 är Personnamn den vanligaste 
bestämningsleden, den har ökat från 14 till 35 
procent. 

I socknarna Stenåsa och Resmo 2015 är 5 procent 
av de dokumenterade namnen namn med huvud-
ledselementet tomt. I hela materialet utgör andelen 
tomt-namn konstant 2 procent både 1960 och 2015.

5.3.9 Åker
Ordet åker är avlett av roten i verbet åka som är 
besläktat med latinets agere ’driva’, ager ’fält, 
åker’. Den etymologiska bakgrunden är inte helt 
klar, ursprungligen kan åker ha avsett betesmark 
eller plats där man drev boskap i bet (se SOL 
2016 s. 383), men det är tydligt att namnen med 
åker tidigt har denoterat odlad mark, och under 
medel tiden syftade åker främst på sädesodling och 
odlad mark, i motsats till äng och skog (se Har-
ling-Kranck 1990 s. 50 ff.).

Vid intervju med sagespersoner i november 
Figur 31. Ägonamn i Norra Kvinneby, Stenåsa, där tomt 
ingår. Rosa markering 1960 och blå markering 2015.

Figur 32. Västra tomten, Smedby, Smedby socken i maj 2019.
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2017 menar dessa att åker står som en generell be-
teckning för odlad jord. Huvudledselementet åker 
kunde ha placerats i mitten av associationscirkeln 
(se figur 9) som ett gemensamt begrepp för alla 
huvudleder, menade de intervjuade.

1960 finns 87 namn med huvudledselementet 
åker och 2015 finns 99 namn rapporterade. Den 
strukturella analysen visar att åker-namnen oftast 
är tvåledade, till exempel Teas långåker i figur 34. 
Över perioden har det skett en förskjutning från 
tvåledade namn med enkel huvudled mot  tvåledade 
namn med sammansatt huvudled. 1960  utgjorde 
kategorin tvåledade namn med enkel huvud led 71 
procent av samtliga åker-namn i materialet, 2015 
var andelen 46 procent. Samtidigt har andelen två-
ledade namn med sammansatt huvudled ökat från 

29 procent 1960 till 47 procent 2015. Det är endast 
i Stenåsa socken 2015 som namnet Åker utan be-
stämningsled finns rapporterat.

Den semantiska analysen presenterad i figur 
35, visar att kategorin Form är den vanligaste för 
namn med huvudledselementet åker såväl 1960 
som 2015. Den i särklass vanligaste kategorin är 
Lång-, som i Långåkern, eller Teas långåker (se figur 
34) Analysen visar också att andelen åker-namn 
med Personnamn har ökat från 17 till 39 procent 
under perioden. 

Antal och andel ägonamn med åker är konstant 
över tid. I Ventlinge och Segerstads socknar är 
namn med åker vanliga med över 10 procent av 
de dokumenterade ägonamnen. I övriga socknar 
utgör namnen med åker mindre än 5 procent.
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Figur 34. Teas långåker, Övra Segerstad, Segerstad 
socken i maj 2019.
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5.3.10 Äng
Ordet äng, fornsvenskt æng, kommer från det ger-
manska *angiō- och grundbetydelsen var ’ böjning, 
krökning’ (Hellquist s. 1 439). Med äng avses i all-
mänhet en öppen, gräsklädd yta. Tidigare  avsåg äng 
sådan mark som användes för slåtter och lövtäkt. 
Ängen är idag oftast att betrakta som exten siv be-
tesmark. I figur 36 syns Körkänga i Sandby socken. 

I det totala materialet finns 119 ägonamn med 
äng som huvudledselement 1960 och 2015 finns 
det 98 namn. Den strukturella analysen visar att 

huvudledselementet ofta förekommer som enledat 
namn (i bestämd form Ängen). Cirka 15 procent 
av äng-namnen utgörs av enledade namn 1960 
och 2015. Av de tvåledade namnen märks en för-
skjutning från enkel huvudled till sammansatt 
huvudled.

Kategorin Väderstreck är den vanligaste i 
 namnen med äng både 1960 och 2015, en ökning 
från 25 till 38 procent under perioden (se figur 37). 
Andelen äng-namn med kategorin Personnamn 
ökar med 10 procentenheter mellan 1960 och 2015. 

Figur 36. Körkänga, Sandby 
prästgård, Sandby socken i 
september 2018.
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Flera ängar ligger vid Östersjöns strand vilket är 
en orsak till att bestämningsleden Sjö- är vanlig i 
äng-namnen, den utgör 15 procent 2015.

En titt på kartan visar att namnen med äng 
ofta denoterar extensivt odlad mark som ligger vid 
Öster sjön. Ängarna används till bete och möjligt-
vis någon höskörd. I figur 38 syns olika konstruk-
tioner med äng: Ängen, Sjöängen, Sjölottsängen och 
Södra Sjölottsängen, de senare bildade till Sjölotten.

I samtliga socknar utom i Södra Möckleby (med 
ett litet underlag) utgör äng-namnen en konstant 
andel av ägonamnen. Sandby och Gårdby socknar, 
som är belägna i den nordöstra delen, har störst 
andel namn med äng. De utgör 10 procent av de 
dokumenterade namnen i socknarna 2015.

5.3.11 Huvudledslösa
Huvudledslösa namn är namn som saknar huvud led 
(se 3.4.1). Ett exempel är åkrar som kallas Freds, Ber-
tils västra, Bortom Fritz källare eller Ventlinge sydväst. 
I exemplet Freds är Freds klassad som tillhörande 
kategorin Personnamn och i exemplet Bertils västra 
finns två kategorier: Personnamn och Väderstreck.

Bland de huvudledlösa namnen är Läge den 
vanligaste semantiska kategorin 1960. Bortom, 
Nedanför, Ovan är exempel på lägesbeskrivning-
ar. Den vanligaste kategorin 2015 är Personnamn, 
följd av Väderstreck. Det är stora procentuella för-
ändringar under perioden (se figur 39).

Andelen ägonamn som saknar huvudled  skiljer 
sig åt mellan socknarna. Exempelvis i Ventlinge 
socken har andelen ägonamn som saknar huvud-
led ökat med 18 procentenheter från 2 till 20 pro-
cent av de dokumenterade namnen under perio-
den. Namnförändringen består framför allt av 
gamla namn som har ersatts med nya namn utan 
huvudled i samband med ny arrendator, exempel-
vis Ventlinge nordväst, se 5.4.11. I fyra socknar, 
Gårdby, Hulter stad, Sandby och Södra Möckleby 
saknas de huvudledslösa namnen i stort sett helt 
både 1960 och 2015.

5.3.12 Samband mellan olika 
 huvudleder och deras bestämningar
Vissa samband mellan semantiska kategorier 
och huvudledselement kan utläsas i  materialet. 
Huvud ledselementen hage, lott och äng står ofta 

Figur 38. Olika konstruktioner med äng: Ängen, 
Sjöängen, Källängen och Södra ängen (Sandby 
 socken). Namn från 1960 är markerade med rosa 
punkt och namn från 2015 med blå punkt.
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utan  bestämningsled, det vill säga Hagen,  Lotten 
och Ängen. Kate gorin Form är en vanlig bestäm-
nings led i åker- namnen. Väderstreck är en  frekvent 
kate gori bland namnen med lott. Kategorin 
Markslag/Jordart är vanlig i horva-namn. Kate-
gorin Djur finns i samband med hag och hage. 
Bland  ägonamn med någon form av gärde åter-
finns kategorierna Väderstreck, Bebyggelsenamn 
eller Personnamn i nämnd ordning. I materialet 
före kommer inte gärde -namnen med några  andra 
kategorier än dessa.

5.4 Ägonamn   
redovisade sockenvis
Det finns 14 socknar inom det område som utgör 
världsarvet Södra Ölands odlingslandskap. Tolv av 
dessa har deltagit i dokumentationen av ägonamn. 
Nedan beskrivs dessa socknar i bokstavsordning 
enligt en struktur där det först framgår hur många 
byar som finns i socknen. Därefter följer i vilka 
byar samt hur många ägonamn från 1960 och 2015 
som har dokumenterats. Sedan följer en  analys av 
namnstrukturen utifrån andel enledade, tvåleda-
de med enkel respektive sammansatt huvudled 
samt namn som saknar huvudled.14 Mönster över 
tid identifieras i de olika socknarna. Sedan pre-
senteras de vanligaste huvudledselementen i varje 
socken.15 Därefter följer en analys av semantiska 
kategorier som ingår i namnen.16 Här kan det ingå 
flera semantiska kategorier i ett och samma namn, 
till exempel Hilmers tecklingsåker (Segerstad 1960 
och 2015), där både kategorierna Personnamn och 
Djur (teckling betyder småfågel på öländska) ingår. 
Till sist finns ett avsnitt där intressanta ägonamn i 
socknen lyfts fram.

5.4.1 Gräsgård
I Gräsgårds socken finns nio byar: Eketorp, Gam-
malsby, Kvinnsgröta, Kyrkby, Löt, Mellstaby, Sol-
berga, Torngård och Össby. Samtliga byar har do-
kumenterade ägonamn i detta projekt. 284 namn 
finns dokumenterade 1960 och 295 år 2015.

14. Strukturell analys av ägonamn i varje socken presenteras i tabellform i bilaga 4.
15. De vanligaste huvudledselementen i varje socken presenteras i tabellform i bilaga 5.
16. De tre vanligaste semantiska kategorierna för varje socken presenteras i tabellform i bilaga 3.

Ägonamnen i Gräsgårds socken uppvisar för-
ändringar i sin konstruktion under den undersök-
ta tiden. Förändringarna mellan 1960 och 2015 
överstiger 5 procent i samtliga grupper i den struk-
turella analysen. Det är en tydlig förskjutning från 
enledade namn och tvåledade namn med enkel 
huvudled till tvåledade namn med sammansatt 
huvudled och namn som saknar huvudled. Enle-
dade namn minskar med 11 procentenheter under 
perioden medan tvåledade med sammansatt hu-
vudled och namn som saknar huvudled ökar med 
7 respektive 9 procentenheter.

De vanligaste huvudledselementen i Gräsgård 
1960 är hage, lott och horva i nämnd ordning. 2015 
är lott, hage och bit vanligast. Huvudledselemen-
tet gärde förekommer under de undersökta åren 
enbart i formen gärde, aldrig jale. Bland huvud-
ledselementen finns också gjöljorna som avser en 
sankmark, som enbart finns upptecknat i denna 
socken. Även huvudledselementet avröst/avrösten 
förekommer i Gräsgård. I Gräsgård finns en form 
lötterna. Enligt Per Vikstrand (2007 s. 81) var 
marken från början en allmänning. Han menar 
att ordet löt betyder ’sluttning’ och är släkt med 
verbet luta men att en annan vanlig innebörd är 
’betesmark’. Gården Löt som ligger nordväst om 
Lötterna, är uppkallad efter ägonamnet.

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Väderstreck är mest frekvent bland ägonamnen 
både 1960 och 2015. Den ingår i cirka 30 procent 
av namnen. Näst vanligast är kategorin Person-
namn men här har det skett en stor förändring. 
1960 finns Personnamn i 8 procent av ägonam-
nen medan kategorin 2015 finns i 27 procent av 
namnen, en ökning med 19 procentenheter. Där-
efter följer kategorin Anläggning. Det är främst 
bestämningsleden Borg- som bärs av åkrar upp-
kallade efter Eketorps borg som gör kategorin stor.

Andra förändringar är att kategorin Bebyggelse-
namn ökar från 5 till 11 procent.  Kategorin Räkne-
ord utgör 7 procent av namnen 1960 ( 10-biten, 
4-tunnlandsbiten, 7:an, 8:an, Brorsexan och Sexäng-
en). 2015 utgör de 2 procent av namnen.

Flera av namnen i materialet från Gräsgårds 
socken är etymologiskt svåranalyserade. Det finns 
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ett namn som är nedtecknat på olika sätt: Dröck-
brunn, Dröppbrunn och Dröttbrunn (Solberga 
1960 och 2015). Det är en brunn som har givit 
namn till åkrarna. Enligt en sagesperson betyder 
namnet ’dryckesbrunn’. Hästarna och även arbets-
folket drack vatten här. Det var noga att hästarna 
inte fick komma för nära, så att de kunde  förorena 
vattnet med sin avföring. 2015 finns en grävd 
damm och en åker som kallas Dammen i närheten. 

Uppkallelsenamn är en särskild namntyp som 
innebär att man återanvänder kända namn på nya 
områden. Här förekommer till exempel Gaza-
remsan (1960 och 2015) och Gazaängen (1960) 
i Össby som är uppkallade efter Gazaremsan i 
Palestina. Namnet tillkom i samband med en 
granntvist om denna åker. Om hårda villkor ta-
lar Pina(n) i Kyrkby och Kvinnsgröta (1960 och 
2015) medan Brötåkern (Mellstaby 1960) även kan 
syfta på nyligen uppbruten åkermark. Bakgrunden 
till namnet Kastängen (Mellstaby 2015) är, enligt 
sagespersonen, att djur som betade där ”kastade”, 
det vill säga fick missfall. Det kan vara en växt som 
framkallade missfall eller att djuren blev skrämda 
(åkern är belägen nära skjutbanan). Ett exempel på 
att ägonamn har förändrats sedan 1960 är Skjutba-
nan (syftar på två områden) och 4-tunnlandsbiten 
som 2015 kallas Kastängen, Skjutbanan och Där 
söder, se figur 40. 

I Össby finns namnet Kåsen (1960). Kåsen är 
belägen precis vid Östersjöns strand. Här fanns 
tidigare en vårdkase som tändes för att varna  båtar 
före fyrarnas tid. I Eketorp fanns en järnvägs-
station, som lades ner 1962, och i Össby, som 
gränsar till Eketorp, finns 1960 ägonamnen Norr 
om stationen och Söder om stationen. 2015 har de 
ersatts med  Släten och Stationsåkern. I Solberga 
finns 1960 även Stationsavrösten. I Solberga finns 
1960 och 2015 Hå(c)khagen och Hå(c)klotten. En 
teori framförd av en informant är att det är ett 
soldatnamn som ligger till grund för Hå(c)k-nam-
nen, det har dock inte varit möjligt inom detta 
projekt att kontrollera om så är fallet. I Össby 
(1960 och 2015) finns Nihagen, ett namn som 
saknar förklaring.

17. Ägonamnen i byarna Torp och Ullevi dokumenterades av hembygdsföreningen 2003. Dessa namn ingår inte i analysen 
men finns inlagda i GIS-kartan som är sökbar på www.isof.se/ölandskartan.

5.4.2 Gårdby
I Gårdby socken finns sex byar men ägonamn 
finns enbart dokumenterade tre av byarna: Gård-
by, Smedsgärde och Övre Ålebäck.17 92 namn finns 
dokumenterade från 1960 och 112 namn från 2015.

Namnkonstruktioner i Gårdby socken  uppvisar 
ett konstant mönster, förändringarna överstiger 
inte 5 procent i någon av grupperna enledade, två-
ledade eller huvudledslösa. I Gårdby socken finns 
inga ägonamn som saknar huvudled, vilket avviker 
från resultatet i det undersökta världsarvsområdet.

De mest frekventa huvudledselementen var 
1960 horva, lott och mosse och 2015 lott, horva 
och sand. Huvudledselementet gärde saknas helt i 
Gårdby.

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Väderstreck är den vanligast förekommande både 
1960 och 2015. Den ingår i omkring 25 procent 
av namnen under båda perioderna. Den näst van-
ligaste kategorin är Markslag/Jordart som har 
ökat med 20 procentenheter, och därefter Person-
namn som har ökat med 7 procentenheter under 
 perioden.

Själhorvan (Övre Ålebäck 1960 och 2015) kopp-
las till att Skälhorvorna (stavning såsom återgiven 
i Hallberg 1985 s. 103) är belägna vid skälet ’grän-
sen’ mellan Ålebäck och Bläsinge (Hallberg 1985). 
Ett intressant ägonamn i Gårdby är Hummelkärr 
(Gårdby 1960 och 2015). Marken är sank och en-
ligt de intervjuade sagespersonerna kan namnet 
ha med humlor att göra, inte med humleodling. 
 Fätorka (Gårdby 1960), figur 41, kan syfta på torr 
jord medan Gröthorvan (Övre Ålebäck 1960 och 
2015), figur 42, enligt en sagesperson har sitt ur-

Figur 40. Namnförändringar i Mellstaby. Namn från 
1960 är markerade med rosa punkt och namn från 
2015 med blå punkt.
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sprung i gryt i betydelsen ’hus’ men kan också vara 
ett berömmande namn, det vill säga avse en bördig 
åker.

5.4.3 Hulterstad
I Hulterstads socken finns fem byar och ägonamn 
är dokumenterade i fyra av byarna: Alby, Göss-
lunda, Hulterstad och Skärlöv. 159 namn finns 
dokumenterade 1960 och 206 år 2015.

Namnkonstruktioner i Hulterstad uppvisar 
ett särdeles konstant mönster, förändringarna 
över stiger inte 1 procent i någon kategori i den 
strukturella analysen. Enledade namn utgör  cirka 
en tredjedel av namnen och tvåledade med enkel 
huvud led utgör nästan resten av namnen både 1960 
och 2015. Endast 1 procent utgörs av tvåledade 
namn med sammansatt huvudled eller namn som 
 saknar huvudled. I Hulterstads socken är jale/ale 
det vanligaste huvudledselementet, följt av  horva, 
lott och klap(p)e. Formen ale finns endast i Alby 
och Gösslunda, exempelvis Norralet, Kvinnebyalet 
och Nyalet. Huvudledselementet klap(p)e finns 
i Alby och Skärlöv. Namnet Lotten förekommer 
frekvent utan bestämningsled, namnet finns i alla 
byar i Hulterstads socken utom Gösslunda. Även 
avrösning förekommer som huvudleds element i 
Hulterstads socken.

Den semantiska analysen visar att  kategorin 
Väderstreck är mest frekvent både 1960 och 

2015 därefter följer Personnamn, båda med drygt 
10  procent av namnen. Bebyggelsenamn utgör 
något under 10 procent, vilket är en ovanligt stor 
andel i jämförelse med hela materialet. Huvudleds-
elementen ale, jale och jarle saknar helt representa-
tion i den semantiska kategorin Personnamn, här 
dominerar istället kategorierna Bebyggelsenamn 
och Väderstreck.

Två namn från Hulterstads socken, Fläskhagen 
och Nöjet (1960 och 2015 Skärlöv), figur 43, är tro-
ligen utslag av namngivarnas ironi över platsens 
förutsättningar. De är båda belägna i alvarkanten, 
där det rimligtvis var skarp jord och inte så god 
jordmån.

Exempel på uppkallelsenamn är Kapernaum 
och Kollorado (Hulterstad 1960 och 2015). I Göss-
lunda finns flera platser med namn som  innehåller 
 namnet Källåkern: Källåkern, Nedre käll åkern 
och Stålkällåkern. Bakgrunden till  namnet Stål-
källåkern är att åkern ägdes av en man som 
 kallades Stål för att han var så stark. I Gösslunda 
finns också Tranlänna, som berättar om fågelrike-
domen och i Skärlöv finns Gåskärr. Enligt upp-
teckningen uppstod namnet Handlarhaget (1960 
och 2015 Hulterstad) i samband med en reglering 
av en skuld där handlaren fick överta åkern som 
betalning. Trätänga (1960 och 2015) i Hulterstad 
ligger på gränsen mot Triberga; möjligen är det en 
gränstvist som ligger bakom namnet. I Hulterstad 
finns Vålbötet (1960 och 2015), som ursprungligen 

Figur 41. Fätorka, Nedre Ålebäck, Gårdby socken i 
maj 2019.

Figur 42. Gröthorva med Mossen i bakgrunden, 
 Nedre Ålebäck, Gårdby socken i maj 2019.
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åsyftar en gammal vårdkase (vålböte på öländska); 
på platsen tänds numera valborgsmässoelden den 
30 april. Kampellet (eller Kamphället som är en 
 variant som förekommer i materialet) finns i Skär-
löv men också i Segerstads socken som gränsar till 
Skärlöv, se figur 44. Ursprunget kan vara kampe 
med betydelsen ’gärdesvaktare’ (OSDs). Öland var 
en kunglig djurgårdsinrättning fram till 1801 och 
det behövdes arbetskraft som vaktade åkrarna från 
hjortar och andra djur som fick härja fritt på ön. 

Väktarna kallades på öländska för kampar (Vik-
strand 2007 s. 8). I Glömminge socken finns ett 
Kampäng och i Torslunda finns Kampbacke. Bland 
ägonamnen dokumenterade i detta projekt finns 
endast belägg med bestämningsleden Kamp- i 
Hulterstads och Segerstads socknar. I Mörbylånga 
socken finns Vakterängen.

I Hulterstads by finns namnen Ronghorva och 
Vinja. Namnen är svåra att härleda. Vinja är be-
läget nordväst om kyrkan, se figur 45. Det finns 

Figur 43. Nöjet, Skärlöv, Hul-
terstads socken i maj 2019.

Figur 44. Kampellet/Kamp hället 
på gränsen mellan Hulterstads 
och Segerstads socknar. Namn 
från 1960 är markerade med 
rosa punkt och namn från 2015 
med blå punkt.
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dialektala belägg från Småland (OSDs) där vin, 
vinja kan betyda ’snål, gnällig’. Det finns ett be-
lägg som tar upp ’snål gräsväxt’ som en betydelse. 
Åkrar med namnet Ronghorva (också uppteck-
nat som Rånghorva) är belägna längs Sjögatan i 
Hulter stads by, se figur 46. Enligt Hellquist (1980 
s. 865) kan rång betyda ’avhuggen stam o dyl’. Tor-
sund (1949 s. 151) menar att rong kan syfta på en 
krokig äga. Ytterligare en tolkning är att adjektivet 
vrång har tappat sitt initiala v- och utvecklats till 
rång, jämför Vrångrummet i Algutsrums socken 
(Bengts dotter 1996 s. 43).

5.4.4 Mörbylånga
I Mörbylånga socken finns sex byar: Bengtstorp, 
Beteby, Mörbylånga kyrkby, Norra Bårby, Risinge 
och Södra Bårby. Det finns dokumentation om ägo-
namn från alla byar men från några av dem bara ett 
fåtal namn. I Mörbylånga socken är 149 namn do-
kumenterade från 1960 och 60 från 2015.  Antalet 
dokumenterade ägonamn från 2015 är mindre 
än hälften jämfört med 1960, vilket gör att jäm-
förelsen mellan åren haltar.  Namnkonstruktioner 
i Mörbylånga socken har förändrats mellan de 

Figur 45. Vinja, Hulterstad, 
 Hulterstads socken i maj 2019.

Figur 46. Ronghorva, Hulterstad, 
Hulterstads  socken i maj 2019.
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under sökta åren. Ägonamn som saknar huvudled 
har ökat under perioden medan enledade namn 
har minskat. Ungefär hälften av ägonamnen är 
tvåledade namn med enkel huvudled både 1960 
och 2015.

Det vanligaste huvudledselementet i Mörby-
långa socken både 1960 och 2015 är lott med 
knappt 20 procent av namnen, följt av mark. 
Därefter följer mosse 2015 och 1960 bit. Flera av 
lott-namnen är enledade, alltså Lotten. 20  procent 
av namnen 2015 utgörs av namn som saknar 
huvud led. 1960 saknade 2 procent av namnen 
huvudled. 2015 har andelen namn som innehåller 
-bit ökat från 2 till 12 procent sedan 1960, men 
förändringen baseras på få namn, bara 3 av 149 
namn år 1960 och 7 av 60 namn år 2015.

Rösslösjäret (Risinge 1960) är 2015 dokumente-
rat som Rösslösajarlet (figur 47). Det är det enda 
namnet med gärde som finns i Mörbylånga  socken.

I Mörbylånga finns några namn med avrösning: 
Avrösningen (Mörbylånga kyrkby 1960 och 2015), 
Stomavrösningen och Prästavrösningen (Mörby-
långa kyrkby 1960). Dessa åkrar gränsar till åkrar 
med namn med avrösning i Resmo socken.

De vanligaste semantiska kategorierna i det 
under sökta materialet i Mörbylånga är 1960 och 
2015 Väderstreck, Personnamn och Markslag/
Jordart i nämnd ordning. Personnamn ingår i 40 
procent av namnen 2015. Att det är en sådan stor 
andel beror på att namnet Kullmans (Mörby långa 

kyrkby 2015) är nedtecknat för nio åkrar, som är 
spridda i socken. De ersätter namnen Präst lotten, 
Syrkulla, Kyrkängen, Rosengård, Vakterängen, 
 Marken, Stomlotten 1, Stomlotten 2 och Stomlotten 
3 som är dokumenterade 1960.

Ägonamn innehållande yrkesbeteckningar är 
inte helt ovanliga, till exempel Smedhorvan, men 
moderna yrken som rörmokare är inte lika vanliga. 
I Mörbylånga kyrkby finns dock Tommyläckbiten 
(2015). Visserligen innehåller inte namnet någon 
yrkesbeteckning men ett binamn givet efter per-
sonens yrkestillhörighet. Här finns också Bakom 
Stigbagares, Vakterängen och Bryggarlotten (1960). 
Hörsamlotten (Södra Bårby 1960) innehåller ett 
soldat namn. Norra och Södra Trälhorvan (Risinge 
1960) syftar väl på att jorden är svårbrukad. Gull-
backen (Södra Bårby 1960 och 2015) kan berätta 
om guldfynd på platsen eller är ett berömmande 
namn. Namnet Borromen (Södra Bårby 1960 och 
2015) finns även i Segerstads socken. Borrum finns 
nämnt i Linnés öländska resa från 1741 som ett 
fält i en lund där ungdomar samlades för att dansa 
och leka. Namnet är bildat av borg och rum (se vi-
dare Vikstrand, 2007 s. 114). Åkern ligger nedan-
för Bårby borg. Rosengård (Mörbylånga kyrkby 
1960) och Tjocktörn (Beteby 1960) ger motsatta 
bilder: vårdad trädgård och tät vegetation.  Syrkulla 
(Bengtstorp, Mörbylånga kyrkby och Norra  Bårby, 
1960) är ett ägonamn som även finns i  Resmo 
socken.

Figur 47. Rösslösajarlet (belagt 
2015), kallat Rösslösajäret 
1960, Risinge, Mörbylånga 
socken i maj 2019. Byn Rösslö-
sa skymtar i bakgrunden.
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5.4.5 Resmo
I Resmo socken finns dokumentation av ägonamn 
från samtliga fem byar: Gynge, Kleva, Lilla Frö, 
Mysinge och Resmo. 291 namn finns dokumente-
rade 1960 och 243 år 2015.  Namnkonstruktioner 
i Resmo socken uppvisar stora förändringar, efter-
som de överstiger 15 procentenheter både bland en-
ledade namn och tvåledade namn med samman-
satta huvudleder. Namn som saknar huvud led 
förekommer i stort sett inte. De enledade namnen 
har minskat kraftigt medan tvåledade namn har 
ökat. Ungefär hälften av namnen är tvåledade med 
enkel huvudled både 1960 och 2015. Den andra 
hälften är enledade 1960, medan en fjärdedel var 
enledade och en fjärdedel tvåledade med samman-
satt huvudled 2015. 

De tre mest frekventa huvudledselementen i 
Resmo socken är hage, lott och mosse både 1960 
och 2015. Huvudledselementet hage förekommer 
i kombination med bestämningslederna Berg-, 
Back- och Malm-. Huvudledselementen teg och 
rud finns i namnen Långteg (Lilla Frö 1960 och 
2015) och Mellanrud (Lilla Frö 1960 och 2015). 
De är vanliga huvudleder i övriga Sverige (se 
Natur namnsregistret i OAU (OAUn)) men i de 
undersökta socknarna i världsarvet  Södra Ölands 
odlingslandskap är det endast i Resmo socken 
som dessa huvudleder förekommer. Nyalet ( Resmo 
1960 och 2015) är troligtvis det enda namnet 
med huvud ledselementet gärde som förekommer 
i  Resmo socken. Dock säger sagespersonen i in-
tervjun 2017 att namnet troligtvis betyder ale ’en 
dunge med alar’. Huvudledselementet horva ingår 
endast i 2 procent av namnen 1960, men saknas 
helt 2015.

Namn innehållande de semantiska  kategorierna 
Väderstreck, Markslag/Jordart och Läge är i nämnd 
ordning de vanligaste i Resmo socken 1960. 2015 
är kategorierna Personnamn, Väderstreck och 
Markslag/Jordart i nämnd ordning vanliga. Det 
mest anmärkningsvärda är att andelen namn som 
innehåller Personnamn har ökat från 3 procent 
1960 till 44 procent 2015. Anledningen är i första 
hand att flera brukare 2015 använder förra bru-
karens förnamn eller efternamn vid namngivning 
av åkrarna. 1960 finns det fyra Långåker, 2015 
finns inget belägg för enbart Långåker. Några av 
dessa åkrar kallas nu Göte långåker, Bo långåker (se 

Diskussion avsnitt 6). Kategorin Markslag/Jordart 
ingår i en stor andel av namnen, 17 procent 1960 
och 12 procent 2015.

Resmo socken ligger på västra  landborgskanten, 
där landborgen är brant. Om detta vittnar  flera 
namn, ett modernt exempel är Pulkabacken ( Kleva 
2015), andra är Berget (Resmo 1960 och 2015), 
Berghagen (Gynge och Lilla Frö 1960 och 2015) och 
Bergredden (Kleva 1960).  Sparrishorvan ( Resmo 
1960), Potatisåkern (Resmo 2015),  Löklandet och 
Senapslandet (Kleva 1960) berättar om olika grödor 
som har odlats. Nöthagen (Gynge 2015) antyder att 
det funnits eller finns hasselnötter där. Knopphor-
van (Mysinge 1960 och 2015) kan ha med växtlig-
het att göra, eller möjligen ligger ett personnamn 
bakom ägonamnet. Ljungen (Lilla Frö 1960 och 
2015), Törnspjäll (Lilla Frö 1960) och Tuvåkern 
(Gynge 1960 och 2015) beskriver växtlighet medan 
Mossgruset (Lilla Frö och Resmo 1960 och 2015) 
beskriver markbeskaffenhet.

Att Resmo socken ligger i den bördiga Mörby-
långadalen, visar namnet Svartmyllan (Resmo 
1960 och 2015). Ursprunget för Ruda (Resmo 
1960 och 2015) och Mellanrud (Lilla Frö 1960 och 
2015) är troligen substantivet ruda ’till odling upp-
höjd mark’ som är vanligt längs Östersjö kusten 
och levande i dialekten i till exempel Uppland. 
Syrkulla (Mysinge 1960 och 2015), se figur 48, 
finns även i Mörbylånga socken. I dokumenta-
tionen från Resmo finns en möjlig förklaring till 
namnet: ”Blött förr. Lågt ph? Söder?”. Namnet hör 
troligen samman med sur mark, så kallad syrsand. 

Figur 48. Syrkulla, Norra Bårby, Mörbylånga socken 
i maj 2019.
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Sjukhustomten (Mysinge 1960) låg ”granne med 
tidigare epidemistuga”, enligt  dokumentationen. 
Remonthagen (Gynge 1960) berättar att det  föddes 
upp remonthästar, det vill säga hästar som var 
anskaffade till krigstjänst och fanns på gården till 
dess att deras utbildning var avslutad. 

5.4.6 Sandby
I Sandby socken finns elva byar och ägonamn är 
dokumenterade i åtta: Nedre Ålebäck, Norra  Näsby, 
Norra Sandby, Sandbäck, Skarpa Alby, Södra 
 Näsby, Södra Sandby och Åby. 411 namn finns 
dokumenterade 1960 och 405 år 2015.18

Namnkonstruktioner i Sandby socken upp-
visar ett fast mönster, förändringarna överstiger 
inte 5 procent i den strukturella analysen. Cirka 
60 procent av namnen utgörs av tvåledade namn 
med enkel huvudled 1960 och 2015, bara några 
få procent utgörs av namn som saknar huvudled.

De vanligaste huvudledselementen var 1960 
och 2015 lott, horva och äng.  Huvudledselementet 
gärde/jarle finns i varianten jale/jaalt i Sandby 
socken. Den förekommer både 1960 och 2015 med 
några procent av huvudledselementen. Huvudleds-
elementet avrösning finns dokumenterad både 
1960 och 2015 i Norra Näsby, Skarpa Alby och 
2015 i Åby.

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Väderstreck är den vanligaste kategorin både 1960 
och 2015, cirka 25 procent av namnen innehåller 
Väderstreck. Kategorin Personnamn har fördubb-
lats från 7 till 14 procent av namnen. Ägonamn 
innehållande kategorierna Läge och Markslag/
Jordart utgör cirka 5 procent vardera av namnen 
både 1960 och 2015. En liten förskjutning mot 
kate gorin Markslag/Jordart (sand) kan skönjas 
2015. Namn i kategorin Räkneord återfinns i cirka 
3 procent av ägonamnen. Det är namn som Fem-
åker, Östra fyrtunnlandsbiten, Sextondelen, Östra 
åttondelen, Tvåtunnlandsbiten.

I Sandby socken finns uppkallelsenamnen 
 Arabien (Norra Sandby 1960 och 2015) och 
 Sibirien (Nedre Ålebäck och Norra Näsby 1960 
och 2015). Namnet Sakristian (Åby 1960 och 
2016) har troligen uppstått efter sin likhet med 

18. Ägonamnen i byarna Södra Sandby och Skarpa Alby är dokumenterade av hembygdsföreningen 2003 respektive 2006. 
Dessa namn ingår inte i analysen men finns inlagda i GIS-kartan som är sökbar på isof.se/ölandskartan.

en sakristia, se figur 49. Namnet Rumpan (Norra 
Sandby 1960 och 2015) syftar på att området lig-
ger i slutet av ett huvudområde.

Namn som berättar om svåra förhållanden är 
Tiggarbiten (Åby 1960 och 2015),  Drängsprängaren 
(Norra Sandby 2015) och Trälstycket (Norra Sand-
by 1960). Skarpan (Skarpa Alby och Åby 1960 och 
2015) är bildat till adjektivet skarp som betyder 
’torr, ofruktbar’ och Klappa (Norra  Näsby 1960 
och 2015) syftar på att åkern är stenig.  Kålängen, 
Lusern horvan (Södra Näsby 1960 och 2015), Rov-
horva (Södra Näsby 1960 och 2015) och 
Malörtshorvan (Skarpa Alby 2015) är exempel på 
kategorin Växter som bestämningsled.

Frösåker (Åby 1960 och 2015) och Viåker ( Norra 
Sandby 1960 och 2015) kan vara riktigt gamla 
namn. Bestämningsleden Frös- kan härröra från 
guden Frö, i grannsocknen Stenåsa socken finns 
byn Frösslunda vars namn innehåller detta guda-
namn. Vikstrand (2007 s. 157) nämner också 
Frösåker i Gårdby socken i samband med sin ut-
redning av ortnamnet Frösslunda. Vi tolkas som 
’helig plats, offerplats’(se Hellquist, 1980 s. 1337).

Den runda formen på åkern kan ha givit namn 
till Trinta (Norra Näsby 1960 och 2015) enligt in-
tervju med sagespersoner. Långtöja (Norra Näsby 

Figur 49. Sakristian, Åby, Sandby socken i septem-
ber 2018.
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1960 och 2015) har enligt  sagespersonerna med ver-
bet töja ’dra’ att göra, dialektalt: ”oxa sto å töjed”. 
Åkern Gnöst (Norra Näsby 1960 och 2015) är belä-
gen på en strandremsa där det går ut ett rev. Ordet 
är ljudhärmande och kommer enligt sagespersonen 
från gnås som betyder ’brusa’. ”När sjön gnåås, då 
e de oväde i faggra”, är ett gammalt talesätt, enligt 
sagespersonen i intervju i november 2017.

5.4.7 Segerstad
I Segerstads socken finns sex byar och ägonamn 
är dokumenterade i fem: Mellby, Nedra Segerstad, 
Seby, Träby och Övra Segerstad. 160 namn finns 
dokumenterade 1960 och 181 år 2015.

Namnkonstruktioner i Segerstads socken upp-
visar förändringar mellan de undersökta perio-
derna. Förändringarna mellan 1960 och 2015 
överstiger 5 procent i samtliga kategorier i den 
strukturella analysen. Det är en tydlig förskjutning 
från enledade namn och tvåledade namn med en-
kel huvudled till tvåledade namn med sammansatt 
huvudled och namn som saknar huvudled. Det 
föränderliga mönstret avviker från de nordliga 
socknarna på östra sidan. Enkel huvudled har här 
ersatts av sammansatt huvudled i samband med 
ägarskifte (då den förre ägarens namn eller gård 
har lagts till). Några exempel från Övra Seger-
stad: Sundbergården skarpan, Tea skarpan, Oskars 
 skarpa, Oskars norra skarpa.

Huvudledselementet åker ingår i nästan 15 pro-

cent av ägonamnen både 1960 och 2015. 1960 är 
hage det näst vanligaste huvudledselementet följt 
av äng. 2015 är det näst vanligaste huvudledsele-
mentet horva. Andelen namn med horva har ökat 
med 4 procentenheter under perioden. Det är van-
ligare att ägonamnen saknar huvudled än tidigare 
och dessa namn är till och med fler än de namn 
som slutar på mark, äng och kulla. I Segerstads 
socken finns det många olika huvudledselement 
representerade, fler än i andra socknar: borrom, 
brink, bunke, kulla och skarpa är några exempel. 
Huvudledselementet avrösning förekommer inte i 
Segerstad. 

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Personnamn är den överlägset vanligast förekom-
mande i ägonamnen både 1960 och 2015. Redan 
1960 utgör kategorin Personnamn 30 procent av 
ägonamnen, 2015 har kategorin fördubblats till 
60 procent av namnen. Exemplen på namn med 
skarpa ovan ger också förklaringen till förskjut-
ningen av namnstrukturen, ett personnamn är 
2015 tillagt före den kortare formen med enledad 
huvudled eller tvåledad med sammansatt huvud-
led. 30 procent av ägonamnen 2015 utgörs av kate-
gorin Väderstreck, jämfört med 23 procent 1960. 
Kategorin Anläggning, som i till exempel namn 
på Borg-, Hamn-, Fyr-, är den tredje vanligaste 
bestämningsleden i Segerstads socken, Borghagen 
(figur 50) är ett exempel.

Ägonamnet Viggen (Träby 1960) har troligen 
med den kantiga formen att göra, enligt SAOB be-

Figur 50. Borghagen vid Träby 
borg, Träby, Segerstads socken 
i juli 2018.
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tyder vigg bland annat ’kil, blixt’. Söder om  Viggen 
finns Fyrkanten som också beskriver formen på 
åkern. Observera att namnen från 1960: Tokhagen, 
Viggen och Fyrkanten 2015 är ändrade till Västra 
biten, se figur 51. 

Namnet Undantagsbiten (Mellby 1960) pekar 
ut en åker som troligtvis den äldre generationen 
vid ett generationsskifte fick att leva av. I avsnittet 
om Hulterstads socken (5.4.3) utreds bakgrunden 
till namnet Kampellet. Namnet Kampellet finns 
även i Segerstads socken, se figur 52.

Mansborg (Seby 1960 och 2015), figur 53, är 
beläget vid Östersjön. Enligt sagespersonen är det 
en gammal malmbebyggelse, där det för länge 
 sedan bodde fiskare och därför borde namnet vara 
*Malmsborg.

5.4.8 Smedby
I Smedby socken finns sju byar och ägonamn är 
dokumenterade i fem: Alvlösa, Hammarby,  Klinta, 
Nedre Västerstad och Stora Smedby. 117 namn 
finns dokumenterade 1960 och 83 år 2015.

Namnkonstruktioner i Smedby socken upp-
visar inga större förändringar, de överstiger inte 
5  procentenheter i den strukturella analysen. 
Namn som saknar huvudled har ökat under perio-
den. Två tredjedelar av namnen är tvåledade med 
enkel huvudled både 1960 och 2015. De enledade 
ägonamnen har minskat med 5 procentenheter 
från 21 till 16 procent under perioden. 

Det vanligaste huvudledselementet både 1960 
och 2015 är horva; andelen horva-namn har dock 
minskat. Därefter följer mark och gärde (gärde- 
namnen skrivna som gärde, inte jale). I Smedby 
socken finns inga ägonamn med lott eller avrösning 
som huvudledselement.

De vanligaste semantiska kategorierna i det 

undersökta materialet i Smedby socken 1960 och 
2015 är Väderstreck, Personnamn och Markslag/
Jordart. Väderstreck är den största kategorin både 
1960 och 2015 och har under perioden ökat med 
10 procentenheter, från 23 till 33 procent.

I Smedby socken finns två uppkallelsenamn 
Sibirien (Alvlösa 1960) och Turkiet (Stora Smedby 
1960 och 2015). Sibirien är beläget vid gränsen till 
Kastlösa socken. En möjlig bakgrund kan vara att 
åkern låg långt bort från byn. Fallå (Stora Smedby 
1960 och 2015) bör härledas utifrån  höjdskillnaden 
mellan åkrarna, eftersom åkern ligger i en backe 
som sluttar, se figur 54. Ägorna som omger Fallå 

Figur 52. Kampellet, Mellby, Segerstads socken i maj 
2019.

Figur 53. Mansborg, Seby,  Segerstads socken i juli 
2018.

Figur 51. Åkrarna 
Viggen, Fyrkanten och 
 Tokhagen i Träby 1960, 
Segerstads socken, har 
2015 blivit åkern Västra 
biten. Namn från 1960 
är markerade med rosa 
punkt och namn från 
2015 med blå punkt.
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bär namn som Höjden västra, Smedby hög och Kull-
horvan, samtliga syftar på högre terräng. Sydväst 
om Fallå ligger Prästflaten, vars namn beskriver en 
platt åker, se åkrarnas placering i figur 55.

Ägonamn som innehåller kvinnonamn är ovan-
liga i materialet. I Smedby socken finns några:  Syster 
Signes horva (Stora Smedby 1960),  Sisshorvan och 
Ruthorvan (Alvlösa 1960). Rut och Siss är kvinno-
namn men bestämningsleden Rut- kan också vara 
en beskrivning av formen på åkern. I analysen har 
jag tolkat det som innehållande ett kvinnonamn. 
Ruthorvan och Sisshorvan gränsar till varandra i 
byn Alvlösa.

19.  Namn dokumenterade i pilotprojektet 2013 ingår i analysen.

5.4.9 Stenåsa
I Stenåsa socken finns åtta byar men enbart i två av 
dem är ägonamn dokumenterade: Frösslunda och 
Norra Kvinneby. Det finns 102 namn dokumen-
terade från 1960 och 131 från år 2013 och 2015.19 

Namnkonstruktioner i Stenåsa uppvisar ett fast 
mönster. Förändringarna överstiger 5 procenten-
heter endast i den strukturella kategorin tvåledad 
konstruktion med enkel huvudled, vilken har 
minskat med 8 procentenheter mellan 1960 och 
2015. Kategorin namn som saknar huvudled utgör 
bara några få procent.

Det vanligaste huvudledselementet är lott med 
cirka 25 procent av samtliga namn 1960. 2015 är 
lott fortfarande den största kategorin men den har 
minskat till 18 procent. Under båda de undersök-
ta perioderna är horva, hag och sand de vanligaste 
huvudledselementen. I Stenåsa socken finns namn 
med gärde i såväl varianten gärde som jarle/jale.

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Väderstreck är vanligast 1960, 25 procent av nam-
nen innehåller denna. 2015 har kategorin minskat 
till 10 procent av namnen. Kategorin Personnamn 
är näst vanligast både 1960 och 2015, och därefter 
följer kategorin Markslag/Jordart. De ingår i drygt 
10 procent av namnen vardera.

Skarpenås (Frösslunda 1960) och Snålgärdet 
(Norra Kvinneby 1960 och 2015) berättar om 

Figur 54. Fallå, Smedby, Smed-
by socken i maj 2019, fotografe-
rad från Smedby hög.

Figur 55. Fallå, Prästflaten och Höjden västra i Stora 
Smedby 1960. 
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 hårda odlingsförhållanden. Pil- i Pilhorvan (figur 
56) och Pilåkern (Norra Kvinneby 1960 och 2015) 
kan syfta på trädet pil, men det kan också vara 
fynd av pilspetsar i marken som har givit åkrarna 
namn. Norra Kvinneby är grannby med Sandby-
borg där en massaker inträffade ca 460 e.Kr. Det 
är inte otroligt att bönderna hittat pilspetsar i 

åkern, men förklaringen måste betraktas som en 
förklaringssägen.

Flöget (Norra Kvinneby 1960 och 2015) syftar 
på sandjorden, som lätt flyger iväg. Flajenrör (se  figur 
57) fick enligt sägnen sitt namn efter att en oxe 
hade slaktats vid stenröset. Holdar (2004 s. 339) 
återger en berättelse av ägaren Harry Johansson:

Figur 56. Pilhorvan med 
Pilängen i bakgrunden, Norra 
Kvinneby, Stenåsa socken i maj 
2019.

Figur 57. Flajenrör, Frösslunda, Stensåsa socken i maj 2019.
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När oxen var till hälften flådd, ”flajen”, tog 
 gubbarna kafferast med förfriskningar. När 
de kom tillbaka var oxen försvunnen. En av 
dem hade sett oxen försvinna in i röset. Sedan 
dess har det spökat vid Flajenrör. Så har min 
far Carl  Johansson berättat.

En annan historia där bakgrunden till Flajenrör är 
flöj ’flyga, rusa’, berättad av Sofia Andersson, finns 
nedtecknad av Lage Nilsson 1928:

I Frösslunda var det ett rör, som de kallar 
Flajjenrör. På Johanssons (ägor). De va en oxe, 
som gick där, å de tog hem den å slakted den, 
å när de sen hade skärt av bena, så flöj han opp 
å gick. Han gick ikring röret en hel sommar, 
men de har inte vatt på det här hundratalet 
utan e väl länge sen.  LUF M1254 s. 2

5.4.10 Södra Möckleby
I Södra Möckleby socken finns sju byar. I tre av 
dessa är ägonamn dokumenterade: Albrunna, 
Deger hamn och Gårdstorp. Det är få namn i do-
kumentationen, 67 namn 1960 och 48 år 2015, 
och de flesta är från byn Albrunna.

Namnens konstruktion i Södra Möckleby 
 socken har förändrats på ett sätt som avviker från 
andra socknar. I Södra Möckleby ökar andelen 
enledade namn medan namn med sammansatta 
huvudleder minskar. Det finns inget ägonamn 
vare sig 1960 eller 2015 som saknar huvudled. Det 
har skett en förskjutning från kategorin tvåledade 
med sammansatta huvudleder till enledade namn. 

Den vanligaste huvudleden 1960 och 2015 är 
lott, 1960 följd av äng och horva, 2015 följd av  gärde 
(i Södra Möckleby förkommer endast formerna 
gärde/gäre) och hage. Den  semantiska analysen vi-
sar att kate gorierna Väderstreck, Person namn och 
Bebyggelsenamn, i nämnd ordning, är de vanli-
gaste i Södra Möckleby socken 1960 och 2015.

Ett ägonamn som inte återfinns i någon annan 
socken är Ar(r)ängen (Albrunna 1960). Under ar-
betet i detta projekt har ingen förklaring givits och 
namnet förblir otolkat. Ordet birke (betyder enligt 
SAOB ’björke’) återfinns i Birket ( Albrunna 1960). 
Birk- finns också i Birklunsen (Stenåsa  socken 1960 
och 2015).

20. Namn dokumenterade i Ventlinge by i pilotprojektet 2013 ingår i analysen.
21. Detta är beskrivet i Bengtsdotter Katz 2014 (s. 39).

5.4.11 Ventlinge
I Ventlinge socken finns åtta byar och ägonamn är 
dokumenterade i fem: Lindby, Lunda, Mörbylilla, 
Seberneby och Ventlinge. 91 namn finns dokumen-
terade 1960 och 104 år 2013 och 2015.20

Namnkonstruktioner i Ventlinge socken uppvi-
sar förändringar mellan 1960 och 2015 som över-
stiger tio procent i två strukturella kategorier. Det 
är en tydlig förskjutning från kategorin tvåledade 
namn med enkel huvudled till namn som saknar 
huvudled. Enledade namn uppvisar en liten  ökning 
under perioden. Detta avviker från övriga socknar 
där en minskning av enledade namn är en vanlig 
trend. Det som sticker ut är  förskjutningen med 
cirka 25 procentenheter från tvåledade namn med 
enkel huvudled till namn som saknar  huvudled.

Ventlinge by ingick i pilotstudien som genom-
fördes initialt i detta projekt. Namnförändringarna 
har till stor del uppkommit på grund av ägarskifte 
eller utsocknes brukare av marken. I figur 58 visas 
hur Tokåkern (1960) kallas Valles nordost 2015 och 
Långåkern (1960) kallas Valles sydost 2015.21

Huvudledselementen i ägonamnen i Ventlinge 
socken har förändrats radikalt under perioden 

Figur 58. Tokåkern 1960 och Valles nordost 2015. 
Namn från 1960 är markerade med rosa punkt och 
namn från 2015 med blå punkt.
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1960 till 2015. 1960 är gärde/gäre den största kate-
gorin, följd av hage och horva. 2015 har andelen 
gärde/gäre och hage minskat men är fortfarande 
bland de vanligaste. Kategorin ägonamn som 
saknar huvud led, såsom Valles nordvästra (Vent-
linge), Lindby väster (Lindby) och Ventlinge sydväst 
(figur 59), har ökat kraftigt i Ventlinge socken, 
från knappt 10 procent 1960 till 36 procent 2015. 
Huvud leds elementen bit och lott finns överhuvud-
taget inte i Ventlinge socken, men däremot avrösta.

Den semantiska analysen visar att kategorin 
Väderstreck är vanligast i Ventlinge socken både 
1960 och 2015. Kategorin ingår i cirka 45 procent 
av namnen 2015 och knappt 30 procent 1960. 
Näst vanligast är kategorin Personnamn. 1960 
finns Personnamn i 20 procent av ägonamnen, 
jämfört med 30 procent 2015. Därefter återfinns 
2015 kategorin Bebyggelsenamn med 15 procent 
av ägonamnen i socknen. 2015 finns följande be-
byggelsenamn som bestämningsleder: Ekö, Kärra, 
Lindby, Lunda, Ventlinge och Össby. 1960 finns en-
dast ett ägonamn innehållande Bebyggelsenamn 
dokumenterat, Ventlingehagen (tillhörande gården 
Kristinelund i Ventlinge). Den mest framträdande 
namnförändringen i Ventlinge socken är att kon-
struktionen med personnamn eller bebyggelse-
namn sammansatt med väderstreck har ökat under 
perioden, exempelvis Ventlinge nordväst (Ventlinge 
2015).22

22. För vidare läsning se Bengtsdotter Katz 2014.

I byarna Ventlinge och Lindby (1960 och 2015) 
finns namnet Tokhagen på två hagar. Dessa hagar 
ligger i kanten av alvaret. Namnet  anspelar på 
ölandstok som är en vanlig växt på Stora  Alvaret. 
Likhetsnamn som Tarmen och Blindtarmen (Lind-
by 2015) är namn på smala åkerstycken. I Lindby 
finns Pinan 1960 som 2015 kallas Lindby öster men 
här finns också Solhagen 1960 som 2015  kallas 
Lindby sydost, se figur 60. Stolthet över nymodig-
heter som ståltråd för att stängsla med, kan vi ut-
läsa i namnet Ståltrådshagen (Ventlinge 1960).

5.4.12 Vickleby
I Vickleby socken finns fyra byar, men dokumen-
tation av ägonamn är endast utförd i en by, Karle-
vi. Det finns 15 namn dokumenterade från 1960 
och 37 från år 2015. Underlaget är alltså mycket 
litet och visar endast utvecklingen för två fastig-
heter i en by.

I Karlevi by överstiger förändringarna 5 procent 
endast för tvåledade namn med enkel huvudled. 
2015 är hälften av alla namn tvåledade med en-
kel huvudled. Det vanligaste huvudledselementet 
är lott. I Karlevi nämns ett gärde-namn Sjögärdet 
(1960 och 2015). Den semantiska analysen visar 
att de vanligaste semantiska kategorierna i Karlevi 
1960 och 2015 är Väderstreck, Personnamn och 
Räkneord i nämnd ordning.

Figur 59. Ventlinge sydväst 
(2015) tidigare kallat Gustens 
gärde (1960), Ventlinge, Vent-
linge socken i maj 2019.
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Knapekulle (2015) ligger i alvarkanten och det är 
möjligt att marken gav magra skördar. Oj lotten norr 
och Ojlotten söder (1960 och 2015) har ett dunkelt 
ursprung. På Öland förekom namnet Ojhorvan i 
Stora Hult, Algutsrum 1951 och 1995 (Bengtsdot-
ter 1996), men även där saknar namnet en förkla-
ring. I Karlevi finns också Hultet (1960 och 2015), 
som är en åker väster om väg 136, det är det enda 
belägget på huvudledselementet hult (som betyder 
’skog’) i materialet. I Karlevi finns många åkrar där 
ett räkneord ingår som i 4:an, 5:an, 7:an och 11:an.

5.5 Tre områden i världsarvet
Det går att urskilja tre områden i världsarvet ut-
ifrån de analyser som presenterats ovan,  hädanefter 
kallade Nordost, Söder och Nordväst, efter deras 
geografiska läge på ön, se figur 61. Vickleby och 
Södra Möckleby socknar har så få namn i doku-
mentationen att de utgår ur denna analys. Smed-
by socken kommenteras för sig i avsnitt 5.5.4, då 
 resultaten för Smedby socken inte stämmer in på 
de identifierade områdena.

5.5.1 Nordost
Socknarna i Nordost, det vill säga Gårdby, Sand-
by, Stenåsa och Hulterstad, uppvisar alla en kon-
tinuitet avseende namnstrukturen, det är endast 

Figur 60. Ägonamn i Lindby, 
Ventlinge  socken. Namn från 
1960 är markerade med rosa 
punkt och namn från 2015 med 
blå punkt.

Figur 61. Tre områden i världsarvet, Nordost, Nord-
väst och Söder.
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i gruppen tvåledade namn med enkel huvudled 
som förändringarna överstiger 5 procent mellan 
1960 och 2015. Namnen uppvisar också en liten 
förskjutning från enledade till tvåledade med 
sammansatta huvudleder eller namn som saknar 
huvudled.23

Huvudledselementet hag förekommer endast i 
socknarna i området Nordost. De vanligast före-
kommande huvudledselementen i området är 
horva och lott. Hulterstads socken avviker  något 
eftersom ale/jale (variantformer av gärde) är den 
vanligaste huvudleden i socknen. Socknarna 
Sandby, Stenåsa och Hulterstad är de enda sock-
narna i världsarvet där formerna jarle, jale, ale före-
kommer24.

De semantiska kategorierna Väderstreck och 
Personnamn är de mest frekventa i alla de tre om-
rådena. I Nordost är kategorin Markslag/Jordart 
frekvent i alla socknar utom Hulterstad, där kate-
gorin Bebyggelsenamn är den tredje vanligaste 
semantiska kategorin både 1960 och 2015.

5.5.2 Nordväst
Socknarna Resmo och Mörbylånga, här kallat 
Nordväst, uppvisar större förändringar än övriga 
socknar under perioden 1960 till 2015.

1960 är 47 respektive 40 procent av namnen 
i Resmo och Mörbylånga enledade, de minskar 
fram till 2015 med nästan 25 procentenheter i båda 
socknarna. Tvåledade namn med enkel huvud-
led utgör 42 respektive 50 procent av  namnen 
1960. I Resmo socken ökar tvåledade namn med 
samman satta huvudleder med 18 procentenheter, 
samma ökning sker i Mörbylånga socken för ägo-
namn som saknar huvudled.

I Resmo och Mörbylånga socknar finns det få 
horva-namn jämfört med övriga delar av världs-
arvet. Huvudlederna ale, gärde, jale och jarle finns 
med endast ett belägg vardera 1960 respektive 2015 
i båda socknarna. Huvudledselementet hag saknas 
helt. Namn som slutar på lott är vanligast.

Den semantiska analysen visar att socknarna i 
Nordväst uppvisar likheter med Nordost; katego-
rierna Väderstreck, Personnamn och Jordart är de 
vanligaste förekommande 1960 och 2015.

23. Här avviker Stenåsa socken något då enledade har ökat med 1 procent.
24. Utom ett fall i Resmo och ett i Mörbylånga socken.

5.5.3 Söder
Socknarna Segerstad, Gräsgård och Ventlinge ut-
gör den sydligaste delen av världsarvet (Ås  socken 
ingår inte i dokumentationen). De uppvisar 
gemen samma drag i ägonamnsbruket, både när 
det gäller namnens förändring under perioden 
och hur namnen är bildade. Ägonamnen i Söder 
uppvisar stora förändringar avseende namnens 
struktur. Huvudledslösa ägonamn ökar med cirka 
15 procentenheter och tvåledade namn med enkel 
huvudled minskar i samma omfattning.

I Söder återfinns huvudledselementet hage som 
ett av de tre vanligaste huvudledselementen 1960 
och 2015. Huvudledselementet hag förekommer 
inte. Ett frekvent huvudledselement är horva, 
det är dock mindre vanligt i Söder jämfört med 
Nordost. Huvudledselementet gärde förekommer, 
men inte i formerna jarle, jale eller ale.

De semantiska kategorierna Väderstreck och 
Personnamn är mest frekventa. Gemensam  tredje 
vanligaste kategori i Söder är Anläggning i alla 
socknarna 1960 och i Gräsgård och Segerstad 
2015, medan Bebyggelsenamn är den tredje van-
ligaste i Ventlinge 2015. Kategorin Anläggning 
förekommer inte som någon av de tre vanligaste 
kategorierna i någon annan socken än de tre i 
 söder. Exempel är Bastubiten, Evalds borgehage, 
Väster maskinhallen, Stationsåkern, Skjutbanan.

5.5.4 Smedby socken
Smedby socken är beläget på västra sidan men 
upp visar vad gäller struktur och strukturella för-
ändringar ett mönster som påminner om sock-
narna i Nordost. Även den semantiska analysen 
placerar Smedby bland de nordöstra socknarna. I 
Smedby socken är horva det vanligaste huvudleds-
elementet både 1960 och 2015, precis som i de 
nordöstra socknarna. Där emot finns inga doku-
menterade ägonamn där hag ingår. Till skillnad 
från socknarna i Nordost förekommer inte formen 
jarle, men däremot gärde. 
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6. Diskussion
Undersökningen försöker fånga i vilken mån, på 
vilket sätt och varför ägonamnsskicket har för-
ändrats mellan 1960 och 2015. De semantiska och 
strukturella analyserna som presenteras i kapitel 5 
diskuteras här ur olika aspekter.

6.1 Nordost, Nordväst och Söder
De strukturella och semantiska analyserna, samt 
analysen av huvudledselementen, har avgränsats till 
att jämföra socknar. Det går med hjälp av dessa att 
urskilja tre större geografiska områden i världsarvet, 
Nordost, Nordväst och Söder, inom vilka de ingå-
ende socknarna visar en likartad utveckling (se 5.5).

I Nordost är det exempelvis små förändringar 
i Hulterstads socken, medan namnbildningen i 
exem pelvis Resmo och Ventlinge socknar i Nordväst 
och Söder har uppvisat stora förändringar.  Analysen 
är inte utförd på bynivå, men skillnaderna där är 
sannolikt ännu större beroende på om gården har 
ägts inom familjen eller bytt ägare (jfr Ainiala 2000 
s. 34). Även i Hulterstads socken har gårdar slagits 
samman och bytt ägare men ägonamnens kontinui-
tet har ändå upprätthållits och namnbildningen är 
konstant under den undersökta perioden.

Förklaringar till att Nordost har en relativt 
oföränderlig namnstruktur, och även har huvud-
ledselement som skiljer sig från övriga socknar i 
världsarvet, kan vara att Nordost har varit mer 
traditionellt och mindre påverkat utifrån än fram-
för allt Nordväst (se Modéer 1946 s. 150). Alvaret 
har genom århundraden skapat denna gräns som 
bidragit till att öländskan i dessa socknar i större 

utsträckning är bevarad. Torsund (1949) konsta-
terar redan på 1920-talet att det i socknarna Sten-
åsa, Hulterstad och Segerstad talas mest utpräglad 
öländska av socknarna på södra Öland. På östra 
sidan, i Nordost, talas även idag utpräglad öländ-
ska jämfört med en mer utslätad i Nordväst.

Jordbruket i Nordost är inriktat på boskapssköt-
sel, där djuren gör bonden mer bunden till gården, 
och där fodret odlas lokalt, varför det inte behövs 
lika många kontakter utifrån som i områden på 
västra sidan med specialgrödor som jordgubbar och 
gurkor. Gårdarna på östra sidan var ofta mind re och 
där fanns inga gårdar med statar system. Den bör-
diga jorden i Mörbylångadalen har påverkat inrikt-
ningen av jordbruket i Nordväst mot växtodling, 
och därmed mot större jordbruks enheter. Struk-
turrationaliseringen av jordbruket började tidigare i 
Nordväst, redan  under tidigt 1900-tal slogs mindre 
jordbruks enheter samman, och åkrar lades ihop för 
att kunna brukas mer  rationellt. Dia lekten kan ha 
påverkats av att det kom arbetskraft från andra delar 
av Sverige, som arbetade på de större gårdarna på 
västra sidan av ön. Även närheten till fastlandet har 
påverkat dia lekten, vilket har fått till följd att den 
öländska dialekten har slätats ut under påverkan 
av småländska och även andra dialekter. Exempel-
vis finns huvudledselementen rud och teg endast i 
Resmo  socken. Dessa huvudledselement kan ha 
fått fotfäste genom kontakter med fastlandet. Ett 
exempel är odlingen av sockerbetorna i Mörbylånga 
som krävde mycket arbetskraft. Arbetskraften kom 
främst från södra Sverige och det är möjligt att in-
fluenser från fastlandet har påverkat namnbruket.
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6.2 Distansering
Undersökningens fokus ligger på förändringar i 
det insamlade materialet, alltså skillnader mellan 
1960 och 2015. Skälet till att 1960 är utgångsår är 
att den stora omvandlingen av svensk landsbygd 
började någon gång omkring 1960. Ett tydligt 
exempel på förändringarna är att de flesta gårdar 
på den tiden fortfarande hade en arbetshäst, även 
om traktorerna började bli vanliga. Antalet jord-
bruksenheter i byarna har minskat sedan 1960. 
Ett exempel är Ventlinge by, där det 1960 fanns 
sex gårdar, 2015 var fem gårdar sammanslagna och 
brukades av en bonde i byn, medan en gård var 
utarrenderad till en bonde i en annan socken (2018 
är även denna gård inköpt av bonden i Ventlinge). 

Jan Paul Strid (1999 s. 22) menar att ägonamn 
uppkommer när det finns behov av dem, när de 
bär en kommunikativ funktion. När strukturen 
ändras och färre personer är involverade i arbetet 
på gården, minskar behovet av kommunikation. 
De stora enheterna med stora maskiner och åkrar 
långt borta gör att närheten till jorden minskar, 
vilket tycks sätta spår i namnbildningen. I doku-
mentationen finns flera exempel på att ägonamn 
förändras i och med att avståndet mellan åker och 
brukare ökar. Två exempel får illustrera detta, 
Solhagen i Lindby (1960 Ventlinge socken) som 
2015 kallas för Lindby sydost och Rosengård (1960 
i Mörby långa socken), som 2015 kallas Kullmans. 

Namnbildningssättet med ägonamn som 
bildas av ett bebyggelsenamn och ett väderstreck 
 används bland annat av en bonde som arrenderar 
mycket mark i Ventlinge socken. I byarna Lindby, 
 Lunda och Ventlinge kallas åkrarna för: Lindby 
sydost, Lindby sydväst, Lindby väster, Lindby öster, 
Lunda norr, Lunda söder, Lunda östra, Ventlinge 

 nordvästra, Ventlinge norr, Ventlinge sydväst och 
Ventlinge söder. Detta avviker från det vanliga 
sättet att namnge ägor med bestämningsled från 
kategorin Bebyggelsenamn. Vanligen namnges 
ägor genom att namnet på en grannby används, 
till exempel Mellbyjalet (Hulterstads socken) som 
ligger i byn Skärlöv och gränsar till Mellby.

6.3 Frekventa huvudleds
element i världsarvet
I tabell 6 framgår att huvudledselementen lott 
och horva är element som ingår bland de vanli-
gaste endast på Öland. Huvudledselementet gärde 
finns inte med bland de vanligaste i Södra Ölands 
odlingslandskap, däremot är den frekvent i andra 
ägonamnsundersökningar.

Huvudledselementen hag och hage har  samma 
betydelse ’inhägnad plats’. I tabell 6 visas att huvud-
leden hage är en vanlig huvudled i Uppland (Pihl 
2014) liksom i Finland (Harling-Krank 1990). 
Huvudledselementet hage är bland de vanligaste 
såväl 1960 som 2015 i världsarvet Södra Ölands 
odlingslandskap och förekommer i alla socknar. 
Huvudledselementet hag finns det där emot endast 
belägg för i Nordost, där den är vanligt förekom-
mande. I Söder och Nordväst är däremot hage ett 
vanligt förekommande huvudledselement. Sages-
personen i Resmo 2017 associerar hage till en djur-
hage som ligger nära gården, exempelvis en kalv-
hage. Sagespersoner från Sandby socken i Nordost 
berättar att i deras barndom var hagen en del av 
det som vi idag skulle kalla för trädgården. I hagen 
växte blommor och grönsaker. Fruktträden växte i 
trädgården, som låg nedanför hagen. 

Att huvudledselementet hag endast  förekommer 

TABELL 6. De vanligaste huvudlederna eller huvudledslementen i olika 
 ägonamnsundersökningar

Falck- 
Kjällquist 
(1973): Västra 
Värmland

Hansson 
(1989): Östra 
Ingelstad  
i Skåne

Harling-Krank 
(1990): Svensk-
språkiga delen 
av Finland

Bengts dotter
(1996): 
 Algutsrum på 
Öland 

Pihl (2014): 
Väddö och 
 Almunge  
i Uppland

Bengtsdotter 
Katz (2019): 
Världsarvet 
Öland 1960

Bengtsdotter 
Katz (2019): 
Världsarvet 
Öland 2015

gärde åker åker horva vret lott lott
äng äng äng lott äng horva horva
åker bröt gärda åker hage hage hage
bråt vång hage bit kärr/hägnad äng åker
lycka stycke gärde mark äng
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i Nordost kan förklaras med att öländskan som  talas 
i Nordost ger olika innebörder i hag  respektive hage. 
I Nordost är hag betesmark och hage är en jordbit 
eller liten åker nära gården. Under perio den 1960 
till 2015 minskar andelen namn med hage utan 
bestämningsled med 15 procent enheter. Samtidigt 
ökar andelen namn med hag utan bestämningsled 
från 16 till 27 procentenheter. Ett helt omvänt 
förhållande alltså. Huvudleds elementet hag utgör 
ett undantag i materialet även eftersom andelen 
enledade namn minskar för alla huvudleds element 
utom hag under perioden 1960 och 2015. 

Huvudledselementet horva är ett för Öland 
 typiskt element. I jämförelsen mellan vanliga 
huvud leder i olika undersökningar (tabell 6) finns 
horva endast i undersökningen på Öland (Bengts-
dotter 1996). Dokumentationen i Södra Ölands 
odlingslandskap bekräftar att horva är ett vanligt 
huvud ledselement på Öland. Många ägonamn med 
horva uppvisar strukturellt en enhetlig uppbygg-
nad. Nästan 90 procent av  namnen med  horva, 
både 1960 och 2015, utgörs av tvåledade namn 
med enkel huvudled, exempelvis Adams horvan och 
Kornhorvan (Segerstads socken). Horvorna var från 
början små inhägnade åkrar (se avsnitt. 5.3.6). I 
samband med moderniseringen av jordbruket slogs 
de mindre åkrarna ofta samman till större. Det 
skulle ha kunnat påverka namn bruket på så sätt att 
horva-namnen försvann. Så tycks inte ha blivit fal-
let, eftersom huvudleds elementet horva finns kvar 
i samma omfattning. Bengtsdotter (1996) fann 
Soptippshorvan som visar att horva fortfarande i 
 modern tid är ett produktivt namnelement. Nam-
nen med horva är  vanligare i Nordost än i Nordväst 
och Söder såväl 1960 som 2015. En förklaring kan 
vara att socknarna i Nordväst är belägna i den bör-
diga Mörbylånga dalen, där åkrarna, med god jord-
mån med lera och stenfri jord, redan från början 
var större, och att huvudledselementet horva, med 
dess innebörd, inte passade som namn eller namn-
element. De horva-namn som förekommer i dessa 
socknar har namn som till exempel Alvarhorvan, 
vilket pekar på att det är åkrar med låg produktivi-
tet belägna i kanten av Stora Alvaret.

Huvudledselementet avrösning förekommer i sju 
av socknarna. De dokumenterade formerna skiljer 
sig åt. I materialet finns varianterna avrösning, av-
röst, avrösta och avrösten. Huvudleds elementet för-
kommer inte i två ledade namn med sammansatt 

huvudled, utan vanligen som enledade namn. De 
(få) bestämningsleder som finns är inom katego-
rierna Personnamn och Väderstreck. Namnen som 
innehåller avrösning är relativt unga, eftersom de 
troligen tillkom i samband med laga skiftet. Möj-
ligen kan det vara ett skäl till att de mest uppträder 
som enledade.

6.3.1 Varianter av 
 huvudledselementet gärde
Några undersökningar av huvudleden gärde med 
varianter har utförts i andra delar av Sverige och 
Norden (se tabell 6). Dokumentationen i Södra 
Ölands odlingslandskap visar dels att frekvensen 
av namn med huvudledselementet gärde varierar 
och dels att de olika formerna för gärde skiljer sig 
åt markant mellan socknarna. I Söder förekommer 
inte formen jaalt. I Nordväst finns två belägg på for-
merna ale och jarle. I Nordost  förekommer former-
na ale (enbart i Hulterstads socken), jaalt och jarle 
(utom i Gårdby socken). Hjalmar Lindroth (1925 
s. 219) uppger uttalet /jaal/ för en lång rad socknar 
mellan Föra och Ventlinge. Man kan jämföra med 
att Nils Torsund (1949) skriver att /jaalt/ är den ge-
nuint öländska formen för gärde (i bestämd form).

Normalt sett har en obetonad ändelsevokal  fallit 
i öländskan varvid den första vokalen fördubblats 
och fått ett tvåtoppigt uttal. Förbindelsen -rd- 
övergår som regel till så kallat tjockt l. Det har gett 
uttal som /jaal/ för gärde. (Om utvecklingen ä>a 
se Lindroth 1925 s. 213 ff., i sht. s. 218 f.) Former 
som ale och jarle visar dock att ändelsevokalen inte 
alltid har fallit. Bland bebyggelsenamnen finns 
två namn med gärde i Ventlinge socken. Det är 
Gamlegärde och Nygärde. Enligt Vikstrand (2007 
s. 190) etablerades gården Gamlegärde i  slutet 
av 1500- talet och övertog då ett ägonamn med 
 betydelsen ’det gamla åkergärdet’.

I belägg från 1916 uttalas  Gamlegärde        
medan det 1931 finns belägg för  uttalet 
(a.a.). Av detta framgår att huvudleden i Gamle-
gärde uttalades /jaal/ 1916 men inte 1931, då ett riks-
språksinfluerat uttal med slutljudande /d/ har upp-
tecknats. Även uttalet av gårdnamnet Smedsgärde i 
Gårdby socken har förändrats. 1915 uttalas det  

och 2007 i enlighet med riks-
språket (Vikstrand 2007 s. 88).

Att formerna ale, jaalt och jarle är levande en-
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dast i Nordost kan förklaras av hur gärde ut talas 
i de olika dialektområdena. I samtliga områden 
uttalas ett j-ljud i början av ordet. Den troligaste 
förklaringen är att ett ursprungligt jarle har stan-
dardiserats till ett riksspråkspåverkat gärde i områ-
dena Söder och Nordväst. Socknarna i Nordost har 
varit mer isolerade och i större utsträckning behållit 
dialektala drag och därmed även former som jaalt 
och jarle. Påverkan från fastlandet var störst i väster 
och söder, som vetter mot Kalmarsund, och det är 
här vi finner namn med gärde som stavas med g. I 
dessa socknar fanns också  större gårdar med arbets-
kraft och möjlig språkpåverkan från andra delar av 
Sverige. Det kan även vara så att riksspråksformer 
anses finare och har slagit ut den dialektala formen. 

Ny- som bestämningsled uppträder i stort sett 
endast i samband med namn som slutar på gärde, 
alltså inte vid jarle eller andra former av samma 
huvudledselement. En förklaring kan vara att be-
tydelsen av jarle inte kopplades till det riksspråk-
liga ordet gärde. När nya åkrar togs upp  kallades de 
gärde, kanske för att lantmätaren använde den riks-
språkliga formen i protokollet vid laga  skiftet eller 
för att det var på modet. Ett exem pel är protokollet 
från laga skiftet i Frösslunda 1840 (LMA 08-ste-51) 
där två åkrar skrivs Norra Ny gärdet och Södra Ny-
gärdet. I Resmo finns  Nyalet både 1960 och 2015. 
Förmodligen är  namnet bildat till huvudledsele-
mentet gärde, även om en sagesperson menar att det 
kan kopplas till ett ale i betydelsen ’ställe där det 
växer alar’,’aldunge’ (se SAOB), jämför Björket ’stäl-
le där det växer björkar’, ’björkdunge’. Sagesperso-
nen i Resmo socken, som intervjuades i november 
2017, känner inte till formerna ale och jarle, för 
honom är gärde den naturliga formen. En annan 
möjlighet är att  Nyalet har namngivits av någon 
brukare som hade formen ale i betydelsen ’gärde’ 
levande i sitt onomastikon. Den nuvarande bruka-
ren berättade att en åker som gränsar till Nyalet på 
1950-talet  kallades för Nyjäret. Sannolikt är det ett 
gärde-namn som ingår i Nyalet. Rösslösagäret/jarlet 
och Nyalet (figur 62) är de enda belägg med formen 
jarle eller ale utanför området Nordost.

De vanligaste semantiska kategorierna för 
samtliga namn med gärde är Bebyggelsenamn och 
Väder streck. Därefter följer Personnamn. De se-
mantiska kategorierna skiljer sig åt beroende på vil-
ken form av gärde som används. Namnen med ale, 
jaalt och jarle i Nordost saknar helt kategorin Per-

sonnamn enligt den semantiska analysen,  medan 
Personnamn är en vanlig kategori för namnen med 
gärde. En förklaring kan vara att Personnamn som 
kategori var mindre vanligt i det gamla jordbruks-
samhället, eftersom riksspråksformen gärde tycks 
vara yngre än de öländska formerna ale, jaalt och 
jarle. I Övra Segerstad 1789 (se  figur 3) finns inga 
ägonamn med Personnamn som bestämningsled. 
Eftersom gärdet var en gemensam angelägenhet för 
byn förknippades det inte med enskilda personer. 
Kombinationen personnamn och gärde var därför 
främmande för äldre namnbruk. I samband med 
att formen gärde introducerades kan namngivning 
med kategorin Personnamn har blivit vanligare. 
Om detta stämmer, vilket går att undersöka om 
vi jämför resultaten från 2015 och 1960 med de 
gamla skifteskartorna,  pekar det på att någon gång 
mellan  skifteskartornas upprättande och 2015 har 
människor som namngivit åkrar uppfattat att det 
har varit viktigare att knyta åkern till en person än 
tidigare eller att innebörden i gärde har förändrats.

6.4 Kopplingar mellan ägo
namns huvudledselement och 
semantiska kategorier
De vanligaste semantiska kategorierna i världsarvs-
området är Personnamn, Väderstreck, Markslag/
Jordart och Bebyggelsenamn. 1960 ingår Person-
namn i 12 procent av namnen i hela materialet, 
2015 har detta fördubblats till 26 procent. Väder-
streck ingår i omkring 25 procent av samtliga 
namn. Lägesbeskrivande namnelement ingår med 
4 procent både 1960 och 2015. Kategorierna Per-

Figur 62. Nyalet, Resmo, Resmo socken i maj 2019. 
På bilden syns ägarens dotter Linda Gustafsson och 
hennes sambo Marcus Jönsson.



67

sonnamn och Bebyggelsenamn ökar i de ägonamn 
som saknar huvudled.

Utifrån dokumentationen i Algutsrums socken 
(Bengtsdotter 1996) utfördes en semantisk analys. 
Resultatet visade att kategorin Personnamn ökade 
under perioden 1951–1995. 1995 är kategorierna 
Relativt läge, Personnamn, Jordartsbeteckningar 
och Väderstreck vanligast i de undersökta byarna i 
Algutsrums socken. Gemensamt för Bengts dotters 
undersökning 1996 och föreliggande undersök-
ning är att kategorin Personnamn ökar under 
de undersökta tidsperioderna och att kategorin 
Väder streck under perioderna är en frekvent kate-
gori. Lumholts (1967) undersökning i Danmark 
visar att andelen namn med kategorin Person-
namn inte är stor. Inte heller Ainiala (2000) i Fin-
land ser att kategorin Personnamn är vanlig, utan 
anger Läge och Relativ storlek som de vanligaste 
bestämningslederna.

Pihls undersökning i Uppland visar att kate-
gorin Personer inte finns bland de tre vanligaste 
semantiska kategorierna (2014 s. 202). Uppteck-
ningar från byn Ösby 2010–2012 visar dock att 
kategorin Personer är ”ovanligt stor” (a.a. s. 113). 
Pihls studie undersöker kontinuitet från 1600- talet 
och framåt och citatet skall ses i relation till ande-
len Personnamn under tidigare perioder. Person-
namn är alltså en vanligare bestämningsled under 
2010-talet än tidigare.

En svårighet vid jämförelse av olika studier av 
semantiskt innehåll är att varje forskare benämner 
och delar in kategorierna på olika sätt. Vad som 
innefattas i exempelvis kategorin Relativt läge kan 
vara olika. I denna studie finns inte Relativt läge 
med som egen kategori, utan är indelad i kate-
gorierna Läge och Väderstreck. Underlaget, det 
vill säga antal ägonamn som är dokumenterade, 
 skiljer sig också åt, liksom hur stora områden som 
är under sökta och hur och när de är dokumen-
terade. Dock är resultaten från Pihl (2014) och 
Bengtsdotter (1996) samstämmiga i att kategorin 
Personnamn ökar under senare tid.

Analysen av ägonamn inom världsarvet Södra 
Ölands odlingslandskap visar att ägonamn som 
saknar huvudled ökar under den undersökta 
perio den. Det kan vara en förklaring till att kate-
gorin Personnamn funktionellt fungerar som en 
huvudled, i till exempel Olas. Personnamn och 
bebyggelse namn tycks ge starkare identifikation 

än huvudleden. Ökningen av Personnamn be-
ror också på att ett personnamn har lagts till ett 
 existerande namn som exempelvis Östra lotten som 
blir Åkes östra lott (Resmo socken). Detta till följd 
av att mark köps upp eller arrenderas i takt med att 
enheterna har vuxit.

Finns det någon koppling mellan olika huvud-
ledselement och bestämningsleder? Harling-Kranck 
(1996 s. 215) skriver: ”åkrarna benämns efter sitt 
läge, inhägnaderna efter sin ägare eller upphovs-
man, tegarna efter sin form eller storlek”. Detta 
överensstämmer inte med denna studie. Kategorin 
Markslag/Jordart tycks vara förbunden med hu-
vudledselementet horva, kategorin Djur med hage 
och kategorin Form med åker. Den vanligaste se-
mantiska kategorin till huvudledselementet hag är 
Personnamn såväl 1960 som 2015, medan den van-
ligaste semantiska kategorin till hage är Djur såväl 
1960 som 2015. Kategorin Personnamn förekom-
mer tillsammans med gärde, men aldrig med jarle.

Denna studie visar att det ändå tycks finnas ett 
samband mellan vilken bestämningsled som upp-
levs passa till olika huvudledselement. Sambanden 
framgår av analyserna men anledningen går bara 
att spekulera i. 

6.5 Huvudledselementens 
innebörd försvagas
I Resmo socken har det skett stora förändringar 
under den undersökta perioden. Ordmolnen i  figur 
63 visar de vanligast förekommande namnlederna 
i Resmo socken 1960 respektive 2015. Lägg märke 
till att Hagen, Lotten och Marken framträder 1960 
men inte något personnamn. 2015 är Jonssons och 
Svens de vanligaste namnlederna.

Den strukturella analysen visar att namnbild-
ningsskicket i Södra Ölands odlingslandskap är 
tämligen konstant. Det går att urskilja en förskjut-
ning från enledade och tvåledade namn med enkel 
huvudled mot tvåledade namn med  sammansatta 
huvudleder och namn som saknar huvudled (se 
 tabell 2). Ursprungligen fanns antagligen fler 
enledade ägonamn med traditionella huvudleds-
element, såsom Jarlet, Lotten, Hagen, Horvan och 
Ängen. Den åker som tidigare kallades Lotten har 
2015 ofta fått en eller flera bestämningsleder: Östra 
lotten eller Östra Fritzlotten (Stenåsa socken).
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Ännu längre namnfraser förekommer i materia-
let. Dessa tvåledade namn med sammansatta 
huvudleder är långa och tar en viss tid att  uttala. 
Namn som Bernts kulla österkilen (Segerstads 
 socken), Walgrens västergärde (Ventlinge  socken) 
eller Bengtes västra lott (Resmo socken) blir i läng-
den inte funktionella att använda i dagligt tal. 
Kommunikationen blir för trög och långsam. Det 
tycks som om förkortningen av ägonamn av typen 
 Bengtes västra lott sker genom att huvudledsele-
mentet försvinner och namnet förkortas till Bengtes 
västra. Behovet av att behålla namnet på tidigare 
ägare eller, med ännu större distans, byns namn, är 
större än att behålla huvudledselementet. Det tycks 
vara mindre viktigt att berätta om det är gärden, 
horvor, ängar eller hagar som namnges i det mo-
derna jordbrukssamhället. I undersökningen tycks 
huvudledselementens innebörd ha försvagats i bru-
karnas medvetande. Detta kan vara en förklaring 
till att andelen huvudledslösa ägonamn ökar. 

Ägonamnen används inom en liten namn-
brukarkrets och funktionen är att kommunicera 
geografisk belägenhet. Alltför långa ägonamn kan 
finnas i tal- och skriftspråk under en period, men 
namnen som används i vardagligt tal förenklas 
över tid. På sikt kan denna utveckling komma 
att förändra namnsystemet. Värt att påpeka är att 
 dokumentationen i projektet har gjorts skriftligt 
av hembygdsföreningarna. Möjligen är förklaring-
en till dessa långa och atypiska ägonamn, att de 
endast används i skriftspråket, eller när extra tyd-
lighet krävs.

6.6 Namnsystem i förändring
Går det att tala om ett ägonamnsystem i Södra 
Ölands odlingslandskap? Ja, det finns ett system, 
men det verkar vara i gungning under den under-
sökta perioden. De huvudledslösa ägonamnen ökar 
i antal. Det tycks vara så att innebörden av den art-
beteckning som huvudledselementet utgörs av, inte 
är så levande i namngivarnas medvetande. Det är 
istället ägonamn bildade till personnamn, bebyggel-
senamn eller väderstreck som är naturliga för namn-
givarna att skapa. Ökningen av andelen ägonamn i 
den semantiska kategorin Personnamn är den tydli-
gast påvisbara förändringen av semantiska drag un-
der perioden. De olika områdena som identifierats 
inom världsarvet ger också olika resultat. I Nordost 
är det ett fast namnsystem, sett ur alla analyserade 
aspekter. I Nordväst är förändringarna så stora att 
det går att tala om ett namnsystem i förändring, 
liksom i socknarna Ventlinge och Segerstad.

Strukturrationaliseringen fortsätter, enheterna 
blir allt större, jordbruksredskapen är så stora att två 
traktorer inte kan mötas på en öländsk landsväg, 
och bönderna arrenderar jord som  ligger allt längre 
ifrån den egna gården. Om den utvecklingen fort-
sätter finns det fog för att anta att namn systemet 
med artbetecknande huvud ledselement förstärkta 
av bestämningsleder kommer att  minska. Det finns 
tecken som tyder på en utveckling där ägonamnen 
först blir längre, med flera bestämningsleder, för 
att sedan kortas av till en funktionell och språkligt 
ekonomisk form, då det artbetecknande huvudleds-
elementet försvinner.

Figur 63. Vanligaste ägonamn i Resmo socken 1960 (till vänster) respektive 2015 (till höger), samtliga dokumen-
terade ägonamn i Resmo socken i underlaget för ordmolnen.
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7. Avslutning
Det hade knappast gått att göra en så omfattan-
de dokumentation med cirka 3  800 ägonamn 
utan hembygdsföreningarnas hjälp. Hem bygds-
föreningarnas engagemang och stora intresse, 
och de välbesökta föreläsningarna om ägonamn, 
visar att studiecirkelformen är en lämplig metod 
för att samla in många namn. Associationscirkeln 
(se  figur 9) med olika huvudleder, som prövades i 
inter vjuerna i november 2017 skulle vara intressant 
att genomföra i större omfattning och med infor-
manter i olika åldrar.

I samband med analysen och skrivarbetet har 
jag haft kontakt med ytterligare några sages-
personer för att fråga om särskilda ägonamn. 
Berättelserna om namnen är viktiga att foga till 
 uppteckningarna av själva namnen. Om det mate-
rial som nu är tillgängligt ska användas för vidare 
forskning, kan det finnas skäl till att återvända 
till sagespersonerna för att få fördjupad informa-
tion. I projektet efterfrågade vi även berättelser 
om ägonamnen, men endast några få berättelser 
blev nedtecknade. Det går att komplettera i efter-
hand, men ännu tydligare instruktioner kunde ha 
givit ett mer heltäckande underlag, där samtliga 
upp gifter som efterfrågas i uppteckningsmallarna 
anges (se bilaga 1).

Jag frågade sagespersonen om Mansborg (Seger-
stad 1960 och 2015), se figur 54. Hon berättade 
att det är små åkrar nere vid Östersjön. Det är en 
gammal malmbebyggelse där det tidigare bodde 
fiskare. Bebyggelsen är nu helt borta. Bebyggelse-
namnet var *Malmsborg, men det uttalas Mans-
borg. Bokstäverna -lm har assimilerats till -n. En 

bit ifrån Mansborg ligger Nuckebo, som även bär 
namnet Tantebo. Kan det ha varit dikotomierna 
man–tant som (skämtsamt) har påverkat föränd-
ringen av bebyggelsenamnet Malmsborg till ägo-
namnet Mansborg? Innebörden i malm, ’fattig 
bebyggelse i utkanten av byn’, försvann ju också 
när bebyggelsen upphörde.

Den retrospektiva metoden, där vi prövar att 
samla in namn som avser att spegla år 1960, är 
inte lika tillförlitlig som uppgifter om samtiden, 
detta eftersom det handlar om att återkalla ett 
minne. I vissa fall, då sagespersonerna uppgett att 
 samma namn används 1960 som 2015, är minnet 
en möjlig felkälla. Ett exempel som väckte min 
misstänksamhet är Gazaremsan (Gräsgårds sock-
en), se figur 64, som i dokumentationen finns 
angiven 1960 och 2015. Varför uppkalla en äga 
efter Gazaremsan i Palestina 1960? Gazaremsan 
ockuperades av  Israel 1967 och har sedan dess 
varit en konflikthärd. Vid telefonkontakt med nu-
varande brukare visade det sig att han inte kände 
till namnet Gaza remsan, trots att han i doku-
mentationen står angiven som sagesperson. Vid 
kontakt med den förre ägaren berättade denne att 
namnet tillkommit omkring 1990 och att han inte 
visste vilket det  tidigare namnet var. Gazaremsan 
är alltså ett namn som inte borde ha funnits med 
i under sökningen, eftersom det varken användes 
1960 eller 2015. 

En annan möjlig felkälla kan vara att namn 
på åkrar används på olika sätt. Dels har åkern ett 
namn, exempelvis Långåkern, dels benämns den i 
vardagskommunikation på gården ofta med den 
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gröda som växer på åkern: ”Pappa är i bönlandet” 
(där det odlas bruna bönor). Då är Bönlandet ett 
namn med mycket svag namnkaraktär. När växt-
odlingssäsongen planeras så är planen att odla 
bruna bönor på Långåkern. I materialet kan det 
ha smugit sig in sådana benämningar som inte är 
egentliga namn. Ett undantag är till exempel Lusern-
åkern. Lusern (foder) har djupa pålrötter och växer 
grön även i de torraste sandjordar. Därför är det 
vissa åkrar som hela tiden odlas med lusern och 
som namnges efter grödan.

Förändringar inom jordbruket påverkar ägo-
namnens funktion. Om ägonamnen inte är ned-
tecknade riskerar en stor mängd värdefull infor-
mation, bunden till språket och tidsperioden, att 
gå förlorad i en tid av stora förändringar inom 
jordbruket. Trots vissa brister finns det starka 
argument för insamlingsmetoden. Metoden att 

engagera hembygdsföreningarna i arbetet bygger 
på en eller flera engagerade ledare, helst med  lokal 
anknytning. I projektet har över 3 800 namn do-
kumenterats och själva insamlandet innebär en 
revitalisering av ägonamnen. Namn från 1960 
som aldrig blivit nedteckande har bevarats åt efter-
världen. Det eftersökta materialet från 1960 finns 
annars endast tillgängligt via muntlig tradering. 
Det hade knappast varit möjligt att genomföra en 
så omfattande dokumentation utan hembygds-
föreningarnas insatser.

Ett av syftena med projektet är att revitalisera 
ägonamnen, att göra dem levande igen. Insam-
lingsmetoden är en del av revitaliseringen. Det har 
skapat ett intresse och en medvetenhet om nam-
nens betydelse. De samtal om ägonamnen som 
fördes i byn och socknen gör att namnen som finns 
i närområdet blir levande igen och väcker intresse 

Figur 64. Gazaremsan, Össby, Gräsgårds socken i juli 2018.
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och engagemang. Engagemanget speglas i de 200 
personer som har deltagit i insamlingsarbetet och 
mängden namn som är dokumenterade.

Ett av de viktigaste resultaten är kanske att de 
dokumenterade ägonamnen nu är sökbara på web-
ben25. Där går det att söka ägonamn från 1960 och 
2015 i en by eller en socken. Det går också att söka 
på huvudleder, till exempel söka alla dokumentera-
de ägonamn med horva i de undersökta socknarna.

Materialet speglar namnbrukarnas uppfatt-
ningar om namn och ortografi och kan studeras 
ur andra aspekter som inte alltid är möjliga vid mer 
traditionella uppteckningar. Det här projektet är 
inriktat på ägonamn, men en intressant fortsätt-
ning vore en breddning till uppteckning av fler 
smånamn i världsarvet, såsom grindar, vägar, hus, 
träd. Även ortnamn som andra namnbrukare än 
jordbrukare använder skulle kunna ge en breddad 
kunskap om det immateriella kulturarv som ort-
namnen utgör. Hur skiljer sig fågelskådares eller 

25. www.isof.se/olandskartan.

sommargästers namn på platser från den bofasta 
befolkningens?

Den här undersökningen begränsas till ägo-
namn från 1960 och 2015. Syftet är att försöka 
fånga i vilken mån, på vilket sätt och varför ägo-
namnsskicket har förändrats. Det är intressant 
eftersom människors förhållningssätt till den od-
lade jorden bland annat visar sig i hur de namnger 
sina ägor. En fördjupad historisk analys utifrån de 
gamla skifteskartorna från 1800-talet och upp-
teckningarna från 1920- och 30-talet kan berätta 
om dåtidens namnbruk och hur namnbruket har 
förändrats över längre tid än vad denna undersök-
ning visar.

Det finns ett värde i att namn som Dräng
sprängaren, Solhagen, Nöjet, Trinta, Kolorado och 
Flajenrör får leva vidare. Ägonamnen är den 
immateriella delen av världsarvet Södra Ölands 
odlings landskap.
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Bilaga 1 
 
Uppteckningsmall 1960 och 2015  

 
ÖLAND  ÖLAND     

 

NR = nummer på kartan   
Karta: märk kartkopian du använder och skriv beteckningen här (det är viktigt att karta och blankett hålls 
ihop) 
Sagesperson: den person som lämnar uppgifterna. Om du lämnar uppgifter själv är du både sagesperson 
och upptecknare! 

 
By  

Socken  

Brukare 1960  
 

Fastighets- 
Beteckning 1960 

 Karta 

Sagesperson  Födelseår 

Upptecknare  Datum 

  
NR ORTNAMN TYP (åker, 

källa, väg etc.) 
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(fortsätt gärna på baksidan) 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

 



Bilaga 2 
Exem

pel på inform
ation sam

m
anställd i excelfil

Exem
pel Åby i Sandby socken 

N
r 

N
am

n 
1960 

2015 
Beteckning 
På karta 

Lokal-
typ 

By 
Socken 

Landskap 
Brukare 
1960 

Fast.bet. 
Brukare 
2015 

Sages- 
person 

Född 
år 

U
pp-

tecknare 
Infor-
m

ation 
nam

net 
3670 

Snuta 
1960 

4 
Åker 

Åby 
Sandby 

Ö
land 

Einar 
Eklöf 

12:1 
M

ary 
Eklöf 

1941 
Anitha 
Eklöf 

3671 
Rum

pan 
1960 

5 
Åker 

Åby 
Sandby 

Ö
land 

Einar 
Eklöf 

12:1 
M

ary 
Eklöf 

1941 
Anitha 
Eklöf 

3672 
Bets-
lotten 

1960 
6 

Åker 
Åby 

Sandby 
Ö

land 
Einar 
Eklöf 

12:1 
M

ary 
Eklöf 

1941 
Anitha 
Eklöf 



Bilaga 3 
De vanligaste semantiska kategorierna 1960 och 2015 redovisade sockenvis 

GRÄSGÅRD 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn anläggning 
2015 väderstreck personnamn anläggning 

GÅRDBY 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn jordart 
2015 väderstreck jordart (sand) personnamn 

HULTERSTAD 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn bebyggelsenamn 
2015 väderstreck personnamn bebyggelsenamn 

MÖRBYLÅNGA 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn jordart 
2015 väderstreck personnamn jordart 

RESMO 1 2 3 
1960 väderstreck jordart läge 
2015 personnamn väderstreck jordart 

SANDBY 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn läge 
2015 väderstreck personnamn jordart 

SEGERSTAD 1 2 3 
1960 personnamn väderstreck anläggning 
2015 personnamn väderstreck anläggning 

SMEDBY 1 2 3 
1960 väderstreck jordart personnamn 
2015 väderstreck personnamn jordart 

STENÅSA 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn  jordart 
2015 personnamn  jordart väderstreck 

SÖDRA 
MÖCKLEBY 

1 2 3 

1960 väderstreck personnamn bebyggelse 
2015 väderstreck personnamn bebyggelse 

VENTLINGE 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn anläggning 
2015 väderstreck personnamn bebyggelse 

VICKLEBY 1 2 3 
1960 väderstreck personnamn räkneord 
2015 väderstreck personnamn räkneord 



Bilaga 4 
Strukturell analys av ägonamn 1960 och 2015, redovisade sockenvis

GRÄSGÅRD Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 284 33 % 

(93) 

53 % 

(150) 

12 % 

(33 ) 

3 % 

(8 ) 

2015 295 22 % 

 (65 ) 

47 % 

 (138 ) 

19 % 

(57 ) 

12 % 

(34 ) 

Förändring 
procentenheter 

Minskat 
11 % 

Minskat       
6 % 

Ökat           
7 % 

Ökat     
9 % 

GÅRDBY Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 92     29 % 

 (27) 

  68 % 

    (63) 

2 % 

      (2) 

0 % 

2015 112      25 % 

    (28) 

    68 % 

    (76) 

6 % 

      (8) 

0 % 

Förändring 

procentenheter 

 Minskat 

4 % 

Samma      Ökat 

5 % 

Samma 

HULTERSTAD 
Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 156 37 % 

(57) 

64 % 

(100) 

0 % 

(1) 

1 % 

(2) 

2015 206 36 % 

(74) 

63 % 

(129) 

1 % 

(3) 

1% 

(2) 

Förändring 

procentenheter 

 Minskat 

1 % 

Minskat 

1 % 

Ökat 

1 % 

Samma 



MÖRBYLÅNGA 
Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 149 40 %  

(60) 

50 %  

(75) 

7 %  

(11) 

2 % 

 (3  

2015 60 17 % 

 (10) 

53 %  

(32) 

10 %  

(6) 

20%  

(12) 

Förändring 

procentenheter 

 Minskat 

23 % 

Ökat 

 3 %  

Ökat  

3 % 

Ökat 

18% 

 

RESMO 
Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 291 47 % 

(137) 

42 % 

(123) 

10 %  

(29) 

1 %  

(2) 

2015 243 23 % 

 (57) 

49 % 

 (118) 

28 % 

 (67) 

0%  

(1) 

Förändring 

procentenheter 

 Minskat 

24 % 

Ökat 

 7 %  

Ökat  

        18 % 

Minskat 

1% 

 

 

SANDBY 
Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 411 31 % 

(127) 

61 % 

(250) 

8 % 

 (31) 

1 % 

 (5  

2015 405 28 % 

(115) 

60 % 

(243) 

8 %  

(35) 

3%  

(11) 

Förändring 

procentenheter 

 Minskat 

3 % 

Minskat 

1 %  

Samma Ökat  

2 % 

 

SEGERSTAD 
Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 160 21 %  

(33) 

57 %  

(91) 

21 %  

(33) 

2 %  

(3) 

2015 181 12 %  

(21) 

43 %  

   (78) 

35 %  

(63) 

10%  

(18) 

Förändring 

procentenheter 

  Minskat 

6 % 

Minskat 

16 %  

Ökat  

14 % 

Ökat  

8 % 

 



 

SMEDBY Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 117 21 %  

(24) 

66 %  

(77) 

5 %  

(6) 

7 %  

(8) 

2015 83 16 %  

(13) 

65 %  

(54) 

5 %  

(4) 

13%  

(11) 

Förändring 

procentenheter 

  Minskat 

5 % 

Minskat 

1 %  

Samma Ökat  

6 % 

 

 

STENÅSA Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 102 22 %   

(22) 

68 %    

(69) 

8 %          

(8) 

3 %        

(3) 

2013/2015 131 30 %    

(23) 

60 %     

(79) 

12 %       

(15) 

5 %        

(7) 

Förändring 

procentenheter 

  Ökat     

1 % 

Minskat 

8 %  

Ökat          

4 % 

Ökat       

3 % 

 

SÖDRA 

MÖCKLEBY 

Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 67    18 %    

(12) 

  70 %    

(47) 

     12 %          

(8) 

0 

2015 48     27 %    

(13) 

   68 %    

(33) 

   4 %           

(2) 

0 

Förändring 

procentenheter 

  Ökat      

9 % 

Minskat   

2 %  

Ökat            

8 % 

Samma 

 

 



VENTLINGE Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 91 16 %     

(15) 

59 %     

(54) 

15 %        

(14) 

9 %        

(8) 

2013/2015 104 19 %  

(20) 

34 %    

(35) 

11 %       

(11) 

36%     

(38) 

Förändring 

procentenheter 

 Ökat       

3 % 

Minskat 

25 %  

Minskat       

4 % 

Ökat      

27 % 

 

 

VICKLEBY Antal 

namn 

Enledad Enkel 

huvudled 

Sammansatt 

huvudled 

Saknar 

huvudled 

1960 15 5       6     2         2        

2015 37 11  20     3       3      

Förändring 

procentenheter 

 Minskat    

3 % 

Ökat     

14%  

Minskat      

 5 % 

Ökat      

5% 

 

 



Bilaga 5 
De vanligaste huvudlederna, redovisade sockenvis

GRÄSGÅRD 1 2 3 
1960 hage lott horva 
2015 lott hage bit 

GÅRDBY 1 2 3 
1960 horva lott mosse 
2015 lott horva sand 

HULTERSTAD 1 2 3 4 
1960 ale/jale horva lott klape/klappe 
2015 ale/jale horva lott klape/klappe 

MÖRBYLÅNGA 1 2 3 
1960 lott mark mosse 
2015 Huvudledslös/ lott mark bit 

RESMO 1 2 3 
1960 hage lott mosse 
2015 hage lott mosse 

SANDBY 1 2 3 
1960 lott horva äng 
2015 lott horva äng 

STENÅSA 1 2 3 
1960 lott horva, hag 
2015 lott horva  hag, sand 

SEGERSTAD 1 2 3 
1960 åker hage äng 
2015 åker horva huvudledslös 

SMEDBY 1 2 3 
1960 horva mark gärde 
2015 horva mark, gärde 

SÖDRA MÖCKLEBY 1 2 3 
1960 lott äng horva 
2015 lott gärde hage 

GRÄSGÅRD 1 2 3 
1960 hage lott horva 
2015 lott hage bit 

VENTLINGE 1 2 3 
1960 gärde hage horva 
2015 huvudledslösa gärde hage 

VICKLEBY 1 2 3 
1960 lott, hägn 
2015 lott hägn 



Bilaga 6 
Samtliga ägonamn som ingår i analyserna, redovisade sockenvis 

GRÄSGÅRDS SOCKEN 

Eketorp 

1960: Alvaret, Eköhorvan, Långbiten, Marken (2), Markgärena, Sjölotten, Tomten, Väggärdet, 
Västergärde.  

2015: Bäcken, Edits, Långåkern, Markgärdet, Norra småbitarna, Sjölotten, Sjöman mark, Sjömans 
lada, Sjöängen, Snippen, Svennes, Söderäng, Tomten, Torstens, Torstens betesmark, Västergärdet, 
Västerom kanalen, Åkäll, Ekö. 

Gammalsby 

1960: Alvehorva (4), Avrösten (3), Fotbollsplan, Gubbhorvan, Hagen, Hamnlotten, Hamnvägen, Karl-
Antons horva, Kvarnbacken, Lillgärdet, Lotten, Löts stora skifte, Malmhorvan, Marken (2), Norra 
lotten, Norrhorvan, Sebylotten, Sebylotten Sjögrenmarken, Skogshagen, Stora lotten, Sölotten (3).  

2015: Alvehorvan (3), Avrösten (2), Betesmark vid gården, Betesmark vid Torngård, Fotbollsplanen, 
Godset, Gubbhorvan, Hamnlotten, Hamnvägen, Karl-Antons horva, Kvarnbacken, Lilla biten, 
Lillgärdet, Lotten vid gården, Löts stora skifte, Marken, Norra lotten, Ostars lott, Sebylotten, 
Sebylotten Sjögrenmarken, Skogshagen, Södra betesmarken, Södra lotten (2), Torngårdsåkern, 
Västerlotten. 

Kvinnsgröta 

1960:  Alvar, Alvaret, Alvarhagen, Alve/r/hagen (3), Alvet, Avrösten, Beta (2), Hemlotten, Johannes 
Lars lotten, Källhagen, Kärret (4), Lötterna, Maan, Mosshorva, Norrgårdstomten, Norrgärdet (2), 
Norrjäret, Osian, Pina, Sexan, Sigghagen, Sigglotten, Skifte 1, Skifte 3, Skifte 2, Stenås, Södra 
alvarhagen, Södra horvan, Sölott västra, Sölött, Sörhorva (2), Tokhagen, Tomten, Utmarken. 

2015: Alvar (2), Alvaret, Alvarhagen, Alvarlott, Avrösten, Bernt Carlsson, Bernt Carlsson alvarhorva, 
Bernt Carlsson alvarlott (2), Bernt Carlssons betesmark, Berts Österlotten, Beta, Gunnar Andersson 
alvarhorva, Huvudlotten, Jockelotten, Karl-Oskars Alvarhorva, Karl-Oskars alvarlott, Karl-Oskars 
betesmark, Karl-Oskars stenrike, Karl-Oskars västerlott, Karl-Oskars västra, Kärret, Lilla åkern norr 
Kvinnsgrötavägen, Linåkern, Mosshorva, Norr om skogen, Norrgårdstomten, Norrgärdet, Norrgäret 
Gunnars, Oceanen, Olas, Pina, Sexan, Söder om skogen, Sölotten, Sörhorva, Tokhagen, Vid Gunnar 
Karlsson, Väster maskinhallen, Västra Norrgärdet, Östra Norrgärdet. 

Kyrkby 

1960: Alvarbete, Backen (2), Flaten i Mellstaby, Kilen, Kärren, Kärret, Lotten, Norra Långåkern, Norra 
lötterna (2), Näst norra långåkern, Näst södra långåkern, Pinan (2), Råbäcken, Södra långåkern, 
Södra lötterna (2), Vår sjöäng. 

2015: Backen (2), Bastubiten, Kalvträdgården, Kilen, Kohagen, Kärren, Kärret, Lotten (2), Lötterna (2), 
Norra kyrkbiten, Norra långåkern, Norra Lötterna, Norra Råbäcken, Näst norra långåkern, Näst södra 
långåkern, Pinan, Rolfs backe, Rolfs sjöåker, Rolfs sjöäng, Samfällighet Mellstaby/Gräsgård, Söder 
Råbäcken, Södra långåkern, Södra lötterna, Sölott, Sölott västra, Tomten, Wilsons västra, Wilsons 
östra, Vår sjöäng, Västra Råbäcken. 
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Löt  

1960: Hästhagen, Hörnan, Kohagen, Nylandet, Stora skiftet, Södra skiftet.  

2015: Hästhagen, Hörnan, Kohagen, Nylandet, Rolfs stora skifte, Stora skiftet, Södra skiftet. 

Mellstaby 

1960: Flaten, 4 tunnlandsbiten, Backen, Brötåkern, Frans, Frans lott, Gärdet, Hagen (2), Hemängen, 
Horvan, Kärret (4), Kärret Frans, Lotten, Lötterna (4), Lötterna Frans, Millehagen, Nedre hagen, Norr 
Backe och kärr, Norra Horvan, Norra lotten, Norra Lötterna, Sjölott, Sjölotten, Sjöåkern, Skjutbanan 
(2), Skogen, Spjälken, Spjällen, Söder Backe och kärr, Södra horvan, Södra lotten, Södra lötterna, 
Tomten, Övre hagen, Norra Horvan, Träggårn. 

2015: Alvehagen, Backe och kärr, Belohorkas, Borg hage väst, Borg hage öst, Där söder, Ekö, Enetri, 
Flaten, Frans sjöbit, Fyrkantsbiten, Hemängen, Horvan, Hästhagen, Julle och Oskars söder, 
Kalvhagen, Kalvhagen väster, Karl-Gustavbiten, Kastängen, Kenneths kärr, Källhagen, 
Ladugårdsbiten, Lotten, Norra Gammalsby, Norra lotten, Norra lötterna (2),  Nyodlingen, Oskars 
sjöbit, Palms, Pelles järnvägen, Pelles Råbäcken, Pelles Råbäcken väster, Pelles söder väster, Pelles, 
väster, Pelles Össbyskylten, Sigglotten, Sjön hemma, Skifte 1, Skithögen, Skjutbanan, Snushagen, 
Spjällen (2), Stenen, Södra Gammalsby, Södra lotten, Södra lötterna (2), Sörgårdshorvan, Teddy 
kvarnen, Teddy Runes, Teddy Råbäcken, Teddys Langs, Teddys Råbäcken västra, Teddys smala, 
Tomten, Trekantsbiten, Utsikten, Wahlgren, Växthuset, Växthuset väster, Össby alvar, Össby norra 
sjön. 

Mellstaby/Solberga 

2015: Alvaret norra, Alvaret södra, Bäckström, Dammen Lötvägen, Filip väster, Gården söder, 
Kvarnlotten, Lötvägen öster, Martins, PetterNissen, Sigghagen, Sörlott, Torngårdsbiten, Träby, 
Trädgårdsbiten. 

Solberga 

1960: Avrösta, Dröppbrunn, Dröttbrunn, Hagen, Håkhagen, Håklotten, Janetts avröst, Janetts 
Dröpphorva, Janetts lott, Kallgårdshagen, Kvarnlotten, Lötgatan västra, Lötgatan östra gård, 
Lötgärdet, Löthagen, Mannelotten, Norra avrösta, Norrgärdet, Prästflata, Stationsavrösten, 
Stenlotten, Södra avrösta, Sörlott  norra, Sörlott södra, Trädgårdsåkern, Ängen, Östergärde. 

2015: Bagghagen, Dröckbrunn, Flisan, Harrys hage, Hemmahagarna, Håcklotten, Håkhagen, Höåkrar, 
Kallgårdsbrunn, Kvarnbiten, Löthagen, Mannelotten, Möckelbrunn, Norra Averösten, Norra gärdet, 
Norra prästflaten, Norra vattentaget, Skogen, Södra averösten, Södra prästflaten, Träbygatan, 
Trädgårdslandet, Vattentaget, Vindsnurran, Väster kanalen, Västra gärdet, Ängen, Östra gärdet. 

Torngård 

1960:  Järnvägen, Kanalvallen, Norra Torngård, Södra Torngård. 

2015: Alvarhorvan, Kanalvallen, Lötvägen, Norra Torngård, Södra Torngård, Torngårdsbiten. 10:an. 

Össby 

1960: 10-biten, 10-ängen, 7:an (2), 8:an (2), Borghagen (2), Brorsexan, Börjes landborgäng, Börjes 
landborga, Freds åker, Gazaremsan, Gazaängen, Göljhorva (2), Hagen (3), Haket, Kalvhagen, 
Kohagen, Kvarnhorva, Kvarnkullen, Kåsen, Kärret, Kärret väst, Kärret öst, Landborgen (3), 
Landborgängen (3), Lilla jöljhorvan, Lilla kärret, Lilla kärrslätt, Lindbyhål (2), Marken (3), 
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Minnesstenen, Nihagen (2), Norr om Eketorpsvägen, Norr om stationen, Norra Borghagen, Norra 
Göljhorvan, Norra göljhorvan, Norra hagen väster, Norra hagen öster, Norra åkern, Norvästra 
Borghagen, Ribban, Råbäcken (2), Sandbacka, Sexan, Sexängen (2), Sjöbiten, Snushagen, Stora 
jöljhorvan, Stora kärret, Stora Kärrslätt, Stora landborgan, Stora åkern, Stures sexäng, Sturhagen, 
Stursexan, Sventomten, Sydvästra Borghagen, Söder om, Söder om Eketorpsvägen, Söder om 
stationen, Södra bitarna, Södra Borghagen, Södra gärdet, Södra Göljhorvan, Södra göljhorvan, Södra 
hagen norr och söder, Södra landborgan, Södra sexan, Södra vitrör, Tallet, Tomten (2), Tresnibben 
(2), Vårbötet, Västerlotten (2), Västra Kärret, Västra kärrslätt, Österlotten (3), Östra hagen, Östra 
Kärret. 

2015: Backen, Bebishagen, Berths kärr väster, Berths kärr öster, Berths norra borgehage, Berths 
sexan, Berths södra borgehage, Berths vid parkering, Berts, Borghage, Eketorpsåkern, Ekö betet, 
Evald, Evalds södra sexan, Evalds vid parkering, Evalds vid stenrös, Fornlämningen, Gazaremsan, 
Göljerna, Jämte kvarnen, Kurvan, Lilla Ekö, Lilla göljan, Lilla Göljhorva, Lilla Kärrslätt, Marken, 
Nihagen, Norr, Norra smala, Sjöbiten, Sjömarken, Släten, Smala i söder, Snebiten, Stationsåkern, 
Stora göljan, Stora Göljhorva, Stora Kärrslätt, Stora åkern, Sturhagen, Sventomten, Söder, Söder om, 
Södra gärdet, Västerlotten, Västra Kärrslätt, Össbykrysset, Österlotten (2). 

GÅRDBY SOCKEN 

Gårdby 

1960: Bredåker (2), Enkullen (5), Fätorka, Grårör, Hagen, Hemlotten, Hummelkärr (2), Håpen,  
Jatshorvan, Kycklinghögen, Kyrkmåssen, Lalina, Lalinder, Lalinna, Leran, Lerbacken, Ljusholmen, 
Lotten, Långåker, Mossen (3), Måsen (2), Norr lott, Norra lotten, Norra måsen, Norra måsen, 
Närmsta måsen, Prästhagen, Prästhorvan, Ramsåker (2),  Ringhorvan, Sandlotten, Sanna, Stretet, 
Södra horvan (4), Tomten, Torplotten, Västra måsen, Änga, Ängen (2). 

2015: Enkullen, Grårör, Hemlotten, Kyrkmåssen, Mossen (2), Måsen, Norra lotten, Sandlotten, Södra 
horvan, Ängen (2). 

Smedsgärde 

1960: Farfarhorva, Fårmarka, Kvarnlotten, Lahorva, Linna, Millerlott, Norr horva, Norr lott, Norra, 
kullen, Skogsterhagen, Södra kullen, Sörhorva, Västerhaget, Änga, Österlott. 

2015: Farfarhorva, Fårmarka, Kvarnlotten, Lahorva, Millerlott, Norr horva, Norr lott, Sörhorva, 
Västerhaget, Änga. 

Övre Ålebäck 

1960: Aläng, Björket, Danket, Flacket, Fösta måsen, Gröthorvan, Hemsannen, John Gustav sannen, 
Kvarnbacken, Källskär, Mossen, Nedre mossen, Nedre måsen, Norra björket, Norra Bäckströslotten, 
Norra horvan, Sanna (2), Själhorvan, Sjöströmbjörket, Sjöängen, Stenkullen, Södra Bäckströmlotten, 
Södra horvan, Södra lotten, Sörlotten, Tobbhorvan, Tomta, Tomten, Västerhägnet (2). 

2015: Alexanderbjörket, Alexanderlotten, Alexanderskiften, Alexanderskiften, Aläng, Bertils sand, 
Bertils sand, Bertils stenkulle, Bertils tomt, Björket, Blomkvistsannen, Brolinde, Dagavålen, Danket 
(2), Flacket, Första måsen, Gröthorvan (5), Gröthorvmossen, Haget (2), Hemlotten (2), Hemsannen, 
Håpen , John Gustav sannen, John Johan lotten, Karlssonlotten, Konvaljskogen, Kvarnbacken, 
Källskär, Lagårdslotten, Lertaget, Långäng, Mossen (2), Måsen (2), Nedre  Sjöäng, Nedre måsen, 
Nedre Måsen, Norra björket, Norra Bäckströmlotten, Norra horvan, Norra lotten, Norrlott, Sanda, 
Sandarna (5), Sanden, Sannen, Själhorvan, Sjöströmbjörket, Sjöströmlotten, Sjöängen (3), Skarpåker, 
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Skällhorva (2), Stenkulla, Stenkullen (4), Svens Tobbhorva, Södra Bäckströmlotten, Södra horvan, 
Södra lotten (3), Sörlotten, Tobbhorvan, Tomta, Tomten (3), Västerhägnet (6), Västra sjöängen, 
Ängen, Östra sjöängen, Övre Sjöäng. 

Hembygdsföreningen har dokumenterat ägonamn från Torp och Ullevi från 1993 och 2006 finns 
inlagda i Gis, men ingår inte i underlaget för analysen och finns inte med i denna sammanställning. 

 

HULTERSTADS SOCKEN 

Alby 

1960: Dalen, Göla (2), Klapen, Kvinnebyalet (4), Kärret, Lotten (2), Norra Klapen (4), Norralet (3), , 
Norrjalet, Nyalet, Nybygget (2), Sandbacken, Sjögata (2), Södra Klapen (3), Söralet, Wallinbiten (2), 
Ängåkern (2).  

2015: Dalen, Fyrkanten, Göla (2), Klapen, Kvinnebyalet (4), Kärret, Lotten (2), Långåkern (3), Marka, 
Norra Klapen (4), Norra Klapen (3), Norralet (3), Norrjalet, Nyalet, Nybygget (3), Palslott, Pärshorv, 
Sandbacken (2), Sanket, Sjögata (2), Stenhorva, Södra Klapen (3), Söralet (2), Wallinbiten (2), 
Västergrinn (2), Ängåkern (3). 

Gösslunda 

1960: Albyalet, Almelund, Dammhorva, Ekåkern, Gammelhorvan, Källåkern, Lindarna,  
Lindströmlotten, Lindströms avrösning, Mellersta källåkern, Olslotten, Olssons avrösning, 
Ragnelotten, Runda stycket, Styckena, Stålkällåkern, Tranlänna, Österlott. 

2015: Albyalet, Almelund, Ekåkern, Gammelhorvan, Källåkern, Lindarna, Lindströmlotten, Lindströms 
avrösning, Mellersta källåkern, Olslotten, Olssons avrösning, Ragnelotten, Runda stycket, Styckena, 
Stålkällåkern, Tranlänna, Österlott. 

Hulterstad  

1960: Gustahorva, Hagen (2), Haget, Heljehorva, Heljemossen, Jalet, Kollorado, Kärret, Masshorva, 
Nedermark, Rånghorva, Sjöhorva, Skogen (2), Skoltomta, Strandgärdet, Vattenhorva, Vinja, Västra 
haget, Ängkullen, Östdränen, Östra haget, Östängen. 

2015: Gustahorva, Hagen (2), Haget, Handlarhaget (2), Heljehorva, Heljemossen, Hildas hag, 
Horvorna, Intaget (2), Jalet (3), Kapernaum (2), Kollorado, Kyrkhorva, Kärret, Lilla Norrängsbiten, Lilla 
Vinjabiten, Lotten (3), Norräng (2), Nyodlingen, Olles skog, Ronghorva(2), Rånghorva, Rörbiten, , 
Sjöbacken, Sjöhorva, Sjöhorvan, Skogen (4), Skoltomta, Södra horvan, Triberjalet (2), Trätänga, 
Vattenhorva (2), Vinja (3), Vålbötet, Västerjalet, Västeränga, Västra haget, Ängkullen (2), Östdränen,, 
Östdränga, Österänga, Östra haget, Östängen, Övermark. 

Skärlöv 

1960: Alverhorvan (2), Borgs, Byhorvan (2), Bäckhaget (2), Bäckhaget, Davidsstad, Fläskhagen (2), 
Gåskärr (3), Haget, Hemlotten, Kamphället (4), Kamphällsängen (2),  Karl-Olshorvan (2),  Klappe (4), 
Lotten (10), Marka (2), Markhorvan (2), Mellbyjalet (5), Mossen (5), Nya Stationsvägen, Nyjalet (2), 
Nöjet (2), Prästbacken, Rovhorvan (7), Smehagen (4), Strandjalet (3), Svinkärr, Torpjalet (3), , 
Vaktstugan, Ören (2). 

2015: Alverhorvan (2), Borgs, Byhorv, Byhorvan (2), Bäckhaget (2), Davidsstad, Fläskhaga, Fläskhagen 
(2), Gåskärr (3), Haget, Hemlotten, Kampellet, Kampellänga, Kamphället (4), Kamphällsängen (2), 
Karl-Olshorvan (2), Klappe (4), Lindarna, Lotten (9),  Marka, Marken, Markhorvan (2), Mellbyjalet (3),  
Mellbyör, Mellyjalet (2), Mossen (5), Nya Stationsvägen, Nyjalet (2), Nöjet (2), Prästbacken, 
Rovhorvan (5), Smehagen (3), Strandjalet (3), Svinkärr, Torpjalet (3), Vaktstugan, Ören (2), Övermark. 
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MÖRBYLÅNGA SOCKEN 

Bengtstorp 

1960: Lotten, Långåkern, Syrkulla. 

2015: Bengtstorpslotten. 

Beteby  

1960: Gölen, Lotten, Mossen (2), Norrlott (2), Sjöhorvan, Skogbiten, Skogen (2), Sörlott(2), Tjocktörn 
(2). 

2015: Einars lott, Einars mark, Evas lott, Norrlott, Skogsbiten, Sörlott. 

Mörbylånga kyrkby 

1960: Avrösningen, Buddas mark, Gunnars lott, Götes lott (2), Götes mark, Götes mosse, Hennings 
lott, Hennings mark, Kullmans (9), Stefans långåker, Stomskogen , Stomskogsbiten, Tommyläckbiten, 
Yvonnebiten. 

Norra Bårby 

1960: Bunkern, Dalen, Gunnar Jonsbiten, Nyodlingen, Syrkulla. 

2015: Hemma, Runes. 

Risinge 

1960: Björkskogen, Brunnshorvan, Dammen, Daniels horva, Fyrkanten, Hagarna, Hagen (4), Hildings 
holme, Holmen (2), Horvan, Johannas holme, Lilla hög, Lotten (3), Marken (4), Mossen (3), Nedre 
Marken, Norra lotten (3), Norra Marken (2), Norra Trälhorvan, Nylandet (3), Rösslösjäret, Sammels 
grund, Sanden (4), Sjöboden, Sjömarken, Stora hög, SV (sydvästra), Nylandet, Söder Björkskogen, 
Södra horvan, Södra lotten (3), Södra Marken (2), Södra trälhorvan, Södra Yttermarken, Väster 
Trollskogen, Yttermarken (3), Öster Trollskogen. 

2015: Adolfs sjöbod, Grushålan, Hagarna, Hemlotten , (Hem)Sanden, Horvorna, Johannas lott, 
Johannas sand, Lewtons lott, Lewtons mark, Lilla hög, Lotten, Marken, Norra lotten, Norra Marken 
(2), Rösslösa-jarlet, Sanden, Sjömarken, Stora hög, Södra lotten, Södra marken, Södra yttermarken, 
Yttermarken. 

Södra Bårby 

1960: Borgvallängen, Borromen, Gullbacken (2), Hagen (2), Hagängen (3), Horvan, Hörsamlotten, 
Jacket, Långåkern, Måsåkern (2), Norra långåkern, Norra tomten, Nyodlingen, Renströmängen, 
Sandbacken, Stenåkern, Södra långåkern, Södra måsen, Södra tomten, Södra ängen, Ängarna. 

2015: Bengts, Borgvallängen, Borromen, Bårby, Gullbacken, Hagängen, Kjells (2), Mitten biten, Norra 
långåkern, Södra långåkern, Södra ängen, Västra biten, Östra bit. 

 

RESMO SOCKEN 

Gynge 

1960: Avrösningen (8), Avrösningshagen, Berghagen (5), Björket, Dyen (4), Fårhagen, Hagen (6), 
Hagen avrösningen, Kalvhagen, Kohagen (3), Kulla (2), Kulla väster, Kulla öster, Kärret (5), Leran (2), 
Lotten (2), Lotten väster (2), Lotten öster (2), Markbitarna, Marken (6), Mossanden, Mossen (4), 
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Måsen (3), Måssen väster, Måssen öster, Ollemåsen, Olleskogen, Remonthagen, Sandkulla (2), 
Sandkulla väster, Sandkulla öster, Söderbyn (4), Tomten (3), Tomten sör om byn, Tuvängen (3), 
Västra avrösningen, Västra kullsand, Västra lotten (3), Ängsskäl, Öster kanalen, Östra kullsand, Östra 
lotten (3), Östra måsen. 

2015: Avrösning väster, Avrösning öster, Avrösningen (3), Bengtes avrösning, Bengtes dye, Bengtes 
nöthage, Bengtes sand, Bengtes västra lott, Bengtes östra lott, Bengtlotten, Bengts mosse, 
Berghagen (3), Björket, Dyen, Fårhagen, Gyngemarker, Hans avrösning, Hans dye, Hans hage, Hans 
tomt, Hans tomt, Hans västra lott, Hans östra lott, Ki mosse, Ki sand, K-I tomt, K-l västra lott, K-l östra 
lott, Kohagen (2), Kärret (3), Leifs dye, Leifs tomt, Leran, Markbitarna, Marken (3), Mikaels avrösning, 
Mikaels mark, Mikaels sand, Mikaels tomt, Mikaels tuväng, Mikaels västra lott, Mossen, Mudden, 
Måsen, Måssen, Måssen norr, Nordvästra lotten, Norra lotten (2), Norra mosse och sand, Norra 
mossen, Nöthagen, Ollemåsen, Olleskogen, Sand (2), Sandkulla, Svens avrösning, Svens hage, Svens 
norra mosse, Svens sand, Svens sydvästra mosse, Svens sydöstra mosse, Svens tomt, Svens tuväng, 
Svens västra lott, Söderbyn, Södra lotten, Tomten, Tuvängen (2), Vår hage, Västra Bengtlotten, 
Västra kulla, Västra kullsann, Västra lada, Västra lott, Västra måssen, Åkes avrösning, Åkes mark, 
Åkes mosse, Åkes västra lott, Åkes östra lott, Ängsskäl, Öster kanalen, Östra kulla, Östra lada, Östra 
lotten, Östra måssen (2), Östrakullsann.  

Kleva 

1960: Alvaret, Bergredden, Gruset och mossen, Leran, Lotterna, Löklandet, Marken (2), Mossen och 
gruset, Nedre biten, Nedre ängen, Senapslandet, Stenbacken (2), Övre ängen.  

2015: Brittas mark, Brittas mosse, Kilen, Pulkabacken.  

Lilla Frö 

1960: Alvaret (6), Backhagen, Berget (4), Berghagen (7), Grindspjäll (2), Gruset (2), Hagen (5), 
Kalvhagen (2), Leran (5), Ljungen (4), Lotten, Lunden, Långteg, Långåker (4), Malmhagen (2), Marken 
(6), Mellanrud (3), Melleru, Mossen (7), Mossgruset (2), Måsen (2), Måsgruset, Norr backhagen, Norr 
leran, Norr nedre långåker, Norr övre långåker, Norra leran, Norra långteg, Norra Långåker, Norra 
marken, Norra mellanrud, Norra skogen, Sanden, Sjöbacken, Skogen (4), Södra berghagen (2), Södra 
leran (2), Södra långteg, Södra långåker (2), Södra marken, Södra mellanrud, Södra skogen, 
Törnspjäll, Västra hagen, Västra långteg, Östra långteg.  

2015: Alvaret, Berget, Berghagen, Bo Berghage, Bo  Långåker, Bo malmhage, Bo marken, Bo 
Mellanrud, Bo skog, Grindspjäll, Göte leran, Göte långåker, Göte marken, Göte malmhage, Göte 
mosse, Göte skog-berghage, Hagen, Jonssons alvar (2), Jonssons hage, Jonssons kalvhage, Jonssons 
mossse, Jonssons norra leran, Jonssons Ljungen, Jonssons norra berghagen, Jonssons norra långteg, 
Jonssons norra långåker, Jonssons marken, Jonsson mellanrud, Jonssons norra skogen, Jonssons 
södra berghage, Jonssons södra lera, Jonssons södra långteg, Jonssons södra mellanrud, Jonssons 
södra skogen, Ladugårdsmossen, Lilla Frölotter väster, Lilla Frölotter öster, Ljungen,  Långteg, 
Malmhagen, Marken, Mossen (2), Norr backhagen, Norr leran, Norr nedre långåker, Norra marken, 
Norr övre långåker, Norra hagen, PO backhage, PO berghage, PO lera, PO nedre långåker, PO övre 
långåker, Svens berghage, Svens mosse, Svens norra lera, Svens norra långåker, Svens norra mossen, 
Svens södra lera, Svens södra långåker, Södra leran, Södra backhagen, Södra hagen, Södra långåker, 
Södra marken, Wermelin berghagen, Wermelin leran, Wermelin långåker,  Wermelin mellanrud, 
Wermelin skogen, Wermelins hage. 

Mysinge  

1960: Alvarhorvan (2), Avrösningen (3), Berget, Hagen (2), Knopphorvan, Kullen, Lilla Hagen, Lillys 
hage, Lotten (3), Lunden, Mellanskiftet, Mittenlotten, Mysinge hög, Målartomten eller 
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Wennerströmtomten, Sandåkern, Signes hage, Sjukhustomten, Stora hagen, Syrkullan (3), Södra 
ängen, Tomten, Tomten öster gården, Ängen, Övre lotten. 

2015:  Avrösningen (4), Grushålan, Grustäkten och gånggriften, Hagen (3), Hemlotten, Knopphorvan, 
Lillys hage, Lotten, Lunden, Mitten, Mysinge hög, Mysingelotten 1, Mysingelotten 2, Målartomten 
eller Wennerströmtomten, Signes hage, Sjukhustomten, Syrkullan (2), Tomten, Mysinge. 

Resmo 

1960:  Berget (3), Biten norr om Mossgruset, Bobelotter, Bollplan, Brunnsbiten, Gruset (2), Hagen 
(3), Klevabadet, Kulla, Källabiten, Källåkern, Leran, Lotten (2), Marken (2), Melle tvärväg, Mossen 
norr om kanalen, Mossen söder om kanalen, Mossgruset (2), Muddevägen, Nordvästra kulla, 
Nordvästra lott, Norra gruset, Norröstra kulla, Nyalet, Osses grus, Ruda (3), Sandbitarna öster om, 
vägen, Sandbiten väster om järnvägen, Sandbiten väster om stora skiften, Sandbiten öster om  
järnvägen, Sannhåla, Slätäng, Smehorvan, Sparrishorvan, Stora skiften, Svartmyllan, Sydöstra kulla, 
Södra mossgatan, Södra mossgruset, Tomterna (2), Väster om Källabiten. 

2015: Ankdammen, Bedas mossgrus, Berget, Dyen, Evas ankdamm, Gruset linbanan, Hagen (2), 
Håpen, Kalvhagen, Kilen, Kullarna, Källåkern, Leran (2), Lotten, Marken (2), Mossen, Mossgruset, 
Nedre lotten, Nordvästra lotten, Norra mossen, Nyalet, Penttis västra lott, Penttis östra lott, 
Potatisåkern, Pumphuset, Ruda (2), Snuckes berg, Snuckes hage, Snuckes nedre lott, Snuckes ruda, 
Snuckes övre lott, Svartmyllan, Södra mossen, Tomten, Tomterna, Västra kullarna, Östra kullarna, 
Östra marken. 

 

SANDBY SOCKEN 

Norra Sandby 

1960: Arabien, Brinkbacken, Brinklotten, Brunnskolotten, Farfarhorva, Håpen, Intaget, Koänga, 
Måsen, Måshorva, Norra haget, Nylänna, Olshorvan, Potatishorva, Rumpan, Sanden, Sjöhaget, 
Stendala, Sällhorvan, Södra haget, Södra jalet (2), Sölotten, Trälstycket, Viåker, Vällsannen, 
Västerlotten, Äggbacken, Ängen.  

2015: Albins, Arabien, Brinkbacken, Brinkhorva, Brinklotten, Brunnskolotten, Drängsprängaren, 
Farfarhorva, Håpen, Kvarnlotten, Koänga, Källarbacken, Lilla ängen, Måsen, Måshorva, Norra haget, 
Norra ängarna, Nylänna, Olshorva, Rovhorva, Rumpan, Sanden, Sextondelen, Smedlotten, Stendala, 
Södra haget, Viåker, Vällsannen, Väster lott, Äggbacken, Övre mark. 

Nedre Ålebäck 

1960: Beta, Betan, Betänga, Enbackshaget, Enkullen, Femåker (3), Femåkershaget, Femåkerskogen, 
Fyrkantslotten, Haget, Hubertsand, Husåkern, Kvarnlotten, Lotten, Lundängen, Marka, Mellerbeta, 
Nedre femåker, Nedre lott, Norr om byn, Norra beta, Norrängarna, Nyodlingen, Näst nedre lott, 
Palmlotten, Sanden (2), Sibirien, Sjölotten (2), Sjölottsängen, Skäret (3), Stinplatsen, Södra beta, 
Södra lotten (3), Västra enbacken, Västra lotten, Västra åttondelen, Ytterbeta, Åttondelen, Änga, 
Ängen vid kanalen, Östra enbacken, Östra horvan, Östra åttondelen. 

2015: Beta, Betänga, Byäng, Enbackshaget, Enkullen, Femåker (3), Femåkershaget, Femåkerskogen 
(2), , Fyrkantslotten, Haget (2), Haralds nyodling, Haraldsanden, Hubertsand, Husåkern, Lotten, 
Mellerbeta, Nedre femåker, Nedre lott, Norra beta, Norra Haraldlotten, Norrängarna, Nyodlingen, 
Näst nedre lotten, Sanden, Sibirien, Sjölotten (2), Sjölottsängen, Skäret, Snuggan, Stinplatsen, Södra 
beta, Södra Haraldlotten, Södra lotten (2), Södra sjölotten, Södra sjölottsängen, Tvåtunnlandsbiten, 
Västerlotten, Västra enbacken, Västra åttondelen, Ytterbeta, Åttondelen, Änga, Ängen, Ängen vid 
kanalen, Östra enbacken, Östra horvan, Östra åttondelen. 
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Norra Näsby 

1960: Avrösningen (6), Bagghagen, Bengtstorp, Beta, Beten (2), Bethorvan, Bunken, Bunkängen, 
Dallyckan, Enkullen, Gamla betlandet, Gamla trädgården, Garnkätten, Gnöst, Gnöstbacken, Gustavs 
marklott, Gustavs markäng, Gustavs Näsbylott, Haget, Hakängen (2), Horvorna vid Lindellplatsen, 
Kajhorvan, Kanalen, Karls-tomten, Klappa, Kvarnhaget, Källängen, Källängslotten, Lertaget, Lotten vid 
posthuset, Långa lotten, Långtöja, Löta, Marka, Marken, Markhorva, Mellerlott (3), Mossen (8), 
Nabben, Nedre lotten, Norra lotten, Norra markhorvan, Norra tomten, Norrlott, Norrängen (3), 
Norrängen (2), Nya trädgården, Rutan, Rånockhorvan, Rörbiten, Sextondelen, Sibirien, Sjöängen (2), 
Snibben, Stensåker, Stin-horvan, Söderlott, Södra lotten (2), Södra marka, Södra markhorvan, Södra 
Näsbyängen, Södra ängen (3), Sör-Svenhorvan, Tomta (2), Tomten (4), Tomterna, Trinta, Tuvhaget, 
Utjola, Utjorden, Vrån (4), Västra lotten (4), Västra tomten, Ängen (3), Öster lott (2), Östra horvan, 
Östra lotten (3), Östra tomten, Övre lotten. 

2015: Avrösningen (4), Bagghagen, Bengtstorp, Beta, Beten (2), Bethorvan, Biten in i betet (2), 
Bunken, Bunkängen, Dallyckan, Garnkätten, Gnöst, Gnöstbacken, Gustavs marklott, Gustavs 
markäng, Gustavs Näsbylott, Gustavs Näsbytomt/Karlstomten, Gustavs Näsbyäng, Haget, 
Hagmanplatsen/ Lindellplatsen, Hakängen, Håpen, Kanalen, Klappa, Källängen, Källängslotten, 
Lertaget, Långtöja, Löta, Marka, Markhorva, Mellerlott (3), Mossen (5), Nedre lott, Norra lotten, 
Norra tomten, Norrlott, Norrängen (3), Rutan, Rånockshorvan, Rörbiten, Sextondelen, Sibirien, 
Snibben, Stensåker, Stin horvan, Söderlott, Södra lotten, Södra marka, Södra ängen (3), Sör-
Svenhorvan, Tomta, Tomten (3), Trinta, Utjorden, Vattenstället, Vrån (3), Västra lotten (3), Västra 
tomten, Åkern med höstraps, Ängen (3),  Österlott (2), Östra horvan, Östra lotten (2), Östra tomten, 
Övre lotten. 

Sandby prästgård 

1960: Beta, Gilleshagen, Hålnäs, Hålnäs grund, Intaget, Kajkuller, Kvarnjalt, Köcklingkullen, 
Körkhorva, Körkänga, Löjrälla, Milljaalt, Måsen, Pettsonhorva, Prästgata, Prästgatmunnen, 
Prästmarka, Sandelinshorva, Sjökätta, Söjaalt, Västerhägnet. 

2015: Beta, Gilleshagen, Hålnäs, Hålnäs grund, Intaget, Kajkuller, Kvarnjalt, Köcklingkullen, 
Körkhorva, Körkänga, Löjrälla, Milljaalt, Måsen, Pettsonhorva, Prästgata, Prästgatmunnen, 
Prästmarka, Sandelinshorva, Sjökätta, Söjaalt, Västerhägnet. 

Sandbäck 

1960: Klinthorva, Kvarnhorva, Kycklingbacken, Löta, Lötkätten, Marka, Meller flata, Meller holmen, 
Norra flata, Norra holmen, Södra lotten, Tresnibben, Västerhägnet, Östra horva.  

2015: Challelåten, Holmen, Klinthorva, Kvarnhorva, Kycklingbacken, Löta, Lötkätten, Marka, Meller 
flata, Neranför sand, Norra flata, Risängarna, Sand, Södra lotten, Tresnibben, Västerhägnet, Västra 
fyrtunnlandsbiten, Västra Grythus, Östra fyrtunnlandsbiten, Östra Grythus, Östra horva. 

Skarpa Alby 

1960: Ahlgrenhorvan, Aspåker, Avrösningen (2), Brandbrunnsängen, Bunken, Ekbacken, Flabben, 
Flacket (2), Gullåker, Haghorvan, Hobben (3), Hugos hage, Kanallotten (3), Kliverhorva (3), 
Kliverhorvorna, Kullhorv,  Kullhorva (2), Kvarnhaget, Lilla Ekbacken, Mabacken, Madängen, 
Mellanlotten (2), Mossen, Norra Flabben, Norra hag (2), Norra Sanden (2), Norra vitlindan (2), 
Sanden (2), Skarpan, Spjället, Stenbacken, Stora Ekbacken, Stora ängen, Svinhaget, Södra Flabben, 
Södra haget, Södra sanden (2), Södra Vitlindan (2), Toket, Torphaget, Torphorvan, Tvarlindan, 
Våtåker, Vägåker, Västra haget, Västra lotten, Västra mossen (2), Ängen (3), Änghorva (2), Östra 
lotten, Östra mossen (2). 
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2015: Ahlgrenhorvan, Albins hag, Albyskogen, Avrösningen (2), Brandbrunnsängen, Bunken, 
Bunkgöla, Ekbacken (2), Enkullsbacken, Flabben, Flacket (2), Gullåker, Haghorvan, Hobben (2), 
Kanallotten, Kliverhorvan, Klivhorva (3), Kullhorva (2),  Kvarnhaget, Madängen, Malörtshorvan, 
Mellanlotten, Mossen, Norr Hag, Norr sanden, Norra flabben, Norra Hag, Norra Vitlindan, 
Nyodlingen, Sanden (3), Skarpan, Spjället, Svinhaget, Södra flabben, Södra haget, Södra sanden, 
Södra vitlindan, Toket, Torget, Torphorvan, Vitlina, Vägåker, Västra haget, Västra lotten, Västra 
mossen, Ängen, Ängen, Änghorvan, Östra lotten, Östra mossen.  

Södra Näsby  

1960: Almanshorvan, Beta, Beten (2), Bet-horvan, Bjelkåker, Eklotten, Gubbhorvan, Kålängen, 
Laduhorvan, Lotten utanför gården, Lusernhorvan, Marka, Marken, Markhorvan, Mellan, Måslotten, 
Nedre lott, Nedre markhorvan, Norr lott, Norra horvan, Norrängarna (2), Rovhorvan, Schustra, 
Sjöjalet, Stenhorvan, Södra haget, Södra lotten, Sör-beten, Söränga, Sörängarna, Tomta, Västra hag, 
Västra norra lotten, Västra södra lotten, Åbylotten, Östra lotten (2), Östra norra lotten, Övre lott, 
Övre markhorvan. 

2015: Almanshaget, Almanshorvan, Almlotten, Axias lott (2), Axias mark, Axias mosse, Bakom Enar 
(2), Bakom Enars skog, Beten (2), Bethorvan, Bjelkåker, Dickebiten, Eklotten, Enekullen, 
Förläggningen, Gubbhorvan, Göstas norräng, Holmströmlotten, Hummelkärr (2), Kilen, Kålängen, 
Laduhorvan, Lusernhorvan, Marken (3), Markhorvan, Mellan, Mellersta Åbybiten, Mosslotten, 
Nabben, Nedre lott, Nedre markhorvan, Norra horvan, Norra Åbybiten, Norrlott, Norrängarna, 
Norrängen, Posthuslotten, Rovhorvan, Schustra, Södra lotten, Södra Åbybiten, Sörbeten, Sörlotten, 
Sörängarna, Sörängen, Tomten (2), Valles bet, Valles hummelkärr, Valles Åbylott, Åbylotten, Östra 
lotten, Överstens bet, Övre lott, Övre markhorvan. 

Åby 

1960: Alvarmark, Beta, Betslotten, Björkedal, Brodinga, Enet, Fliseryd, Grythusskiften, 
Holmströmlotten, Hummelkärr (2), Lerhålan, Lindarna, Löta, Löten (3), Lötsnibben, Man, Meller 
biten, Mossen (3), Nedra änga, Nedre mossen, Norr om gården, Norra backarna, Norra haget, Norra 
lotten, Norra österlotten, Näsbyjorden, Pell-Niss horva, Rumpan, Sakristian (2), Sandbacka, Sanden, 
Sandhorvan, Sandängen (2), Skarporna (2), Skogsand, Snuta, Stora stycket, Södra backarna, Södra 
backen, Södra haget (2), Södra horvan, Södra lotten, Södra österlotten, Söränga, Tiggarbiten, 
Tiggerbiten, Tomterna, Utanför lagårn, Vid Axel, Västerjalet, Västra backen, Västra biten, Västra 
Grythusskiften, Västra haget, Yttre haget, Åbymarken, Änga, Östra biten, Östra Grythusskiften, Östra 
lotten, Övra änga, Övre mossen. 

2015: Avrösningen, Backen, Bäcklotten, Fliseryd, Frösåker (2), Herberts, Hummelkärr (2), Kjells norra 
lott, Kjells södra lott, Lalinorna, Lera, Lerhålan, Lotten (2), Löta, Löten, Löthorvan, Lötsnibben, Man, 
Mossen (2), Nere vid kanalen, Norr om gården, Norra mossen (2), Norra österlotten, Norrhorva (2), 
Norrlott (2), Sakristian, Sammellotten, Sandbacka, Sjögrenjorden, Stora stycket, Svenssonängen, 
Södra backen, Södra haget, Södra horvan, Södra lotten (2), Södra österlotten, Söränga, Tiggarbiten, 
Utanför lagårn, Vid Axel, Västra backen, Västra jalet, Åbymarken, Äng, Öster om Jansson, Östra 
lotten. 
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SEGERSTADS SOCKEN 

Mellby 

1960: Borromsbacken, Byåkern (2), Drinken, Fliserydshagen, Fägatan, Gröna gatan, Hagen vid 
Göranssons, Hamnängen, Hemtorpet, Kamphället, Kilen, Kohagen, Kornhorvan (2), Kullan, 
Kvarnhorvan (2), Källplan, Kärret, Köls tomt, Lilla kilen, Lilltorpet, Lillängen, Linnégatan, Lotts tomt, 
Mellan vägarna, Mellbytorp, Norra bunken (2), Norra haget, Norra kullan (4), Norra kullvägen, Norra 
kärret, Norra sjöängen (2), Parken, Prästängen, Sjögatan, Skärlövåkern (2), Smedbrunnen, 
Smedtomten, Stenbrottet, Stora kilen, Södra bunken, Södra Karlhorva, Södra kullan (2), Södra 
kullgatan, Södra kullvägen, Södra kärret, Södra sjöängen (2), Tjurvaktarängen, Tokkullen (2), 
Tokkullgatan, Torpet, Torpkullan, Torpåkern, Undantagsbiten, Vår lindra, Västertorp, Västra hagen, 
Västra kohagen, Åkes lindra, Ören (2), Östra hagen, Övre Fliserydshagen, Övre Karlhorva.  

2015: Bernts kornhorvan, Bernts kulla österkilen, Bernts lilla kilen, Bernts mellan vägarna, Bernts 
norra bunken, Bernts norra kullan, Bernts prästängen, Bernts Skärlövåkern, Bernts stora kilen, Bernts 
södra kullan, Bernts södra torpet, Bernts torpet, Bernts väster Sigvards, Bladhagen, Borromsbacken, 
Byåkern Görans, Görans lindra+kulla, Görans norra sjöäng, Görans norra sjöäng, Görans prästängen, 
Görans södra kullan, Görans ören, Göstas Albins, Göstas borrommen, Göstas byåker, Göstas 
kampellet, Göstas kornhorvan, Göstas lilla kampellet, Göstas mellan vägarna, Göstas norra kullan, 
Göstas södra bunken, Göstas södra kullan, Göstas södra torpet, Hophage, Kalhorva, Kamphället, 
Kilen, Kornhorva (2), Kullan, Peter Nils byåkern, Peter Nils prästängen, Peter Nils södra bunken, Peter 
Nils södra kullan, Peter Tages borrommen, Peter Tages byåkern, Peter Tages dammen, Peter Tages 
kornhorvan, Peter Tages kullan, Peter Tages lindra, Peter Tages norra kullan, Peter Tages södra kulla, 
Peter Tages södra torpet, Peters Nils kornhorvan, Peters Nils mellan vägarna, Peters Nils södra kulla, 
Peters Nils, Öster om byns, Södra torpet, Prästängarna, Södra bunken, Södra kullan, Södra sjöängen 
(2), Sörgårdshagen, Torpet (2), Åkes kalhorva, Ören. 

Nedre Segerstad 

2015: Adamshorvan, Backhorvan, Bengts långåker, Bengts norra, Bengts norra långåker, Bengts 
norra mark, Bengts norra skarpa, Bengts skarpa, Bengts vid skogen, Bengts västra, Bertils mark, 
Bertils södra, Bertils vid gården, Bertils västra, Ivars mark, Ivars åker, Kalvhagen, Kaptenskullhorvan, 
Kaptensängen, Kullhorvan, Milleängen, Norr om holdkarsvägen, Norra brinken, Nyhorvan, 
Sjögrensåkern, Söder om holdkarsvägen, Södra brinken, Södra lotten, Södra lotten öster, Torvalds 
hage, Torvalds mark, Torvalds norra, Torvalds södra, Torvalds västra, Vivans hage, Vår mark, Vårt 
norra, Vårt södra, Åkern vid gården, Åkern vid kvarnen, Åkern vid skogen, Åsenius äng. 

Seby 

1960: Gröna gatan, Horvan, Kilen, Kvarnhagen, Källplan, Mansborg, Nuckebo, Seby hage, Sisshorvan, 
Skogsbiten, Södra hagen (2), Södra lotten, Tallhagen, Ängsbit, Ängsmarkerna.  

2015: Gröna gatan, Götes skog, Horvan (2), Kilen, Kvarnhagen, Källplan, Lotten , Mansborg, Nuckebo, 
Seby hage, Sisshorvan, Skogsbiten, Södra hagen (2), Södra lotten, Tallhagen, Ängsbit, Ängsmarkerna 
(2). 

Träby 

1960: Beteshagar, Beteshage (2), Borghagen, Borgåkrarna, Bönlandet, Dinas hage, Flisan, Fyrkanten, 
Gravfältet till borgen, Gäret, Huvudlotten, Intaget (3), Intagshorvan, Kyrkgatan, Kärret, Lotten, 
Marken, Nylandet, Rågåkern, Småbitarna, Tokhagen (2), Viggen, Ängarna, Ängen (2). 
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2015: Beteshagar, Betesmark, Björkskog, Intaget (2), Kyrkgatan, Kärret, Lotten, Marken, 
Västerlotten, Västra biten, Ängarna, Ängen, Ängshöksreservatet, Öster om byn, Österlotten, Östra 
biten. 

Övra Segerstad 

1960:  Bengt Peterssons, Bengts långåker, Bengts mark, Bengts skarpa, Bengts västergärde, Birgers 
långåker, Birgers mark, Birgers skarpa, Birgers västergärde, Brödernas långåker, Brödernas mark, 
Brödernas skarpa , Brödernas västergärde, Fyrmarkerna, Gustav Pits åker, Hela Alvaret, Hermans 
brink, Hermans långåker, Hilmers brink, Hilmers byåkern, Hilmers långåker, Hilmers skarpa, Hilmers 
tecklingsåkern, Hilmers västergärde, Kalvhagen, Norra mark, Oskars brink, Oskars långåker, Oskars 
norra skarpa, Oskars västergärde, Sundberggården långåkern, Sundberggården skarpan, 
Sundberggården västergärde, Sundbergs brink, Sundbergs mark, Södra mark, Tea Långåkern, Tea 
Spjället, Teamarken, Teas långåker, Teas norra skarpa, Teas västergärde, Teaskarpan, Ålderdomshem 
långåkern, Ålderdomshemsskiften.  

2015: Bananen, Bengts långåker, Bengts skarpa, Bengts västergärde, Birgers långåker, Birgers skarpa, 
Birgers västergärde, Brödernas långåker, Brödernas skarpa , Brödernas västergärde, Fyrmarken, 
Gustav Pits åker, Hela alvaret, Hermans brink, Hermans långåker, Hilmers brink, Hilmers byåkern, 
Hilmers långåker, Hilmers skarpa, Hilmers tecklingsåker, Hilmers västergärde, Mariannes åker, 
Marken (2), Oskars brink, Oskars långåker, Oskars skarpa, Oskars västergärde, Sundberggården 
långåkern, Sundberggården skarpan, Sundberggården västergärde, Sundbergs brink, Tea långåkern, 
Tea spjäll, Teas långåker, Teas skarpa, Teas västergärde, Teaskarpan, Ålderdoms långåkern, 
Ålderdomsskiften. 

 

SMEDBY SOCKEN 

Alvlösa 

1960: Alvarhorvan, Fårlund, Johan Pershorvan, Kullhorvan, Lilla Smedby, Norra horvan, Norrgärdet, 
Norrgärdsbacken, Norrgärdsleran, Ruthorvan, Sibirien, Sisshorvan, Sjömarken, Södra horvan, 
Sörgärdet, Västerstagärdet, Ängen. 

2015: Alvarhorvan, Norrgärdet, Storgärdet, Södra horvan, Sörgärdet, Västerstasanden. 

Hammarby 

1960: Avrösningen, Gettlingehorvan, Hammarbyalvar (2), Hålkärr, Leran, Lilla leran, Lilla åsen, 
Marken , Marken mellan dungarna, Marken väster om dungen, Marken öster om dungen, Norra 
kärret, Sanden, Storåsen, Södra kärret, Västra marken. 

2015: Avrösningen, Gettlingehorvan, Hammarby alvar (2), Hålkärr, Leran, Lilla leran, Lilla åsen, 
Marken , Marken mellan dungarna, Marken väster om dungen, Marken öster om dungen, Norra 
kärret, Sanden, Storåsen, Södra kärret, Västra marken. 

Klinta 

1960: Hagen, Kullhorvan, Källåkern, Linahorvan, Linåkern (2), Mellanhorvan, Mossen, Norrgärdet, 
Norrhorvan, Prästflaten, Rotmans, Rotmanshorvan, Storåsen, Ängen nedom berget. 

Nedre Västerstad 

1960: Bortom Harrys, Gruset, Gösalotten, Lundströmsmarken (2), Millilotten, Nedanför bommen, 
Norra hagen, Norra marken, Norrdiket, Norrgårdstomten, Ovanför bommen, Ovanför lagårn, 
Ovanför Stinas, Råkskogen, Sann, Smedbygärdet, Södra marken, Tomten, Utjorden. 
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Stora Smedby 

1960: Alvaret (2), Alvarhorvan (2), Alvet, Carlssonhorvan, Fallå, Farfars horva, Grushovan, Gärdet 
mellersta, Gärdet södra, Hagen, Höjden, Höjden västra, Kilbiten, Killings, Kullhorvan (2), Lilla hagen, 
Långa haga, Marken, Mossbiten, Nedanför trädgårn, Norra horvan, Norra marken, Norrgärdet, 
Prästskogen, Sand, Sandbacken, Sandhålan, Sidden, Sjömarken, Sjöströmgärdet, Skolhorvan, 
Skrothålan, Smedbygärde, Stenarna, Stora Hagen, Syster Signes horva, Södra marken, Södra tomten, 
Sörgärdet, Trean, Turkiet (2), Wahlströmgärdet, Wahlströmmarken, Västra tomten. 

2015: Alvaret (4), Alvarhorvan (2), Djupadal, Fallå, Grushorvan, Gärdet mellersta, Gärdet norra, 
Gärdet södra, Håpen/Hammarbyhåpen, Höjden västra, Höjden östra, Johns, Kilbiten, Killings, 
Klintahåpen, Kullhorvam, Larssons gärde, Larssons horva (2), Lilla hagen, Långa haga, Marken, 
Marken öster om vägen, Mossbiten, Nedanför trädgårn, Norr om Franks, Norr om Hasselboms, 
Norra horvan, Norra marken, Norrgärdet, Pers horva, Professorns horva, Prästskogen, Sanden, 
Sidden, Sjömarken, Sjöströmgärdet, Skolhorvan, Smedby hög, Smedbygärde, Smedbymarken, Stora 
hagen, Södra marken, Södra tomten, Sörgärdet, Trean, Turkiet, Wahlströmgärdet, 
Wahlströmmarken, Väster om Hasselboms, Väster om Prästskogen, Västra tomten, Öster om 
Alberts, Öster om kyrkan, Öster om Prästskogen, Öster om sockenstugan. 

 

STENÅSA SOCKEN 

Frösslunda 

1960: Axellotten, Bortom Parken, Bortre nedre lott, Byåkern, Cedergrenshorvan, Flajenrör (2), 
Gåsvallen, Haget (2), Huvlotten, Kall kalstomta, Killotten, Killottshaget, Kvarnhorvan, Lars 
Pershorvan, Långhorvan, Mellangärdet, Nedra lott, Nedre lott, Nedrelottshaget, Norra hag, Parken, 
Parklotten, Parklottshaget, Ramsala, Sandhorva, Skarpenås, Stackshorvan, Stenåsen, Strandjalet, 
Stures lott, Stures änglott, Söderbergslotterna, Södra Hag, Sörgärdet, Tomta (2), Ve Peters, Väste 
horva, Änglotten, Ängslottra, Övra lott, Övre lott. 

2013/15: Andra Söderbergslotten, Axellotten, Axels mellersta, Axels östra, Boberg norra, Boberg 
stora biten, Bobergbacken, Bobergkällan, Bobergängen västra, Bobergängen östra, Bojhorva, Bortom 
Fritz källare, Bortom Parken, Bosinhorva, Byåkern, Cedergrenshorvan, Flajenrör, Fritzes hag, Fritzes 
södra änglott, Fårhaget, Första Söderbergslotten, Gräshagen, Gåsvallen, Haget, Huvlotten, Hägnet, 
Kall Karlsbiten, Kroken, Kvarnhorvan, Källerplanshorva, Lars Pershorvan, Långhorvan, Mellangärdet, 
Nedanför gatan, Nedra lott, Nedre lott, Norra backen, Norra hag ,Norra haget, Norra horvan, Norra 
ängslotten västra, Norra ängslotten östra, Norrgårn, Ovan Parken, Parken, Päronhorva, Ramsala, 
Sandhorva, Sjöberglotten, Stackshorvan, Strandgärdet, Strandjalet, Stures lott, Södra Hag, Sörgärdet, 
Tildalotten, Tjurhopen, Tomten, Tredje Söderbergslotten, Väste horva, Västra Fritzlotten, 
Änglotten(3), Öster om Parken, Östra Fritzlotten, Övra lott, Övre lott. 

Norra Kvinneby 

1960: Almhorvan, Alvarbete. Alvarhorvan, Alvarlotten, Beteshag, Birklunsen, Carlssonlotten, Flöget, 
Hag, Hedenberghorvan, Horvan, Johans hag, Johs skog, Kobetet, Linna, Lotten (2), Lottåkern, 
Mellansannen, Norra lott (2), Norra Mossen, Norra skogen, Norra Tvärängen, Pilängen, Sannarna, 
Sannarna vid betet, Sjöjarlet (2), Snibben, Snålgärdet, Snålhaget, Södra haget, Södra horvan, Södra 
mossen (3), Södra sannen (2), Södra skogsbete, Södra Tvärängen, Tjuderbeta (2), Tomt, Tomten (2), 
Tomterna, Tröjärmen, Tvarängen (2), Upp vid Hilmers, Västra lotten (3), Östra lotten (3), Östra 
sannen. 
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2015: Almhorva, Alvarhorv, Alvarhorva, Bete, Beteshag, Betesmark, Betesmarken, Betet, Birklunsen, 
Båtmansplan, Ellert, Flöget, Freds horva, Freds tomt, Griskärr, Haget, Johns tomt, Kalles tomt, 
Karlssonlotten, Lilla alvaret, Lothållet, Lotten, Lottåkern, Man, Mann, Meller sannen, Norra Kvinneby 
bymark, Norra lott, Norra lotten, Norra tvärängen, Pilhorvan, Pilängen, Pitens bete, Pondrosa, Sand 
vid grind, Sandbiten lilla, Sann vid betet, Sannen (2), Sannen nedanför Lillis hus, Signes tomt, 
Sjöjarlet, Snibben, Snålgärdet, Stamfastighet, Stora Alvaret, Stora sannen, Södra haget, Södra lott, 
Södra mossen, Södra sannen, Södra Tvärängen, Tjuderbetta, Tokhorva, Tomterna, Västra sannen, 
Åker (6), Ödemanshorvan. 

 

SÖDRA MÖCKLEBY SOCKEN 

Albrunna 

1960: Albin-lotten, Albins lund, Anna-lotten, Arrängen , Arängen (2), Birger-lotten, Birket (5), Birket 
slåtterängen, Bolagslunden, Byhorvan, Festplatsen Albrunnalund, Johan Engström-lotten, Kohagen, 
Kråkebo, Lotten Bröderna Petterssons, Lotten Helges, Lotten Olles, Marken, Norra horvan (2), Norra 
horvan Annas, Norra lotten, Norra Sjömarken, Nygärdet (2), Nygärdet Helges, Nygärdet vid kvarnen, 
Oppgärdet, Sjömarken (2), Smedby Prästgårds utjord, Sparringhorvan, Spjället, Storängen (3), Södra 
lotten, Södra Sjömarken, Södra slåtterängen i Bolagslunden, Utjorden Nordborgs, Västerbet (3), 
Västra horvan (2), Östra lotten. 

2015: Annahorvan, Annalotten, Birket, Hemlotten, Horvan, Kvarnbacken, Lotten, Marken, Norr 
mark, Norra lott, Nygärdet, Oppgärdet, Sjömarken, Södra lott, Södra nygärdet, Västerbet, Västra 
horvan, Ängen, Östra lott. 

Degerhamn 

1960: Albins hage, Alvaret, Bengts hål, Clasahagen, Medeliuslotten, Nedre Ettan, Norra lotten, Norra 
Marken, Norra Årsvik, Pumphusbiten, Ribban, Sandvik, Sjöbogäret, Södra Årsvik, Trean, Övra Ettan. 

2015: Albins hage, Alvaret, Bengts hål, Clasahagen, Kohagen, Medeliuslotten, Nedre Ettan, Norra 
lotten, Norra Marken, Norra Årsvik, Perstorp, Perstorp Björket, Perstorphagarna, Pumphusbiten, 
Ribban, Sandhålsbiten, Sandvik, Sjöbogäret, Sjöhagen, Södra Årsvik, Tomten, Trean, Övre ettan. 

Gårdstorp  

2015: H lott, Stommet (2), Sörbygärde (2), Väster Qvist. 

 

VENTLINGE SOCKEN 

Lindby 

1960:  Avrösta, Ekö, Koreavallen, Långåkern, Pinan, Pinera, Solhagen, Strykjärnet,  Tokhagen (2), 
Östehagen (2). 

2015: Avrösta, Blindtarmen, Busshållplatsen, Ekö, Gjöllra, Hästhagen, Jannes lotten, Kärrabiten, 
Lindby mot Össby, Lindby sydost, Lindby sydväst, Lindby väster, Lindby öster, Långåkern, Mas norra, 
Mellangäret, Norrgärdet, Närmast byn, Stora norra, Södra fyrkanten, Tarmen, Tresnibben, Triangeln, 
Ängen, Öråkern. 

Lunda 

1960: Brunnsåkern, Gäret (2), Hagen, Norrgäret, Norrväg, Nyodlingen, Stenröset, Tresnibben, Vid 
kanalen (2), Väster om Albins, Västergäret, Västerhorvan (2), Östergäret. 
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2015: Einars gäre, Einars västerhorva, Gäret, Hagen, Norrgäret, Söder om huset, Väster om väg, 
Västerhorvan, Östergården. 

Mörbylilla 

1960: Norra horvan, Potatishorva, Sjömans norra horva, Sjömans västergärde, Sjömans åkersgärde, 
Sjömans änggärde, Walgrens västergärde, Walgrens åkersgärde, Walgrens änggärde, Västergärdet, 
Åkersgärde. 

2015: Norra horvan, Norr horva, Norr om bygatan, Norr om Sjögatan, Norr om skogsvägen, 
Potatishorva, Potatishorvan, Robbehorvan, Skogen, Sjömans norra horva, Sjömans västergärde, 
Sjömans åkersgärde, Sjömans änggärde, Söder om bygatan, Söder om Sjögatan, Södra, Söråkern, 
Tårtbiten, Väster om skogen, Västergärdet(2), Västra avrösningen, Västra horvan, Walgrens 
västergärde, Walgrens åkersgärde, Walgrens änggärde, Åkersgärde, Östra avrösningen. 

Sebberneby 

1960: Hagen (2), Lillåkern, Mellangärdet, Mellanängen, Norra västergärdet, Norra ängen (2), Stora 
gärdet (2), Södra västergärdet, Södra ängen (2), Tomta. 

2015: Borghagen, Davids, Erlands hagen, Erlands kilen, Erlands mellangärde, Erlands norra äng, 
Erlands stora gärde, Erlands söder vägen, Erlands tomten, Lillåkern, Maskinhallen, Norra ängen, Pers 
hage, Stora gärdet, Södra ängen, Västergärdet, Össbykrysset. 

Ventlinge 

1960: Berget, Elins backe, Flaten, Gustens, Gustens gärde, Gustens hage, Gustens åker, Högåkern, 
Höjden, Kohagarna, Koängen med vattenkällen, Kroksdal, Kvarngärdet, Kyrkhorvan, Lilla hagen, 
Lunda, Lundhagen (2), Långåkern (2), Mellan skogarna, Nerom Helges, Norra gärdet, Norra 
Långåkern, Nygärde, Nyodlingen, Opp mot alvet, Potatishorvan, Prästhop, Robbehorva, Sand, 
Sevelhagen, Sidd, Sjöbacken, Sjöhagen, Stråltrådshagen, Svinhagen, Södra gärdet, Södra horvan, 
Södra horvorna, Tjurhagen, Tokhagen, Tokåkern, Tväråkern, Ventlingehagen, Väster om Koängen, 
Öster om Koängen, Öster om koängen, Öster om skolan. 

2015: Dammåkern, Elins horva, Eriks långåker, Eriks nerom skogen, Eriks öster om vägen, Horvan, 
Kohagen, Kroksdal, Kvarnen, Kvarnen, Lunda norr, Lunda söder, Lunda östra, Lundhagen, Nerom 
Ingvalds, Nerom skogen, Norr om Ekskogsvägen, Norra öster om vägen, Nu golfbana, Sevelhagen, 
Sjön, Söder om Ekskogsvägen, Södra gärdet, Södra öster om vägen, Tokhagen, Valles långåker, Valles 
nordost, Valles nordväst, Valles norra, Valles sydost, Valles södra, Ventlinge kyrkan, Ventlinge 
nordvästra, Ventlinge norr, Ventlinge sydväst, Ventlinge söder. 

 

VICKLEBY SOCKEN 

Karlevi 

1960: Ann-Maries, Ettan, Freds, Hagen, Hultet, Johns lott, Kalvhagen, Kilen, Knapekulle, Lunsen, 
Långa horvan, Länsmanslotten, Mellanlott, Norre lott, Oj-lotten norr, Oj-lotten söder, Prästhåpen(2), 
Päronlotten, Sjögärdet, Spjället, Stiglotten, Söderlott, Vitkärr, Västerhägn (3). 

2015 : 11:an, 4:an, 5:an norr, 5:an söder, 7:an, Ann-Maries, Birger Olles, Connys västerhägn, 
Ettalotten, Ettan, Freds, Hagen, Hultet, Johns lott, Karlevi sjö, Kilen, Oj-lotten norr, Oj-lotten söder, 
Sjögärdet, Sjölotten, Spjället, Västerhägn (2).  
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Bilaga 7 
Elins horva förekommer i två dikter av Anna Rydstedt: 

Försök

Skimmer och silver är de ord 
jag först vill använda 
till att beskriva horvans ängsgräs i juniblåsten. 

En böljande sidenyta 
som en dovregubbestor grön presenning, 
lagd över den svarta jorden 
är ett annat omöjligt försök att beskriva ett 
synintryck. 

Faktum är att hundkäxen står i skirt brudflor, 
medan några redan har frön i blomflocken. 

Grönblå och gredelina är stråna med vindsilver i axen 
och flyttblocken kikar med miljoner arkeiska ögon 
och luktar med postglaciala mossnäsor 
på solens och vindens spel i Elins junihorva, 
där miljarder strån går i vågor, 
bildande tillsammans en böljande matta 
i juninordosten. 

Ur diktsamlingen Dess kropp av verklighet (1976) 

Publicerad med tillstånd av rättighetsinnehavaren 



Vinterdikt 1965–66 

Snö över allt. 
Kyla i allt. 

Hur kan människa leva? 

Hur kan vi alla, 
människa, rådjur, svan 
och mus, 
alla anonymer leva? 

Snö många meter. 
Sol långt bort, 
lågt ner. 

Dag på dag 
feber inne i oss. 
Ute snö 
otöbar 
månad efter månad. 

Satans snö! 

Stackars buskar 
i jordens snöavlagringar 
spretar än med vissna lövfjärilar 
i vita vinterpastan. 

Ett skyffelskaft i snön 
slår opp sitt handtags tomma Odenöga 
vid telefonlinjen. 

Skator svarta vita 
som flickorna i modetidningarnas sista säsong, 
nu uppeldade i alla öppna spisar, 
flyger sitt luftslalomlopp bort 
till björkarna och almarna, 
vädjande som mina barnögons träd 
i Ventlinge bygata, 
i Elins vinterhorva. 

Ur diktsamlingen Jag var ett barn (1970) 

Publicerad med tillstånd av rättighetsinnehavaren 





Drängsprängaren, Kvarnhorvan och 
Ventlinge sydväst – ägonamn i världs-
arvet Södra Ölands odlingslandskap 
1960 och 2015

Denna rapport är ett resultat av ett 
forskningsprojekt vid Institutet för språk 
och folkminnen med titeln Ägonamn i 
världsarvet södra Ölands odlingsland-
skap. Rapporten beskriver projektet och 
de analyser som har gjorts av de ca 
3 800  insamlade ägonamnen. De mest 
frekventa huvudlederna och namnens 
semantiska innehåll beskrivs. Ägonamn 
från 1960 och 2015 har jämförts för att se 
om de förändringar som jordbruket 
genomgått har påverkat namnskicket. 
Utifrån analyserna kan vi se att en föränd-
ring har skett i namnskicket; namnen 
tycks i vissa fall bli längre och även 
sådana namn som kan anses sakna en 
huvudled ökar i somliga områden. Namn-
givarnas medvetenhet om huvudledernas 
innebörd försvagas. Man kan också 
urskilja en uppdelning i geografiska 
områden, närmare bestämt nordväst, 
nordost och söder, där förändringar har 
skett i olika stor grad och på olika sätt.
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