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Stavningen av Loo,
är det något att bråka om?
I en handskrift från 1475–1477 omnämns den Heliga
Birgittas syster Katarina Birgersdotter som ”Katerina de
Loo”. Några decennier senare, 1501–1519, skrivs
Katarina som ”Frw Karin af Loo” (i en släktsammanställning). Välrenommerade personer anser att det är Loo
i Långareds socken, Älvsborgs län, som avses. Loo
uppges ha varit Katarinas sätesgård. I första jordeboken
för Långareds socken, upprättad år 1546, sägs att ”Loo”
utgörs av två gårdar.
Detta är de äldsta, säkra uppgifter som vi kommit i kontakt med angående byn Loo i Alingsås kommun. I dessa
dokument stavas namnet med dubbeltecknad vokal. Idag, år
2007, stavas ortnamnet fortfarande så – men Lantmäteriverket i Gävle och Länsrätten i Gävleborgs län vill annat.
Enligt Lantmäteriverket är det en otidsenlig, gammalmodig stavning som strider mot de svenska språkreglerna. Namnet skall stavas med en vokal, säger de, och
för fram att namnet stavats med ett o i officiella register i
åtskillig tid. Såväl Lantmäteriverket som Länsrätten
menar att Lo är en hävdvunnen stavning.
Loo Intresseförening, Alingsås kommun med flera
säger att stavningen med två o:n är den hävdvunna. Den
har använts i århundraden, i den levande namn- och
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språkgemenskapen. Den av myndigheter önskade
stavningen Lo har aldrig fått genomslag på lokal/regional
nivå. Stavningen Loo är den självklara, den hävdvunna.
De nyligen införda så kallade belägenhetsadresserna har
stavningen Loo.
Att stavningen Loo är den hävdvunna formen framgår
tydligt av rapporten ”Ett eller två o i ortnamnet Loo? En
studie med data från medeltiden fram till våren 2003” av
I. Svensson.
Loo Intresseförening anser att språkreglerna ska träda
tillbaka och hänvisar till Kulturminneslagens hänsynsparagraf som säger att stavningsregler får ge vika om
hävdvunnen stavning talar för det.
Att namnet som sådant skall vårdas och bevaras och att
Loo med dubbeltecknad vokal är den äldsta stavningen,
därom råder inget tvivel. Om det är alla överens. Tvisten
står kring vad som skall gälla som dagens officiella
stavning.
Ärendet ligger i skrivande stund hos Kammarrätten i
Sundsvall med ansökan om prövningstillstånd.
Skiljaktigheten i syn är, som jag ser det, en följd av ur
vilket perspektiv frågan ses, ur ett nationellt eller ett
regionalt/lokalt perspektiv.
Under förra seklets första decennier gavs två verk ut
som tydligt speglar skillnaden i perspektiv. Ett verk gavs
ut i Stockholm, ett i Alingsås. Verket ”Ortnamnen i

Älvsborgs län, på offentligt uppdrag utgivna av Kungl.
ortnamnskommittén, del VIII Kullings härad”, tryckt i
Stockholm 1914, stavar ortnamnet med ett o. Verket
”Älvsborgsbygdens hävder, del 1, Beskrivning över
Kullings härad, dess pastorat, socknar och gårdar av
Gustaf Ewald”, tryckt 1925 i Alingsås, stavar ortnamnet
med två o:n.
Under hela 1900-talet bestod denna skillnad mellan
nationell och regional/lokal nivå. Den finns kvar fortfarande och kan göra så allt framgent, utan att man gör så
mycket väsen av det. Läget är dock något annorlunda
idag mot på 1900-talet – på grund av datoriseringen
Vilken stavning som ligger inlagd i de datoriserade,
officiella registren spelar roll. Det underlättar för alla
parter om den ”rätta” stavningen ligger där. Det anser
både Lantmäteriverket och Loo Intresseförening – men
tvistar om vad som är den ”rätta” stavningen.
Loo Intresseförening anser att det levande kulturarvet
bör tas tillvara och stimuleras, inte motverkas. Vi lever i
en tid då både Sverige och EU satsar på regionala och
lokala utvecklingsprogram. Under senare tid har kulturmiljön fått en alltmer framskjuten plats i frågor som rör
tillväxt och regional/lokal utveckling. Lantmäteriverkets
och Länsrättens framhållande av stavningen Lo går på
tvärs mot denna övergripande utvecklingslinje.
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Ibland för jag stavningsfrågan på tal bland mina vänner i
stan. En del säger:
”Är det något att bråka om!”
”Ja, det är det”, säger jag. ”Det handlar om symboliska
värden. Det rör vid djupa känslor, identitetsaspekter,
social- och kulturhistorisk tillhörighet. Namn borde
kunna k-märkas. Kulturminneslagen säger att man inte
skall ändra hävdvunna stavningar utan starka skäl. Lagen
säger också att ortnamn skall följa reglerna för svenska
språket, men med tillägget ’om inte hävdvunna
stavningar talar för annat’. Här talar hävdvunnen stavning
för annat.”

Lära av egen historia?

År 1906 genomfördes en stavningsreform i Sverige som
syftade till att göra svenska språket rent från så kallad
gammalstavning. Den officiella hållningen har alltsedan
dess varit att Loo skall stavas med ett o. Likväl är det så
att man i bygden och regionen fortsatt stava med två o:n.
Trots att myndigheter och officiella instanser skrivit Lo i
hundra år så har denna stavningsform aldrig vunnit
acceptans. Lo har inte blivit någon etablerad stavning i
den levande namn- och språkgemenskapen.

Alingsås kommun gjorde år 1999 en hemställan till Lantmäteriverket om att få den inom kommunen etablerade
stavningen Loo införd på de allmänna kartorna. Lantmäteriverket avslog. År 2003 gjorde Loo Intresseförening
en förnyad ansökan. Även denna gång blev det avslag.
Beslutet överklagades. Länsrätten gick på samma linje
och avslog. Loo Intresseförening har gått vidare (2007)
och begärt prövningstillstånd hos kammarrätten och
väntar, när detta skrivs, på besked därifrån.
Så är läget. Vad kan man då säga om det? Är det en
lönlös kamp? Hur skall vi agera framöver?
Ta lärdom av historien sägs det ofta. Varför inte! Finns
det något i vår egen historia som kan vara till hjälp och
ledning i denna fråga? Vad i så fall?
Skall vi göra som sagans greve Gomer på Loholm? Han
störtade sig ner i Antens djup efter att ha råkat i onåd hos
Antens sjörå, sjöjungfrun Anta. Sen sågs han aldrig mer.
Är det detta vi ska ta till oss? Att det är farligt att råka i
onåd. Det leder till döden.
Eller skall vi finna oss i maktens och tingens ordning?
Så som folket i Loo By och Nedre Loo fick göra runt
1780, då de två byarna avhystes av herrefolket på
Gräfsnäs slott. Tjugotalet ”arrendebönder” fick då ge sig
av med sina familjer och söka utkomst på annat håll. Plats
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1906 års stavningsreform
har ej fått genomslag

skulle ges åt ett storstilat herrgårdsbygge. Överjägmästare
Strömbom kom dit med fyra drängar, fyra pigor, betjänt,
madam och fru. Så var det bestämt, på Gräfsnäs, där
adeln och markägarna fanns. Byn skulle bort och en
herrgård byggas upp. Makten styr, det är bara att finna
sig. Är det så vi skall agera? Man får finna sig?
Eller skall vi göra som bönderna på 1500-talet? Ta oss
till maktens boning och riva ner den. Så som det sägs att
traktens bönder gjorde med den stora, fina, mäktiga
borgen på Loholmen. Bönderna var så uppretade på
herremännen att de tog sig ut till holmen och brände ner
borgen – symbolen för makten. Om det verkligen gick till
så är omtvistat. Men så har det i varje fall pratats genom
århundradena. Skall vi ta till våld och slå sönder maktens
boning?
Ingetdera av ovanstående verkar särskilt bra, tycker jag.
Varför inte i stället följa i den Heliga Birgittas fotspår?
Jag nämnde Birgitta tidigare. Både hon och systern
Katarina har koppling till Loo. De två systrarna äktade
greve Gomers (lagman Gudmar Magnussons) två söner,
Ulf och Magnus, år 1316. Birgitta var ingen rebell, men
hon var inte rädd för att säga ifrån när någonting var fel.
Hon tog sig ton, påtalade när felaktigheter begicks och
stod upp för det hon trodde på. Både hon och systern
Katarina skulle säkert säga ifrån nu.

De första frikyrkliga i trakten fann sig heller inte självklart i maktens ordning. Trots att det inte finns dokumenterat så tror jag att människor i bygden samlades kring
Guds ord även före konventikelplakatets upphävande år
1858. Fram till dess var det förbjudet enligt lag att
anordna andliga sammankomster och läsa Bibeln tillsammans – utan präst. Endast prästerna hade rätt att tolka
Guds ord. Det var förbjudet för icke prästvigda att utdela
nattvard. Trots förbudet gjorde man det.
Våra föregångare fortsatte att stava Loo med två o:n,
trots att myndigheterna ansåg att man skulle stava med
ett. Vi kan fortsätta på samma sätt, om vi inte får gehör
efter att ha påtalat och stått upp för vår sak. Fortsätta
stava på det sätt vi alltid har gjort.
Förr var det adelns makt människorna i trakten fick
tampas med. Nu är det Lantmäteriverkets och den juridiska makten vi står inför. Makten är inte lika robust som
förr. Det handlar inte längre om att avhysa en by, men väl
om en subtil, symbolisk handling som skall ge plats för
det rationella och åsidosätta det hävdvunna – trots att
lagen säger sig värna det senare. Trots att folkviljan bland
dem som dagligdags använder namnet är entydig.
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Ett par historiska händelser
med djup symbolik
I kyrkoböckerna för Långareds socken kan vi se att
mellan år 1736 och 1783 så finns Loo By med ett
femtontal ställen. Där finns också ett Nedre Loo som
består av fyra fem ställen och ett Lilla Loo. Vi ser också
att Loo stavas med dubbeltecknad vokal.
Vi förstår att de människor som finns där, lever där och
brukar jorden, i skuggan av det mäktiga Gräfsnäs slott på
andra sidan sjön. Bönderna i Loo är landbor, arrendebönder. Marken är ägd av herrarna och damerna på
Gräfsnäs slott.
Fast så plötsligt händer någonting.
I den kyrkobokslängd som börjar 1783 är Loo By och
Nedre Loo borta. De finns inte mer! De är puts väck! Det
tjugotalet familjer som bodde där är försvunna! Istället
finns Stora Lo. Och överjägmästare Strömbom med fru
och madam och betjänt och drängar och pigor. Och Loo
stavas med ett o!
En förändring har inträffat. En händelse som, i detta
sammanhang, inrymmer en djup symbolik. Av byn Loo
med två o:n blev det ett herregods med ett o. Byn
försvann. Ett herregods kom. Från två till ett.
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Utvikning: En karta skall ha upprättats 1781–82 över
Stora Loo inägor, strax före avhysningen av byn. Denna
karta skulle kunna ge oss värdefulla uppgifter om vad
som mer hände, men kartan har ej gått att finna. Kanske
finns något som man velat mörka. Varken C. M. Bergstrand eller Ad. Hwarfner, som gett ut värdefull historisk
litteratur om bygden, kommenterar heller byns försvinnande i sina böcker. Jag undrar varför. Den ende jag hört
nämna något överhuvudtaget om detta, muntligen, är den
snart nittioårige Allan Olofsson i Flaskhall. Han hörde i
sin barndom talas om att de kom från Gräfsnäs och
byggde upp sina hus och bosatte sig där vid platsen för
gamla missionshuset. Bönderna fick flytta på sig och ge
sig av uppåt skogskanterna. Det hade han hört.
Jag har via husförhörslängderna i kyrkobokföringen
försökt få fatt i vart byborna tog vägen, men det har inte
varit enkelt. Jag har endast lyckats följa någon enstaka.
Det kanske är som Lennart Carlsson i Nygård spontant sa
när jag förde svårigheten på tal: ”De togs till Gräfsnäs
som drängar och pigor.”
De var arrendebönder men fick inte fortsätta att vara
det, blev istället drängar och pigor på Gräfsnäs! Ja,
kanske var det så. Klart är i varje fall att de fick ge plats
för överjägmästare Strömbom och hans fina folk och att
prästen skriver Loo med ett o i kyrkoboken. Ett tag. För
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sedan kommer en annan präst och skriver med två. Stavningen vacklar, men endast för en kort tid.
Efter 1835 stavas namnet återigen konsekvent med två
o:n i kyrkoboken. Det är mycket intressant. För vid den
tiden började högvälborna Grevinnan Carolina Gripenstedt, född Posse, som då innehade godset, att sälja ut sin
mark – till bönder. Varför hon sålde till bönder vet vi
inte, men herrgårdsmarken styckades upp och såldes ut,
likaså underliggande hemman. Bönder från mer eller
mindre näraliggande trakter kom och köpte. Jorden
började brukas av självägande bönder, med rätt att göra
som dom själva ville på sina egna gårdar. Och då blir
stavningen konsekvent med två o:n i kyrkoboken! Och
även i andra papper och handlingar!
En förändring inträffade. Symboliskt gestaltad i stavningen! Av herregodset med ett o blev det ett flertal
gårdar med två o:n.

man stavat Loo genom tiderna. Vad som skrivs på en
gravsten är ju inget man slarvar med.
Där fanns 38 stycken gravstenar med ortnamnet Loo
angivet i texten. I samtliga fall med dubbeltecknad
volkal. Inte någon gravsten fanns där Loo stavades med
ett o.
De 38 gravstenarna var uppsatta vid skilda tidpunkter.
Allt ifrån tidigt 1900-tal till nutid. Några av dem återges
nedan, jämte Långareds kyrka.

Gravstenarna på kyrkogården
Stavningen med två o:n höll i sig. Gravstenarna på
Långareds kyrkogård bekräftar.
Den 6 december 2003 gjorde jag ett besök på kyrkogården och gick igenom samtliga gravstenar för att se hur
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Gräfsnäs ursprung har lockat forskare
I turistbroschyren över intressanta ting i Alingsås
kommun år 2005 står att läsa: ”Gräfsnäs var på sin tid en
av de största slottsanläggningarna i Västergötland.” I
broschyren görs reklam för Gräfsnäs slottsruin och park.
Gräfsnäs förhistoria borde också locka, tänker jag vid
läsningen.
Jag nämnde nationalhelgonet Heliga Birgitta förut och
att både hon och hennes syster Katarina hade koppling till
Loo. Det är intressant. Men hur kan vi veta något om den
kopplingen? Det var ju för så länge sedan! Tidigt 1300tal! Före digerdöden!
Tack vare närheten till Gräfsnäs så finns uppgifter att
tillgå. Nationella historiker, forskare och andra boklärda
har genom tiderna sökt ursprunget till det en gång så
mäktiga Gräfsnäs slott. De har också intresserat sig för
det dåvarande toppskiktet i riket. Det finns dokument
bevarade om dem. Deras släkter finns dokumenterade.
Det är skillnad mot vad som gäller för så kallat vanligt
folk. Vanligt folk skrev inga handlingar. Över dem finns
heller inga släktkrönikor. Om dem vet vi intet.
Så här skriver etnologen Sven Lampa 1914, en av den
moderna etnologins pionjärer, verksam vid Uppsala
universitet och sekreterare i den kungliga ortnamnskommittén (1903–14):
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Gräfsnäs hör till de platser i vårt land, kring vilka vilar
ett skimmer såväl från sagans tider som från märkliga
historiska epoker … tillräckligt mycket av intresse är
alltjämt knutet till Gräfsnäs, Västergötlands kanske
ryktbaraste stormannasäte, för att man skulle vilja göra
ett försök att få ställets upphov och tidigaste öden
klarlagda.

Texten ingår i en artikel publicerad i tidskriften Namn
och Bygd år 1914 (Häfte 6–7). Lampa gör här en gedigen
genomgång av den dåvarande forskningen kring ”Gräfsnäs historia i dess tidigare skede”.
Den som tipsade mig om Lampas artikel var Erik
Magnusson i Gräfsnäs, en man väl insatt i Västgötalitteraturen. Artikeln visade sig vara mycket intressant.
Här framgick hur den lokala historien hängde samman
med den nationella. Den nationella historien var närvarande i det lokala. Inte bara den sägenomspunna borgen
Loholm utan även byn Loo hade kopplingar till de mäktiga i riket. Artikeln stimulerade till ett fortsatt sökande
bland de tidigaste källorna och att rikta in sökandet efter
Katarina, Heliga Birgitta syster. Henne hade det inte
talats så mycket om i den lokala bygdelitteraturen.
Jag hade visserligen läst att Heliga Birgitta och hennes
syster Katarina var gifta med lagmannen Gudmar
Magnussons två söner: Ulf och Magnus. Vidare att
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lagmannen Gudmar var den förste kände ägaren av
Loholm och upphovsmannen till sagans Greve Gomer.
Men ingen av de lokala/regionala skribenterna hade tagit
fasta på det som Sven Lampa, och även andra nationella
författare, hade tagit fasta på: Att Katarinas sätesgård var
Loo och att en förflyttning hade skett av gården, från Loo
till Loholm.

Gå till källorna
Nya intressanta förhållanden uppdagades när vi, i arbetet
med stavningsfrågan för Loo Intresseförening, vände
blicken mot de äldre källorna, Som det ovan nämnda, att
Loo varit Katarinas sätesgård och att en förflyttning av
huvudgården hade skett. Vad står då i källorna och vad
säger forskarna mer exakt?
1. Cod. A 93 från år 1477 (kanoniseringsprocess),
”Katerina de Loo”
Det allra tidigaste dokumentet, som åberopas här, är en
medeltida handskrift på latin (Cod. A 93, Katerinas
kanonisationsprocess, 1475–1477). Handskriften är ett
slags protokoll över de vittnesförhör som hölls i Sverige
under åren 1475–1477 angående den Heliga Birgittas
dotter Katerina. En ansökan skulle nämligen lämnas in till
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kardinalkommissionen i Rom om att få Birgittas dotter
Katerina helgonförklarad. En grundlig utredning gjordes
av hennes släktförhållanden, liv och leverne. Förhören
skrevs ner på dåtidens elitspråk, latin, och på dåtidens
”papper”, pergament (ogarvat, renskrapat och glättat
skinn).
I en bok från 1940-talet, utgiven av Svenska fornskriftsällskapet, presenteras handskriften och återges i tryckt
form, men fortfarande på latin. Av presentationen förstår
man att det är en påkostad medeltida handling.
Handskriften är inbunden i ett hölje eller omslag av nu
mycket sliten röd damast ... vävd i granatäppelmönster
med i guld och silver broderade bladornament.

Och skriven ”med en och samma vackra kanslihand”.
Av texten, som ursprungligen är skriven 1475–1477,
framgår att Katerina hade en moster med samma namn
som går under benämningen Katerina de Loo, det vill
säga Katerina av/från Loo.
… et attauia domina Katerina de Loo et illa domina
Katerina de Loo habitauit in Vesgocia …

(Finstaätten), Katerina (Birgersdotter) de Loo, hel.
Birigttas syster, g.m. Magnus Gudmarsson
(Ulvåsaätten).

Enligt ortregistret är det Loo i Långareds socken som
avses: ”Loo, Lo, by, Långareds sn, Kullings hd, Älvsb.
län.”
Notera, här står först Loo, sedan Lo. När boken trycktes
(1942–1946) var den senare stavningen den officiellt
rekommenderade.
Intressant är att namnet Loo här förefaller vara ett namn
knutet till både en person och en plats (en gård). Både
egennamn och ortnamn.
2. Anna Fickesdotter Bylovs släktkrönika,
”Frw Karin af Loo”
Nästa handling är en släktkrönika skriven av en abedissa,
Anna Fickesdotter Bylov, född på 1440-talet. Abedissan
har sina rötter i Västergötland men vigdes till nunna i
Vadstena 23 januari 1462. I slutet av sin levnad skrev hon
en släktkrönika. Anna Fickesdotter Bylovs ”Chronicon
genealogicum”. Den är en av de första släktkrönikorna i
vårt land.
Karl-Erik Lundberg, komminister i Skara, teol.lic.,
säger följande om släktkrönikan i boken ”Heliga Birgitta

I personregistret står:
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och Västergötland” (Red. Johnny Hagberg, Skara 2003,
Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie: nr 11):
Krönikan omfattar största delen av det svenska högfrälset och Anna Fickesdotter skrev den i slutet av sin
levnad på uppdrag av biskop Brask. Förutom det rent
litterära värdet utgör detta arbete en god källa för vår
kunskap om dåtida släktförhållanden.

I Bylovs släktkrönika är Fru Karin av Loo omnämnd som
syster till den Heliga Birgitta:
helga modher Sanchte Birgitte Syster ther heet Frw
Karin af Loo. (sid. 19.)

I krönikans personregister kan man notera att Birgitta
kallas ”Brita”. En kortare form används. Samma för
Katarina. Hon blir Karin.
Ser vi allmänt till stavningen i krönikan kan vi konstatera att namnet Bo stavas med två o:n, vokalen dubbeltecknas, precis som i Loo. Intressant i sammanhanget är
att orten Saltsjö-Boo har myndigheternas tillåtelse att
stava med två o:n. Saltsjö-Boo är ett officiellt godkänt
undantag med tillåtelse att avvika från språkreglerna.
Släktkrönikan ovan är ursprungligen skriven i början av
1500-talet men har arbetats vidare på av ”Herr Lars
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Siggesson på Sundby” och givits ut i en tryckt upplaga år
1718 av Peringskiöld.
Texten är skriven cirka 150 år efter Katarinas död. Det
faktum att hon här kallas Fru Karin av Loo torde innebära
att hon är väl förknippad med Loo. Observera: Hon kallas
inte Fru Karin av Loholm. Hon bär heller inte namn av
någon annan gård (Katarina ägde fler gårdar).
3. Äldre svenska frälsesläkter, ättartavlor,
Riddarhusdirektionen
(Äldre svenska frälsesläkter, ättartavlor, utgivna av
Riddarhusdirektionen genom Folke Wernstedt, Hans
Gillingstam och Pontus Möller, Stockholm 1957–1989.)
Går vi till boken ”Äldre svenska frälsesläkter, ättartavlor”, utgivna av Riddarhusdirektionen, kan vi se att här
anges Katarinas sätesgård vara Loo.
Katarina Birgersdotters (Finstaätten) sätesgård uppges ha
varit ”Loo” i Västergötland. (sid. 318, Rättelser och
tillägg.)

Av boken framgår vidare att Gudmar Magnusson hade
två söner och att den ene av dem, Magnus, ärvde sätesgården Loo. Hans hustru Katarina skrev sig sedan som
ägare till sätesgården. Vi kan också se att Magnus och
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Katarina tillbringade sina sista år i Varnhem. År 1352
upptogs de i Varnhems klosters underhåll.
För sätesgård gäller allmänt att det är en gård som ägts
och bebotts av frälsemän. Av det följer att Magnus och
Katarina bör ha vistats i Loo. Vi skall dock komma ihåg
att de tillhörde högfrälset och innehade ett flertal gårdar.
Vanligt var att man reste från gård till gård. (Stannade
måhända så länge det fanns mat.) Genom att Katarina
efter sin död kallades ”Katerina de Loo”, alternativt ”Frw
Karin af Loo”, så bör i varje fall hon ha vistats där en del.

namnet Loo/Lo). Dock råder här ovisshet om den exakta
platsen, om den ligger i Bjärke eller Kullings härad.
Denna osäkerhet bland nationella skribenter har sedan
följt med in i våra dagar. I boken ”Heliga Birgitta och
Västergötland”, som gavs ut 2003, står följande:

4. Enligt Skandinavienkännaren Carl Gustaf Styffe
(Skandinavien under unionstiden med särskildt afseende
på Sverige och dess förvaltning åren 1319 till 1521, 3:e
uppl. s 150, not 3, Stockholm, 1911.)
I en bok av Skandinavienkännaren Carl Gustaf Styffe
från år 1911, kan vi i en not läsa följande:

Den som besitter lokal kännedom vet att här inte finns
något antingen eller. Det handlar om en och samma plats.
Det har aldrig funnits något Loo eller någon Loholm i
Bjärke härad. Loo och Loholm har båda legat i Kullings
härad. Så kallade experter har inte alltid den fulla kunskapen. Här har kanske Gräfsnäs storhet förblindat.
Gräfsnäs var det storslagna, det självklara, det förnäma,
det viktiga – och den plats till vilken man förlade alltings
ursprung!

… lagmannen Magnus Gudmarsson eller åtminstone
hans änka, Fru Karin, S. Birgittas syster, hafva bott på
Loo; men det finns ännu ett ställe med detta namn, nu
kalladt Stora Lo i Långareds socken, Kullings härad, och
är ovisst, hvilketdera det var.

Att det är Loo i Älvsborgs län som avses tycks det inte
råda någon tvekan om (i Sverige finns fler orter med

26

antingen det Lo som ligger i Långareds socken i
Kullings härad eller det Lo eller Loholmen eller
Gräfsnäs som ligger vid sjön Anten i Erska socken i
Bjärke härad, båda i Västergötland. (sid. 55.)

5. Sätesgårdsflyttning
Enligt Carl Gustaf Styffe ovan blir Loo senare sätesgård
för Erik Abrahamsson (Leijonhufvud). Och enligt Styffe
flyttas gården till en holme (Loholm). Han skriver att det
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inte är något tvivel om gården, ”men väl anledning, att
den blifvit flyttad till en holme”.
I en doktorsavhandling framlagd vid Uppsala universitet år 1996, ”Borgar och befästningar i det medeltida
Sverige” av Christian Lovén, är författaren inne på
samma tanke och pekar på att ett namnbyte har skett, från
Loo till Loholm. Namnbytet beror med stor säkerhet på
en flyttning, säger Lovén.
Han säger vidare att de befästa sätesgårdarna ofta låg
ett stycke från åkermarken, i naturliga försvarslägen vid
vatten eller i kuperad terräng. Om gården var en nybildad
enhet kunde man bygga här från början, men om man
sekundärt ville befästa gården var man kanske tvungen att
flytta den. Sätesgårdsflyttningar i befästningssyfte är väl
belagda i Danmark.
Flyttningar av gårdar från obefäst till befäst läge förekom säkert ofta i Sverige, menar Lovén, men de är sällan
belagda. De säkert konstaterade fallen är få. Ett av de fall
han nämner är Loo/Loholm.
Omkring 1515 flyttades sätesgården Lo i Västergötland
till en holme och fick namnet Loholm. Avståndet mellan
gårdslägena är 3 km.

Enligt Lovén ska flytten ha skett omkring 1515. Sannolikt
bygger han här på tidigare experter inom området, Lampa
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och Styffe. Genom Styffe vet vi att brev finns daterade år
1516 på Loholm.
I Loholmsbreven från år 1516 kan vi se att det var
några av samhällets toppmän som möttes där ute på
borgen på holmen i sjön Anten och diskuterade det
kritiska läge landet då befann sig i. Danskarna var
nämligen på gång.
Redan före 1515 måste det dock ha funnits något på
Loholmen. Det vet vi genom den dendrokronologiska
undersökning som nyligen gjordes av bevarat trä från
broanläggningen mellan Loholmen och Holmängen.
Undersökningen pekar på att bron anlades i början av
1300-talet. Det innebär dock inte med nödvändighet, som
jag ser det, att den tidigare stormannagården låg där eller
att den flyttades dit vid denna tid. Något har anlagts tidigt
1300-tal men vi vet inte vad.
Att en flytt av huvudgården har skett ut till Loholmen
kan vi vara tämligen säkra på, men inte när den skedde.

Ett namn kan säga så mycket
Ser vi till namnet Loo så är det ett fornnordiskt ord som
ges lite olika betydelse beroende på till vilken bok eller
källa man går. Här tre olika:
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1. ”lund, löväng, ängsmark (i synnerhet vid vatten)”
2. ”lågt liggande äng, lund, buskage, äng, öppen plats,
glänta”
3. ”sank äng, vid vatten liggande äng, låg strand nedanför
en höjd”

Gemensamt för alla tre är att betydelsen inte tyder på att
ursprunget till Loo står att finna på en holme. Stormannagården måste ursprungligen ha funnits på annan plats.
Långt efter sin död kallades Katarina Birgersdotter
”Katerina de Loo” (Katerina av/från Loo). Om hennes
gård hade varit Loholm bör hon ha kallats ”Katerina de
Loholm”.
Rimligt är att Katarinas sätesgård ursprungligen låg på
den plats i Loo där det enligt muntligt traderade uppgifter
lär ha funnits en medeltida kyrka, där Loo By och Nedre
Loo låg och där herrgården senare byggdes (idag Storegården, Gunnagården, Nedergården).
När Ebba Eriksdotter (Vasa), gift med Erik Abrahamsson
Leijonhufvud, skrev namnet Loholm i sin jordebok på
1530-talet, skrevs det i två ord och med två o:n: ”Loo
holm”. Det vill säga Loos holme. Det tyder på att borgnamnet Loholm ännu inte var helt självklart. De två orden
hade ännu inte flutit samman till ett.
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På samma sätt som forskare på nationell nivå har trott att
Loo och Loholm varit en tidigare benämning för Gräfsnäs, så har vi i trakten alltid trott att Loholm varit platsen
för alltings ursprung. Det är nog så att när det finns något
mäktigt och stort så är det lätt att också förlägga
ursprunget där. Ett storslaget förflutet påverkar lätt
sinnena, både på nationell, regional/lokal nivå.
Namn ger nycklar till historien. Ofta ger vi våra barn ett
namn som har anknytning bakåt. För länge sedan var det
kutym. Via namnet behölls kontakten med det som föregått. Via namnet gavs kontinuitet: släkten följa, släktens
gång. Namnet förenade, band samman, bar det gamla in i
framtiden. Så inte bara personnamn, så ock ortnamn.
Gårdsnamnen i Loo, som varit i bruk ända sedan
1500/1600-talen, och bynamnet Loo, var på väg ut i
början av 2000-talet i samband med de nya så kallade
belägenhetsadresserna. Tack och lov blev det inte så.
Loo-borna satte ner foten.
Ortnamnet Loo, som varit i fokus här, är ett hävdvunnet
namn med god design som bär kulturhistorien med sig
och för den in i framtiden. Ett namn väl värt att värna,
inklusive dess stavning.
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Sammandrag: Loo genom tiderna
Loo var under 1300-talet sätesgård för den Heliga
Birgittas syster, Katarina Birgersdotter, i tidiga handlingar omnämnd som ”Katerina de Loo”. De två systrarna
Katarina och Birgitta tillhörde den tidens toppskikt, på
fädernet det uppländska högfrälset, på mödernet det
östgötska. År 1316 gifte de två systrarna sig med två
bröder, Magnus och Ulf Gudmarsson, söner till Gudmar
Magnusson, lagman av Västergötland – i bygden känd
som sagans Greve Gomer och förste kände innehavaren
av Loholm, den sägenomspunna borgen i sjön Anten.
Sannolikt var Loo Magnus’ morgongåva till Katarina.
Som brukligt var bland den tidens högheter ägde
Katarina och Magnus flera gårdar. Loo var inte den enda.
Men i och med att Katarina, efter sin död, står omnämnd
som ”Katerina de Loo” bör i varje fall hon ha varit i Loo
en del. Efter 1352 finns hon och maken i Varnhem. Två
år efter digerdödens värsta härjningar upptogs de i
Varnhems klosters underhåll.
Loholmsborgen har genom dendrokronologiska undersökningar av bevarat trä från brofundamenten tidfästs till
början av 1300-talet. Allmänt gäller att det då blev allt
vanligare bland högfrälset att anlägga befästa sätesgårdar
(borgar) på ställen som låg mer eller mindre avskilt i
förhållande till den odlade bygden, på väl valda ställen:
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på holmar, smala näs eller branta klippor. I äldre tid låg
stormännens huvudgård vanligtvis mitt i den odlade
bygden, nära åkrarna. Så säkerligen ock i Loo. Någon
gång har en sätesgårdsflytt skett ut till Loholmen.
Den ursprungliga Loo-gården har förmodligen legat vid
den plats där Loo By och Nedre Loo senare växte fram
och där det enligt muntligt traderade uppgifter skall ha
funnits en medeltida kyrka (på nuvarande Loo Storegårds
mark). Allmänt gäller att kyrkobyggandet i Västergötland
var intensivt på 1100-talet; många små sockenkyrkor kom
då till.
Genom århundradena ägdes Loo-jorden, så vitt vi vet,
av stormän/adel. På 1500-talet låg marken under ätten
Leijonhufvud på Loholm/Gräfsnäs. Jorden brukades av
landbor (ung. motsvarande arrendatorer).
På 1700-talet bodde ett tjugotal ”arrendatorer” med sina
familjer i Loo By och Nedre Loo. Runt 1780 avhystes
samtliga. De fick ge sig av och söka utkomst på annat
håll. Markägarna på Gräfsnäs slott hade bestämt att plats
skulle ges åt ett nytt storstilat herrgårdsbygge, Stora Lo,
med mangårdshus, inspektorsbostad, stor ladugård,
spannmålsbyggnad, bränneri med mera. Redan efter ett
drygt halvsekel (ca 1840) upplöstes herrgården.
Grevinnan Carolina Gripenstedt, född Posse sålde ut hela
egendomen: fyra mantal Stora Loo jämte underlydande,
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kringliggande hemman. (I lagfarterna med stavningen
”Stora Loo”.)
Bönder från mer eller mindre näraliggande trakter kom
och köpte mark. Jorden som i långliga tider tillhört adeln
blev bondeägd. Av Stora Loo-marken blev det ett femtontal nya, fria bondgårdar (nuvarande Loo Storegård, Loo
Gunnagård och Loo Nedergård). Under 1800-talets första
hälft ägde samma djupgående strukturomvandling rum i
hela Loo-området.
Den materiella grunden för frälsets makt hade varit
jord. Nu gick både jorden och makten till de självägande
bönderna på Stora Loo, Lilla Loo, Sjötorp, Holmängen,
Lerbäcken, Ruus, Mölnemad, Sävekärr, Snurrebo, Hästhagen, Nygård, Frishulan, Lommerhall, Tvärslätt, Slättebacken, Östäng, Trålanda, Flaskhall och Björnås. 1852
var alla gårdar bondeägda.
Familjejordbrukens tid kom. Under ett drygt sekel var
det ett myller av liv på varje enskild gård; jorden var
huvudsaklig inkomstkälla. I byn fanns också verksamheter som kvarn, såg, garveri, tegelbruk, mejeri,
skrädderi, lanthandel med mera jämte ett stort antal
föreningar av olika slag. Idag är förhållandena ändrade
men de gamla gårdsnamnen som varit i bruk i århundraden – och bynamnet – lever och brukas dagligdags.
Kontakten bakåt finns med i det nya och in i framtiden.
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