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Sammanfattning 
Examensarbetet består av undersökningar med koppling till ägonamnsforskning, dvs. forskning som 
berör namn på åker och äng. Syftet med detta arbete är att undersöka ägonamnen och den koppling 
ägonamnen har till kulturlandskapet över tid. Arbetet är grundat på historiska dokument med ursprung i 
Träne socken, en nordostlig skånsk socken, vilka möjliggör tre nedslag i historien; landeboken från 
1570, en geometrisk avmätning från 1705 och enskiftet/storskiftet från 1812–1817. Dessa tre nedslag 
har valts då de alla har historiska dokument knutna till sig bestående av nedtecknade ägonamn som 
presenterar hela eller delar av Träne sockens ägonamnsförråd. Den inledande delen av arbetet har 
bestått av att excerpera, alltså sammanställa, alla ägonamn från de historiska källorna för vidare 
tolkning, detta har gjort att listan med ägonamn och deras tolkningar fått en betydande del i arbetet. 
Nästa steg har bestått av en kategorisering av ägonamnslistan (bestående av 10 olika kategorier för att 
täcka in olika namnelement) för att möjliggöra vidare analys som ska besvara frågan: ”vilken variation 
av ägonamn finns mellan olika byar i en socken?” Utöver kategoriseringen görs även en analys av 
ägonamnskontinuiteten till Träne kyrkbys prästhemman, vars ägonamn tas upp i de tre historiska källor, 
och som ska besvara frågan: ”vilken kontinuitet av ägonamn går att se i en enskild by?” Slutligen ska 
frågeställningen: ”vad säger ägonamnen om kulturlandskapets utseende och utveckling?”, avsluta och 
knyta ihop tidigare frågeställningar. Resultatet av ägonamnskategoriseringen visar att det svårligen går 
att se något distinkt mönster mellan olika byar i samma socken, möjligen går det att se att större byar 
har en mer jämn fördelning av ägonamn i de olika kategorierna jämfört med mindre byar.  
Kontinuitetsanalysen visar att ägonamnen till prästhemmanet i Träne kyrkby överlag har en stark 
kontinuitet, ägonamn till åker har dock en starkare kontinuitet än ägonamn till äng. Slutligen så ger 
ägonamnen i kombination med en karta en god beskrivning av olika element i landskapet. Dessa 
element kan även delas in i olika strukturer som i sin tur kan förklara uppkomsten och karaktären av 
ägonamnen i Träne socken. 
 
Ämnesord 
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Inledning  

Att namnge platser, saker eller personer är ett ypperligt sätt att ge ett djup och en karaktär 

åt något (eller någon), och är på sätt och vis en möjlighet för en namngivare att förmedla 

sitt perspektiv och sin önskan av något som annars går att samla under en enkel 

definition. Följaktligen skulle t.ex. åker och äng helt enkelt bara vara åker och äng, vilket 

endast ger oss ett begrepp på markens funktion, och inte mycket mer information än så. 

Innan jordbruksreformerna, kallade skiften, tog fart under 1700- och 1800-talet hade i 

stort sett all mark som brukades mer eller mindre unika namn som idag utgör en del av 

vårt immateriella kulturarv, och där kopplingen till landsbygden och den jordbrukande 

delen av befolkningen är stark. Namngivningen av ägor ger intrycket av ett dynamiskt 

och nyanserat landskap som varit en viktig del av mångas liv och levebröd, och trots de 

stora förändringarna över tid är landskapet tidlöst, dock något fattigare utan de 

beskrivande namnen. 

 

Vårt landskap kan upplevas inte enbart genom visuella intryck, utan även genom hur 

människor under föregående århundraden upplevde sin miljö och därigenom skapa oss ett 

intryck baserat på våra associationer och vår fantasi. Mer konkret kan namn på ägor t.ex. 

säga oss vad som tidigare odlats på platsen, vilka djur eller vilken vegetation som det gick 

att få syn på, eller om det funnits en byggnad i närheten. Därför kan uppsatsen ses som en 

ansats till att fylla på ett namnförråd där enbart ett namn kan säga mycket, men flera 

namn i samma kontext säga mer. Att inse innebörden av ett kultur- eller naturnamn från 

orten där vi vuxit upp eller där vi spenderat våra somrar kan ge en aha-upplevelse, och 

kanske är namnet en skildring av en tidigare slitsam och otacksam tillvaro, men som av 

en del av oss kan ses som en vacker plats fri från smärtsamma minnen. Att associera en 

plats till en känsla utifrån en redan skapad historisk kontext kan vara ett lätt sätt att ta till 

sig andras associationer och synsätt, i det fall då vi endast har haft begränsad kontakt med 

platsen, därför skulle ägonamnet kunna ses som ett bra sätt att tillägna sig ett historiskt 

landskap. Det historiska landskap som arbetet främst rör sig i är av mellanbygdskaraktär, 

dvs. ett landskap som inte är varken renodlad slättbygd eller skogsbygd. 

Bakgrund till ämnet 

Ägonamnen, som utgör en lägre hierarkisk del av ortnamnen, har sin grund i 

namnforskningen (även kallat onomastiken), och inbegriper namn som är kopplade till 

åker eller äng, sålunda tillhörande en ägare och som på något sätt ger avkastning. 

Ägonamnens funktion var att särskilja ägor från varandra, alltså fungera som en 

lokaliserande faktor. Dessutom behövdes namn som var gemensamt för en större grupp 

människor, kallad namnbrukarkrets. 

 

Under 1900-talets första hälft formades institutioner för namnbevarandet av ortnamnen, 

något mindre vikt lades dock vid de namnen lägre ner i hierarkin, som av Nyström kallas 

smånamn (Nyström 2003). Smånamnen har mindre namnbrukarkrets och används 

framförallt på mer lokal nivå och löper därmed större risk för namndöd, bland dessa går 

det b.la. att hitta ägonamnen. Smånamnen har betydelse på ett nationellt plan, men är 

mycket värdefulla lokalt eftersom de kan ge en inblick i hur bygden såg ut och hur 
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människorna levde förr, därmed är det ur ett historiskt perspektiv synnerligen viktigt att 

sträva efter att bevara smånamnen. 

 

Ägonamnen är i stort sett försvunna i det efterindustriella jordbrukslandskapet (eller mer 

exakt, i det post-skiftade landskapet). Ägonamnens funktion och behovet av att använda 

dem försvann gradvis efter att enskiftet och laga skiftet genomfördes. De två skiftena 

ledde till att den gamla bykärnan på många orter splittrades genom att gårdarna 

placerades ut i landskapet och åkertegar slogs ihop och ängsmark flyttades, för att 

effektivisera brukandet. I och med att sambrukandet av marken reducerades så behövdes 

inte de olika namnen på varje liten åkerlapp eller ängsstycke, vilket ledde till att 

namnbrukarkretsen krympte och behovet för att använda ägonamnen minskades. Idag går 

det att hitta ägonamnen i historiska dokument, b.la. i hävde- och kartbeskrivningar som 

gjordes av lantmätare främst i samband med ägomätningar, avmätningar och skiftena 

under 1700- och 1800-talet, men även i anknytning till tidigare kyrkliga ägoinventeringar. 

 

Än idag går det dock att hitta spår av ägonamnen, men egentligen utanför sin dåvarande 

kontext. I byn Ovesholm, som ligger på gränsen till Träne distrikt (uppsatsens 

undersökningsområde) finns en handfull ägonamn bevarande i gatunamnen, b.la. 

Marbäcks(vägen), Tueängs(vägen), Ebbelycke(vägen), Egehåls(vägen), Högtofts(vägen), 

Skaldbacks(vägen) och Kalvåkers(vägen), som uteslutande (med viss normalisering) har 

sitt ursprung i Träne kyrkby ur Landeboken nedtecknad cirka 1570. Ägonamnen har 

därför medvetet blivit bevarade där det finns hävd och belägg i koppling till god 

ortnamnssed. 

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka ägonamnsfloran och den historiska 

koppling som finns till kulturlandskapet över tid. Uppsatsen riktar in sig på en nordostlig 

skånsk socken med mellanbygdskaraktär, närmare bestämt Tränes socken som vid skiftet 

under 1810-talet bestod av fem byar: Bröt, Klårröd, Salskog, Träne och Venestad. I 

kyrkbyn Träne finns det tillgång till äldre historisk dokumentation som möjliggör en 

kontinuitetsanalys av ägonamnen samt eventuell namndöd mellan 1570 (Landeboken) till 

1705 (geometrisk avmätning) och slutligen till 1812 (enskiftet). 

 

Denna uppsats ligger i stor del inom det onomastiska (språkliga) området, men kommer 

att i så stor uträckning som möjligt att ha ett landskapsvetenskapligt perspektiv, som 

grundar sig på historiska dokument. Detta p.g.a. att majoriteten av senare nämnd litteratur 

(under kunskapsläget) främst riktar in sig på språkliga element i koppling till namnen, och 

där perspektivet på landskapet i stort är mindre synligt. Detta arbete ger förhoppningsvis 

större plats åt landskapets betydelse när frågeställningarna besvaras. Mig veterligen finns 

det heller ingen tidigare genomgång av ägonamnen i Träne socken, vilket gör att detta 

arbete bidrar med en inventering och bevaring av ägonamnsförrådet och möjligen även 

tillför ny (lokal) kunskap inom ämnet. 
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Frågeställningar 

 

- Vilken variation av ägonamn finns mellan olika byar i en socken? 

 

- Vilken kontinuitet av ägonamn går att se i en enskild by? 

 

- På vilket sätt skildrar ägonamnen landskapets utseende och utveckling? 

 

Kunskapsläget 

Definition av begrepp 
Begreppet ägonamn användes i offentliga sammanhang först av Erik Bruhn 1931 (Bruhn 

1931). Ägonamn fanns till för att jordbrukarna skulle veta vilken äga som hänsyftades 

under vissa omständigheter, alltså som en lokaliserande faktor. Namnbrukare av 

ägonamnen var oftast bara inom den närmsta bygden, kanske endast inom en 

jordbrukarfamilj, men namnet fanns kvar så länge det behövdes och så länge någon 

använde det. Ägonamnen bevarades i skrift då lantmätare (eller annan karterare) 

nedtecknade åker och ängs namn. Källan för namnen kom från jordbrukarna själva, 

sålunda har de ett muntligt ursprung. 

 
Terrängnamn, och det något äldre och bredare begreppet naturnamn, är namn på 

landskapselement så som vattendrag, berg o.d. Terräng- och naturnamn kan utgöra del av 

ägonamn i form av ett landskapselement som en namngivare valt att använda som 

riktmärke, alltså blir åkern vid berget bergåker (på skånsk dialekt bjäråker). Terräng- och 

naturnamn bildar även grupp under marknamnen. 

 

Marknamn används först av Bertil Ejder (Ejder 1951) i ett försök att samla ägonamn, 

terrängnamn och naturnamn i ett begrepp. Ejder anser att ägonamn är för begränsande då 

de endast passar i ett helt kultiverat landskap som definition på åker och äng, de övriga 

namn som inbegriper mossar, skogsbackar m.m. kan alltså enligt Ejder svårligen 

definieras som ägonamn. I senare litteratur av Dahl (Dahl 1989) motsätter han sig att 

ägonamnen enbart kan begränsas till åker och äng, och att mossar, skogsbackar m.m. kan 

ingå under ägonamnskategorin, då även de var uppdelade i en eller flera ägor. 

 

I detta arbete undersöker jag uteslutande namn som är definierade som antingen åker och 

äng och väljer därför av praktiska skäl att enbart hålla mig till begreppet ägonamn. 

Terrängnamn och naturnamn kommer att dyka upp i arbetet och då för att de ofta är äldre 

lokala namn med lång hävd. 

 

Urval av litteratur inom ämnet 
I Erik Bruhns Ägonamn i Rönnebergs härad, del 1 (Bruhn 1931) behandlar Bruhn 

ägonamn mellan bokstäverna A-O i Rönnebergs härad i Skåne och är grupperad i en 

ägonamnslista med namntolkningar på åker- och ängsmark (del 2 O-Ö utgavs av någon 

anledning aldrig). Bruhn konstaterar krasst att ägonamnen i häraden är döda p.g.a. 

enskiftet och har ”sjunkit ner i glömskans natt” (Bruhn 1931, s. 6 (VI)), som Bruhn så 
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poetiskt uttrycker sig. Bruhn framhäver att innebörden av många ägonamn inte längre går 

att utröna i det samtida landskapet eftersom landskapet, som ligger till grund för många 

namn, till stor del har påverkats. I redogörelsen för ägonamnen tar Bruhn först upp 

slutlederna i ägonamnen, troligen för att inte behöva gå in på dem något djupare i själva 

ägonamnslistan. Bruhn själv nämner inget konkret skäl eller någon slutsats i sitt arbete, 

men boken har troligen varit ett sätt, för Bruhns del, att försöka inventera och därigenom 

bevara de ägonamn som funnits i hans hemtrakt. 

 

Bertil Ejder väljer i sin bok Marknamn och kulturhistoria (Ejder 1951) att använda 

begreppet marknamn (inspirerat av det danska marknavn) för att på så sätt samla terräng-, 

natur- och ägonamn i en grupp. Han poängterar dock att naturnamn, terrängnamn eller 

ägonamn inte kommer uteslutas men väljer av rent praktiska skäl att använda begreppet 

marknamn. Ejders struktur på namnlistan liknar Bruhns men där Ejder istället redogör för 

ett mindre antal specifika marknamn som är grupperade beroende på namnens liknelse 

till: klädesplagg, storlek/form och vapen, och har hela Skåne som utgångspunkt. Ejder vill 

med sin bok visa på att marknamn inom de germanska språken har stora likheter i sin 

språkliga utformning. 

 

Sven Dahls bok Studier i äldre skånska odlingssystem (Dahl 1989) är främst inriktad på 

Skånsk jordbrukshistoria men innehåller förklaringar av äldre odlingstermer och uttryck 

som används i ägonamn. Som tidigare tagits upp så anser Dahl att begreppet ägonamn är 

något snävt brukat av Ejder och klarlägger att begreppet ägonamn är mer relevant brukat 

för tiden innan enskiftet och laga skiftet, samtidigt som begreppet marknamn är mer 

passande att använda för perioden efter enskiftet och laga skiftet. 

 

Berit Sandnes har i sin bok i serien Skånes ortnamn (Sandnes 2010) gjort en inventering 

av ortnamn i Gärds härad, där Träne socken ingår. Tolkningarna av ortnamnen ger en viss 

indikation på hur miljön i socknen såg ut när ortnamnen kom till. 

 

Henrik Svensson (Svensson 2012) har i marknamnsavsnitt i sin bok Landskap och 

socken: Öjaby från Loftahall till Stubbakärr delat upp Öjabys urval av marknamn i 12 

kategorier, beroende på hur marknamnets betydelse tolkas. Att kategorisera namnen på 

detta sätt gör det möjligt för vidare studier, vilket jag har gjort i detta arbete. Svensson 

redogör även för en teori som säger att mindre byar har en enklare och mindre nyanserad 

namnflora än större byar. 

 

Två nyligen skrivna doktorsavhandlingar som gjorts inom ämnet är Elin Pihls Ägonamn – 

namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar (2014) och Ola Svenssons 

Nämnda ting men glömda – ortnamn, landskap och rättsutövning (2015). 

 

Elin Pihls doktorsavhandling Ägonamn: namnstruktur och namnkontinuitet i två 

uppländska socknar (Pihl 2014) grundar sig på en närmare studie av ägonamnens 

uppbyggnad och kontinuitet i två uppländska socknar. Perioden som studeras sträcker sig 

mellan 1600-talet till 2012. I Pihls studie görs en kategorisering av ägonamnen för vidare 

onomastisk (språklig) analys för att hitta mönster. För ägonamn med kontinuitet tittar Pihl 

på utom-onomastiska förklaringar för att hitta svaret på namnets uppkomst och 

överlevnad. En slutsats som Pihl belyser är att den största delen av ägonamnen är 

uppbyggda runt ett specifikt namn med grund i naturliga eller kulturella element men med 
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en generell indikation till markslaget, dvs. att ägonamnet är grundat på element som t.ex. 

sjö, berg eller kyrka och där del av namnet indikerar vad marken använts till, som t.ex. 

åker eller äng, osv. Resultatet av Pihls studie visar på att det inte går att se någon stark 

kontinuitet av ägonamnen. De ägonamn som dock visar på en kontinuitet har för det 

mesta generella namn, men det finns tendenser till att namn som bara består av ett 

element eller har ett generellt namn som inte har några kopplingar till närmiljön har större 

chans för överlevnad. Pihls slutsats tyder på att båda onomastiska och icke-onomastiska 

faktorer är viktiga när det kommer till kontinuiteten av ägonamn. 

 

Ola Svenssons avhandling Nämnda ting men glömda: ortnamn, landskap och 

rättsutövning (Svensson 2015) inriktar sig på platser i landskapet där lag och rätt har 

administrerats. Undersökningsområdet är Skåne där platsnamn har samlats in som har 

koppling till juridiska centra. Källorna är främst medeltida, men kontinuitet för 

rättsplatserna som Svensson söker är mellan förhistorisk tid och nutid. Svensson vill även 

ha svar på frågor som: hur gamla är häraderna? Finns det en koppling mellan juridiska 

platser och andra centrala funktioner som kultur, marknader och kungliga herresäten? 

Arbetet genomsyras av materialbaserad namnforskning i kombination med textforskning, 

historisk geografi och arkeologi. Svensson har gjort nio fallstudier för att beskriva 

interaktionen mellan plats, språkligt uttryck och betydelse. Studien visar på en stor 

kvantitet av namn som pekar på en tidig rättsadministration. Medeltida avrättningsplatser 

har ofta förhistoriska rötter, och en obruten kontinuitet och återanvändning av tidigare 

samlingsplatser kan antas. Nära juridiska administrationscentra finns det även 

landskapselement med namn som ger en mystisk och storslagen status till platsen. 

I det medeltida uttrycket av lag och rätt så är skillnaden manifesterad av två olika 

juridiska distrikt – härad och birk – men fenomenet kan spåras tillbaka till sen järnålder. 

Studien problematiserar även en traditionell bild av häradernas namn. 

Metod 

Val av undersökningsområde & excerpering 
Träne socken valdes som undersökningsområde, baserat på det urval av historiska källor 

som fanns att tillgå. 

 

Excerperingen (dvs. sammanställning av ägonamnsmaterialet) består av tre källor: 

 

1. Ett interpreterat utdrag ur Landeboken om kyrkans ägor i Träne socken från 1570 

(Ljunggren, K. G. & Ejder, B 1952). 

 

2. Geometrisk avmätning och ägomätning, Träne by 1705. 

 

3. Enskifte/storskifte i Träne socken 1812–1817, akten officiellt från 1820. 

 

Tolkning & Kategorisering 
Då samtliga ägonamn från det historiska materialet excerperats tolkas namnen, med hjälp 

av internetbaserade källor som: Svenska akademins ordbok (SAOB), Svensk etymologisk 

ordbok (SEO)(Hellquist 1922) och i mindre utsträckning även Ortnamnsregistret (OR). 
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Då ägonamnen tolkats kategoriseras alla namn i en ägonamnslista. Den kategorisering 

som har gjorts i denna uppsats består av 9 kategorier (10 med en kategori otolkade 

ägonamn), där strävan är att täcka det spektrum av ägonamn som finns i Träne socken. 

Tolkningen och kategoriseringen av ägonamnen möjliggör vidare analyser. 

 

Analyser & rektifiering 
Antalet ägonamnsbelägg under varje kategori räknas ihop för en kvantitativ analys, vilket 

ligger i att utröna hur variationen bland ägonamnen ser ut för samtliga fem byar i 

socknen. Parallellt till den kvantitativa kategorianalysen görs en kontinuitetsanalys för 

ägonamnen som är kopplad till prästhemmanet i Träne by. Dessutom redogörs en modell 

som förklarar ägonamnens förhållande till kulturlandskapet. Rektifiering av det historiska 

kartmaterialet och digitalisering av kartor sker i QGIS (Lyon 2.12). 

Material 

Historiska källor – Äldre kyrkoböcker, geometrisk avmätning, 

ägomätning och skiftena 
 

Palteboken & Landeboken 

Palteboken skrevs troligen någon gång mellan åren 1513–1516 (Dahl 1989). Det som 

nedtecknades var ägor tillhörande ärkebiskopssätet i Lund, och är en tidig källa för 

ägonamn i Skåne, Halland och Blekinge. Undantaget var tre härader som låg under Åhus 

slott, vilka därmed inte nedtecknades, nämligen Albo, Villands men även Gärds härad 

(där Träne socken är beläget)(Dahl 1989). Därmed är palteboken inte aktuellt för detta 

arbete. 

 

Senare kom landeboken, en beskrivning över sockenkyrkornas jordegendomar som 

beställdes av den danske kungen Fredrik II (Bruhn 1931) och skrevs och färdigställdes 

troligen under 1570-talet. Här dyker den första källan till ägonamn upp för Träne socken, 

men då alltså bara namn på ägor tillhörande prästhemmanet. Landeboken finns utgiven 

som källutgåva i serien Skånsk medeltid och renässans av Ljunggren & Ejder (Ljunggren, 

K. G. & Ejder, B, (red.) 1952). 

 

Geometrisk avmätning & ägomätning 

De kartor som tillkommer i slutet av 1600-talet, och fortsätter att göras till mitten av 

1700-talet, benämns yngre geometriska kartor men kallas i arkiven för geometriska 

avmätningar, avritningar eller ägomätningar (Cserhalmi 1999). I Träne sockens fall så 

görs 1705 en ägomätning över Träne by av lantmätare Carl Palmgreen. Ägomätningen är 

ett koncept, dvs. ett original till den senare renovationen, som i detta fall är en renskriven 

geometrisk avmätning. I Skåne, men även i andra provinser erövrade av Sverige under 

1600-talet, genomfördes geometriska avmätningar för att dokumentera och bedöma 

landskapet och de ekonomiska förutsättningar som fanns där. För att identifiera de olika 

ägorna och därmed deras avkastning så noterades de ägonamn som brukades av 

jordägarna om ägorna. I samband med ägomätningen (konceptet) och den geometriska 
avmätningen (renovationen) så sätts Träne bys ägonamn i kontext med en karta. 
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Fig. 1. Del av kartdeskriptionen till den geometriska avmätningen (1705), innehållande en del av 
ägonamnen till hemman nr. 2. 

 

Stor- och enskifte  

Skiftenas preliminära och främsta mål var att effektivisera jordbruket genom att begränsa 

antalet tegar och därigenom omvandla jordbruket från ett riskminimerande till ett 

vinsteffektivare brukande. I mitten av 1700-talet inleddes storskiftet, som till en början 

krävde ett samförstånd mellan alla jordägare i en by för att genomföras, men som 

efterhand blev lättare att genomföra då reglerna ändrades till att endast en jordägare 

behövde efterfråga ett skifte (Cserhalmi 1999). 1812 genomfördes det enda storskiftet i 

Träne socken i Salskog av lantmätarna Oluf Lund och Pehr Olof Pilo. Sett nationellt så 

gav storskiftet inte den stora teg-reduktionen som staten hoppades på. Ägonamnen som 

finns kopplade till skiftesakterna står vanligtvis att finna under hävdebeskrivningen. 

 

Som svar på efterfrågan av fler reformer så inleddes i början av 1800-talet ytterligare ett 

skifte, kallat enskiftet, vars huvudtanke var att samla gårdarnas spridda ägor i en enhet. 

Som en följd på detta splittrades de gamla koncentrerade bykärnorna och gårdarna 

flyttades ut i landskapet. Detta för att jordägaren skulle ha närmare till sin mark som 

därefter brukades endast av en eller några få familjer. I Träne socken enskiftades byarna 

mellan 1812-1817 (förutom Salskog som storskiftades under samma tid), och då bara 

inägorna, med undantag för Bröts by där även utägorna skiftades. Alla byar 

dokumenterades och skiftades av Oluf Lund och Pehr Olof Pilo, utom Venestad som 

dokumenterades av Magnus Modigh och skiftades av Pehr Olof Pilo. I Venestad by 

saknas för övrigt kartsymbolerna i enskiftesakten, vilket har gjort det omöjligt att gå 

djupare in på ägonamnen mer än till ordtolkningar. I Träne by sker, förutom reduktionen 

och sammanslagningen av åkertegar, inga större förändringar i själva byns struktur, 

gårdarna ligger kvar på samma plats som 1705 och byn har dessutom samma antal 

hemman. 
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Laga skifte 

1827 inleddes ytterligare en skiftesreform, kallad laga skifte, som var en direkt 

fortsättning på enskiftet men som var något mindre strikt beroende på att ägospridningen 

inte längre var begränsat till maximalt 1 äga per gård utan det blev nu accepterat med upp 

till 3 ägor. I Träne sockens fall så har enskiftet troligtvis varit så tillfredsställande att ett 

fullständigt laga skifte inte ansågs nödvändigt, och skedde bara i mindre utsträckning i 

Venestad, Klårröd, Bröt och Salskog men inte alls i Träne. Genom att enskiftet och laga 

skiftet genomfördes så minskades indirekt behovet för att använda ägonamnen då 

namnbrukarkretsen på många ställen minskades, och var på ett sätt den sista spiken i 

kistan för ägonamnens fortsatta funktion och brukande. 

Undersökningsområde 

Området som uppsatsen berör är det som fr.o.m. 1 januari 2016 kallas Träne distrikt, 

(tidigare Träne församling eller Träne socken), och ligger i Kristianstads kommun cirka 1 

mil väst- sydväst från orten Kristianstad, i Skåne län (se figur 2 och 3). Området där 

distriktet är beläget är av sydsvensk mellanbygdskaraktär, dvs. ett område bedömt som ett 

mellanting mellan slättbygd och skogsbygd, tidigare definierat som ett område vars 

inkomst huvudsakligen inte kom från varken jordbruket eller skogen, utan då främst från 

djurhållning (Améen, Germundsson, Hallberg & Svensson 1999). Nävlingeåsens sydspets 

skjuter in i distriktet från nord- nordväst vilket gör att områdets norra delar präglas av 

kuperad skogsmark medan den sydligare delen till stor del är uppodlad och utgör kanten 

av Kristianstadsslätten. 

 

Den centrala (och största) delen av distriktet kännetecknas av bergarter bestående av 

kalksten, sandsten eller lera samtidigt som bergarterna i distriktets norra respektive södra 

delar är av olika graniter. Den jordart som dominerar hela Träne distrikt är morän (SGU). 

 

I området finns många kulturlämningar i form av hägnadssystem men även forntida 

boplatser (Riksantikvarieämbetet – fornsök), vilket vittnar om att trakten varit bebodd 

under lång tid. Byarna i distriktet är troligen etablerade under medeltiden, men de båda 

ortnamnen Venestad och Träne ger enligt Sandnes spår av att ha grundats redan under 

vikingatiden (Sandnes 2010). Godset Ovesholms slott, som ligger strax norr om kyrkbyn 

Träne, omnämns redan 1580 men då under namnet Åkesholm (Westrin 1920). Vid tiden 

för enskiftet (1812-1817) kontrollerade godset största delen av Träne socken. 1863 

bildades Träne kommun som 1966 uppgick i Kristianstads kommun. 
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Fig. 2. Översiktskarta över sydligaste Sverige med några få större orter namngivna. Skåne län är 
markerat i orange, Kristianstad kommun i rosa och undersökningsområdet: Träne distrikt, i rött. 

 
Fig. 3. Översiktskarta med Träne distriktsgräns markerat i rött och innehållande de fem berörda 
byarna. 
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Bebyggelsenamnen 
 

Bröt, idag benämnt Bröd. Bröt, eller bröd, kan tolkas som ’brott, något brutet’ och kan 

innebära ’uppbruten åker i skog eller fäladsmark’ (Sandnes 2010). Vid enskiftet 1812 

fanns det i Bröt 5 hemman. 

 

Klårröd. Ortnamnet kan betyda ’röjningen där man finner träd lämpad till att göra störar’ 

(Sandnes 2010). Vid enskiftet 1812 fanns det i Klårröd 2 Hemman. 

 

Salskog. Ortnamnets f. leden sal kan stamma från ordet sadel som i denna kontext 

troligen betyder ’höjdrygg med sadelformad försänkning’ (Sandnes 2010). Direkt översatt 

betyder namnet då alltså: ’skogen vid höjdryggen med sadelformad försänkning’. Vid 

storskiftet 1812 fanns det i Salskog 9 Hemman. 

 

Träne. Tolkningen av ortnamnet är osäker men kan vara syftning till tranan, mera konkret 

som ’området med tranorna’. Området runt byn var troligen förr vattenrikt och kan ha 

varit födoplats för tranor (Sandnes 2010). Både vid tiden för den geometriska 

avmätningen/ägomätningen 1705 och enskiftet 1812 så hade byn 14 hemman. 

 

Venestad. Betydelse av f. leden ven, tidigare vin, är osäker men kan tolkas som 

’betesmark eller vän’. S. leden stad översätts till ’plats eller ställe’. Alltså kan namnet 

enligt Sandnes betyda ’stället med betesmarken’ eller ’vänne-stället’ (Sandnes 2010). Vid 

enskiftet 1816–17 fanns det i Venestad 26 hemman. 

Ägonamnslista 

Här kommer jag att presentera alla ägonamn som finns omnämnda i det undersökta 

historiska materialet i de fem byarna. Sammanställningen har bestått av att, efter förmåga, 

tolka betydelsen av ägonamnen för att sedan kategorisera dem. Tolkningen och 

kategoriseringen av ägonamnen är grundläggande för att kunna göra de vidare analyser 

som ska ge svar på mina frågeställningar. Ägonamnslistan är ordnad i alfabetisk ordning 

bestående av 10 distinkta kategorier som belyser olika namnelement. Listan är oberoende 

av i vilken by ägonamnet har belägg, alltså är det kategoriseringen och den alfabetiska 

ordning som avgör strukturen. Här räknas ägonamnet som separat beroende på den senare 

leden, även om förleden är likartad: t.ex. Mölleåker och Mölleäng som här alltså räknas 

som två separata ägonamn. Under ägonamnen går det även att se i vilken by belägget är 

funnet, den äldsta kända stavningen och vid vilken tidsperiod belägget existerar. 

Beroende på i vilken by belägget finns sätts en bokstav i koppling till ägonamnet, dvs. B 

för Bröt, K för Klårröd, S för Salskog, T för Träne & V för Venestad. Vid belägg från 

landeboken (1570) och den geometriska avmätningen (1705) görs ingen sådan markering 

då belägget endast finns i Träne by. Ägonamnslistan består av följande 10 kategorier, som 

till stor del är inspirerad av den kategorisering som Svensson (2012) gör av sina 

marknamn. 

 
Nedtecknandet av ägonamnen gjordes av lantmätaren och var i grunden muntliga belägg 

från byns jordägare. Beroende på lantmätarens ursprung, deras yrkesnormalisering av 

ägonamn och bristfälliga/svårtolkade muntliga källor gör att det finns utrymme för 

förvrängningar av ägonamnen, och möjligen diskriminerades dialektala element i viss 
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omfattning. Den skillnaden av ägonamnens stavning som i enstaka fall går att se mellan 

konceptet (skissen) och renovationen (renskrivningen) i de historiska dokumenten i Träne 

socken visar att en viss förvrängning av ägonamnen skett. 

 

1. Trivial storlek eller form på ägofigur: 

Ägonamn som återger enkel form t.ex: Breding, Långåker. Men även storlek, t.ex. 

Lilletoften, Storåker. 

 

2. Liknelser: 

Ägonamn som syftar till ägofigurens liknelse av något t.ex. Bjälken, Handkläd eller 

Krokåker, eller en äga som har egenskaper som har liknats vid andra företeelser (ofta 

topografiska) t.ex. Himlen, Skallen eller Skålsåker.  

 

3. Läge i riktning mot, eller i närheten av något: 

Ägonamn som denoterar riktning mot något (oftast närliggande orter), t.ex. Brearödsåker, 

Klårrödsåker eller Venestadsåker. Men även ägor i närheten av byggnader och vägar som 

t.ex. Badstugeåker, Mölleåker eller Vägskälsåker. 

 

4. Egenskap eller utmärkande drag: 

Ägonamn som pekar på egenskaper vid markförhållande, t.ex. Bonåker, Drösängen eller 

Musten, men också ägonamn som betecknar övriga naturliga förekomster (vilka inte 

räknas som fasta landskapselement), t.ex. Aborremaden, Gåsafloden eller Ramnakärr. 

 

5. Landskapselement, utmärkande objekt eller terrängnamn: 

Ägonamn som syftar till fasta naturliga element i landskapet, terrängnamn (även enstaka 

naturnamn) och distinkta objekt som t.ex. Bjäråker, Killäng, Röringen eller Sjömaden. 

 

6. Personsyftningar t.ex. namn, innehav, befattning eller civilstånd: 

Här återfinns ägonamn som på något sätt är kopplat till personer, t.ex. Farmorsåker, 

Kanikstycket, Smedbacken eller Änkemaden. 

 

7. Funktion: 

Ägonamn som anspelar till en viss funktion på ägan, t.ex. Allmänningen, Havreåker, 

Linneslyckan eller Pärehagen. 

 

8. Uppgift om hägnad: 

Ägonamn som denoterar inhägnad, t.ex. Gärdesåker, Hejdan eller Ledsåker. 

 

9. Referens till vegetation: 

Ägonamn som syftar till vegetation (till största del trädslag), som t.ex. Bokesåker, 

Ekesåker, Rönnesåker eller Törnåker. 

 

10. Svårtolkade eller ej kategoriserade ägonamn: 

De ägonamn vars betydelse är otydliga eller som är svårkategoriserade hamnar här, t.ex. 

Agabsmaden, Gejnastycket, Halvkläd och Styrkesåker. 
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Följande förkortningar används i ägonamnslistan. 

B = Bröt, ES 1812 

K = Klårröd, ES 1812 

S = Salskog, SS 1812 

T = Träne, LB 1570, GA 1705, ES 1812 

V = Venestad, ES 1816–1817 

 

LB – Landeboken 1570 (endast Träne). 

GA – Geometrisk avmätning/ägomätning 1705 (endast Träne). 

SS – Storskifte 

ES – Enskifte 

 

DDO (Den danska ordbog) 

OR (Ortnamnsregistret) 

SAOB (Svenska akademins ordbok) 

SEO (Svensk etymologisk ordbok) 

 

F. led – Främre led/förled 

S. led – Senare led/slutled 

1. Trivial storlek eller form på ägofigur 

Breding. Breingen GA 1705, Breing, Breingen, äv. Breäng ES 1812, 1816–17 (B, V).  

Ägonamnet syftar troligen på ägofigurens tydliga bredd. 

 

Lille. SS, ES 1812 (S, T). 

Ägonamnet denoterar troligtvis en äga som är särskilt liten. I kontrast till Träne där ägan 

endast har en ägare så har ägan i Salskog flera delägare. 

 

Lilletoft. ES 1812 (B). 

F. leden syftar på s. leden (toftens) litenhet. Toft är gårdens ’närbelägna och inhägnade 

åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Långemaden. Långamaan GA 1705, Longamaden, äv. Longemads åker ES 1812 (T).  

F. leden syftar på dess långsträckta ägofigur. S. leden mad är ’lågt liggande gräsbevuxen 

mark’ betecknar framförallt mark som ligger längs vattendrag (SAOB). 

 

Långtoften. Långatoften, Långetoften, Långtoften GA 1705, Longetoft ES 1812 (T). 

F. leden är liksom i Långemaden en syftning till ägofigurens långa form. S. leden toft är 

gårdens ’närbelägna och inhägnade åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Långåker. Långåker GA 1705, Longåker, Långåker ES 1812, 1816–17 (B, K, V). 

F. leden syftar liksom Långemaden på en långsträckt ägofigur. 

 

Långängen. GA 1705. 

F. leden liksom föregående ägonamn en trivial form på ägofiguren. 
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Maglingen. Lille Maglingen, Store Maglingen ES 1812 (K). 

F. leden är troligen form av magle som betyder ’stor’ (SEO). S. leden ing- troligen 

indikation på en tidigare ängsmark. 

 

Smalåker. Smahlåker GA 1705, Smalåker ES 1812 (K, T). 

F. leden syftar troligen på ägofigurens smala form, 1705 går det mycket riktigt att 

fastställa att ägan har en långsmal ägofigur. 

 

Storåker. Stooråker, Storeåker GA 1705, Storåker SS, ES 1812, 1816–17 (S, T, V). 

F. leden en tydlig syftning till storleken på ägofiguren. 

 

Storäng. Stoorängen, Storängen GA 1705, Storäng, äv. Storängsåker ES 1816–17 (V). 

F. leden liksom i Storåker en syftning till ägofigurens storlek. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 3, K: 3, S: 2, T: 5, V: 4. 

2. Liknelser 

Bjälken. Bielken SS 1812 (S).  

Syftar förmodligen till en ägofigur liknande en bjälke. Från det sydsvenska 

bygdemålsfärgade ordet om den översta, trekantiga delen av en gavelvägg i en 

ryggåsstuga (SAOB). På ES-kartan har ägofiguren en någorlunda trekantig form. 

 

Cirkeln. Cirkelen, Cirkeln ES 1812 (T).  

Syftar troligtvis på en cirkulär ägofigur. 

 

Dockehöllsmaden.  Dockehöllsmaden, äv. Dockemaden ES 1816–17 (V). 

F. leden docke är något otydlig, men kan vara sprunget ur docka vilket kan tolkas som 

’knippe eller bunt av tråd, garn eller annat material’ men kan i denna kontext översätts 

som ’halmviska’ (SAOB), vilket kan vara liknelse till utseendet på f. ledsdelen höll eller 

s. ledens mad. Alternativt kan docke även vara sprunget ur doka, ’döljt eller beslöjat’. 

Ytterligare tolkningar av f. leden kan vara att ägofiguren liknar formen av en docka. F. 

ledsdelen höll är en form av det skånska hyll, dvs. fläder (SAOB). S. leden mad, ’lågt 

liggande gräsbevuxna mark’, möjligen intill ett vattendrag (SAOB). Ägonamnet skulle då 

kunna översättas till antingen; ’den fläderbevuxna maden med ägofigur liknande en 

halmviska eller docka’ eller ’maden vid fläderbusken/buskarna som ser ut som 

halmviskor’. 

 

Dockeplöjningen. Dockeplöiningen, Dockeplöjningen GA 1705, Dockeplöining, 

Dockeplöjning ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Dockehöllsmaden. För att följa upp på ägofigurens utseende har 

ägan i GA en spretande karaktär som därmed stärker påståendet. Plöjning är enligt Dahl 

(Dahl 1989) ett relativt vanligt ägonamn men där namngivaren ofta fått ge ägan ett mer 

precist namn, i detta fall f. leden docke, för att ägan ska gå att skilja från andra plöjda 

marker. Ägonamnet skulle därmed betyda något i stil med: ’plöjningen med ägofigur 

liknande en halmviska eller docka’. 
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Drängåker. Drengåker, Drängåker GA 1705, Drengåker, Drängåker SS, ES 1812, 1816–

17 (S, T, V). 

F. leden dräng borde kunna översättas till ’manlig arbetare på gård’ alternativt ’ung man 

eller pojke’ (SAOB), men ägan är mer sannolikt uppkallad efter ett ’långt okluvet 

trästycke’ (SAOB), vilket är en liknelse till ägofigurens utseende. Liknelsen är svår, om 

inte omöjlig, att se i det skiftade landskapet men fullt möjlig att se i Tränes GA-karta då 

de fyra ägorna som har ägonamnet har en lång eller långsmal rektangulär form. 

 

Fotåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden kan syfta på måttenheten fot, även ägofigurs liknelse till formen av en fot. 

 

Halen. ES 1816–17 (V).  

Halen betyder sannolikt ’svans eller stjärt’ (SEO). Möjligtvis indikerar detta ägonamn en 

liknelse till ägofigurens utseende. Kan även tydas som en, inom byn, lokaliserande faktor, 

i detta fall den bakersta delen av byns ägor. Identiskt med s. leden i Rävhalen i samma 

kategori. 

 

Handkläd. Handklädsåker GA 1705, Handkläd ES 1812 (T). 

Ett ägonamn som tas upp av både Ejder (Ejder 1951) och Bruhn (1931). F. leden 

handkläde är ’handduk eller även näsduk avsedd för högtidsklädda kvinnor’. Även för 

’handduk som användes vid bärande och nedsänkning av likkistor i gravar’ (SAOB). 

Ejder och Bruhns tolkningar varierar dock, Ejder nämner ägonamnet handkläde i 

betydelse av att ägan ofta var gammal kyrkojord och att avkastningen på ägan skulle 

användas till inköp av just handkläden (Ejder 1951). Ägonamnet nämns inte i LB 1570, 

och vid GA 1705 och ES 1812 så tillhör ägan hemman nr. 2, alltså inte prästhemmanet 

(som var nr. 4). Dock så är Bruhns (Bruhn 1931) tolkning i denna kontext mer tilltalande; 

där en liknelse dras mellan handklädets fyrkantiga, men även rektangulära, form och 

ägofigurens utseende. Vid GA 1705 består ägan av två rektangulära tegar. 

 

Himlen. Himmel, Himmelen ES 1816–17 (V).  

Ägonamnet kan syfta på topografiskt läge, dvs. att ägan strävar upp mot himlen. Kan i 

samma kontext även vara fri från träd och buskar, och därmed närmare himlen. Kan även 

vara en syftning till att jorden är bra, d.v.s. himmelsk att bruka. 

 

Hjuleket. ES 1816–17 (V).  

F. leden troligen ägofigurens liknelse till hjulrund form. S. leden lite mer osäker men kan 

tolkas som eker, dvs. den strålformade del som går från nav till ring i t.ex. ett hjul. 

Alternativt kan s. leden indikera ett mindre parti ekskog i närheten eller inom ägans 

gränser. 

 

Hjulfölet. Juulföhlet GA 1705, Hjulfölet ES 1812 (T).  

Namnet syftar till ägofigurens liknelse av ett hjulföl, även hjullöt, alltså ett stycke av 

hjulringen i äldre hjul av trä (Rietz 1862-67). Kartan från 1705 visar mycket riktigt att 

ägan har en kort och svagt böjd rektangulär ägofigur. 

 

Huvudet. Hufunedet ES 1816–17 (V).  

Ägonamnet till synes en liknelse till huvud, som i denna kontext kan användas som ett 

bygdemålsfärgat ord för en ’kupolliknande bergstopp’ (SAOB). 
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Katten. Katten, äv. Kattabäck, Kattåker ES 1816–17 (V). 

Ett ägonamn vars betydelse är något otydlig men som möjligtvis denoterar ägofigurens 

likhet av en katt. Belägget Kattabäck kan utöver den första tolkningen betyda en bäck där 

man dränkt katter. 

 

Kilen. ES 1816–17 (V).  

Ägonamnet är troligen en liknelse till ägofigurens form som påminner om den trekantiga 

formen av en kil, i det närmaste liknande formerna hos blägde och ger (Ejder 1951).  

 

Klon. Kloen, äv. Kloåker ES 1812 (B). 

Ägonamnet syftar förmodligen på ägofigurens form av en klo (SAOB). 

 

Kringeln. Kringel, Kringelen, Kringeln ES 1812, 1816–17 (T, V).  

Kringel syftar till en ’böjd snirklad form’, även ’kretsande eller ringlande runt något’ 

(SAOB), vilket i denna kontext troligtvis kännetecknar ägofigurens utseende. 

 

Krokmaden. ES 1816–17 (V). 

F. leden krok är enligt Ejder (Ejder 1951) troligen inspirerat av liknande former från 

vardagslivet och är en beskrivning av ägofigurens utseende. Annan tolkning av f. leden är 

att ägan låg i byns avkrok eller tillräckligt avsides. 

S. leden betecknar markförhållandet då mad är en ’lågt liggande gräsbevuxen mark’, som 

ofta var vattenbemängd (SAOB). 

 

Kroktoften. Krogtofften LB 1570, Krooktofften GA 1705.  

F. leden är liksom i exemplet Krokmaden en syftning till ägofigurens utseende. 

GA-Karta från 1705 stärker denna tolkning i Träne bys fall, då den där har en tydligt 

krokformad ägofigur. S. leden toft innebar att ägan var gårdens närbelägna åker- eller 

ängsmark och var ofta inhägnad, d.v.s. en tomt (SAOB). 

 

Krokåker. Krokåker GA 1705, Krokåker ES, SS 1812, 1816–17 (K, S, T, V).  

F. leden är liksom Krokmaden en syftning till ägofigurens utseende. 

 

Krokängen. ES 1812 (K). 

F. leden är liksom Krokmaden en syftning till ägofigurens utseende. 

 

– Övriga ägonamn med f. leden ”krok”. Kroken, äv. Krokyxelott, Krokyxen SS 1812 

(S). 

F. leden gemensamt med tidigare liknande krok-namn. Krokyxelott och Krokyxen innebär 

att ägofiguren har en liknelse av en krokyxa. 

 

Remsan. Långa Rimsan, Remsan ES 1812 (K).  

Rimsa, bygdemålsfärgat ord för remsa, som har en ’lång, smal och ofta jämnbred form’ 

(SAOB). ES-kartan över Klårröd stärker tolkningen, då båda ägorna är smala och 

avlånga. 
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Rumpan. Rumpan, äv. Rumpåker ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet är en tydlig liknelse till det bakre partiet på t.ex. en människa och är troligtvis 

en liknelse till att ägofiguren är en ’långsmal mark’ som utgör en ’svansformig förgrening 

till ett större jordstycke’ (SAOB). Kan även vara en syftning till att ägan är lokaliserad i 

byns avkrok. 

 

Rävhalen. Räfwahalen ES 1816–17 (V).  

S. leden identiskt med ägonamnet Halen i samma kategori. Troligtvis ett ägonamn som 

indikerar en ägofigurs utseende. Halen betyder ’svans eller stjärt’ (SEO) och i samband 

med f. leden räv en tydlig liknelse till ’rävens yviga svans’. 

 

Saxamaden. Saxamaan, Saxamaen, äv. Saxamaaåkerlot GA 1705, Saxamaden, äv. 

Saxamadsåker ES 1812 (T). 

F. leden sax kan betyda ’kort svärd’, men i denna kontext troligen en syftning till att 

ägofiguren liknar verktyget med samma namn (SEO). Alternativet är ordet saxa att 

’förflytta eller baxa t.ex. sten’ (SAOB). S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ 

(SAOB). 

 

Saxatoften. GA 1705. 

F. leden identisk med Saxamaden. S. leden är gårds ’närbelägna och inhägnade åker- eller 

ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Seglet. Seglet, Seglett ES 1816–17 (V). 

Tolkningen är svävande men ägonamnet syftar möjligtvis till ägofigurens liknelse av ett 

sigill, delvis med en rundad form. Alternativt kan ägonamnet syfta till en kvarns segel, 

dvs. den anordning som sitter på en väderkvarnsvinge för att vinden ska fånga och 

därmed ge fart åt vingen. 

 

Skallen. Skallen, äv. Skallåker ES 1816–17 (V).  

Ägonamnet kan tolkas som toppen på ett berg eller kulle, då utformning liknar den av en 

skalle, sålunda med en ’kupolliknande’ form (SAOB). Interpretationen påminner till 

mångt och mycket om ägonamnet Huvudet i samma kategori. 

 

Skatakull. Skatakullen, Skatekullen, Skattekullen GA 1705, Skatakull, äv. Skatakullmad 

ES 1812 (T).  

F. leden troligtvis sprunget ur ordet skata, vars ursprungliga innebörd är ’trekantig, 

spetsig’, skata är även grunden till namnet på den välkända fågeln med samma namn 

(SAOB). F. leden i samband med s. leden kan innebära att kullen i fråga har en distinkt 

topp. Det normala är att f. leden syftar på s. leden, det vill säga att det här är själva 

kullens siluett som är spetsig och inte ägofiguren. En annan möjlig, men i denna kontext 

inte rimlig, betydelse av skate är ’spets av en socken som skjuter in i annan socken’ 

(SEO). Belägg från 1705 visar nämligen att ägan inte befinner sig i anslutning till 

sockengränsen. 
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Skenan. Lilla Skeenan, Skenan, Skeenan GA 1705, Skenan, äv. Skenåker ES 1812 (B, 

T).  

Ägonamnet troligtvis liknelse till en skena vilket har en ’tunn jämnbred’, och framförallt 

’långsmal form’ (SAOB). Svag antydan 1705 finns till sådan ägofigur. Annan betydelse 

kan vara skena av vilket är ’växande säd som torkar bort eller stannar i växten’ (SAOB), 

då en möjlig koppling till äga som har benägenhet för missväxt. 

 

Skålsbacken. Skaalds backenn LB 1570, Skåhls backen GA 1705. 

F. leden syftar troligtvis till en (skålformad) försänkning i landskapet. S. leden säger dock 

motsatsen, men skulle antingen kunna tyda på en backe som ligger i närheten av ägan 

eller en backe med en skålformad sänka i. Belägget från 1570 pekar möjligtvis på 

ursprung som en äga tillhörande en skald, dvs. poet eller diktare. I detta fall så kan 

ägonamnet förvrängts eller medvetet ändrats (efter ett distinkt landskapselement) då 

Skåne blev svenskt och då professionen skald dessutom var föråldrad. 

 

Skålsåker. Skaalds agir LB 1570, Lilla Skåhlsåker, Lille Skålsåker, Skåhlsåker, 

Skålsåker, Skåhlsåkerlot GA 1705, Skålsåker ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Skålsbacken. Belägget från LB möjligtvis mer korrekt översatt till 

Skåls (eller skalds) äga. 

 

Skålsängen. Skåhlsängen, äv. Skåhlsängsstumpen GA 1705, Skålsäng ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Skålsbacken. 

 

Slattan. Slattan, Slättan GA 1705, Slattan ES 1812 (T). 

Ägonamnet kommer troligtvis från sladd, en slags harv (SAOB), vars form är mer eller 

mindre fyrkantig. I denna kontext kan det vara ägofigurens liknelse av redskapets 

utseende då ägan på GA-kartan har en (nästintill) fyrkantig ägofigur. Alternativt kan 

ägonamnet komma från slatt, som kan tolkas som ’rest eller liten mängd’ (SAOB). 

Liknelsen här går att finna i ägans geografiska position då ägan har den sydligaste 

placeringen inom Träne bys inägor och, som med lite fantasi gå att likna vid en rest, eller 

liten mängd, i botten (dvs. den sydligaste delen) av byns inägor. 

 

Sniskan. Snissan GA 1705, Snissan ES 1812 (T). 

Ägonamnet är troligtvis en liknelse till ägofigurens utseende. Beläggen Snissan troligen 

dialektal form av (på) Sniskan som betyder ’något som är snett’. Denna liknelse går att se 

på GA-kartan då ägofiguren har en sned och nästan rektangulär form. 

 

Spjället. Äv. Deylle spieldt LB 1570, Spjellet, äv. Bokesspjellet ES 1812, 1816–17 (K, 

V). 

Spjäll kan vara ett bygdemålsfärgat ord för en ’liten långsmal åker med flertalet hörnor’ (i 

vissa fall mer specifikt fyra hörnor)(SAOB). Spjäll (latin Quadrata aequilatera) kan utöver 

ägofigurens utseende beskriva mark som inte ingick i byns tegskiftade åkermark (SAOB). 

F. leden på belägget från LB (Deylle), har troligen danskt ursprung. Deylle skulle kunna 

vara en äldre variant av delle, på svenska däld, som betyder ’fördjupning eller mindre dal’ 

(SAOB). Alternativt kan det även vara fråga om deeld, försvenskat deld, för ’teg, teglag 

eller skifte’ (SAOB). 
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Stripen. ES 1816–17 (V). 

Ett ägonamn som denoterar ägofigurens utseende, i detta fall en ’långsmal form’ (SAOB). 

Sökning på stripen (i OR) styrker detta påstående då flera upptecknare har gjort samma 

tolkning beträffande ägofigurens utseende. 

 

Syllåker. ES 1816–17 (V).  

F. leden kan vara ägofigurens liknelse till formen av en syl, som är ’långsmal’, och 

eventuellt även ’rektangulär’ (Ejder 1951). Dock så syftar f. leden mer uppenbart till syll, 

dvs. de grova stockarna som utgör grunden i vissa hus (SAOB), men vad denna sista 

tolkning kan säga om ägan är dock oklar. 

 

Tranhals. Tranehals ES 1816–17 (V). 

Ejder diskuterar ägonamnet (Ejder 1951) som den inte helt osannolika liknelsen av en 

tranas hals, men Ejder tillägger att liknelsens betydelse är osäker. En möjlig, och inte helt 

otänkbar tolkning av ägonamnet skulle dock kunna vara ägofigurens utseende. 

 

Trinting. Trinting, äv. Trintan ES, SS 1812, 1816–17 (K, S, T, V).  

F. leden troligtvis en beskrivelse av ägofigurens form: kan härröra från trind som är en 

’rund eller cirkulär figur’ (SAOB). 

 

Trompen. Trumpan GA 1705, Trompåker ES 1812 (T). 

Ägonamnet är troligtvis en indikation på ägofigurens liknelse till ett visst objekt. Tromp, 

även trompe, är ett ’trattformat hörnparti i valvkonstruktioner’ (SAOB). Alternativt kan 

trumpf vara grunden i ägonamnet, som kan betyda ’tjockt trästycke’ eller även trum för 

’stort stycke eller ändstycke’ (SAOB). 

 

Vrijan. Wrijan GA 1705, Vriän ES 1812 (T). 

Ägonamnet är en liknelse till formen av ägofiguren, som i detta fall är vriden. Ägonamnet 

har vid GA 1705 applicerats både på en åkermark och en ängsmark, varav ängsmarkens 

ägofigur har en något vriden karaktär.  

 

Yxan. Yxan GA 1705, Yxen ES 1812 (T).  

Ejder (Ejder 1951) tar upp fallet där en upptecknare liknade två ägor med namnen 

yxaåkern och yxan med formen av en yxa. GA-kartan från 1705 stärker tydligt 

ägofigurens liknelse till en yxa. 

 

Yxnahålan. ES 1816–17 (V). 

F. leden yxna är liksom Yxan ägofigurens liknelse av redskapet. I detta fall skulle dock s. 

leden indikera en håla med formen av en yxa, då det som tidigare nämnts är normalt att f. 

leden syftar på s. leden. Alternativt kan f. leden vara en förvrängd form av oxe. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 2, K: 5, S: 5, T: 18, V: 22. 
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3. Läge i riktning mot, eller i närheten av något 

Badstugeåker. Badstufva åker, Bastufva åker ES, SS 1812, 1816–17 (K, S, V).  

F. leden syftar till närheten av en badstuga. I Salskogs fall så visar SS-kartan från 1812 en 

liten byggnad i närheten av ägorna, som skulle kunna vara badstugan. Även på Klårröds 

ES-karta så styrks detta antagandet då det även där finns en liten byggnad i anslutning till 

ägan. 

 

Brearödskärr. Brerydskjerr ES 1812 (T). 

F. leden Breryd syftar mycket troligt till orten Brearöd i grannsocknen Vä, då ägan ligger 

invid eller mot Brearöds bygräns. 

 

Brearödsåker. Brearydsäng åker, Brerydsåker ES 1812 (B, T). 

F. leden identisk med Brearödskärr. 

 

Brearödsäng. Brearsängen, Lilla Brearsängen, Stora Brearsängen GA 1705, Brearyds 

äng ES 1812 (B, T).  

F. leden identisk med Brearödskärr. Belägget från 1705 med formen Brear- har en något 

förkortad F. led. 

 

Brobacken. ES 1812 (K). 

F. leden avslöjar att ägan ligger i närheten av eller i riktning mot en bro. S. leden hänvisar 

till en framträdande backe som ligger i anslutning till bron. 

 

Brohålan. ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Brobacken. S. leden tydliggör att det är hålan, dvs. gropen, i 

närheten av bron som åsyftas. 

 

Brokroken. Bruakroken ES 1816–17 (V).  

F. leden brua tänkbar annan stavning för bro (se f. leden i Brobacken), möjligtvis även 

form av brud. Om f. leden är brud möjligt att ägan var en morgongåva eller hemgift. S. 

leden är en liknelse av en krok som karaktäriserar ägofigurens utseende (Ejder 1951). 

 

Bromaden. Bromaan, Broomaan GA 1705, Bromaden, äv. Bromadsåker ES 1812 (K, T). 

F. leden identisk med Brobacken. S. leden, i detta fall en mad, indikerar en ’lågt liggande 

gräsbevuxen mark’ betecknande framförallt mark som ligger längs vattendrag (SAOB). 

 

Brostycket. Brostycket, äv. Brostyckets äng ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Brobacken. S. leden stycke kan beskriva ett ’litet landområde’ 

(SAOB). 

 

Broåker. GA 1705, ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Brobacken. 

 

Broäng. Broäng, Broängen ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Brobacken. 
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Brötsängen. Brötsängen, äv. Brötet GA 1705, Brötsäng, Brötsängen, Norre Brötsängen, 

äv. Bröding, Norra Bröt, Stora Bröt ES 1812, 1816–17 (B, T, V). 

Äga som ligger i eller i närheten av Bröts by. F. leden bröt, även det dialektala bröd, är i 

betydelse av en ’uppbruten åker i skog eller fäladsmark’ (Sandnes 2010). 

 

Bymöllaåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden syftar till en mölla, dvs. kvarn, troligen centralt belägen i byn. S. leden indikerar 

att ägan låg i närheten av bymöllan. 

 

Bålbrohagen. Bolebrohagen, Bålebrohagen ES 1816–17 (V). 

F. leden bål i kombination med bro går att tolka som en brokonstruktion byggd av grovt 

bålvirke (SAOB). S. leden som brukligt ägan i närheten av bron som åsyftas i ägonamnet. 

 

Bålbroängen. Båhlbrooängen, Båhlbroängen GA 1705, Bolebroäng, Bålbroäng, 

Bålebroäng SS, ES 1812 (S, T).  

F. leden identisk med Bålbrohagen. 

 

Damåker. Damåkren GA 1705, Damåker ES 1812 (K, T). 

F. leden avslöjar en förekomst av dammar i Klårröd och Träne. Ägonamnen syftar på 

åkern i närheten av dammen. 

 

Fiskdammshagen. Fiskadamshagen ES 1812 (K). 

F. leden talar om att det finns en fiskdamm i Klårröd. S. leden, hagen, är den äga som 

avses i ägonamnet. 

 

Gatlyckan. Gatlyckan GA 1705, Gatelyckan ES 1812 (B). 

F. leden gata är ett bygdemålsfärgat ord, främst brukat på landsbygden, om ’väg som går 

fram mellan inhägnader’ (SAOB). S. leden lycka innebär ’mindre inhägnad åker, äng eller 

svedjemark’ (SAOB). Ägonamnet kan därför med säkerhet översättas till: ’den inhägnade 

ägan vid vägen’. Vägen i detta fall skulle kunna syfta till bygatan eller en fägata. 

 

Gerabromaden. SS 1812 (S). 

F. leden ger betyder ’kilformigt stycke eller spets’ (SAOB). Brons konstruktion kan 

möjligtvis ha en trekantig utformning, vilket gett den sitt namn. S. leden, och därmed 

ägan, åsyftar maden, alltså den ’lågt liggande gräsbevuxna mark’ (SAOB) i närheten av 

bron. Ägonamnet möjlig misstolkning av Getabromaden. 

 

Getabromaden. ES 1816–17 (V). 

F. leden syftning till bro och möjligt att getter hållits i närheten. S. leden, och därmed 

ägan, åsyftar maden, alltså den ’lågt liggande gräsbevuxna mark’ (SAOB). Ägonamnet 

möjlig misstolkning av Gerabromaden. 

 

Hushagen. ES 1816–17 (V). 

Enkel åsyftning till hage vid hus. Äga troligtvis beläget nära bykärnan. 

 

Husåker. ES 1816–17 (V). 

Anspråkslöst ägonamn liksom Hushagen. 
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Husängen. Husängen, äv. Husängsåker ES 1812 (B). 

Okonstlat ägonamn liksom Hushagen. 

 

Hättestråten. ES 1816–17 (V). 

F. leden hätta är ett vanligt namn på en höjd (Ejder 1951). S. leden stråt är en ’anlagd 

landsväg’ (SAOB). Ägonamnet betyder då sannolikt ’landsvägsträcka som går över en 

kulle’. 

 

Hörnan. ES 1816–17 (V). 

Ett ägonamn som kan vara en liknelse till dess placering inom byns gränser, alternativt 

även till ägofigurens utseende. 

 

Klårrödsåker. Klåredsåker, Klårrödsåker, Klårrödsåkerlott SS, ES 1812, 1816–17 (S, 

V). 

En äga, som f. leden intygar, liggandes i närheten av eller i riktning mot Klårröds by. 

 

Klårrödsäng. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Klårrödsåker. 

 

Kyrkmosse. Kyrkiemåse, äv. Kyrkomåsåker GA 1705. 

F. leden indikerar s. ledens närhet till kyrkan i Träne. S. leden mosse ’låglänt och sank 

torvmark’ (SAOB). 

 

Kyrktoften. Kircke tofftenn LB 1570, Kyrkietoften GA 1705, Kyrketoften ES 1812 (T). 

F. leden indikerar s. ledens närhet till kyrkan i Träne. S. leden toft den ’närbelägna och 

inhägnade åker- eller ängsmarken’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Kyrkäng. Kyrckängerne, Kyrkäng GA 1705, Kyrkäng, äv. Kyrkängsbacke, 

Kyrkängsåker ES 1812 (T). 

F. leden indikerar s. ledens närhet till kyrkan i Träne. 

 

Mellomkärr. Mellomkärr, äv. Mellomkärrsåker ES 1816–17 (V). 

F. leden fastställer att s. leden kärr är det mellersta kärret i en ordning, då troligen i 

förhållande till omkringliggande kärr. 

 

Mellomåker. Mellanåker, Mellomåkerlott, äv. Mellomåkersäng ES 1812, 1816–17 (K, 

V). 

F. ledens innebörd identisk med Mellomkärr. 

 

Mellomäng.  Äv. Mellanbecksängen GA 1705, Mellomäng, äv. Mellomängsåker ES 

1812 (T). 

F. leden innebörd identisk med Mellomkärr. 

 

Mölledammen. ES 1812, 1816–17 (K, V). 

F. leden mölla, som tidigare nämnts, dialektalt ord för kvarn. S. leden damm är en 

vattensamling, troligtvis utnyttjad på något sätt för att driva möllan. 
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Möllekroken. SS 1812 (S). 

F. leden identisk med Mölledammen. S. leden krok liknelse till ägofigurens utseende 

(Ejder 1951), i detta sammanhang troligen även ägans närhet till möllan. 

 

Möllekullen. Möllekullenn LB 1570, Mullekullen, äv. Mullekulsängen GA 1705, 

Möllekullen, äv. Möllekullsängen ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Mölladammen. Beläggen från GA med f. leden mulle troligtvis en 

förvanskning av mölle. S. leden är mycket möjligt den kullen där möllan var ställd. 

 

Möllestan. Möllestaan GA 1705. 

F. leden identisk med Mölladammen. S. leden stan, även sta(d), betyder ’ställe, ställning 

eller stånd’ (SEO) och skulle här mycket troligt peka på att ägan är platsen för möllan. 

 

Mölletoften. ES 1816–17 (V). 

F. leden identiskt med Mölladammen. S. leden toft är möllans ’närbelägna och inhägnade 

åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Mölleåker. Mölleåker, Mölleåkerlott, äv. Möllåkersäng ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Mölladammen. S. leden en åker i anslutning till möllan. 

 

Möllängen. Möllängen GA 1705, Mölleängen, Mölläng, äv. Möllängsåker ES 1812, 

1816–17 (K, T, V). 

F. leden identisk med Mölladammen. 

 

Nymöllaåker. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet ger, liksom Bymölleåker, en fingervisning på befintligheten av möllor 

(kvarnar) i Venestad by. F. leden säger oss att denna mölla uppfattats som ny av sin 

samtid. S. leden klargör att det är åkern i närheten av möllan som det rör sig om. 

 

Råhalen. Råhalen, äv. Råhalaåker SS 1812 (S). 

F. leden rå kortform av ’rågång, eller gränsmarkering’, som kan vara olika föremål eller 

förekomster i omgivningen (SAOB). S. leden halen, som tidigare nämnts: ’svans eller 

stjärt (SEO). Direkt översatt skulle alltså råhalen bli: ’svansformig (dvs. långsträckt eller 

långsmal) äga vid gränsmarkering’, vilket stämmer överens med SS-kartan i Salskog där 

ägan ligger invid bygränsen till Venestads inägor. 

 

Salskogsåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden ger en stark antydan till att åkern ligger i riktning mot eller invid bygränsen till 

grannbyn Salskog. 

 

Spångamaden. Spångamaden, äv. Spångamadskjerr, Spångamadsåker ES 1812 (B, T). 

F. leden spång är en ’planka eller kluven stock’, för att komma över vattendrag, 

fördjupning eller sanka platser (SAOB). I detta fall en mad, alltså en ’lågt liggande 

gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Stigsåker. GA 1705, ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden mycket troligt en mindre led på, eller i närheten av, ägan. Möjligt att ägonamnet 

är en senare förvanskad form av Stygisåker (belägg från LB 1570). 



 

24 

 

Tofthålan. Toftahålan SS 1812 (S). 

Toft i f. leden en fingervisning om att ägan är närbelägen hemmansbyggnad. S. leden, 

hålan, ett påtagligt element i landskapet. SS-kartan vittnar dock om att toftahålan ligger 

en bit ifrån bebyggelsen i Salskog, vilket kan tyda på att det tidigare existerat en gård i 

närheten av ägan. 

 

Venestadsåker. Wenestadåker, Wenestaåker, Wenestaåkerlott SS 1812 (S). 

F. leden är en tydlig syftning till att ägan ligger i riktning mot Venestad by, alternativt 

direkt invid gräsen till Venestad by. 

 

Väboåker. Äv. (En agir wid) Vhaebo leidt LB 1570 Weboåker, Wäbooåker, Wäboåker, 

äv. Fäboåker, Weboledsåker GA 1705, Wäboåker, Wäboåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden troligen en antydan till en person från grannsocknen Vä som är bosatt i närheten. 

Ägorna är vid GA belägna vid vägen som leder mot Vä socken. Belägget från LB syftar 

till namnet Väboled, alltså led (’stängslad öppning på gärdsgård’)(SAOB) i närheten av 

Väbons boställe. Belägget Fäboåker 1705 möjligen en förvrängd form av ägonamnet, då 

belägget bara finns på ett ställe och dessutom ligger i närhet av ägor med namnet 

Väboåker. 

 

Väglängan. Wägalängan SS 1812 (S). 

Tolkningen av ägonamnet är något vag, då s. leden är svårtydd. F. leden fastställer platsen 

för ägan i närheten av en väg, och mycket riktigt, enligt SS-kartan så sträcker sig ägan 

längs byvägen syd- sydväst om bykärnan. S. leden skulle därför kunna indikera ägans 

långa form. 

 

Vägskälsåker. Wägaskiehlsåker, Wägaskiälsåker GA 1705, Wägaskälsåker, 

Wägaskiälsåkerlott, äv. Wägaskälsåkeräng, ES 1812 (T). 

F. leden, vägskäl, ger en klar antydan till att ägan borde ligga vid en förgrenande väg. Vid 

tidpunkten för GA, så ligger Vägskälsåker direkt invid vägskälet i norra delen av Träne 

bys inägor. Vid tidpunkten för ES har vägskälet till synes flyttats cirka 150 meter norrut 

(såvida inte lantmätarens mätteknik har förändrats), vilket gör att ägonamnsplaceringen 

1812 kommer ur kontext, men trots detta så har ägonamnet behållits trots att ägan inte 

längre ligger i direkt närhet av ett vägskäl. 

 

Vägstumpen. Wägastumpen GA 1705. 

F. leden liksom Väglängan indikation på närhet till väg. S. leden stump i kombination 

med f. leden kan mena ’stycke eller del av väg som avviker något från huvudleden, 

möjligen p.g.a. naturformation’ (SAOB) alternativt även en ’återstående mindre bit eller 

stycke’ (SAOB), i detta fall ett stycke av en äga. 

 

Vägstycket. Wägastycket SS 1812 (S). 

F. leden liksom Väglängan grund till att anta närheten av väg. S. leden indikerar ett ’litet 

landområde’ (SAOB), vilket överensstämmer med SS-kartan. 
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Västerlyckan. Vestir löckenn LB 1570, Lille Wästerlyckan, Stora Wästerlyckan, 

Wästerlyckan, Wästerlyckierne GA 1705, Lilla Wästerlyckan, Wästerlyckan ES 1812 (T). 

S. leden lycka betyder ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). F. leden är 

i detta fall en antydan till att ägan ligger i västra delen av byn, vilket överensstämmer 

med GA-kartan.  

 

Västeråker. Wästeråker ES 1812 (B, K). 

F. leden en enkel syftning till ägans geografiska position i byn. Belägget finns endast i de 

två minsta byarna i socknen. 

 

Västeräng. Wästreäng, Wästeräng ES 1812 (B, K). 

F. ledens innebörd identisk med Västeråker. Även detta ägonamn finns endast i de två 

mindre orterna. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 8, K: 10, S: 10, T: 22, V: 24. 

4. Egenskap eller utmärkande drag 

Aborremaden. Abborramaan GA 1705, Aborremaden ES 1812 (T).  

F. leden är syftning till fisken, och att det troligen vid något tillfälle gått att fiska abborre i 

närliggande vatten. S. leden mad är en ’lågt liggande gräsbevuxen mark’, betecknande 

framförallt mark som ligger längs vattendrag (SAOB). 

 

Bassehulten. Basse holtenn LB 1570. 

F. leden har med största sannolikhet danskt ursprung, då basse är ett äldre ord för vildsvin 

(DDO). S. leden hult, tidigare även stavat holt, bygdemålsfärgat ord för ’liten (tät) skog 

eller skogsbacke’ (SAOB). Ägonamnet kan därför sannolikt översättas till 

’vildsvinsskogen’. Ägan är vid LB dokumenterat som äng men det finns dock ingen 

tillstymmelse till något liknande namn i senare belägg. 

 

Bolstren. Bulsterenn, Den vestre Bulstir, Lille Bulstir LB 1570, Bolstra, Bolstrane, 

Bolstren, Lilla Bolstrene, Stora Bolstrene, Wästre Bolstrene äv. Gambla Bolsteråker GA 

1705, Bolstra, Bålstra, Bålstran, äv. Bolstrelyckan, Bolstreåkerlott ES 1812 (T). 

Ägonamnet kan möjligen ha koppling till bolster, vars ursprungsform är ’vara stor, eller 

svälla’ alternativt ’fruktskida, agnar eller halmkärve’ (SAOB). Alternativt kan bolster 

betyda ’täcke, kudde eller dyna’, möjligen stoppad med något material så som fjäder, dun, 

ylle, halm eller hö (SAOB). 

 

Bonåker. Bonåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden bon, även bong, kommer troligtvis från latinets bonus, som betyder ’god eller 

bra’ (SAOB). Detta kan vara ett beskrivande ord för ägans goda avkastning. S. leden är 

inte helt entydig då ägan i hävdebeskrivningen är betecknad som äng 

 

Bremåns. SS 1812 (S).  

F. leden brem möjligtvis från bräm som betyder ’infattning, ram’ eller något som ’bildar 

kant’ (SAOB). På SS-kartan bildar ägan kant på en vång. S. ledens innebörd är oklar. 

Alternativt kan ägonamnet vara en förvrängning av Bredmaden. 
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Brännesåker. Lille Brännesåker, Store Brännesåker ES 1812 (K). 

F. leden kan syfta till att marken har bränts, eller svedjats (SAOB). 

 

Brömsåker. ES 1812 (B). 

F. leden bröms kan tydas som en annan stavning för insekten broms (SAOB). Troligen 

fanns då bromsen i mångfald på ägan. Dock så går det att ställa sig kritisk till 

ägonamnsbelägget i hävdesbeskrivningen i enskiftesakten från 1812 som till synes är 

stavat Brömsåker, men skulle med stor chans kunna vara Brönsåker som har samma 

kartsymbolisering och dessutom fler belägg. 

 

Drösängen. Dröss engen LB 1570, Drössängen, Drösängen GA 1705, Drösan ES (B, T). 

F. leden kommer troligen ur ordformerna dryss, dråsa och drösa, som är att ’falla, eller 

ramla’ (SAOB). Ägonamnet översätts enklast i kontexten av ’säd som faller ur axen’, 

alltså drösar, oftast p.g.a. övermognad. Ägonamnet skulle då ha en olycksbådande 

underton. 

 

Fiskareåker. Fiskareåkerne, Fiskareåkren GA 1705, Fiskareåker ES 1812 (T). 

F. leden ger anledning att tro att det funnits möjlighet att fiska i närheten av åkern. 

Alternativt kan en fiskare ägt marken, eller bott i närheten. 

 

Fiskareäng. Fiskareängen GA 1705, Fiskareäng ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Fiskareåker. 

 

Froåker. GA 1705, ES 1812 (T). 

F. leden är troligtvis kortformen av frod, som betyder ’livskraftig eller blomstrande’ 

(SAOB). I denna kontext säger det oss att åkern troligtvis gett bra avkastning, möjligtvis 

vid tidpunkten för GA, och möjligen innan ES, då taxeringen vid ES endast är 

medelmåttig (3,5). 

 

Gannlösa. ES 1812 (K). 

Sökning på f. leden i OR visar att namn som börjar på gann i överväldigande majoritet 

finns representerade på Gotland. Men liknande namn finns även att hitta i mindre 

utsträckning i b.la. f.d Kristianstads län. F. leden kan tolkas som omskrivning av ordet 

gagn (Olsson, 1994) som betyder ’nytta eller seger’. S. leden lösa är enligt Bruhn (Bruhn 

1931) en marktypsbeteckning, t.ex. kan det vara en benämning för ’äng eller betesmark’. 

En ytterligare tolkning av f. leden som är värd att kommentera, är gan, ’fiskens gap’ 

(SAOB), som då troligen skulle indikera ägofigurens form vilket, med lite fantasi, det går 

att se i ES-kartan. Ägonamnet kan då tolkas antingen som: ’äng/betesmark med god 

avkastning’ eller ’den fiskgapsformade ängen/betesmarken’. 

 

Gannåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Gannlösa. 

 

Gannäng. Gannäng, äv. Gannängsåker ES 1816–17 (V).  

F. leden identisk med Gannlösa. 
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Gåraskog. Gåraskogs, äv. Gåraskogsbacken, Gåraskogsmaden ES 1816–17 (V). 

F. leden gåra är ett bygdemålsfärgat ord för ’savrand, eller strimma i trä eller bark’ 

(SAOB). Ägonamnet kan tolkas som att skogen vid tillfällen haft en påtaglig savbildning, 

möjligtvis p.g.a. mänsklig aktivitet, eller av naturliga skador. Ytterligare tolkning av f. 

leden kan vara en omstavning för gård. 

 

Gåsafloden. SS 1812 (S). 

Ägonamnet är mycket troligt en enkel kombination mellan gäss och deras förekomst i 

närheten av en flod. 

 

Gällarör. Gällarörs, äv. Gällarörsåker, Gällarörsåkerlott ES 1816–17 (V). 

F. leden gälla kan i denna kontext komma från gäld, vilket är en inkomst tillhörande ett 

pastorat (SAOB). S. leden rör är en ’stenhög/odlingsröse av varierande storlek’ (SAOB). 

Ägonamnet kan därför tolkas: ’odlingsrösebemängd äga som tillhör kyrkan’. Alternativt 

kan gälla syfta till att det vid stenhögen/odlingsröset hörs höga ljud. 

 

Kasakärr. Kassakier GA 1705, Kasakjerr, äv. Kasakjerrsåker, Kasakjerrsäng ES 1812 

(B, T). 

F. leden kan ha flera innebörder, men har troligtvis en koppling till en egenskap som ägan 

haft. Att kasa, ’samla något på hög, begrava eller övertäcka’ (SAOB). Även kas för 

’svedjeland’ (SAOB). Kasse kan vara en ’korg, låda av näver eller spjälor’ (SAOB). S. 

leden ’sankt eller sumpigt landområde’ (SAOB). 

 

Lockängen. ES 1812 (K). 

F. leden kan tolkas på flera sätt, men den tolkningen som låter mest ”lockande” i denna 

kontext är lock i form av en ’hopbunden knippa eller bunt av långt och smalt (och ofta 

mjukt), material’ som brukligen är hö, halm eller lin (SAOB). Här tolkas det främst som 

odlingsförhållande på ägan, men det är inte helt främmande att lock även kan vara en 

liknelse till ägofigurens utseende. 

 

Musten. SS 1812 (S). 

Must kan ursprungligen haft innebörden av fuktighet (SAOB). En sökning i OR visar att 

musten kan tolkas som ett ’sidlänt (dvs. låglänt och sankt)(SAOB) område som inte är av 

samma fuktighet som en mosse, men däremot ofta belägen mellan en mosse och en 

tuväng (OR). 

 

Orekull. Orekull, äv. Oreåker, Oreäng ES 1812 (B). 

F. leden är troligtvis kommet ur ora, ett bygdemålsfärgat ord betydande; ’ouppodlad 

utmark (ofta skogbevuxen och höglänt) eller skogsbacke’ (SAOB). Jämförelsevis är en 

oravång ett ’obrukat åkerstycke använt som betesmark’ (SAOB). 

 

Ramnakärr. Äv. Ramnakiersängen, Ramnan GA 1705, Ramnakjerr, äv. Ramnikan, 

Ramnikan kjerr, Ramnkierrsbiörket, Ramnakärrsbjörket SS, ES 1812, 1816–17 (S, T, V). 

F. leden ramn, annan form av ramm, syftar mycket troligt till den äldre (och starkt 

bygdemålsfärgade) stavningen av korp (SAOB). S. leden är ’sankt eller sumpigt 

landområde’ (SAOB). Ägonamnet kan därför med fördel översättas till ’korpkärret’. 
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Rävgraven. Räfvagrafven, äv. Räfvagrafsåker, Räfvagrafsängen SS 1812 (S). 

F. leden är en enkel koppling till djuret. S. leden grav, stammat ur gräva, är ett i södra 

Sverige bygdemålsfärgat ord för ’(grävd) grop eller håla’. Möjligtvis indikerar ägonamnet 

en fångstgrop avsedd för räv eller ett rävgryt. 

 

Rävhultet. Räfshultet, Räfwahultet ES 1816–17 (V). 

F. leden är identisk med Rävgraven. S. leden hult, tidigare även stavat holt, 

bygdemålsfärgat ord för ’liten (tät) skog’ eller ’skogsbacke’ (SAOB). Ägonamnet troligen 

tolkat som ett skogsparti i vilket det förekommit räv. 

 

Sanden. Sanden, Äv. Sandåker, Sandängen, Sandbackakjerr, Sandbackaängen ES 1812, 

1816–17 (B, K, V). 

Samtliga belägg talar om att sand varit den mest framträdande eller dominerande 

jordarten. 

 

Skabbhagen. SS, ES 1812, 1816–17 (S, T, V). 

F. leden skabb har en negativ klang och är troligtvis ett uttryck för att ägan ger dåligt eller 

otillräckligt bete, alternativt att det i hagen finns en växtart som vid kontakt kan ge skabb-

liknande utslag. S. leden är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’ (SAOB). 

 

Skränan. Skränan, äv. Skräneåker SS 1812 (S). 

Möjligt att ägonamnet syftar till ett skränande, alltså oljud, invid eller ifrån ägan. Det 

förmodade skränandet kan vara skapat av högljudda djur, såsom fåglar. 
 
Snärtan. ES 1812 (K). 

Ägonamnet är något otydligt, men kan ha sitt ursprung från det bygdemålsfärgade ordet 

snärta som betyder ’skynda, ila eller flänga’ (SAOB), detta möjligtvis p.g.a. att brukandet 

av marken gick lätt och snabbt. Ytterligare tolkning är att snärt även kan vara indikation 

på att ägan var beväxt med tät, risig vegetation som gav genompasserande en smärtfylld 

snärt. 

 

Sotadalen. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet har flera tänkbara tolkningar. En möjlig innebörd av f. leden är att det 

bedrivits svedjebruk på marken och att det blivit särskilt sotigt i samband med 

svedjningen. Annan tolkning kan vara syftning till svampangrepp på säden av sotsvampen 

(SAOB). En tredje tolkning är att sjukdom, dvs. sot, har härjat i bygden (SAOB), och att 

man i dalen, som utgör s. leden, begravde de som dog. 

 

Sönahålan. ES 1816–17 (V). 

F. leden söna kan ha betydelsen av något som är ’försummat’ (SAOB), i denna kontext 

möjligtvis en bit obrukbart landområde. F. leden kan även vara en annan stavning av 
sunnerst eller sönnerst, som innebär något som är ’sydligt belägen’ (SAOB). S. leden är 

’fördjupning eller grop’ (SAOB). 

 

Tranbäckshåla. Tranbeckshåla SS 1812 (S). 

Ägonamnet går med fördel att översätta till: ’grop vid bäcken där tranor har setts’. 
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Tranekärr. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet är med största sannolikhet en indikation på ett kärr som var frekvent besökt 

av tranor. 

 

Trättemaden. ES 1812 (T). 

F. leden stammar mycket troligt från träta, dvs. att gräla eller ha meningsskiljaktigheter 

(SAOB). I denna kontext ett ord använt för omtvistade ägor (SEO), här s. ledens mad, 

alltså en ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Tvåskäppelandsåker. Tvåskeppelandsåker SS 1812 (S). 

Skäppland är ett jordområde som kan besås med en skäppa, dvs. ’korg eller skopa’, 

utsäde (SAOB). I södra Sverige ett designerat ytmått på 1/6 tunnland (cirka 823 m2), 

alltså i detta fall motsvarande 2 x 1/6 tunnland = 1/3 tunnland (cirka 1646 m2)(SAOB). 

 

Vägnaryd. Vägnarödsäng, Vägnarödsmaden, Wägnarödsrammen, Wägnarödsåker ES 

1816–17 (V). 

F. leden en vägsträcka som går genom, eller i närheten av, s. ledens ryd (röd), dvs. 

’röjning i skogen’ (SEO). 

 

Varråker. Warråker ES 1816–17 (V). 

F. leden är svårtolkad, men kan gissningsvis kopplas till ordet var som kan betyda 

’överdrag eller bolster’ (SEO). Möjligt är att ägan ligger innesluten i ett skogsparti eller 

omhöljt av den omkringliggande topografin. 

 

Vasäng. Vasäng, Wasäng, äv. Wasaåkerlott, Wasen, Wasåker ES 1812, 1816–17 (B, V). 

F. leden kommer troligtvis från vase som betyder ’knippa’ (SEO). Möjligen att det på 

ängen stått uppställda knippen av det som slagits, som har fått ge namn åt platsen. 

 

Årtalyckan. Möjl. Ebbelöckenn LB 1570, Ärtelyckan GA 1705, Årtalycka, äv. 

Årtalyckeåkerlott, Ärtåker ES 1812 (K, T). 

F. leden syftar till andfågeln årta, förr även stavat ärta (SEO). Årta användes förr 

urskillningslöst även för krickan (SEO). Troligt är att ägonamnet kommer från att 

fågelarten befunnit sig på, eller i närheten av, ägan och på så sätt gett den sitt namn. 

Under ägonamnet är det även befogat att lyfta fram möjligheten av att LB-belägget 

Ebbelöckenn kan ha en koppling med de senare beläggen, dels p.g.a. deras placering inom 

samma vång och dels p.g.a. f. leden och s. leden. För annan tolkning av Ebbelöckenn se 

ägonamnet Ebbelyckan, kategori 6. S. leden lycka är en ’mindre inhägnad åker, äng eller 

svedjemark’ (SAOB). S. leden lycka (löcke, vid LB) har även behållits, vilket enligt 

denna teori pekar på att ägonamnet inte har förändrats nämnvärt i senare belägg. Om det 

finns en koppling mellan det äldre belägget och de yngre så har ägan efter LB bytt ägare 

från nr. 4 till nr. 2 

 

Ödesland. Ödesland, äv. Ödeslandsängen, Ödeslyckestycket ES 1816–17 (V). 

F. leden öde betecknade mark som inte brukades för dess egentliga syfte, t.ex. äng, som 

alltså inte slogs, åker som inte plöjdes eller betesmark som inte betades (Dahl 1989). 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 6, K: 6, S: 9, T: 12, V: 15. 



 

30 

 

5. Landskapselement, utmärkande objekt eller terrängnamn 

Bjäråker. Bjeråker, Bjeråkerlott ES 1816–17 (V). 

F. leden bjär är det bygdemålsfärgade ordet för berg. 

 

Borran. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet stammar troligtvis från bora, ur borr, (bora främst brukat i Skåne och 

Halland), som betyder ’litet hål’ (SAOB). 

 

Brinken. Brinken, äv. Brinkåkerlott SS 1812 (S). 

Brink är en ’brant backe eller sluttning’, möjligen även ’översta kanten eller randen av en 

sluttning’ (SAOB). 

 

Bråtsåker. Store Bråtsåkerlott ES 1812 (B). 

F. leden bråte leder tankarna till något som ligger i oordning. Bråte kan tolkas som ett 

’markområde där träd ligger i oordning’, även då svedjeland avses (SAOB). Ägan har 

möjligtvis skogats eller svedjats och där bråt varit resterna av nerhuggna träd eller 

kolrester. En ytterligare tolkning till f. leden är kopplingen till bråta, som är ett redskap 

som används vid bråkning av lin (SAOB). Detta skulle kunna indikera att ägan har 

kopplingar till linodling, alternativt att ägofiguren har formen av en bråta. 

 

Brönsåker. ES 1812 (B). 

F. ledens betydelse är mycket osäker, men kan vara en omstavning av brun (möjligen 

med koppling till brånad, dvs. ’brand, eld, hetta eller värme’ (SAOB)), alltså en färg som 

i detta fall avser en något mer mörkröd nyans (SAOB). Färgens mörkröda nyans 

(liknande eldens färg), ger anledning att anta att ägonamnet har kopplingar till brand eller 

brånad och då möjligen att ägan har utsatts för svedjning, eller att det skett en 

skogsbrand.  

 

Brönsängen. Brönsäng, Brönsängen ES 1812 (B). 

F. leden identisk med Brönsåker. 

 

Byxebröt. Byxebröt, äv. Byxorne, Emellan Sex byxor SS 1812 (S). 

Ejder tar grundligt upp begreppet byxor (även med koppling till det äldre brok) där han 

finner likheten att de ägonamn han kommit i kontakt med nästan uteslutande beskriver 

torra lokaler men med möjlig närhet till vatten. Dock, poängterar Ejder, så har ägonamnet 

brok kopplingar till kärr eller andra våta marker (Ejder 1951), vilket troligen är fallet för 

dessa ägonamnen. F. leden kan även ha kopplingar till gaffelformade ägofigurer (Ejder 

1951). S. leden bröt ’nybruten åker i skog eller fäladsmark’ (Sandnes 2010). 

 

Bäckäng. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet är en enkel syftning till ett mindre vattendrag i närheten av ägan. 

 

Dalen. SS 1812 (S). 

En äga som ligger i en fördjupning i landskapet. 

 

Dalsåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk betydelse med Dalen. 
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Flagäng. ES 1812 (K). 

F. leden flag kan ha betydelsen, i fråga om en yta, av en ’naken bergsvägg’ (SOAB). 

Flaga kan även tolkas som ’tunt jordlager’ (SEO). 

 

Gyberg. Gieberg, Gyebiers engenn, Lille Gyebierg LB 1570, Gyebergsåhker, 

Gyebergsängen GA 1705, Gisbergsäng, Gybergsäng, Gybier, Gybiersbacke, Gybierskjerr, 

Gybjer, Gybjersåkerlott, Lille Gybjer, Lille Gybjersåker, Store Gybjer, Store Gybjersåker, 

Store Gybjersängen SS, ES 1812, 1816–17 (S, T, V). 

Ägonamnet är ett gammalt naturnamn, ursprunget är omdiskuterat men f. leden kan vara 

sprunget ur kvinnonamnet Gydha (Sandnes 2010). S. lederna bier och bjer är 

bygdemålsfärgade ord för ’berg’. Ägorna som fanns i Träne vid LB och GA har vid ES 

till största del övergått till Venestad, troligen en följd av skiftet, men möjligen tidigare för 

att förenkla ägogränserna mellan byarna. 

 

Hallnadeåker. SS 1812 (S). 

F. leden hall kan översättas till ’svagt lutande del av berggrunden som går i dagen’ 

(SAOB). 

 

Haraberg. Harabier ES 1812 (T). 

Ägonamnet möjligtvis namn på gård. F. leden hara kan vara en okonstlad syftning till 

haren. Det finns dock ytterligare betydelse av f. leden som är värd att framföra, och som 

dessutom passar in i kontexten, vilket är har (även harn) för ’sten- eller klippgrund’ 

(SAOB). Ägonamnet skulle kunna översättas till: ’berget med stengrunden’ eller ’berget 

med harar’. 

 

Helsingborgskärret. Helsingborgskiärret, äv. Helssingsborgsäng GA 1705, 

Helsingborgskjerret ES 1812 (T). 

F. leden helsing eller hälsing kan översättas till ’hals’ (SAOB). Helsingborg på Skånes 

västkust (och likaså Helsingör på Själlands östkust) har fått sina namn p.g.a. att orten 

befäster en punkt vid den smalaste delen av Öresund. Därmed borde det i Träne by finnas 

liknande element. GA-kartan visar att ägan ligger i den norra delen av ett smalt ängsgatt 

som sträcker sig mellan två åkervångar. 

 

Holmängen. Holmängen GA 1705, Holmäng ES 1816–17 (V). 

F. leden idag det mer brukade holme som betyder ’terrängbildning som höjer sig över 

omkringliggande landskap, eller kulle’ (SAOB). 

 

Hulten. Hyltan, Hyltåker, Lilla Hyltåker GA 1705, Hulltan, Hulltan åkerlott, Hulltåker, 

Hultan SS, ES 1812 (S, T).  

Ägonamnet hult, tidigare holt, är ett bygdemålsfärgat ord för en ’liten tät skog eller 

skogsbacke’ (SAOB). Beläggsformen hylt från GA tolkas här som en omstavad form av 

hult. 
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Hundtuvorna. Hunnatufwerne ES 1812 (T). 

Ägonamnets exakta innebörd är svår att tolka. F. leden mycket troligt den enkla 

kopplingen till hund. Bruhn (Bruhn 1931), som har funnit belägg för ett identiskt 

ägonamn i Rönnebergs härad, ser dock inga belägg för att hund i denna kontext kan ha 

dialektal betydelse av ’höjd, eller berg’, som det har funnits belägg för i andra ägonamn 

med f. leden hund. Bruhn interpreterar tuva som en ’liten oansenlig höjd’ som då borde 

vara det dominerande inslaget i ägonamnet då f. leden normalt sett syftar till s. leden. 

 

Högstoften. Höystofftenn LB 1570, Högstoften, Höstoften, äv. Högstoftsåkerlåt GA 

1705, Höstatoften, Hösttoften äv. Höstetoftaängen, Höstoftamaden, Höstoftaåker, 

Hösttoftaröringen, Hösttoftaåkerlott, Hösttoftaängen ES 1812, 1816–17 (T. V). 

F. leden något otydlig. Den ursprungliga f. leden höy möjligen syftande till hög vilket 

betyder ’naturligt förekommande kulle/backe’ eller ’uppstaplad stenhög’ (SAOB), den 

senare formen av hög är följaktligen skapad av människan. Troligen har f. leden 

förvanskats till höst eller enbart hö i senare belägg. Alternativt kan det dialektala hösta 

innebära ’skörda/skördande’ (SAOB). S. leden är gårds ’närbelägna och inhägnade åker- 

eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Högsåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Högstoften, dvs. hög i betydelsen av ’naturligt förekommande 

kulle/backe’ eller ’uppstaplad stenhög’ (SAOB). 

 

Höjastensåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden troligen bevarad från höy, liknande f. leden i Högstoften, och är ett äldre ord för 

just hög. Möjligt även att en sten har fått tillnamnet Höja. 

 

Höstamaden. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med någon av f. ledstolkningarna i Högstoften. Hösta även ord för 

’skörd eller skördetid’ (SAOB). S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Hösthagen. ES 1812 (K). 

F. leden identisk med någon av f. ledstolkningarna i Högstoften. Hösta även ord för 

’skörd eller skördetid’ (SAOB). S. leden är ’stängslad betesmark eller inhägnat 

jordområde’ (SAOB). 

 

Kalarörsåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden kal, även bar eller naken, syftar troligtvis på att det inte finns någon växtlighet på 

de rör, alltså ’uppstaplade stenhögar eller odlingsröse’ (SAOB), som det åsyftas till i 

ägonamnet. 

 

Kamphålan. Kamphohlan, Kamphohlorne, Kamphåhlan GA 1705, Kamphålan, äv. 

Kampan ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden kamp är troligen ett annat ord för ’fältsten eller klappersten’ (SAOB). S. leden 

håla i majoriteten av beläggen syftar troligtvis till en särskilt utmärkande fördjupning på 

ägan. Ägonamnet kan därför översättas till: ’hålan med fältsten eller klappersten’. 

 

Kampåker. Kampåker, Kampåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Kamphålan. 
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Killberg. Killebjer, äv. Killebjersbacken, Killebjersåker, Killebjersäng ES 1816–17 (V). 

F. leden kill troligen från det danska kilde (SEO) syftande till källa, dvs. ’framrinnande 

grundvatten’ (SAOB). S. leden bjer är bygdemålsfärgat ord för ’berg’. 

 

Killyckan. Kiellslyckan, Kjellslyckan ES 1812 (B). 

F. leden identisk med Killberg. S. leden är ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ 

(SAOB). 

 

Killåker. Killåker, Killåkren GA 1705, Killåker, Killåkerlott ES 1812 (B, K, T). 

F. leden identisk med Killberg. 

 

Killäng. Killängen, Kilängen GA 1705, Killäng, äv. Killängsåker ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Killberg. 

 

Kärrängen. Kierängen GA 1705, Kjerräng, äv. Kjerrängsåker ES 1812 (T). 

F. leden kärr är ett ’sankt eller sumpigt landområde’ (SAOB). 

 

Kläppen. SS 1812 (S). 

Kläpp kan vara sprunget ur klätt eller klint som avser en ’höjd eller holme’ (SAOB). 

Möjligtvis att ägonamnen kan syfta till ägofigurens form av en kläpp. 

 

Knösen. Knösen, äv. Knöslyckan SS 1812 (S). 

Ägonamnet kommer från det bygdemålsfärgade ordet knös för ’liten upphöjning i 

marken, kulle eller toppen av ett berg’ (SAOB). 

 

Korrsåker. Korsåker, Kårsåker, Lilla Korssåker äv. Kårssekullen GA 1705 Korrsåker, 

Korsåker, Kårrsåker, äv. Hagakårran, Korrorne på gatan, Korråkerhålan, Korshålan ES 

1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden är något osäker men kan vara korr(a), en omstavning av kurra vilket är ett 

bygdemålsfärgat ord för ’dyig vattenpuss eller pöl’, som även kan ligga i närheten av 

gödselgrop (SAOB). Alternativt kan f. leden syfta till ägofigurens form av ett kors. 

 

Kullpanna. Kullpanna, Kulpanna ES 1816–17 (V). 

F. leden kull kan vara ett äldre ord för ’hjässa, skalle eller huvud’ (SAOB), vilket troligen 

är en liknelse till ett topografiskt förhållande. S. leden är även den en liknelse till del av 

huvudet, nämligen ’huvudets främre övre, icke hårbeklädda del mellan tinningarna’ 

(SAOB). Ägonamnet skulle i denna kontext mycket säkert kunna tolkas som belägen i en 

backsluttning. 

 

Kullsåker. Kullsåker, äv. Kullsåkrabacken ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Kullpanna. 
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Kumblingen. Kumblingen, Lilla Kumbling, Stora Kumblingen, äv. Kumbleåker, 

Kumbleängen, Lilla Kumblaåker GA 1705, Komlingen, Lille Komling äv. Kumlingaåker 

ES 1812 (T). 

F. leden kommer troligtvis från kummel, ur det äldre ordet kumbl, som kan översättas till 

’gravsten eller gravröse’ (SAOB). Alternativt kan kummel även mena en ’hög eller 

samling stenar’. Det allmänna intrycket ägonamnet ger är att ägan varit relativt 

stenbemängd. S. leden ling, även ljung (SAOB), kan tolkas som att ägan varit ljungmark 

vid något tillfälle. 

 

Lergraven. Leergrafsåker GA 1705, Lergrafsåker, Lergrafsäng ES 1812, 1816–17 (B, 

V). 

Ett ägonamn som syftar till ett landskapselement. F. leden är den dominerande eller 

framträdande jordarten på ägan. S. leden graf, här normaliserat till grav, är ett 

bygdemålsfärgat ord för en ’(grävd) grop av varierande storlek’ (SAOB). Möjligen är att 

ägan fungerat som lertag för material till tegel eller krukor. 

 

Liaryd. Liarödsåker, Liarödsåkerlott, Liarödsängen ES 1812 (B). 

F. leden lia kommer sannolikt från lid/liden som betyder ’sluttningen som markerar 

övergången mellan inmarken och ängarna utanför’ (Sandnes 2010). S. leden röd, 

normaliserat till ryd, är ett dialektalt ord för ’röjning i skogen’ (SEO). Ägonamnet kan 

därför uttydas som: ’röjningen i backen’. 

 

Maden. Made engen LB 1570, Lilla Maan, Lilla Maen, Maan GA 1705, Stora Maden, 

Store Maden ES 1812 (T). 

Ägonamnet (mad) är en definition på ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

I ägonamnsbeläggen efter LB har troligen ängen, i s. leden, rationaliserat bort eftersom en 

mad ofta är en äng. 

 

Magleberg. Maglebjer, Maglebjersåker ES 1816–17 (V). 

F. leden är troligen form av magle som betyder ’stor’ (SEO). S. leden är det dialektala 

ordet bjer som betyder berg. 

 

Marbäck. Marbeckenn LB 1570, Marbecksåker, Marbecksängen Lilla Marbecksäng, 

Gambla Marbecksåker GA 1705, Marbeck, Marbecksåker, Marbecksäng, Marbäck SS, 

ES 1812, 1816–17 (S, T, V). 

F. leden mar kan betyda ’vattensamling, kärr eller träskmark’ (SAOB). S. leden är ett 

mindre vattendrag som f. leden ligger i närheten av. Alternativt kan ägonamnet vara ett 

egennamn till vattendraget. 

 

Mossängen. Måssängen GA 1705, Måsaäng, äv. Måsabacken, Måsarödjan, Måsen, 

Måssebacken, Skullermåsen ES 1816–17 (V). 

Ägonamnsbeläggen har f. led eller s. led som åsyftar en närhet till en mosse, alltså 

’låglänt sankmark’ (SAOB). F. leden i belägget Skullermåsen möjligtvis från skult, som 

är den ’övre delen av huvudet’ (SAOB), vilket innebär ett topografiskt förhållande. 

 

Myresåker. Myris agerenn LB 1570, Myresåker, Myrsåker GA 1705, Myresåker SS, ES 

1812 (S, T). 

F. leden myr kan sannolikt översättas till ’torvmark i sitt naturliga tillstånd’ (SAOB). 
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Myresäng. SS, ES 1812 (S, T). 

F. leden identisk med Myresåker. 

 

Långerammen. Longerammen, äv. Kjerrammen, Tufverammen ES 1812 (B). 

S. leden ramm, i kombinationen med f. leden, är i samtliga belägg troligen den äldre 

benämningen för ’framskjutande fastmark runt en mosse utanför laggen ((långsmala) 

mosskanten)’ (SAOB). 

 

Risnaben. Lilla Risnaben, Risnaben, Store Risnaben ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet kan tolkas på flera olika sätt. F. leden syftar möjligtvis på ’låg risig 

vegetation’. S. leden nab kan stamma från nabb (även nabbe), som kan innebära en 

’udde, landtunga, upphöjning eller skogsdunge som höjer sig över den omgivande 

skogen’ men även ’framskjutande spets av äng’ (SAOB). Alternativt kan s. leden snab, 

även snabb, betyda ’spets, udde’ (SAOB), vilket har stora likheter med betydelsen av 

nabb. F. leden skulle enligt denna kontext kunna tolkas som ria, dvs. ’byggnad använd 

för torkning av säd’ (SAOB). Alternativt även ri vilket betyder ’ribba eller smal stång’ 

(SAOB), som då troligen skulle vara ägofigurens liknelse till formen av en ri. 

 

Ryadammen. ES 1812 (B). 

F. leden kan tolkas få flera sätt, den mest rimliga är rya, även ry, som är ’buskbevuxen 

äng’ eller ’samling av unga träd’ (SAOB). S. leden indikerar en konstruktion för att samla 

och hålla vatten. 

 

Röringen. Röring, Röringen GA 1705, Röring, Röringen, äv Röringsåkerlott, Rörhopen 

ES 1812, 1816–17 (T, V). 

Rör är ett bygdemålsfärgat ord för ’uppstaplad stenhög eller odlingsröse’, som kan vara 

av varierande storlek (SAOB), och rimligtvis så borde ägorna därför karaktäriseras av en 

mångfald av stenformationer eller en speciellt utmärkande stenhög. S. leden –ing kan 

peka på att ägan tidigare varit äng. 

 

Segesåker. Segesåker, Segesåkerlot, Lilla Segesåker, Lilla Sägasåker, Stora Segesåker, 

Wästra Segesåker GA 1705, Segesåker, Segesåkerlott ES 1812 (T). 

Ägonamnet går med klarhet att tolka som att f. leden betyder seg ’källdrag eller där vatten 

sipprar fram’, alternativt ’sank och vattensjuk mark’ (SAOB). Kan även vara seke som 

betyder ’fuktig eller frodig äng’ (SEO). 

 

Silevadsåker. Sillavadsåker, Sillawadsåkerlott ES 1816–17 (V). 

F. ledsbeläggen är troligen annan stavning av sile som betyder ’vatten som silar fram’ 

(SAOB). Ägonamnet skulle kunna översättas till: ’åkern vid vadstället där vatten sipprar 

fram’. En möjlig, men mindre trolig tolkning, är f. leden sillvad ett ’vadställe, alltså en 

grund del av ett vattendrag, som används vid sillfiske’ (SAOB). Att Venestadsborna 

skulle haft möjlighet att fiska sill i sina vattendrag, flera mil från kusten, låter dock inte 

helt övertygande.  
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Sjömaden. Siömaan, Siömaen, Siöman, Siööman äv. Siömadbacken GA 1705, 

Sjömaden, äv. Sjöbacken, Sjöbackåker ES 1812 (T). 

F. leden syftar till en vattenmassa som i enlighet med GA- och ES-kartan borde vara 

Ovesholmssjön, tillhörande Ovesholms slott, strax norr om Träne bys inägor. Belägget 

Siömadbacken 1705 och Sjöbacken, Sjöbackåker 1812 tolkas som samma äga. S. leden är 

’lågt liggande gräsbevuxen mark’ särskilt betecknande mark som ligger längs vattendrag 

(SAOB). 

 

Sjöåker. Siö agerenn LB 1570, Siöåker GA 1705, Sjöåker ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Sjömaden. 

 

Skårre. Skårre, äv. Skårrekärr ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet något svårtolkat. Skårre kan dock komma från skåra som betyder ’liten 

urhuggen ränna’ eller ’smal öppning/springa’ (SAOB). 

 

Spännet. Spennet, Spännet, äv. Spennesåker SS, ES 1812 (S, T). 

Betydelsen av ägonamnet är i denna kontext troligen spänne som kan fungera som ett 

terrängbeskrivande ord för en ’smal förbindelse mellan två överensstämmande 

terrängformationer’, eller en ’smal landförbindelse mellan två vatten’ (SAOB). 

Alternativt kan ägonamnet vara ägofigurens liknelse till formen hos ett ’par taksparrar, 

spant eller en bindbjälke’, kallat spänne (SAOB). 

 

Stenbacken. Äv. Steenkullen GA 1705, Stenbacken, äv. Stenbackaåker ES 1812, 1816–

17 (T, V). 

Ägonamnet syftar troligen till en stenbemängd äga. S. lederna backe och kulle snarlik 

betydelse. 

 

Stenhålan. Stenahålan, Stenhålan SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

F. leden syftar normalt till s. leden, så denna äga är troligen en ’håla fylld med sten’. 

 

Stenshuvud. Stenshufvud ES 1812 (T). 

S. leden är i detta fall troligtvis en ’kupolliknande bergstopp’ (SAOB), och med f. leden i 

beaktande, en äga troligen rik på sten. S. leden mycket möjligen identisk med ägonamnet 

Huvudet i kategorin liknelser. 

 

Stensåker. Steenasteensåker GA 1705 Stensåker, Stensåkerlott, Store Stensåker ES 1812 

(T). 

Det senare ägonamnsbelägget Stensåker kan vara en kortform av det tidigare 

ägonamnsbelägget Steenasteensåker. 

 

Stentoften. Steentofften GA 1705. Stentoften ES 1816–17 (V). 

S. leden är gårds ’närbelägna och inhägnade åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB). 

 

Stjärnkärrsåker. L: Stiernkiärsåker, Lilla Stiernekiersåker, St: Stiernkiersåker, 

Stiernkiersåker GA 1705, Stiernekjerrsåker, Stjernkjerrsåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden stjärna är ett bygdemålsfärgat ord för ’panna’ (SAOB), troligen använt här som 

en liknelse, vilket kan syfta till att s. leden kärrsåker karaktäriseras av en sluttande 

backformation. 
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Stobban. Stobban, äv. Stubbåker SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

Stobbe är troligtvis en omstavad form av stubbe (SAOB). Ägonamnet syftar därför 

troligtvis till en röjd mark där endast stubbar återstår. Alternativt kan ägonamnet syfta till 

stybb som är ’små bitar av halm eller torrt gräs’ (SAOB). 

 

Stångstenen. Stange stenenn LB 1570. 

Belägget från LB svårtolkat. F. leden tolkas möjligen som stång, och kan då vara entydigt 

med slana (SAOB) menad för att ingå i en gärdsgård av sten, alltså s. ledens betydelse. 

Alternativt kan stånga även innebära att ’sätta säd på stör’ (SAOB), i denna kontext ’sätta 

säden på stör’ vid en utmärkande sten (stenenn). Det finns en möjlighet att detta ägonamn 

är föregångaren till Steenasteensåker (GA) och Stensåker (ES) då alla tre beläggen har 

liknande namn och dessutom ligger i samma vång. 

 

Sörpölen. Sörpöllenn LB 1570, Sörpelen, Sörpöhlen GA 1705. 

F. leden sör kan tolkas som ’smuts, lort, eller ogräs’ (SAOB), eller för ett ’förtorkat träd 

eller stubbe (kallat sörtall)’ (SAOB). Alternativt även i fråga om väderstrecket söder, då 

troligtvis i förhållande till en nordpöl, då ägan är belägen i östra delen av Träne by. S. 

leden pölen ’liten vattensamling’. Ägan avser en mindre och oansenlig vattensjuk sänka, 

som saknas som ägonamn i ES-akten 1812, då den till synes ingår i toftmarken till nr 17. 

Även om ägan kan identifieras som en distinkt rundad figur i kartan tas den inte upp som 

eget namn. 

 

Svearörsåker. SS 1812 (S). 

F. leden svea kan betyda ’svedja eller bränna’ (SAOB). S. leden rör ’uppstaplad stenhög 

eller odlingsröse’, som kan vara av varierande storlek (SAOB). Ägonamnet skulle därmed 

betyda: ’åkermark med svedjade stenhögar/odlingsrösen’. 

 

Tuvekärr. Tufvekjerr, äv. Tufverammen ES 1812 (B). 

F. leden tuva en ’upphöjning i marken bildad av gräs och jord’, tidigare även i betydelse 

av ’jordkulle eller jordhög’ (SAOB). S. leden kärr ’sankt eller sumpigt landområde’ 

(SAOB). S. leden rammen ’framskjutande fastmark runt en mosse utanför laggen 

((långsmala) mosskanten)’ (SAOB). 

 

Tuvemaden. Tufvemaden, Tufwemaden ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Tuvekärr. S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Tuvängen. Tue egenn LB 1570 Lilla Tufängen, Tufängen GA 1705, Tufveängen, 

Tufäng, äv. Tufängsåker (B, S, T). 

F. leden identisk med Tuvekärr. 

 

Tången. Tengemaan, Tångängen, Tångmaan GA 1705, Tongen ES 1812 (T). 

Tång används i ortnamnssammanhang för ’framskjutande del av terrängen eller udde’ 

(SEO). 

 

Våmmen. Wåmmen GA 1705, Wåmmen ES 1812, 1816–17 (T, V). 

Ägonamnet är troligen identiskt med namnet för kons magsäck, men kan i 

terrängförhållanden och med ursprung i ort- och gårdsnamn (t.ex. Vomb i Skåne och 

Våmb i Västergötland) tolkas som belägen i en dalsänka (SEO). 
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Åbergstycket. Åbjersstycket ES 1816–17 (V). 

F. leden indikerar ett berg, eller bjer, i närheten av ett vattendrag, eller å. S. leden stycke 

ett ’litet landområde’ (SAOB). 

 

Änghålan. Änghåhlan GA 1705. 

Ägonamnet betyder med stor sannolikhet: ’den fördjupade ängen’ eller ’ängen vid 

fördjupningen’.  

 

Ön. Lilla Öåker GA 1705, Öen, äv. Öåkerlott ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet syftar möjligtvis till en ö i egenskap av en upphöjd kobbe i förhållande till sitt 

närområde, alternativt även odlingsbar fastmark i en våtmark. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 11, K: 3, S: 16, T: 30, V: 32. 

6. Personsyftningar t.ex. namn, innehav, befattning eller civilstånd 

Brorslyckan. Brorslyckan, Brorslyckelott, äv. Brorsåker ES 1816–17 (V). 

F. leden bror kan syfta på både mansnamnet Bror och broder. S. leden är ’mindre 

inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). 

 

Djäknehålan. Degnne hullen LB 1570. 

F. leden degn i belägget har danskt ursprung (DDO), svenska motsvarigheten är djäkne, 

och liknas vid klockare eller diakon (dvs. kyrklig ämbetsman med administrativt och 

ekonomiskt ansvar)(SAOB). S. leden ’mindre fördjupning eller grop' (SAOB).  

 

Ebbelyckan. Ebbelöckenn LB 1570. 

F. leden möjligen syftning till mansnamnet Ebbe. F. leden kan även vara en omstavning 

av det tyska eber som betyder ’galt eller vildsvin’ (SAOB). Se ytterligare tolkning under 

ägonamnet Årtalyckan, kategori 4. S. leden lycka, ’mindre inhägnad åker, äng eller 

svedjemark’ (SAOB). 

 

Farmorsåker. ES 1816–17 (V). 

Äga som troligen blivit uppkallad efter ägarens farmor. 

 

Hannakull. ES 1816–17 (V). 

F. leden troligen kvinnonamnet Hanna. Alternativt en annan stavning av hand eller form 

av hane. S. leden kull ’hjässa, skalle eller huvud’ (SAOB), troligen topografiskt läge. 

 

Husmanshagen. ES 1816–17 (V). 

F. leden husman betyder ’inhysesman, dvs. hyresgäst’ i annans hus men kan även tolkas 

som ’husägare’. Kan även vara en ’småbrukare som brukar ett stycke av gårdsägares jord’ 

(SAOB). Denna äga var då alltså antingen tillhörande en husman eller brukad av en 

husman för annans räkning. 

 

Kanikstycket. Kannikestycket, äv. Kannike, Kannikeåker ES 1816–17 (V). 

F. leden kanik är ett kyrkligt ämbete inom den katolska kyrkan, även kallat domherre eller 

kanonikus (SAOB). Ägan vid tidpunkten för namngivandet sannolikt kopplat till en kanik 

eller dennes hemman. 
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Karneskur. ES 1816–17 (V). 

F. leden Karne troligtvis annan form av kvinnonamnet Karna, en dialektal variant av 

Karin (SEO). S. leden kur är sannolikt ett ’skjul eller litet fristående hus’ (SAOB). Ägan 

ligger i närheten av Karnas hem och skulle t.ex. vara Karnas köksträdgård eller möjligen 

annan jordägares äga. S. leden skulle även kunna utläsas som skur och skulle då kunna 

betyda ’enkel byggnad utan väggar med vilande tak på stolpar’ (SAOB). 

 

Lasse Lars husplats. Lasse Lars husplats med hageåker, äv. Ängstycke vid Lasse Lars 

husplats med hageåker ES 1812 (T). 

Belägget mer av en ägobeskrivning. Lasse Lars husplats räknas i hävdebeskrivningen 

som allmän mark vid byvägen vilket ger anledning att anta att Lasse Lars varit en 

husman. För mer utförlig betydelse av husman se Husmanshagen. 

 

Rövarstugan. Röfwarstugan GA 1705, Röfvarestugan ES 1812 (T). 

Ängsmark söder om byn som vid båda tillfällena för karteringen tillhör hemman nr. 1. 

Ägan är 1705 väldigt liten och ligger i slutet av en väg som sträcker sig från byn nästan 

rakt söderut. Det finns till synes ingen byggnad, eller stuga, vid tillfället för kartritandet 

1705. Alltså möjligt att en eller flera rövare haft tillhåll där tidigare än 1705. F. leden 

rövare skulle i denna kontext möjligen kunna vara synonymt för snapphane, följaktligen 

att ägonamnet omtalar ett snapphanetillhåll. Alternativt kan rövare vara ett nedsättande 

ord (om inte något smickrande i detta fall) för rackare, dvs. en ’person som arbetar med 

bortskaffandet av orenligheter från vägar och toaletter’ men kan även vara ’person som 

slaktar, flår, och kastrerar hästar och hundar’ m.m. (SAOB). Alltså ingen yrkesutövning 

man vill ha i närheten av sitt hem, därav placeringen söder om byn. 1812 har den 

södergående vägen kortats och går inte längre hela vägen till ägan vilket möjligtvis pekar 

på att stugan inte längre finns eller inte har någon funktion, men ägan har trots allt fått 

behålla sitt ägonamn. 

 

Sexmansåker. SS 1812 (S). 

F. leden sexman var en förtroendeman i nämnd tillsatt av socknen, och som ursprungligen 

hade viktiga befogenheter vid förvaltandet av kyrkans tillhörigheter och övervakade även 

kyrkotukten (SAOB). Nämnden av förtroendemän var ursprungligen sex till antalet, därav 

namnet. Ägan och dess avkastning var troligen tillhörande en av socknens sexmän. 

 

Sillanacken. ES 1816–17 (V). 

Innebörden av ägonamnet är oklart, men möjligt är att det finns en koppling till det 

öknamn (sillanacke) som förr användes om Blekingebor av Smålänningar och Skåningar 

(Wigström 1881). Alternativt kan ägonamnet innebära ägofigurens liknelse till nacken av 

en sill. 

 

Skräddaretoften. ES 1816–17 (V). 

F. leden syftar till en skräddare (samtida eller dåtida). S. leden är gårds ’närbelägna och 

inhägnade åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt (SAOB), i denna kontext troligen äga i 

närheten av skräddares boning. 
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Smedbacken. Lille Smebacken, Långa Smebacken GA 1705, Smebacken, Smedbacken 

ES 1812 (T). 

Ägonamnet betecknar backe som ligger i närheten av smedja, alternativt äga som tillhör 

en smed. 

 

Torekull. SS 1812 (S). 

Ägonamnet liknande uppbyggnad som Hannakull, men i detta fall en mansperson med 

namnet Tore. S. leden kull ’hjässa, skalle eller huvud’ (SAOB), troligen topografiskt läge. 

 

Torpareängen. Torpareäng, Torpareängen ES 1816–17 (V). 

Äga brukad (eller tillhörande) en torpare. 

 

Truls mossabacke. Truls måsabacke ES 1816–17 (V). 

F. leden troligen mansnamnet Truls. 

 

Zacrits hus och hage. Zacrits hus och hage, äv. Allmenning som Zacrits brukar, Åker 

brukas af Zacrits ES 1812 (B). 

Belägget mer av en ägobeskrivning, liknande Lasse Lars husplats. Liksom i detta fall är 

alla ägobeläggen betecknat som allmän mark vilket ger anledning att dra slutsatsen att 

även Zacrits varit en husman. För mer utförlig betydelse av husman se Husmanshagen. 

 

Änkemaden. Enkemaden, äv. Enkemadsåker, Enkemadsängen ES 1812 (B, T). 

F. leden änka, danska enke (SEO). I denna kontext möjligen en äga som nyttjades, eller 

ägdes, av en husman (för mer utförlig betydelse av husman se Husmanshagen), i detta fall 

en ensamstående kvinna. S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 2, K: 0, S: 2, T: 4, V: 10. 

7. Funktion 

Allmänningen. Almending LB 1570, Allmenningen, Lilla Almenningen, Stora 

Almenningen, äv. Almenningsmåsen GA 1705, Allmenning, Allmenningen, äv. 

Allmenningkjerr, Allmenningsåker ES 1812 (B, T). 

Allmänning är mark som utgör ’gemensam/allmän egendom för ett samhälle eller by’ 

(SAOB). 

 

Bymaden. ES 1816–17 (V). 

Äga som möjligtvis hela byn haft del i eller haft tillgång till, dvs. en allmänning. 

Alternativt att ägan låg väldigt centralt i byn. S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ 

(SAOB). 

 

Frukthagen. ES 1816–17 (V). 

S. leden är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’ (SAOB), och eftersom det 

funnits fruktbärande träd i eller i närheten av hagen så har ägan i denna kontext mindre 

troligen använts som betesmark. 
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Fäste-jord. Fästatoften, Fäståker GA 1705, Fästeåker ES 1812 (T). 

F. leden fäste, även fästa, kan i fråga om äldre förhållanden i Danmark och i tidigare 

danska provinser, däribland Skåne, troligtvis varit en funktionsterm för ’upplåtelse av 

nyttjanderätt av fast egendom för en, eller flera personer, under de berördas livstid i 

utbyte mot vissa prestationer eller avgifter’, således ett slags bort-arrenderande (SAOB). 

 

Getalyckan. Getalyckan, äv. Getalyckeäng ES 1812 (B). 

F. leden troligen en enkel koppling till get och s. leden, dvs. lyckan, ’mindre inhägnad 

åker, äng eller svedjemark’, och i denna kontext även tolkat som ’gärde eller täppa’ 

(SAOB). Ägan tolkat som en inhägnad betesmark (vid tillfället eller tidigare) avsedd för 

getter. 

 

Havreåker. Hafrenåkeren GA 1705, Hafraåker, Hafreåker, Hafreåkeren ES 1812 (K, T). 

Ägonamnet indikerar en åker avsatt för havreodling. 

 

Hästlyckan. Hesteslyckan ES 1816–17 (V). 

S. leden ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). Ägan har troligen vid 

något tillfälle använts för hästbete. 

 

Horsahagen. Horshagen, Horrsahagen, Hårsahagen, Lilla Hårshagen, St: Hårshagen, 

Stoora Horshagen GA 1705, Horrsahagen, Hästhagen, äv. Horsamaden, Horssakullen ES 

1812 (K, T). 

F. leden hors, även hårs, bygdemålsfärgat ord för ’häst, och då i synnerhet för sto’ 

(SAOB). S. leden är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’ (SAOB). 

 

Horsaskogen. Hårrsaskogen SS 1812 (S). 

F. leden identisk med Horshagen. S. leden med stor sannolikhet en (samtida eller 

tidigare) betesmark liggande i eller i närheten av en skog. 

 

Humlegården. Humlagården, äv. Humlahagen ES 1816–17 (V). 

Mycket troligen, enligt f. leden, att det på ägan odlats humle. 

 

Kalvgraven. Kalfvagrafven ES 1812 (B). 

F. leden mycket trolig syftning till funktionen av ägan som betesmark eller inhägnad för 

kalv (samtida eller dåtida), och ett ägonamn med trolig koppling till andra ägonamn med 

f. leden kalv. S. leden graf, här normaliserat till grav, är ett bygdemålsfärgat ord för en 

’(grävd) grop av varierande storlek’ (SAOB). S. leden syftar alltså möjligen till en 

specifik grop som en kalv kan ha trillat ner i. 

 

Kalvhagen. Kalfhagen, Lilla Kalfhagen, Stoora Kalfhagen äv. Kalfhagbacken, 

Kalfhagsåker, Kalfwahagbacken GA 1705, Kalfhagen, äv. Kalfhagestycket, 

Kalfhageåker, Kalfhageåkerlott, Kalfhageäng ES 1812, 1816–17 (B, T, V). 

Kalvhage är en ’liten beteshage avsedd för kalvar’ (SAOB). Samtliga belägg har troligen 

gemensamt att de antingen ligger i närheten av kalvhagen eller tidigare fungerat som 

betesmark. 
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Kalvåker. Kalffue agerenn LB 1570, äv. Kalfhagsåker GA 1705, Kalfåker, Kalfåkerlott, 

äv. Kalfhageåker, Kalfhageåkerlott ES 1812 (B, T). 

F. ledens betydelse identisk med Kalvgraven och Kalvhagen. Beläggen med s. leden 

hagåker här tolkat som starkt kopplat till Kalvåker. 

 

Kvigesäng. Quingasäng, äv. Quingarödsäng ES 1816–17 (V). 

F. leden quinga är svårtytt, men här tolkat som en omskriven form av kviga, dvs. ’ung ko 

som inte kalvat’ (SAOB). Troligtvis är f. leden en funktionsbeskrivning för att ägan (i 

samtid eller dåtid) använts som betesmark för kvigor, alternativt att foderavkastningen 

varit öronmärkt för kvigor. 

  

Kålhagen. ES 1816–17 (V). 

Kålgård, senare och i belägget använt kålhage, för ’jordstycke där kål odlas’, även tolkat 

som (del av) ’köksträdgård’ (SAOB). 

 

Liaslätten. Liaslätten, äv. Slättadalen, Slättan ES 1816–17 (V). 

F. leden lia stammar troligtvis från lid, dvs. ’sluttningen som markerade övergången 

mellan inmarken och ängarna utanför’. S. leden (även f. leden i ett belägg) slätt är ett 

dialektalt ord för ’slåtter’. Sandnes tolkar därmed ägonamnet som ’stället i sluttningen där 

gräset slås’ (Sandnes 2010). 

 

Linneslyckan. ES 1812 (K). 

F. leden pekar på att det på ägan förmodligen odlats lin för produktion av linnetyg. S. 

leden ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). 

 

Pärehagen. ES 1812 (K). 

F. leden pära, här päre, bygdemålsfärgat ord för potatis. Då troligen en äga avsatt för 

potatisodling. S. leden är troligen ’inhägnat jordområde’ (mindre troligt ’stängslad 

betesmark’)(SAOB). 

 

Rovelyckan. Rofvelyckan ES 1812 (B). 

Enligt Dahl ett ägonamn som indikerar en ’äga enbart för rovor’, men alternativt även en 

’äga för rovor och råg’ (Dahl 1989). S. leden ’mindre inhägnad åker, äng eller 

svedjemark’ (SAOB). 

 

Rödjan. Röddian, Rödjian GA 1705, Rödjan, äv. Rödjestigsåker, Rödjeåker ES 1812, 

1816–17 (T, V). 

Ägonamnet är mycket troligt kopplat till att rödja, dvs. röja, från ’beröva eller plundra’ 

(SEO). I denna kontext handlar det om göra mark odlingsbar genom ’borthuggning av 

buskar och träd och bortforsling av stubbar, sten m.m.’ (SAOB). 

 

Sockenhålan. Sochnahålan, Soknahålan SS 1812 (S). 

F. leden ger viss indikation att ägan varit till förfogande för hela socknen. Troligen ett 

grus- eller lertag på allmänningen (SAOB). 

 

Tilling. Tillingåker GA 1705, Tilling ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet tilling, även telning, för ’rotskott (främst från lövträd) som används till 

trähantverk eller som stickling’ (SAOB). 
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Timmerlyckan. Timmerlyckan, äv. Timmeråkerlott ES 1812 (B). 

Äga troligtvis utmärkande för att där (i samtid eller dåtid) tagits timmer i eller i närheten 

av ägan. S. leden ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). 

 

Toften. GA 1705, ES 1812 (B, K, S, T, V). 

Toft är gårdens ’närbelägna och inhägnade åker- eller ängsmark’, d.v.s. tomt, och var 

oftast den bästa och mest gödslade jorden. Toften kan även inbegripa husplatsen och 

köksträdgården (SAOB). 

 

Tredingen. Lilla Treding, Lilla Trednigen, Lille Tredingen, St: Trednigen, Stora Treding, 

Tredingen, äv. Tredinghohlan, Tredingshålan GA 1705, Store Treing, Treing, äv. 

Treingsåkerlott ES 1812 (T). 

Ägonamnet kan ha flera betydelser. Beläggen från ES (Treing) troligen kortform av det 

tidigare Treding. Treding kan ha betydelse av en ’tredjedel, i synnerhet om en kvinnas del 

av arv’, alternativt ’den tredjedel av tiondet som tillföll prästen’ men även i fråga om 

treskiftesbruk inom jordbruket eller tredings-brukare, dvs. ’bruk av annans jord varvid 

lönen utgjordes av en tredjedel av den årliga avkastningen’ (SAOB). 

 

Trädgården. Trädgården, Trägården äv. Trädgårdstoften ES 1812, 1816–17 (T, V). 

Trädgård är ett ’avgränsat/inhägnat område i anslutning till bostad avsedd för odling av 

frukt, bär, grönsaker eller prydnadsväxter’. Trädgård kan även ha estetiskt värde. Ägorna 

har högt taxeringsvärde vid ES vilket pekar på mycket bra odlingsmark. 

 

Tvättestan. Tvettestan GA 1705 (även Tvättestaan vid Ägomätning 1705). 

Ägonamnet kan okomplicerat översättas till ’Tvättplatsen’, då s. leden stan, även sta(d), 

kan betyda ’ställe, ställning eller stånd’ (SEO), och säger oss troligen att detta var en 

plats, i närheten av vatten, där byns tvätt gjordes ren.  

 

Vallåker. Wallåker ES 1816–17 (V). 

F. leden wall, här normaliserat till vall, en ’jämn gräsbevuxen mark (i b.la. gräs-, hård-, 

ängsvall)’ (SEO). Möjligt är då att ägan tidigare varit äng där markanvändningen har 

förändrats, men namnet behållits. 

 

Vattningen. Wattningen ES 1812 (B). 

Ägan betecknas som allmän mark och har ej taxerats. Denna mark var med säkerhet 

dricksplats för byns kreatur. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 9, K: 5, S: 3, T: 10, V: 13. 

8. Uppgift om hägnad 

Gärdesåker. Gierdesåker, Gierdesåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden gärde, även gärdsgård, en ’inhägnad som fungerar som avskiljare mellan olika 

ägor eller marktyper’ (SAOB), i huvudsak för att hålla betande djur utanför. 

 

Hagen. Hagamaden, Hagatoften, Hagen, Lillehagen ES 1812 (T, V). 

Hage är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’ ofta glest bevuxen med buskar 

och träd (SAOB). 
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Hejdan. Häjdan, äv. Häjekrok, Häjåker ES 1816–17 (V). 

Ett ägonamnsbegrepp som Dahl (Dahl 1989) diskuterar innebörden av. Ägonamn kopplat 

till hejda, från heyde och höyde, var oftast ’inhägnad skogbevuxen betesmark’ men som 

under historiens gång ha förändrats till att betyda skoglös beteshage, ängs- eller åkerlycka 

och slutligen åker eller äng i vång (Dahl 1989). Det andra liknande begreppet som Dahl 

tar upp är heja, från heye, hye eller heg, som till synes betecknar ’ängslycka eller 

inhägnad slåtteräng’. Det som alltså är gemensamt för dessa båda uttryck är att de 

betecknar inhägnade ägor. Lämpligen borde ägonamnsbeläggen från Venestad haft 

liknande funktioner. 

 

Hoven. Hofwen, äv. Hofgåratoften SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

Hov tolkas här mest övertygande som en ’inhägnad öppen plats’ (SAOB). På SS-kartan 

över Salskog har ägan en fyrkantig ägofigur och är tydligt inhägnad. Belägget 

Hofgåratoften (V) kan tolkas som ’den inhägnade öppna platsen i närheten av gården’, 

d.v.s. tomten. 

 

Hägnaden. Hägnaden, äv. Hägnadeängen ES 1812, 1816–17 (B, V). 

Kort och gott ett ’inhägnat, dvs. omgärdat eller stängslat, område’ (SAOB). 

 

Hälledeskärret. Helledeskjerret, Helledeskiärret, Hälledes ES, SS 1812 (K, S). 

Första delen av f. leden (häll) kan ha betydelse av ett ’mindre parti av kal, jämn klippa’ 

(SAOB). Andra delen av f. leden (led) översätts till ’stängslad öppning på gärdsgård’ 

(SAOB). ES-kartan visar att ägorna i bägge byar ligger nära bygränsen vilket troligtvis 

indikerar att ägonamnen i dessa fall syftar till gärdgårdsöppning mot annan bys mark. En 

ytterligare tolkning av f. ledsbelägget hellede som är värd att lyfta fram är ordets likhet 

med helvete. S. leden syftar till ’sankt/sumpigt landområde’ (SAOB). Ägonamnet kan då 

alltså tolkas som: ’kärret invid det jämna och kala klippartiet i närheten av 

gärdsgårdsöppningen’. 

 

Knäbelslyckan. GA 1705. 

F. leden syftar troligtvis på en knävel som är ett ’kort trästycke eller tvärstock’ (SAOB). 

Alternativt kan knävel även vara ett annat ord för ’djävul eller ond ande’ (SAOB). S. 

leden är en ’(liten) inhägnad äga’ (SAOB). Troligtvis kännetecknar den första tolkningen 

av knävel denna äga på något sätt, exempelvis att s. ledens inhägnad var uppbyggd av 

knävlar, alternativt så är formen av en knävel liknelse till ägofigurens utseende. 

 

Knäbelsåker. ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Knäbelslyckan. 

 

Knäbelsängen.  ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Knäbelslyckan. 

 

Leakrok. Leakroksbacken, Leakroksängen GA 1705, Leakrok, Leakroksäng SS, ES 1812 

(S, T). 

F. leden lea troligen annan form av led som syftar till en ’stängslad öppning på gärdsgård’ 

(SAOB). S. leden krok troligen liknelse till ägofigurens utseende (Ejder 1951). 

Ägonamnet därmed tolkat som den ’krokformad äga vid/med gärdsgårdsöppning’. 
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Ledsåker. Leesåker GA 1705, Ledesåker, Ledsåker ES, SS 1812, 1816–17 (B, S, T, V). 

F. leden identisk med Leakrok. 

 

Lyckestycket. Lille Lyckestycket, äv. Ödeslyckestycket ES 1816–17 (V). 

F. leden ’mindre inhägnad åker, äng eller svedjemark’ (SAOB). S. leden stycke ett ’litet 

landområde’ (SAOB). Ägonamnet enkelt översatt till: ett ’mindre inhägnat landområde 

nyttjat som åker, äng eller svedjemark’. 
 

Stengårdsåker. ES 1812, 1816–17 (B, V). 

F. leden är en dialektal form av gärdsgård (SAOB), alltså en inhägnad, som i denna 

kontext är konstruerad av sten. 

 

Stenhagen. Stenhagen, äv. Stenhagabacken ES 1816–17 (V). 

S. leden en ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’ (SAOB). Normalt är att f. 

leden syftar till s. leden vilket innebär att inhägnaden troligen var av sten. 

 

Stygisåker. Stygis agerenn LB 1570. 

F. leden kan vara av danskt ursprung och ha flera betydelser. Styg kan vara ett annat ord 

för stia, dvs. en inhägnad för svin eller gås, avsedd för gödning av dessa (SAOB). Styg 

kan även vara ett äldre danskt dialektalt ord för styv eller grov (i förhållande till hår och 

ull)(SEO), som skulle kunna peka på vegetation och markförhållande. F. leden kan 

möjligen även betyda stycke som kan peka på åkerns storlek. Möjligt att senare 

ägonamnsbelägg Stigsåker i Träne är en förvanskad form av Stygisåker vilket grundar sig 

i att ägonamnen är snarlika och dessutom legat i samma vång. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 3, K: 1, S: 4, T: 6, V: 8. 

9. Referens till vegetation 

Abullåker. Abbulåker, äv. Appelåker GA 1705, Abullaåker, äv. Abul SS, ES 1812 (S, T). 

F. leden abull är ett bygdemålsfärgat ord för ’äpple’ (Jakobsson, Karlsson & Olsson, 

2009). 

 

Abulläng. Abulaäng, Abullaäng SS, ES 1812 (S, T). 

F. leden identisk med Abullåker. 

 

Almarebacken. Allmarebacken, äv. Almarehålan, Allmareåker SS 1812 (S). 

F. ledsbeläggen är form av al. mar kan betyda ’vattensamling, kärr eller träskmark’ 

(SAOB). S. leden syftar troligen till en höjdformation i närheten av alträsket. 

 

Aspehålan. Aspehåhlan GA 1705. 

F. leden pekar tydligt på trädslaget asp. S. leden är ’mindre fördjupning eller grop' 

(SAOB). 

 

Aspeshall. GA 1705. 

F. leden identisk med Aspehålan. S. leden hall kan översättas till ’svagt lutande del av 

berggrunden som går i dagen’ (SAOB). 
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Björkeskog. Birckeskouff LB 1570, Birkesskogen, Biörkeskougen, Lilla Berkesskoug, 

Lilla Birkesskougen GA 1705, äv. Björkeskogsåker, Björkeskogsäng ES 1812 (T). 

F. ledsbeläggen Berk, Birck, Birk och Biörk är alla dialektala varianter av björk. Ägan är 

ängsmark i Träne by. 
 

Björkesåker. Berkesåker, Birkesåker, Lilla Berkesåker, Lilla Bierkesåker, Lilla 

Birkesåker, Stora Birkesåker GA 1705, Berkesåker, Birkesåker, Biörkesåker, 

Björkesåker, Björkesåkerlott ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. ledsbeläggen identiska med Björkeskog.  

 

Björkesäng. Berkesäng ES 1816–17 (V). 

F. ledsbelägget identiskt med Björkeskog. 

 

Björket. Berket ES 1816–17 (V). 

F. ledsbelägget identiskt med Björkeskog. 

 

Bokesåker. SS 1812 (S). 

F. leden indikerar en äga som kännetecknas av trädet bok. 

 

Bokesäng. SS 1812 (S). 

F. leden identisk med Bokesåker. 

 

Bärtingen. Birtingenn LB 1570, Brettingen GA 1705 (även benämnd Bertingen vid 

Ägomätning 1705), Bartensåker ES 1812 (T). 

F. leden i belägget från LB (birt-) troligen en förvanskad form av birk, dvs. det danska 

ordet för björk (DDO). S. leden – ing(enn) troligen kvarleva från då ägan brukades som 

äng, annars med s. leden engen. Från och med GA och ES är ägan tillhörande hemman 

nr.11. Belägget Brettingen från GA är troligen en förvanskning av det ursprungliga 

ägonamnet, detsamma gäller även för det något mer snarlika Bertingen från 

Ägomätningen 1705. Vid ES har ägonamnet ändrats ytterligare, till Bartensåker. 

Anledningen är osäker men f. leden bart kan översättas till ’hakskydd på rustning’ 

(SAOB), vilket kan vara en liknelse till ägofigurens utseende. Vid ES ägs hemman nr. 11 

delvis av en riddare som möjligen kan ha gett inspirationen till det ändrade ägonamnet. 

 

Bönåker. Böönåker GA 1705, Bönåker, äv. Bönehålan ES 1812 (T). 

En enkel tolkning av ägonamnet skulle kunna vara att det odlats bönor på ägorna. Andra, 

men mindre troliga, innebörder är böna, eller be, som skulle antyda en koppling till 

kyrkan och det andliga och bön i betydelse av ett ’loft, vind eller våning’ (SAOB), vilket i 

denna kontext troligen skulle varit en topografisk liknelse. 

 

Ekehålan. Ege hullenn LB 1570. 

Ägan har efter LB troligen uppgått i annat ägonamn. S. leden i belägget Ege hullenn LB 

1570 och s. leden i belägget Eekekullen GA 1705 under ägonamnet Ekekullen är snarlika, 

dock med stora topografiska skillnader. 

 

Ekekullen. Eekekullen GA 1705, Ekekull, äv. Ekebacken ES, SS 1812 (K, S, T). 

Äga som utmärks av ek i ett topografiskt läge. 
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Ekemaden. Eekiemaan GA 1705. 

En av många ägonamn med f. leden eke. Ägan har troligen uppgått i annan äga vid ES 

vilket därmed gjort s. leden mad överflödig. 

 

Ekesåker. Egis agerenn, Lille Egis agir LB 1570, Eekesåker, Lilla Eekesåker, Stora 

Eekesåker GA 1705, Ekesåker, Ekesåkerlott, Ekåker äv. Stora Ekesåkeräng ES, SS 1812, 

1816–17 (K, S, T, V). 

F. leden är trädet ek som på något sätt karaktäriserar ägan. 

 

Ekesägan. Eekesägan GA 1705 (även benämnd Eekesåker vid Ägomätning 1705). 

Ägonamn som möjligen kan vara en förvrängning. Ägan, som är en åker, kännetecknas 

vid GA av sin litenhet. Ägonamnet Ekesägan (även skrivit Ekesåker vid Ägomätning 

1705) har försvunnit vid ES, då ägan benämns Ekesåker. 

 

Ekesäng. ES, SS 1812 (K, S). 

F. leden identisk med föregående ägonamn med f. leden eke. 

 

Ellesmaden. Ellesmaan GA 1705, Allesmaden, Ellesmaden ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. ledsbelägget elle, även alle, kan tolkas som ett bygdemålsfärgat ord för al (SAOB). S. 

leden mad ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Ellesåker. Ellesåker GA 1705, Allesåker, Ellesåker ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Ellesmaden. 

 

Gräshagen. ES 1816–17 (V). 

S. leden hage är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’, ofta glest bevuxen med 

buskar och träd (SAOB). Med tanke på f. leden nyttjas troligen ägan som betesmark. 

 

Grässkiftet. Gresskiftet, Grässkiftet, Lilla Gresskeftet, Lilla Grässkiftet, Wästra 

Grässkiftet, Östra Grässkiftet GA 1705, Grässkiftet, äv. Grässkiftsåker ES 1812, 1816–17 

(T, V). 

S. leden skifte är ’fält/stycke av åkerjord eller skogsmark som bildar en sammanhängande 

enhet och som genom indelning skiljts eller avgränsats’ (SAOB). 

 

Hyllebjer. Hyllebjer. Hyllebjersåker ES 1816–17 (V). 

F. leden hyll, även hill, höll, är bygdemålsfärgade ord för ’fläder/fläderbuske’ (SAOB). S. 

leden bjer är ett bygdemålsfärgat ord för berg. 

 

Hyllesmaden. Hyllesmaan GA 1705, Hillesmaden, Höllemaden ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Hyllebjer. S. leden ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Häggesåker. GA 1705, ES 1812 (T). 

F. leden en enkel syftning till hägg. 

 

Hässlehagen. Haslhagen ES 1812 (K). 

F. ledsbelägget är trädet hassel (SAOB). 
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Hässlekullen. Hässlehult ryttareåker, Hässlekullen, Hässlekullen ryttareåker SS, ES 

1812, 1816–17 (S, V). 

F. leden hässle är ett bygdemålsfärgat ord för hasselskog (SAOB). I ägonamnsbeläggen 

från Salskog finns namntillägget ryttareåker, vilket pekar på att det bott en indelt dragon i 

byn vid tiden för namngivningen. 

 

Höråker. ES 1816–17 (V). 

F. leden hör, är ett bygdemålsfärgat ord för växten ’lin’ (SAOB). 

 

Lingesåker. ES 1812 (B). 

F. leden ling, även ljung (SAOB), kan tolkas som att ägan varit ljungmark vid något 

tillfälle. 

 

Lingesängen. ES 1812 (B). 

F. leden identisk med Lingesåker. 

 

Ljungkull. Ljungkull, äv. Ljungkullsäng SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

F. leden är liksom i Lingesåker och Lingesängen en syftning till buskväxten ljung. S. 

leden topografiskt förhållande. 

 

Lundsbacken. Lunssbacken GA 1705, Lundsbacken ES 1812 (T). 

F. leden lund kan tolkas som ’trädsamling eller (liten tät) skogsdunge’ (SAOB). 

 

Lundsåker. Lilla Lundsåker, Lundåker, Lundsåker, Lunsåker GA 1705, Lunnåker, 

Lunnaåker, Lundsåker, Lundsåkerlott ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Lundsbacken. 

 

Lunnavadsåker. Lunnawalsåker GA 1705, Lunnavadsåker ES 1812 (T). 

F. ledsdelen lunn är troligtvis äldre stavning av lönn. F. ledsdelen vad syftar troligen till 

ett ’grunt parti av ett vattendrag’. Ytterligare tolkning av f. ledsdelen lunna kan vara term 

inom skogsbruket; att ”lunna ihop något” är ’att samla timret i större högar utmed 

huvudvägen’ (SAOB). 

 

Ramslyckan. ES 1816–17 (V). 

F. leden pekar på att det växer rams, dvs. ramslök på ägan, men kan även syfta till andra 

växter som getrams och nijölke (SAOB). En ytterlig tolkning av f. leden är ett äldre 

danskt dialektalt ord för liljekonvalj (SEO). S. leden lycka är ’mindre inhägnad åker, äng 

eller svedjemark’ (SAOB). 

 

Rönnesåker. Rönnesåker, Rönsåker SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

F. leden kan ha flera betydelser, men mest troligt är att det syftar till trädet rönn. En 

annan möjlig tolkning av F. leden är det bygdemålsfärgade ordet rönne, eller rödnad, för 

’rödmognadsstadiet hos vissa arter av korn’, kallat att ”stå, eller vara, i rönne” (SAOB). 

 

Rönsbacken. ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Rönnesåker. 

 

 



 

49 

 

Skogsåker. Skougåker GA 1705, Skogsåker, Skogsåkerlott ES 1812 (B, T). 

Ett okomplicerad, om än ospecifikt, ägonamn om åker som ligger i eller i närheten av 

skog. 

 

Staggamaden. ES 1816–17 (V). 

F. leden är stagg, alltså ett ’kort gräs med borstlika sega blad’, som p.g.a. detta anses vara 

odugligt som djurfoder. F. leden stagg användes förr även allmänt om ’kort svårbärgat 

gräs’ (SAOB). S. leden mad ’lågt liggande gräsbevuxen mark’ (SAOB). 

 

Staggholmen. Lilla Staggholmen, Staggholmen, Stora Staggholmen GA 1705, 

Staggaholmen, äv. Staggaholmsmaden ES 1812, 1816–17 (T, V). 

F. leden identisk med Staggamaden. S. leden holme är ’terrängbildning som höjer sig 

över det omgivande landskapet’ (SAOB). 

 

Starrhålan. ES 1816–17 (V). 

F. leden är troligen en syftning till halvgräset starr som kännetecknas av ’mindre 

trekantiga, sträva, hårda strån samt blad med skarpt skärande kanter’ (SAOB). Starr 

ansågs förr inte vara en fullgod foderväxt och gjorde dessutom lien slö. S. leden är 

’mindre fördjupning eller grop' (SAOB). 

 

Syredal. ES 1816–17 (V). 

F. leden syre troligen annat ord för syra, vilket är växter (ibland använda som grönsaker) 

vars blad har syrlig smak (SAOB). Ägonamnet indikerar då troligen en dal bevuxen av 

syra-arter. 

 

Tjörning. Lille Kjörning, Store Kjörning, äv. Kjörnesåker, Körnesåker ES 1812, 1816–

17 (S, T, V). 

F. ledsbelägget kjörn kan vara en omstavning av körn, en äldre stavning av korn, som är 

’frukten av en sädesväxt’ (SAOB). En vidare tolkning av Tjörning har gjorts av Sandnes, 

där tjörne tolkas som ’växtlighet av törnbuskar’. S. leden -ing är troligen hänsyftning till 

ett ursprung som äng (Sandnes 2010). 

 

Toland. Lilla Tohlångsåker, (vid Ägomätning 1705 benämnt (Lilla) Tohlandsåker) 

Tohlandsåker GA 1705, Toland ES 1816–17 (V). 

Ägonamn som pekar på en närvaro av to, ett bygdemålsfärgat ord för ’lin eller hampa’ 

(SAOB). 

 

Törnehåla. Tornehåla GA 1705. 

F. ledsbelägget torne är med största sannolikhet en omstavning av törne som troligen 

syftar till ett bestånd av hagtorn. 

 

Törnåker. Tornåker ES 1816–17 (V). 

F. leden identisk med Törnehåla. 

 

Äskeshagen. Eskeshagen ES 1816–17 (V). 

F. leden är ask (SEO). S. leden ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’, ofta 

glest bevuxen med buskar och träd (SAOB). 
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Äspekull. Espekullen GA 1705, Espakull, Espekull, Espekullen ES 1812 (B, T). 

F. leden betyder asp (SEO). 

 

Äspesåker. Espe agerenn LB 1570, Espesåker, Lilla Espesåker, St: Espesåker GA 1705, 

Espesåker, Espesåkerlott ES 1812 (T). 

F. leden identisk med Äspekull. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 4, K: 4, S: 11, T: 21, V: 24. 

10. Svårtolkade eller ej kategoriserade ägonamn 

Agabsmaden. SS 1812 (S). 

F. leden otolkad. 

 

Agabsäng. SS 1812 (S). 

F. leden otolkad. 

 

Assresåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden otolkad. 

 

Blankob. ES 1816–17 (V). 

F. leden otydlig. Blanka, ’stor stridsyxa som bars av bönder på färd’ (SAOB). Blank som 

’tom, ren, skinande (om snö, papper, vin)(SAOB). 

 

Gejnastycket. Gejnastycket GA 1705, Gejnastycket, äv. Gejnastycketsåker ES 1812 (T). 

F. leden otydlig. Gejna ett namn? 

 

Greingasåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden är osäker. 

 

Flammen. ES 1812 (B).  

Osäker betydelse. Sökning (i OR) visar att ägonamnet finns på flera orter i f.d. 

Kristianstad län. Möjligen syftning till våtmark. Upptecknare i Oderljunga socken, 

Kristianstads län, hänvisar till det dialektala ordet flam ’spets, flik eller frans’ (SAOB). 

Därmed en syftning till ägofigurens utseende. Dock svårt att fastställa någon liknelse i 

ES-kartan.  

 

Halvkläde. Halfkläd SS, ES 1812, 1816–17 (S, V). 

Ägonamnet troligen plagg eller textil, men otydligt hur det ser ut. Möjligen ägofigurens 

liknelse till formen av ett Halvkläde, liksom Handkläde? 

 

Håsåker. ES 1816–17 (V). 

F. leden otydlig, men en möjlig koppling till hosa, dvs. en ’lång strumpa’ (SAOB). Kan f. 

leden vara en förvrängning av has? 
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Kiakrok. SS 1812 (S). 

F. leden osäker, men sökning i OR på kia visar att f. leden i princip enbart finns 

representerad i södra Sverige, vilket pekar på att kia har ett dialektalt ursprung (t.ex. 

Kiaby). Betydelsen av kia är osäker men vid ett tillfälle har en upptecknare liknat kia vid 

kid, äldre benämning använt om ’getens killingar’. S. leden krok troligen liknelse till 

ägofigurens utseende (Ejder 1951). 

 

Kruhagen. ES 1816–17 (V). 

F. leden är otydlig. Sökning i OR på Krubacken, där f. leden kru ur fårkru, betyder gärde 

eller boskapsfålla (Jämtland). Kru kan även vara kortform av krog (SAOB). S. leden hage 

är ’stängslad betesmark eller inhägnat jordområde’, ofta glest bevuxen med buskar och 

träd (SAOB) 

 

Kåstabacken. ES 1812 (T). 

F. leden är osäker. F. ledsbelägget sta- med säkerhet syftande till ’plats eller ställe’. 

 

Lagahusmaden/Låckahögsmaden. Lagahuusmaan, Låckahögsmaan, äv. Låckahögsåker 

GA 1705. 

Ägonamnen är möjligen identiska, då fonetiken är liknande. Andra indikatorer på att 

ägorna kan vara identiska är att de ligger placerade emellan varandra. Det första belägget 

kan ha koppling till ett lageshus. Det andra belägget kan syfta till lock-liknande stenar 

som bildar hög på ägan. 

 

Lejkan. ES 1812 (T). 

Ägonamnet är otolkat. 

 

Massabacke. ES 1812 (T). 

F. leden osäker, möjlig förvrängd form av mossa/mosse. 

 

Pelerne. (Af) Pelerne ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet osäkert. Kan stamma från pelare som är ett, i genomskärning ofta ’fyrkantigt, 

vertikalt stöd’ av t.ex. trä eller metall för främst tak och valv (SAOB). Kan även vara ett 

bygdemålsfärgat ord för ’skorstensstock’ (SAOB). 

 

Skaklarna. Skakeln, (tillhöra Träne kyrka), Skaklarne, (tillhöra Träne kyrka) ES 1812, 

1816–17 (T, V). 

Skakel, ’anordning som används vid förspänning av dragdjur’ (SAOB). Kan även syfta till 

skaklar av halm (SAOB). Alternativt liknar ägofiguren en skakel. 

 

Sobalan. SS 1812 (S).  

Ägonamnet otolkat. 

 

Sobbhålan. SS 1812 (S). 

F. leden svårtolkad. 

 

Styrkesåker. ES 1812 (B). 

F. leden svårtolkad. 

 



 

52 

 

Styrkhålan. ES 1812 (B). 

F. leden svårtolkad. 

 

Styrkäng. ES 1812 (B). 

F. leden svårtolkad. 

 

Stöltan. ES 1816–17 (V). 

Ägonamnet syftar möjligen till en stylta, dvs. ’krycka eller stång/stolpe’ (SAOB), i denna 

kontext eventuellt använt som stöd till konstruktion. Dock svårt att avgöra vad denna 

stylta har för betydelse för ägans karaktär. 

 

Ållan. Ålan, äv. Ålåker, Åläng ES, SS 1812 (B, S). 

Ägonamnet kan ha flera betydelser. Ål kan vara en avstavning från den skånska termen 

åll för åker som används som ’slåtteräng, eller möjligen för tjudring’ då marken varit 

sämre (Dahl 1989). En annan möjlig förklaringar är ål, använt som ”skjuta i ål” (SEO), 

om brodden, dvs. de ’nyuppkomna skotten av säd’ (SAOB). En ytterligare förklaring som 

är möjlig är ål i betydelsen av en ’fördjupning i terrängen’ (SEO). En sökning i OR 

redogör för en upptecknares tolkning av ålan som en ’smal dalgång eller dalsänka’. 

 

Antal belägg för ägonamn vid SS och ES per by: B: 5, K: 0, S: 7, T: 5, V: 9. 

 

Kategorianalys 

Tab. 1. Antal ägonamnsbelägg i respektive ägonamnskategori för samtliga byar. 

 

 By  

Ägonamnskategori Bröt Klårröd Salskog Träne Venestad Summa 

1. Trivial storlek eller form 3 3 2 5 4 17 

2. Liknelser 2 5 5 18 22 52 

3. Läge i riktning mot, eller i närheten 8 10 10 22 24 74 

4. Egenskap eller utmärkande drag 6 6 9 12 15 48 

5. Landskapselement 11 3 16 30 32 92 

6. Personsyftningar 2 0 2 4 10 18 

7. Funktion 9 5 3 10 13 40 

8. Uppgift om hägnad 3 1 4 6 8 22 

9. Referens till vegetation 4 4 11 21 24 64 

10. Svårtolkade ägonamn 5 0 7 5 9 26 

Summa: 53 37 69 133 161  
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Tab. 2. Byarnas procentuella fördelning i respektive ägonamnskategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 By  

Ägonamnskategori   Bröt Klårröd Salskog Träne Venestad M. värde 

1. Trivial storlek eller form 5,7 % 8,1 % 2,9 % 3,8 % 2,5 % 4,6 % 

2. Liknelser 3,8 % 13,5 % 7,2 % 13,5 % 13,7 % 10,3 % 

3. Läge i riktning mot, eller i närheten 15,1 % 27 % 14,5 % 16,5 % 14,9 % 17,6 % 

4. Egenskap eller utmärkande drag 11,3 % 16,2 % 13 % 9 % 9,3 % 11,8 % 

5. Landskapselement 20,8 % 8,1 % 23,2 % 22,6 % 19,9 % 18,9 % 

6. Personsyftningar 3,8 % 0 % 2,9 % 3 % 6,2 % 3,2 % 

7. Funktion 17 % 13,5 % 4,3 % 7,5 % 8,1 % 10,1 % 

8. Uppgift om hägnad 5,7 % 2,7 % 5,8 % 4,5 % 5 % 4,7 % 

9. Referens till vegetation 7,5 % 10,8 % 15,9 % 15,8 % 14,9 % 13 % 

10. Svårtolkade ägonamn 9,4 % 0 % 10,1 % 3,8 % 5,6 % 5,3 % 
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Fig. 5. Cirkeldiagram som visar Klårröds procentuella fördelning av ägonamn inom 
respektive kategori. 
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Fig. 4. Cirkeldiagram som visar Bröts procentuella fördelning av ägonamn inom 

respektive kategori 
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Fig. 6. Cirkeldiagram som visar Salskogs procentuella fördelning av ägonamn inom 

respektive kategori. 
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Fig. 7. Cirkeldiagram som visar Tränes procentuella fördelning av ägonamn inom  

respektive kategori. 
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Sammanställningen visar på att kategori 5: ”Landskapselement, utmärkande objekt eller 

terrängnamn” är den generellt sett mest dominanta ägonamnskategorin, tätt följd av 

kategori 3: ”Läge i riktning mot, eller i närheten av något”. Kategorierna 9 ”Referens till 

vegetation” och 4 ”Egenskap eller utmärkande drag” är även två relativt vanliga 

kategorier. Ägonamnen i kategorierna 3, 5 och 9 (ca 50 %) kan antas ha uppenbara 

element som är framförallt grundade i visuellt påtagliga förhållanden, vilket kan ses som 

ett lätt sätt att namnge något, och som kan uppfattas på ett liknande sätt av andra 

namnbrukare. Ägonamn inom kategorierna 2: ”Liknelser” och 7: ”Funktion” är överlag 

något mindre vanliga än de fyra tidigare kategorierna, möjligheten finns då att 

ägonamnen i dessa kategorier är mindre beständiga eller för subtila, vilket försvårar 

användningen av dem i större namnbrukarkretsar. Möjligen är kategori 2: ”Liknelser” inte 

begränsad till storlek av namnbrukarkrets då de ofta är namngivna efter likheten till 

något, och om flera ägofigurer liknar varandra så finns det andra former man kan namnge 

efter, till följd av detta skulle liknelserna bli något mer nyanserade i större 

namnbrukarkretsar. De minst vanliga kategorierna 8: ”Uppgift om hägnad”, 1: ”Trivial 

storlek eller form på ägofigur” och 6: ”Personsyftningar” (ca 12 %) består troligen av 

ägonamn som är för alldagliga, specifika eller skiftande för att kunna användas i en 

namnbrukarkrets och har därmed lägre bruknings- och överlevnadsgrad. Kategori 1: 

”Trivial storlek eller form på ägofigur”, som man kan anta är det mest simpla sättet att 

namnge ägor efter, är alltså inte använt i någon större grad, vilket kan tyckas märkligt. 

Möjligen kan ägonamn inom den kategorin haft större utbredning innan enskiftet på 

1800-talet. Från den geometriska avmätningen i Träne från 1705 går det att se att 

”lilla/lille” eller ”stora/store” i kombination med ägonamnet är betydligt vanligare. Dock 

kan detta ses som ett sätt att fördela syftning till ett ägonamn i mindre delar. 

1. Trivial storlek 
eller form

2,5 %

2. Liknelser 
13,7 %

3. Läge i riktning 
mot, eller i 
närheten 
14,9 %

4. Egenskap
9,3 %

5. Landskapselement
19,9 %

6. Personsyftningar
6,2 %

7. Funktion
8,1 %

8. Uppgift om 
hägnad

5 %

9. Referens till 
vegetation

14,9 %

10. Svårtolkade 
ägonamn

5,6 %

Venestad

Fig. 8. Cirkeldiagram som visar Venestads procentuella fördelning av ägonamn inom 
respektive kategori. 
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Så möjligen är kategori 1: ”Trivial storlek eller form på ägofigur” en kategori som i Träne 

socken är en alltför enkel eller otydlig namngivningsprincip (redan 1705), för att 

användas i en namnbrukarkrets. Möjligen skulle det 1570 gå att se en större användning 

av kategorin, om alla ägonamnen i socknen redovisats. 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att de två mindre byarna Bröt och Klårröd har 

fler ägonamn i kategorin ”Funktion” och mindre från kategorin ”Vegetation”. Klårröd har 

en stor majoritet av sina ägonamn i kategori 3 ”Läge i riktning mot eller närheten av 

något”, vilket kan vara ett lätt sätt att namnge ägor efter, speciellt i mindre byar med 

mindre yta och med färre uppsättningar av de olika byggnaderna. Dock har resterande 

byarna en relativt jämbördig fördelning av ägonamnen inom kategorin. Möjligtvis kan det 

även vara den mindre storleken på byarna som är bidragande till att färre ägonamn 

denoterar vegetation. Ägonamnen i kategorin ”Funktion”, som är något mer vanliga i de 

två mindre byarna, kan liksom ägonamnen i kategorin ”Läge i riktning mot eller i 

närheten av något” ses som uppenbara och en lätt princip att uppkalla sina ägor efter. 

Henrik Svenssons (2012) teori om att mindre byar har fler ”enkla” marknamn (t.ex. inom 

kategorin ”Trivial storlek eller form på ägofigur”) är ett mönster som inte går att se vid 

tiden för enskiftet/storskiftet i Träne socken. Dock så går det att utröna att de mindre 

byarna inte är lika nyanserade i sina ägonamn som de större, dvs. att 

ägonamnskategorierna är något mer jämt fördelade i de större byarna. 

 

I Salskog, som storleksmässigt är den mellersta byn, finns fler ägonamn i kategorierna 

”Landskapselement” och ”Vegetation”, och mindre i kategorierna ”Liknelser” och 

”Funktion”. Möjligtvis har då Salskog haft en betydande naturmiljö av varierande slag, 

vilket därmed fått ge karaktär till ägonamnen. 

 

Träne och Venestad som är de två största byarna har en liknande fördelning av 

ägonamnen inom kategorierna, och är mer jämt fördelade jämfört med de övriga byarna. 

Möjligtvis kan detta förklaras genom att större byar, och därmed större 

namnbrukarkretsar, behövde ett bredare spektrum av namn för att skilja ägorna från 

varandra. Mindre byar kan därför ha varit mindre begränsade i sitt spektrum av ägonamn, 

och att det därmed är ovanligare med subtila ägonamn i mindre byar. 

 

Slutsatsen är att ägonamnsskillnaden mellan de fem byarna är liten, alltså att det är svårt 

att se något distinkt mönster inom denna enskilda socken beroende på en bys storlek. 
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Ägonamnskontinuitet i Träne by 

Kontinuitetsanalysen är begränsad till Träne bys prästhemman och tre historiska nedslag 

som är: landeboken (1570), geometrisk avmätning/ägomätning (1705) & enskiftet (1812). 

Ägonamnen delas in i tre kategorier; ägonamn som bedöms ha en lång kontinuitet, vilka 

har belägg vid samtliga tre historiska tillfällen. Ägonamn med kort kontinuitet, vilka har 

belägg mellan två perioder (dvs. 1570–1705 eller 1705–1812). Och de ägonamn utan 

kontinuitet som finns endast vid ett av de historiska tillfällena. Analysen inriktar sig som 

sagt enbart på de ägonamn som är kopplade till prästhemmanet över perioden 1570-1812, 

och även om ägonamn tillkommer eller lämnar prästhemmanets ägor så följs ägonamnens 

kontinuitet oberoende av detta. Följande 7 tabeller visar ägonamnens kontinuitet. 

 

 
Tab. 3. Kontinuitet för ägonamn till åkermark, som vid tidpunkten (eller tidigare)  

varit tillhörande prästhemmanet, 1570–1705. 

Åker 

Landeboken 1570 Geometrisk avmätning 1705 

Birtingenn Brettingen/Bertingen 

Bulsterenn Bolstren 

(Lilla) Bulstir (Lilla) Bolstren 

Deylle spieldt - 

Ebbelöckenn - 

Egis agerenn (Stora) Eekesåker 

(Lille) Egis agir (Lilla) Eekesåker 

Ege hullenn - 

Espe agerenn Espesåker 

Gieberg Gyebergsåker 

Höystofftenn Högstofften 

Kalffue agerenn Kalfhagsåker 

Kircke tofftenn Kyrkietoffen 

Krogtofften Kroktofften 

Myris agerenn Myresåker 

Möllekullenn Möllekullen 

Siö agerenn Siöåker 

Skaalds agir Skåhlsåker 

Skaalds backenn Skåhlsbacken 

Stange stenenn Steenasteensåker 

Stygis agerenn Stigsåker 

Sörpöllenn Sörpelen 
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Tab. 4. Kontinuitet för ägonamn till ängsmark, som vid tidpunkten (eller tidigare)  

varit tillhörande prästhemmanet, 1570–1705. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Äng 

Landeboken 1570 Geometrisk avmätning 1705 

Almending Almenningen 

Basse holtenn - 

Birckeskouff Biörkeskougen 

Degnne hullen - 

Dröss engen Drössängen 

Gyebiers engenn/(Lille) Gyebierg Gyebergsängen 

Made engen Maan 

Marbeckenn Marbecksängen 

Tue engenn Tufängen 

Vestir löckenn Wästerlyckan 
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Tab. 5. Kontinuitet för ägonamn till åkermark, som vid tidpunkten (eller tidigare)  

varit tillhörande prästhemmanet, 1705–1812. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Åker 

Geometrisk avmätning 1705 Enskifte 1812 

Appelåker Abullaåker 

Brettingen/Bertingen Bartensåker 

Bolstren Bålstran 

(Lilla) Bolstren Bålstran 

(Stora) Eekesåker (Store) Ekesåker 

(Lilla) Eekesåker Ekesåker 

Espesåker Espesåker 

Fästatofften Fästeåker 

Gyebergsåker - 

Hyltåker Hulltåker 

Högstofften Höstetoftaåker 

Kalfhagsåker Kalfhageåker, Kalfåker 

Killåker Killåker 

Kyrkietoffen Kyrketoften 

Kroktofften Krokåker 

Kyrkomåsåker - 

(Lilla) Lundsåker Lundsåker 

Lunnawalsåker Lunnavadsåker 

Marbecksåker Marbecksåker 

Myresåker Myresåker 

Möllekullen Möllekullen 

Siöåker Sjöåker 

Skåhlsåker Skålsåker 

Skåhlsbacken - 

Steenasteensåker (Store) Stensåker 

Steentoften - 

Stigsåker Stigsåker 

Sörpelen - 

Wäboåker Wäboåker 

Wägaskielsåker Wägaskälsåker 
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Tab. 6. Kontinuitet för ägonamn till ängsmark, som vid tidpunkten (eller tidigare)  

varit tillhörande prästhemmanet, 1705–1812. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äng 

Geometrisk avmätning 1705 Enskifte 1812 

Almenningen Allmenningen 

Aspehåhlan - 

Biörkeskougen Björkeskogsäng 

Drössängen Drösan 

Gyebergsängen Gybier (oråker)(betecknad som äng) 

Helsingborgskierret Helsingborgskjerret 

Hyltan Hulltan 

(Lilla) Kalfhagen, (Stora) Kalfhagen - 

Kyrkiemåse - 

Kyrkängerna Kyrkäng 

Maan (Stora) Maden 

Marbecksängen Marbecksäng 

Möllängen Möllängen 

Siömaan Sjömaden 

Skåhlsåkerlåt (betecknad som äng) - 

Slattan Slattan 

Tufängen Tufveängen 

Wästerlyckan Wästerlyckan 



 

62 

 

Tab. 7. Redogörelse för ägonamn till åkermark med lång kontinuitet. 

 
 

 Tab. 8. Redogörelse för ägonamn till ängsmark med lång kontinuitet. 

 
                     

Åker 

Landeboken 1570 Geometrisk avmätning 1705 Enskifte 1812 

Birtingenn Brettingen/Bertingen Bartensåker 

Bulsterenn Bolstren Bålstran 

(Lilla) Bulstir (Lilla) Bolstren Bålstran 

Egis agerenn (Stora) Eekesåker (Store) Ekesåker 

(Lille) Egis agir (Lilla) Eekesåker Ekesåker 

Espe agerenn Espesåker Espesåker 

Höystofftenn Högstofften Höstetoftaåker 

Kalffue agerenn Kalfhagsåker Kalfhageåker, Kalfåker 

Kircke tofftenn Kyrkietoffen Kyrketoften 

Krogtofften Kroktofften Krokåker 

Myris agerenn Myresåker Myresåker 

Möllekullenn Möllekullen Möllekullen 

Siö agerenn Siöåker Sjöåker 

Skaalds agir Skåhlsåker Skålsåker 

Stange stenenn Steenasteensåker (Store) Stensåker 

Stygis agerenn Stigsåker Stigsåker 

Äng 

Landeboken 1570 
Geometrisk avmätning 
1705 Enskifte 1812 

Almending Almenningen Allmenningen 

Birckeskouff Biörkeskougen Björkeskogsäng 

Dröss engen Drössängen Drösan 
Gyebiers engenn/ 
(Lille) Gyebierg Gyebergsängen 

Gybier (oråker)(betecknad som 
äng) 

Made engen Maan (Stora) Maden 

Marbeckenn Marbecksängen Marbecksäng 

Tue engenn Tufängen Tufveängen 

Vestir löckenn Wästerlyckan Wästerlyckan 
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Tab. 9. Ägonamn till åker och äng som tillkommit vid enskiftet. 

 

Enskifte 1812 

Åker 

Cirkelen 

Harabier 

Trägården 

Trägårdstoften 

Äng 

Cirkeln 

Bolstreåkerlott (betecknad som äng) 

Ekesåkerlott (betecknad som äng) 

(Store) Ekesåkeräng 

Höstetoftaängen 

Kalfåkerlott (betecknad som äng) 

Killåkerlott (betecknad som äng) 

(Store) Kjörning 

Kringelen 

Kåstabacken 

Lundsåkerlott (betecknad som äng) 

Skaklarne 

Skatakullmad 

Skålsäng 

Wäboåkerlott (betecknad som äng) 

Wägaskälsåkeräng 
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Med figur 9 går det att fastställa att ägonamnskontinuiteten generellt sett är högre för åker 

än för äng. Detta speglar troligen att det på åkermark har skett mindre förändring, dvs. en 

lägre grad av ägandebyten och färre modifikationer av marken. Samtidigt så har 

ängsmarken förmodligen varit mer svävande i sin utbredning, alltså att kontinuiteten av 

ägonamnen återger de pendlande omständigheterna som ängsmarken varit utsatt för. 

Antalet ägonamn som definierar åker (37), respektive äng (36) är jämn, men med 

betydande skillnader i kontinuitet. Slutsatsen är att ägonamnskontinuiteten kan ses som 

relativt stark, särskilt när det gäller ägonamn till åkermark. 

 

I Pihls avhandling (Pihl 2014) bedömdes kontinuitet av ägonamn vara svag, dock i 

förhållande till två socknar i Uppland. Det resultatet jag kommit fram till här skulle 

möjligtvis vara annorlunda vid samma omfattande undersökningsområde som Pihl haft. 

Det är dessutom fullt möjligt att anta att prästhemmanen rent allmänt var mer förmögna i 

jämförelse med övriga hemman i en by, vilket troligen har lett till en starkare 

överlevnadsgrad av hemmanens ägonamn. Det resultat som visas här skulle därför visa en 

ägonamnskontinuitet under mycket goda förutsättningar. Möjligen kan kontinuiteten 

mellan fler prästhemman gett en bredare bild, eftersom resultatet här enbart skildrar 

situationen för Träne bys prästhemman. 
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Fig. 9. Översikt av ägonamnskontinuiteten för åker respektive äng - 1570–1812. 
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Figur 10 visar att kontinuiteten är starkast för ägonamn i kategori 5: landskapselement, 

medan ägonamn i kategori 2: liknelser, har en svagare kontinuitet. Detta resultat speglar 

även ägonamnsfördelningen inom kategorierna som går att se för socknen i stort. 

Ägonamn i kategorierna 3: läge eller riktning, 7: funktion och 9: vegetation har en 

kontinuitet som kan ses som ett mellanting mellan stark och svag. Det går även att se en 

koppling till att kontinuiteten generellt sett är starkare för de ägonamn som är grundade i 

visuellt påtagliga element. Det bör även tilläggas att en betydande del av ängsmarkens 

ägonamn egentligen är upprepningar av ägonamn till åker, som ängsmarken med största 

sannolikhet ligger i närheten av, vilket förstås är ett effektivt förfarande för lokalisering. 
 

Kontinuiteten av ägonamn mellan 1570–1705 är stark och endast några få ägonamn 

upphör att existera, vilka framför allt tillhör de subtila ägonamnskategorierna. Andra 

faktorer som kan ha betydelse för namndöden är deras koppling till de tidigare danska 

förhållandena, alltså kan ägonamnens frånfälle eller namnändring vara ett steg i 

försvenskningen av Skåne. En annan tendens går dock att se, då övriga ägonamn 

förändrats mycket lite. 

 

Frånfället av ägonamn mellan 1705–1812 är liksom föregående period relativt liten, och 

beror troligen på ändrade markförhållande, möjligen har ägorna uppgått i andra 

närliggande ägor och därmed har namnet blivit överflödigt. Av ägonamn på äng som 

uppstår 1812 är huvuddelen av namnen tidigare kopplade till namn på åkermark och är i 

visst hänseende därför en upprepning, men trots detta ändå en klar lokalisering av ägan. 

Detta kan spegla ett minskat behov av eller intresse för att namnge ägor, främst ängsmark, 

vilket därmed gör att äldre ägonamn till äng blir mer utsatta för namndöd. 
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Fig. 10. Antal ägonamn för de kategorier som finns representerade, beroende på deras kontinuitet - 
1570–1812. 
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Ägonamnens skildring av landskapet 

Ägonamnen kan i kontext med en karta ge värdefull information om ett landskaps 

historiska utseende. I Träne sockens fall handlar det om perioden innan den industriella 

revolutionen och skiftesreformerna. De ägonamn som beskriver det visuella landskapet är 

kopplade till topografi, vattenförekomst, markens tillstånd och vegetation, men kan även 

skildra bebyggelse, ägoförhållande och funktioner. Ägonamn som berör dessa 

förutsättningar kan ses som uppenbara och klart befästa i vissa element i landskapet, och 

därmed möjliga att identifiera även för personer utanför en namnbrukarkrets. Dessa 

ägonamn är till stor hjälp vid en historisk återblick i det fysiska landskapet. De uppenbara 

ägonamnen omfattar (direkt eller indirekt) en större namnbrukarkrets, till skillnad från de 

mer subtila ägonamnen (som är mer lokalt förankrade), vilket gör dem känsliga för 

förändringar eftersom en större grupp människor ska kunna uppfatta dem. Det är även 

möjligt att anta att ägor vars visuella förutsättningar förändrats betydligt även borde ge en 

påverkan på ägonamnet, då kontexten inte längre är korrekt. Samtidigt så kan äldre 

ägonamn som har lyckats överleva under flera generationer ha en större chans till 

överlevnad då de består av uttryck eller ord som inte har samma innebörd för en senare 

generation, dvs. att ägonamnet har fått en tradition (och möjligen inte är ett uppenbart 

ägonamn längre), vilket möjligen kan vara en viss garanti för namnets överlevnad. 

 

Jan Paul Strid redogör i sin bok Kulturlandskapets språkliga dimension – ortnamnen 

(Strid 1999) för en modell konstruerad av Klas-Göran Selinge som grundar 

kulturlandskapets språkliga utveckling på fem olika strukturer (Selinge 1983 se Strid 

1999). Modellen visar på att namn i kulturlandskapet formas efter olika funktionella 

strukturer vilka är präglade av människans nyttjande av naturens resurser. Den 

ekonomiska strukturen är grund till de namn som har uppkommit genom att 

kulturlandskapet har bearbetats, i Träne sockens fall genom jordbruket och till viss mån 

även skogsbruket. Termer och ord som varit viktiga för ett jordbrukarsamhälle har 

därmed fått ge namn åt landskapet. Den andra strukturen är den bebyggelsesociala som 

återspeglar namnbrukandet för bofasta eller mobila samhällen och även storleken, om den 

är baserad på gårdar, byar eller större samhällen. Denna struktur bekräftar hypotesen i 

första frågeställningen att det är svårt att se några större skillnader mellan ägonamnen i 

socknen, trots skillnaden i byarnas storlek, eftersom den bebyggelsesociala strukturen är 

snarlik. Därför skulle byar eller socknar med andra förhållanden sannolikt ge en distinkt 

annorlunda ägonamnsflora. Den tredje strukturen kallas organisatorisk/administrativ som 

utgör främst språkbruket till de territoriella indelningarna som i dess olika hierarkiska 

nivåer är: gården, byn, socknen och häraden. Möjligt är att det går att spåra element av 

ägonamn tillbaka till de olika hierarkiska nivåerna, dvs. att det kan vara möjligt att hitta 

skillnader i ägonamnsfloran. I tidigare frågeställningar har namn till gård, by och socken 

varit det som främst undersökts. Den fjärde strukturen kallas ideell/religiös och redogör 

för namn kopplade till religiösa yttringar och kultutövningar. Den by i socknen som 

främst kan motsvara ett brukande av ägonamn för denna struktur är troligen Träne by, i 

form av kyrkby. Sist kommer den kommunikativa strukturen, som berör namn kopplade 

till kommunikativa element som t.ex. färdvägar och vattendrag. I nästan samtliga av de 

fem byarna finns ägonamn kopplade till byvägen, men även till det som finns bortom 

vägen, och därmed utanför själva bygränsen. Flertalet ägonamn berör andra byar, främst 

inom den egna socknen. Detta kan spegla, för Träne sockens del, att kommunikationen 

främst pågick inom socknen. 
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Genom att titta på ett urval av ägonamnen i Träne bys norra och södra vång går det att se 

element av ovan nämna strukturer. 

 

 
 
                   Fig. 11. Urval av ägonamn till åker i Träne bys norra vång (1705). 

 

 

 
 
                   Fig. 12. Urval av ägonamn till äng i Träne bys norra vång (1705). 
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                   Fig. 13. Urval av ägonamn till åker i Träne bys södra vång (1705). 

 

 

 

 

 
 
                   Fig. 14. Urval av ägonamn till äng i Träne bys södra vång (1705). 
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Slutsatser 

Avgränsningar, begränsningar & framtida möjligheter  
Arbetets avgränsning till enbart en socken har varit beroende av den på förhand antagna 

tidsåtgången. Om en grupp tagit sig an ett liknande examensarbete med likartade 

frågeställningar skulle det varit möjligt att göra en bredare utsökning, t.ex. för att täcka in 

fler platser eller ett större undersökningsområde. Exempelvis skulle en undersökning 

inom ett, eller flera, härad(er) alternativt socknar i slättbygd respektive skogsbygd gett 

upphov till intressanta frågeställningar. En annan avgränsande faktor är det urval av 

historiska dokument som är nödvändiga för analyser med historiskt djup. I det hänseendet 

har dock Skåne, Halland och Blekinge fördel i och med palteboken och landeboken från 

1500-talet, men även de geometriska avmätningar/ägomätningar som kan ses som en, av 

svenska kronan genomförd, inventering över de då nyligen erövrade områdena i söder. 

 

Avsaknaden av ägonamn för hela socknen vid 1705 (vilka endast finns dokumenterade i 

Träne by) är synnerligen beklagligt då en bredare kontinuitetsanalys annars hade blivit 

utförbar. Möjligen är att ägonamnen i Träne by är unika för sin socken (i form av 

kyrkby), därför hade ett bredare historiskt material varit till gagn. Det är även värt att 

tillägga att utläsningen av kartsymbolerna, och därmed ägonamnen, i socknens 

enskifteskartor (1812-1817) har varit betydligt svårare att utläsa än ägonamnen ur Träne 

bys geometriska avmätning/ägomätning (1705). Detta beror till stor del på att 

kartsymboliseringen vid enskiftet är oprecis och svårlokaliserad, möjligen kan detta 

spegla ett minskat behov av ägonamnen. 

 

Socknens till storleken minsta by Klårröd kan med sitt lilla förråd av ägonamn gett en 

något otillförlitlig bild, kvantitativt sett. Dessutom kan andra tolkningar av Klårröds 

ägonamn ge ett resultat som inte överensstämmer med resultaten här. 

 

Ett fältbesök gjordes den 12:e december 2015 där rektifierade historiska kartor togs med 

för att jämföra de äldre ägornas former med utseendet av dagens, och för att hitta 

landskapselement som har varit oförändrade sedan längre tid tillbaka. Fältbesök gav dock 

inga konkreta resultat eftersom det var väldigt svårt att se överensstämmelser mellan de 

historiska kartorna och dagens landskap. 

 

De mest framträdande resultaten av undersökningen visar att det i Träne socken inte finns 

något markant mönster eller större skillnad i ägonamnsfloran mellan byarna, även med 

byarnas storlek inberäknad. Kontinuitetsanalysen visar att kontinuiteten för ägonamnen 

till Träne bys prästhemman är stark, och där ägonamnen till åker haft en starkare 

kontinuitet än ägonamn till äng. Slutligen går det att fastställa att ägonamnen i Träne 

socken tillkommit genom en kombination av olika strukturer. 

 

 

Tack till 
 

Ett stort tack till min handledare Henrik Svensson på Högskolan Kristianstad för 

inspirerande och konstruktiv handledning. 
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