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ELÄNDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG

PROVISORISKT

FÖRORD

Det nu föreliggande första häftet av Band II kommer att följas av ytterli
gare två (ev. tre). Där komma att behandlas dels bebyggelsenamnen och andra
officiella namn på återstoden av stadens nuvarande område, dels naturnamnen
och därmed jämställda namn på hela stadsområdet. Bebyggelsenamn som till
kommit efter omkr. 1850 beaktas i regel icke.
Med det sista häftet kommer, utom en kort inledning och register av skilda
slag, att följa en k a r t a , på vilken de ur iokalhistorisk synpunkt mera intres
santa namnen äro inprickade. Hänvisningar (av typen Aa2) till denna karta
återfinnas redan i detta häfte.
Vid behandlingen av stadsområdet ha de namn utmärkts med större fetstil,
som beteckna orter av större betydelse i stadens historia, såsom landerier, stads
delar m. m. — Ett -f framför ett namn anger att detta ännu är i bruk.
I övrigt gäller beträffande materialets bearbetning i huvudsak detsamma som
sagts i Förordet till Band I.
Göteborg i november 1925.
Hjalmar Lindroth.

Källförkortningar.
A = Karta el. lantmäterihandling rör. Stock
holms el. Uppsala län i Generallantmäteriarkivet i Stockholm. Den närmast
följande siffran anger kartbokens nummer.
Adress.-kal. = Adress-kalender öfver Carl J o 
hans församling år 1852.
Ant. Bih. = Anteckningar u r . . . Cederbourgs
Beskrifning . . . jämte Biliang. 1864.
Avk.-l = Avkortningslängd.
Bdl = Bergendahl Partilie krönika. 1920.
Berg Ant. = W . Berg Genealogiska anteck
ningar om Göteborgssläkter (2 serier, den
ena fol., den andra 4:o; ms i Göteborgs
stadsbibliotek).
Berg Sami. = W . Berg Samlingar till Göte
borgs historia. 1-4. 1882-91.
Berg Teat. = W . Berg Anteckningar om Göte
borgs äldre teatrar 1-3. 1896-1900.
Bidr. = Bidrag till kännedomen om Göte
borgs och Bohus läns fornminnen och
historia. 1-8. 1874-1913.
Boskapsl = Boskapslängd.
C = Karta el. lantmäterihandling rör. Älvs
borgs län i Generallantmäteriarkivet i
Stockholm. Den närmast följande siff
ran anger kartbokens nummer.
Cbg = Cederbourg En kort Beskrifning Öfwer . . . Götheborg. 1739.
Cederblad = Cederblad Göteborg. 1884.
Db = Dombok. I fråga om Gbgs stads om 
råde = D b f. Sävedal, då ej annat säges.
Db f. NL = Dombok för Nya Lödöse.
DN = Diplomatarium Norvegicum.
DSt = Danmarks Stednavne (Nr 1 1922).
Fbg = Fredberg Det gamla Göteborg. 1-3.
1919-1922 (-24).
Fornv. = Fornvännen. Stockholm 1906 ff.
Fröding Don. = Fröding Göteborgs donato
rer 1-3. 1911-16.
Fröding Env. = Fröding Berättelser ur Göte
borgs historia under envåldstiden. 1915.
Fröding Gustav, tiden = Fröding Berättel
ser ur Göteborgs historia under Gustavi
anska tiden. 1922.

Fröding Äldsta liist. = Fröding Berättelser ur
Göteborgs äldsta historia. 1908.
Fört. = Förteckning inhäftad sist i Husf.-l
över Mariebergs församling 1812-17 (i
Landsarkivet i Göteborg).
Fr = Fisclier Göteborgs landerier (Gbgs Jubileumspubl. X III).
G. I:s reg. = Konung Gustaf den förstes registratur (tr. 1861 ff.).
GBFT = Göteborgs och Bohus läns fornmin
nesförenings tidskrift.
Gbg (nr 1 osv.) = Karta el. lantmäterihand
ling rör. Göteborg på Lantmäterikontoret
i Göteborg.
Gbgs K R prot. = Göteborgs Kämnersrätts
protokoll (i Landsarkivet).
Gbgs stads räk. = Göteborgs stads räkenska
per (i Landsarkivet, fr. o. m. 1673 i K am 
mararkivet i Stockholm).
Gbgska Mag. = Götheborgska Magasinet (tid
ning från 1750- o. 1760-t.).
G HT = Göteborgs Handels- och SjöfartsTidning.
G jb = Generaljordebok.
GLex = Histor.-geogr. och statist, lex. (185970).
Grbg = Granberg Götheborgs historia. 1-2.
1814-15.
GS = Generalstabens karta i skalan 1:100000.
Hbgr = Hallberger Karta öfver Gbgs stads
landerier, med beskrivning. 1811 (i Stadsingenj örskontoret).
Hellquist Gatn. = Hellquist Göteborgs gatnamn (särtryck ur Göteborgs Aftonblad).
1911.
Hellquist Sjön. = Hellquist Studier öfver
de svenska sjönamnen ( = SvL X X ).
1903-06.
Hist. handl. = Historiska handlingar (tr. 1861
ff.).
HJordrSkattl = Handlingar rör. jordrannsakning och skatteläggning (i Landsarkivet
i Göteborg).
HKrAllm = Handlingar rör. kronoaipnän-

ningar i Sävedals hd (i Landsarkivet i
Göteborg, avskr. av oj kända orig.).
H Laxf = Handlingar rör. laxfisket i Sävedals
hd (i Landsarkivet i Göteborg).
HSH = Handlingar rör. Skandinaviens histo
ria (Bd 29, tr. 1848).
HSkogsr = Handlingar rör. slcogsrannsakning
(i Landsarkivet i Göteborg).
Husf.-l = Husförliörslängd.
Hv. N. = Hvad Nytt? Hvad Nytt? (tidning).
Hårleman Piper = Hårleman Til Kongl. Maj:ts
lxögtbetrodde m an,. . . Carl Fredrik Pipor.
1751.
H Ä K = Handlingar rör. Älvsborgs kungsla
dugård (i Landsarkivet i Göteborg).
Härr. (nr 1 osv.) = Karta el. lantmäterihandling rör. Härryda sn på Lantmäterikontoret i Göteborg.
Ink. liandl. t. Rådet = Inkomna handlingar
till Rådet (i Landsarkivet i Göteborg).
Jb = Jordebok.
Jb f. Säv. = Jordebok för Sävedals hd 1638
(i Landsarkivet i Göteborg, Stadens räk.,
Drätselkammarens arkiv).
JN- = Biskop Jens Nilssons Visitatsboger
1574-1597 (nedskrivna av biskopens famulus Oluf Borgesson). Kristiania 1885.
Jordr.-prot. = J ordrannsakningsprotokoll (i
Landsarkivet i Göteborg).
Kalén = Kalén Ordbok över Fageredsmålet.
1923.
lvb = Kyrkobok.
K K n = Kiettel Klasson Geometrisk Affritningh vppå Elffzborgz Ladegårdhs ägor.
1655. I Generallantmäteriarkivet, repro
ducerad Bidr. 7, 320-21 och Lbg 224.
Kon.-TI = Konungstiondelängd.
Krigsark. = Karta i Krigsarkivet i Stockholm.
La. (nr 1 osv.) = Karta el. lantmäterihandling
rör. Landvetters sn på Lantmäterikontoret i Göteborg.
L. Böcker = Laur. Böcker Brev till Olof
Rudbeck 1692 (blott bevarat i avskr.); jfr
GBFT 1921, s. 29 ff.
L 35 = Handskriften L 35 i Uppsala univer
sitetsbibliotek (trol. samtida avskr. av
ett gränsläggningsdokument av 1624).
Lbg = C. Lagerberg och O. Thulin Göteborg
under 300 år. 1923. (1. uppl., under an
nan titel, betecknas Lbg1).

Lbg Gbgare = M. Lagerberg Göteborgare. 1-2.
1913-14.
Lgn = Liunggren Karta öfver Staden Göthe
borg. 1855.
Lindberg = Lindberg Skeemålets ljudlära
(ordlista s. 3 ff.). 1906.
Lundgren-Brate = Lundgren Personnamn
från medeltiden ( = SvL X . 6). 18921915; s. 167-322 utg. av Brate.
Lunds ärkest. urlc. = Lunds ärkestifts urkundsbok, utg. av L Weibull.
1900 ff.
Ml = Mantalslängd.
NG = Norske Gaardnavne. 1897 ff.
Nilén = Nilén Ordbok öfver allmogemålet i
Sörbygden. 1879.
NLT = Nya Lödöse Tänkeböckor 1586-1621
(Gbgs Jubileumspubl. VI).
No. regnsk. o. jb = [Norske] Rognskaber og
Jordeboger fra det 16de Aarhundrede.
1887 ff.
NoB = Namn och Bygd. 1913 ff.
Palmsk. = Handskr. i Palmsköldska handskriftssaml. i Uppsala Universitetsbiblio
tek.
Part. (nr 1 osv.) = Karta eller lantmäterihandling rör. Partille sn på Lantmäterikontoret i Göteborg.
Pz = [Prytz] Kronologiska anteckningar rör.
Göteborg. 2. uppl. 1898.
R B = Rede Bog (Biskop Bysteins jordebok);
tr. 1879.
Rietz = Rietz Svenskt Dialekt-Lexikon.
R jb = Riksjordebok.
R q t = [Rydquist] Histor.-statist, beskrifning
öfver Göteborg. 1860.
Räk. — Räkenskaper för Gbgs stad (på Lands
arkivet) .
S = Karta el. lantmäterihandling rör. Göte
borgs och Bohus län i Generallantmä
teriarkivet i Stockholm. Den närmast
följande siffran anger kartbokens num
mer.
SAOB = Svenska Akademiens ordbok.
SD = Svenskt Diplomatarium.
SIOD = Skrifter utgivna av Institutet för
ortnamns- och dialektforskning vid Göte
borgs Högskola. 1918 f f ^
Skjb = Skara stifts kyrkliga jordebok av år
1540 (Bilaga till Västergötlands forn
minnesförenings tidskrift 1899).

SNF = Studier i nordisk filologi. Helsingfors
1910 ff.
SOV = Sverges ortnamn, Värmlands län.
SOÄ = Sverges ortnamn, Älvsborgs län.
SRP — Svenska Riks-arohivets pergamentsbref 1-3 (tr. 1806-1872).
Stadsing, (nr 1 osv.) = Karta på Stadsingenjörskontoret i Göteborg.
Stm = Stenström Örgryte genom tiderna.
1-2.

1920-24.

Styffe Un.3 = Styffe Skandinavien under uni
onstiden. 3. uppl. 1911.
Sundén Allmogelifvet = Sundén Allmogelifvet
i en västgötasoeken under 1800-talet.
1903.
SvL = Svenska Landsmålen (1878 ff ).
Tax.-l = Taxeringslängd.
TI = Tiondelängd.
Torp — Torp Nynorsk etym. ordb. K risti
ania 1915-19.
Uppb.-bok = Uppbördsbok el. Räkenskap (i
Landsarkivet i Göteborg).
V = Karta el. lantmäterihandling rör. H al
lands län i Generallantmäteriarkivet i
Stockholm. Den närmast följande siff
ran anger kartbokens nummer.

Vendell = Vendel! Ordbok över de östsvenska
dialekterna. Helsingfors 1904.
V F T = Västergötlands fornminnesförenings
tidskrift.
Vgl = Västgötalagen.
Vgtl. liandl. = Västergötlands handlingar (i
Kammararkivet i Stockholm).
V kjb = Vadstena klosters jordebok (tr. i
Historiska handlingar Bd 16, 1897).
Werming = Werming Belägenheten omkring
Göteborg (karta). 1809.
W gn = Wieselgren. Ur Göteborgs häfder. 1878.
Åd = Åstrand Geometrisk karta öfver Göte
borgs stads ägor utom fästningsverken
(i Stadsingenjörslcontoret, med beskriv
ning). 1801.
1 Åm = Åkerblom I Göteborg för omkr. 100
år sedan. 1898.
2 Åm = Åkerblom Tidsbilder från Göteborg
på 1820-talet. 1899.
Ä. rit. geogr. chart. = Äldre ritade geogra
fiska kartor i Generallantmäteriarkivet
i Stockholm.
Ä. Vgl = Äldre Västgötalagen.
1850 = Beskrivningen (av 1850) till Kartan
Stadsing. nr 69-70. Kartan själv är
från 1&46-50.

Övriga starkare förkortningar och särskilda tecken.
acc. = accent.
anf. st. = anförda ställe.
ang. = angående,
avi. = avledning,
bebygg.-n. = bebyggelsenamn.
bet. = betydelse.
cit. st. = citerade ställe.
da. = dansk(a).
dr smt = daler silvermynt.
f. = femininum.
f. leden = förra leden.
fhty. = fornhögtysk(a).
fno. = fornnorsk(a).
fr. = frälse.
fsv. = fornsvensk(a).
fvnord. = fornvästnordisk(a), d. v. s. fornisländska jämte fornnorska.
gg(r) = gång(er).

hd = härad.
K A = Kammararkivet i Stockholm,
kr. = krono.
ky. = kyrko.
LA = Landsarkivet i Göteborg,
lty. = lågtysk(a).
M == sammanfattande beteckning för Mast
hugget och Majorna, varvid till området
räknas allt som förr lydde under Kungs
ladugård.
m. = maskulinum.
mk = mark.
mlty. = medellågtysk(a).
mtl = mantal.
n. = namn (blott i vissa sammansättningar:
bebygg.-n., mansn., naturn., ortn. m. fl.).
Eljest = neutrum el. norra,
naturn. ----- naturnamn.

no. = norsk(a).
nsv. = nysvensk (a),
nr = nummer,
ortn. = ortnamn,
osv. ,= o. s. v.
pl. = pluralis.
R A = Riksarkivet i Stockholm.
rsp. = riksspråk, riksspråket(s).
s. = 'sidan; södra.
s. leden = senare leden.
sg. = singularis.
sk. = skatte.
sn = socken.
ss. = såsom.
sv. = svensk(a).
ty. = tysk (a).
v. = västra.
vgt. = västgötsk(a).

y. = yngre,
ä. = äldre,
ö = östra.
| sättes framför serien av j o r d e b o k s f o r m e r ur Kammararkivet. ( F ö r e
detta streck stå former som äro äldre än
de vanliga jordeböckernas tid.)
|| sättes före namnformer som hämtats ur
d i v e r s e k ä l l o r efter 1540.
ess sättes före utredningen av namnets upp
komst och betydelse.
betecknar att namnet ännu nyttjas.
* betecknar konstruerad (ej direkt uppvisad)
språkform.
Kursiv typ i namnform som i övrigt är skri
ven med vanlig antikva betyder upplöst
förkortning: t. ex. Dufjae-Tiärn.

-f

BebyggeSseoamn samt andra namn som
ha eller ha haft officiell giltighet.
Å.

Stadsområdet före införlivningen av 1883.

I. Namn av i naturlig inhemsk namngävnäng förekommande

*

ortnamnstyper.

Här medtagas även s. k. uppkallelsenamn försåvitt de ej ha en för svensk
namngivning helt främmande form. — Gränsen mot avd. II kan ej alltid dragas
skarpt. — Namn utan upplysning om bebyggelsens art beteckna i allmänhet
smärre bebyggelser, lägenheter, avsöndringar, äldre torp o. d. I de fall där ett
äldre officiellt namn ej betecknar bebyggelse, anges detta ej med full konsekvens.
Agnesgården; läget ovisst, möjl. ej inom staden. — Agnisgårdh 1619 NLT
529, Agnisgården 1619 Db f. NL bl. 1, 1644 Ml, -gård 1637 Ml, Agnysgården 1651
Räk., Agnijs- 1652 Räk. co Om spridningen av kvinnon. Agnes i Sverige i ä. tid
se Grape Stud. öv. de i fsv. inlån, personn. 2,24 ff.
Albertshagen, se under H a g a .
LAlbostaden Cei; bebyggt område, namnet ej officiellt; jfr Albogatan. ■— 1872
Lbg 203. co Albo betyder ’person från Ale hd’. De första bebyggarna lära ha
varit snickare från Ale (se t. ex. Hellquist Gatn. 17). Redan omkr. 1700 voro
alborna kända för skicklighet i husbygge och snickeri (Berg Sami. 1,111).
LAlekärr Egi. — Ahlekjerr 1840 Ml, Ahlkärr 1855 Lgn.
d.ålelyckan E gI. -— 1752-53 R qt 62 (i referat av ä. handling), Ahlelyckan 1782
S73 fol 32, Alelyckan 1855 Lgn (först här bebygg.-n.).1) co S. leden är lycka ’inhäg
nat gärde’ .
Först 1752-53 tilldömdes marken staden; förut räknades den till Lärje.

Anderstorp Eg2; förr även kallat L i d . — 1840 Ml, 1855 Lgn. eo Trol. efter
torparen Anders Christiansson (1840).
Annebacken M. —- 1836 H ÄK 2,183, 1850.
Anneberg Ce2; bebyggt område, jfr N i l s s o n s b e r g bland Naturn. —
Annseberg 1774-81 Husf.-l, 1840 Ml. eo År 1774 bodde på A. ännu blott arbets
folk; enviss Ahlberg hade en hustru vid namn Anna; möjl. bar platsen upp
kallats efter henne.
Om områdets historia se Fbg 3,12, 248, 261. Ar 1874 beslöts områdets reglering och
upplåtelse till villatomter (Stadsfullm. handl. nr 14 och Bih. s. 14).
*) I Ml 1855 förekommer namnet icke, men väl ett Ahlelund, som tycks kunna åsyfta sam
ma ort. Förväxling med Alehmd i Örgryte ?
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-fA n n e d a l Ce3; nu stadsdel och församling. — Anne Dahl 1786 Ml, Annedahl
1819 H Ä K 1,121. oo Namnet kunde vara bildat som en blott motsättning till
föreg. (jfr Fbg 1,582). Dock bör märkas att hustrun till den nedan nämnde Swebilius hette Anna (Bouppt.).
Å r 1786 innehades A. av en handelsman Hans Swebilius (t 1791, Bouppt.). År 1819 ar
renderades det av handelsbokhållaren J. A. Almroth, 1836 av krögaren G. Bonilla (H Ä K 2,177),
en inflyttad spanjor (se Fbg 1,582), året därpå av handl. C. H. Hasselblad (H Ä K 1,121). År
1850 pågick rättegång om huruvida A. rättel. tillhörde Kungsladugården, dit det förut räk
nats, el. Krokslätt Nordgården. Den senare uppfattningen segrade; därför medföljde A. icke
vid den stora införlivningen av år 1868, utan kom först genom samma år beslutat särskilt
köp, och efter kungl. brev av 3/ n 1870, att tillhöra staden fr. o. m. 1872 (Stadsfullm. handl.
1872, nr 30).

Antoni Knips hage, se K n i p s h a g e n .
Apelnäs M. — Apelnäs 1786 Ml, Apel(s)näs 1836 H Ä K 2, 152, 174, A pel-1850. co
Säkerl. efter innehavaren: år 1786 bodde där änkan efter en Apelgren.
Arrenderades 1836 av kontrollör P. J. v. Bergen.

Backen. 1. 1813 Ml.1) 2. M. — 1786 Ml, 1850.
+ B a g a r e g å r d e n D gi; landeri, nu stadsdel. — Bakaregården 1747 Stadsing. 61 fol 91, 1765 Gbgska Nyh. s. 183-1811 Hbgr, Bakare- 1773 Hv. N. nr 33-34,
1855 Ml, Bagar- 1855 Lgn. co Den ifrågavarande bagaren torde, enl. meddel. av
E. Långström, vara den bagare Jochim Sehönfelt som år 1650 fått landeriet åt
sig upplåtet på arrende (Ink. handl. t. Rådet 1670-72). Namnet B. nämnes
dock ännu ej i J. N. Aschens, en ägare till landeriet, bouppt. av 1734, men an
träffas 1747 (se ovan).
Förhållandet med avs. på innebörden mellan namnen B. och Härianda är i ä. tid rätt god
tyckligt och växlande; se under H ä r i a n d a nedan. I varje fall omfattade B. till en början,
utan eget (officiellt) namn, en del av H:s gamla område. Med avs. på landeriets historia jfr Cbg
123, R qt 65, Cederblad 236, 1 Åm 47, 62, Pz 185, Fröding Env. 35, Fr 83, 101 ff.2), Fbg 3,461 ff.

Banehagen M; lever kvar i Baneliagsgatan. — 1789 H Ä K 1,13, 1850. co Efter
en repslagaröawa (jfr Bidr. 2,426).
B. arrenderades från 1805 på 30 år av bolaget Santesson & C:o för dess repslageri
(H Ä K 1,85); år 1837 stå kommerserådet B. H. Santesson (en av stadens mest kända män)
och grosshandl. A. M. Prytz ss. avträdande arrendatorer (Därs. 107). Enl. kungl. brev av 1836
skulle landshövdingen, i brist på lämpligt arrendeanbud, få fritt disponera B. under sin livstid
(Därs. 2,157).

Banängshörnet M. — 1812 Husf.-l, 1836 H ÄK 2,181. co Om Banängen se
Naturn.
Berget. 1. 1813 Ml, 1840 Ml (nämnes mellan Smedjetorpet och Gatan). 2. B.,
V. och Ö„ M. — 1786 Ml, 1850.
Berghäll M. — 1836 H Ä K 2,182, 1850.
Bergsklyftan M; nu kvartersnamn. -— 1786 Ml, 1850.
Bergslätt M. — Bergslett 1814-16 Husf.-l, 1850.
1) Nämnes här mellan Svenstorpet å ena sidan, Björkåsen, Liseberg osv. å den andra.
2) Uppgiften hos Fr att Paul Jiirgenson, en av B:s tidigaste ägare, dog 1696, måsto vara
oriktig. Hans hustru omtalas som änka redan 1694 (Db bl. 7).
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Björke(s)dal M. — Biörckes dal o. d. 1786 Ml, 1836 H ÄK 2,151, Björke- 1850.
co Sannol. givet efter namnet på innehavaren 1786, en timmerman A. Biörck;
hemmansnamnet Björkesdal i Härryda (Bd 1,6) kan därjämte ha övat inflytande;
jfr även Björkedal i Askims sn.
Björkåsen. — Björckåsen 1813 Ml.1)
Björneborg M. — 1814-16 Husf.-l, 1850. eo Väl efter staden Björneborg i Finland.
B jÖ r n e k ä r r ; landeriområde.1
2) — Björnkärr 1624-36 Almquist hos Fr 9
(ej diplomatariskt), Biörnne kiärrer (!) 1629 Db, Biörnnekier 1644-45 Bidr.
1,102 (kontr. efter orig.), Biörnekier 1652 Räk., Biömkiar(!) 1692 Räk. co Namnet
vittnar om förekomst av björn i dessa trakter.
Bleket M.3) -— 1812 Husf.-l, 1850. co ’Platsen där man bleker lin el. lärft.’
Blomsberg M. —- 1812 Husf.-l, 1836 H Ä K 2, 180. eo Väl avsiktligt tillskapat
namn. Möjl. har en innehavare (dock ej den av 1812) hetat Blom el. Blomberg; jfr
under G r i m s b e r g .
Blåsut M Cd42; y. namn på S j u s t j ä r n a n (jfr s. 54), nu kvartersnamn. —
1850. co Vanligt namn på ställe som är utsatt för blåst, egentl. en s. k. imperativisk bildning; jfr Hjelmqvist Imper. substantivbildn. 78. Liknande namn Bd I,
52, 113, 119, 252.

+ Blåsås Fhi. — 1811 Hbgr, 1855 Lgn. co ’Åsen där det blåser’ .
Bokedalen M B di?4) — Bokedal 1809 Werming; jfr Pz 104.
Å r 1820 öppnades värdshus på B. av en S. Graffman (Pz 104).

Brackeforget M; folkligt namn på Timmermansplatsen. co F. leden innehåller
Bracka bråka, d. v. s. Baracken, benämning på det här belägna fattighuset (även
som på andra i staden befintliga).
B r a n (d )td a la Cefi; landeri. — 1811 Hbgr, 1855 Lgn, Brantz-dahla 1829
Stadsing. nr 51. co Det synes rimligt att namnet kan vara givet av och efter nå
gon Brandt. Bland kända personer med detta namn i Göteborg har dock ingeru
synts kunna ifrågakomma.
År 1811 innehades B. av bagaren Anders Boman. År 1845 (Ml) var B. delat på flera
händer; bland ägarna voro grossh. J. A. Westerberg, hökaren J. Bergman och hemmans
ägaren H. Andersson.
1) Namnes här mellan Svenstorpet oeh Backen å ena sidan, Liseberg å den andra.
2) Enl. den nedan cit. handl. av 1629 klagar »Manns i V thby» på en person som »skall
liafua stullit någit h öö» på B. Och 1644-45 (se i texten) namnes B. mellan Kvibergs äng
och Sävenäs.
3) Det Bleket som 1653 Ml nämnes som gård på stadens landeri och (det väl identiska)
som 1759-65 Ml nämnes på Gamlestadens mark, befinner sig knappast på här förevarande om
råde; jfr under B ö i Örgryte.
4) Det synes något ovisst huruvida namnet åsyftar samma ort som den som i ä. handlingar
rör. gränsen mellan Askims och Sävedals härader (alltifrån 1593) skrives än Bockedahl, än Backedahl, Bäckedahl o. d., varvid även tvist just om själva namnformen förekom; se Db 1754,
bl. 71, H Ä K 2,31, 1 00, 111, 112. År 1754 gjordes gällande, att det omstridda namnet samman
hängde med Bokekullarna (Bocke-); se Naturn.
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Bratteberg M Cdl2. — 1786 Ml, 1850. m Västsv. bratt, adj. ’brant’ .
Stället arrenderades åtm. 1814-36 av en segelsömmare Hedin.

Brinken M. — 1812 Husf.-l, 1850.
Bromansstrand M. — 1786 Ml, 1850. oo 1786 bodde på lägenheten en tunnbindargesäll Broman. Stället låg nära älvstranden, dock åtm. 1850 med vägen
emellan.
Burgården. 1.+ CflO; landeri, lever kvar i Bur gårdsgatan. — Buregårdhen
1678 Db bl. 25, Bur(e)gården 1739 Cbg 139, Bur- 1765 Gbgska Nyh. s. 192-1897
Pz 144, Buregård 1782 Lbg 9. Kallades tidigare Johan de Buurs land o. d. (t. ex.
1644 Bidr. 1,102) el. Burens-Land (enl. Cbg 139).4) tn Marken arrenderades först
av Johan {Jan) de Buur, en av de i samband med stadens anläggning inflyttade
holländarna.
Som årtal för de Buurs tillträde till landeriet brukar uppges 1638 (Cbg 139 m. fl.; jfr Fr 137).
Dook var det rimligtvis samma mark som de B. arrenderade redan 1625 (Fröding Äldsta Iiist.
56). Enl. en historik i Gbgs Alleh. 1774, nr 32, s. 3 omnämnes J. de B:s »lägenhet» 1634. Om
B:s senare historia se utom redan eit. st. Gbgs Alleh. 1774, nr 85, s. 4, R q t 65, Berg Sami. 1,1 o D,
Lbg 9, 19, 171, Lbg Gbgare 2,31, Fröding Äldsta hist. 165 och Don. 3,92 ff., Fr 137 ff., Fbg 3,426
ff. Härtill må följ. fogas: År 1651, då de B. redan synes vara avliden, arrenderades landeriet
av burggreve Daniel Lange (Räk.). År 1813-1840 Ml skiljes på B. nr 1, 2 ooh 3, och sistnämnda
år voro ägarna resp. grosshandl. A. G. Levgren (jfr under K a t r i n e 1 u n d), handelsm. E.
Colliander och bryggare S. A. Swensson. I senare tid har man skilt på N . och S. Burgården,
varvid det senare återfinnes på platsen för U l v s t o r p (se nedan).*2) — Som tingsplats
nämnes B. 1678 (Db bl. 25).

2. M34
); annat namn på U s e l h e t e n (jfr s. 54). -—- 1813 Husf.-l., 1850.
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Säkert »uppkallelse» efter nr 1.
Bång(e)gården; läget ovisst, ej fullt säkert inom staden.4) — 1710 Berg
Sami. 2,245, 1713 Därs. s. 267, 1716 Därs. s. 288. co P. leden är ett familjenamn
(egentl. personligt binamn) Bånge, som är väl styrkt från orten; se Berg Sami.
1 Reg., NLT Reg.
Bäcken M; jfr F o r s t ä c k e n och V ä t t e r s b ä c k . -— 1850.
Bödelslyckan, se L y c k a n .
Chapmanslyckan, = följ. — Chapmans Lycka 1800 Ml, ChapmansLyckan
1812 Husf.-l.5)
Chapmans äng; annat namn på M a j 1 y c k a n; jfr M e 1 i n s ä n g . — Chap
mans Äng 1850. cn Trol. efter den kapten Charles Chapman, som omnämnes under
K 1 a s ä n g e n. Se för övrigt under M a j l y c k a n .
*) Hur föga fast i formen namnet var vid mitten av 1600-t., visas t. ex. av Räk. 1651:
»Det landh som Johan de buur i Nylösze tillf örene brukte. »
a) Då Lgn 1855 skiljer på St. och L. Burgården, är detta så mycket mindre att bygga på
som det är den ä l d s t a (norra) landeribyggnadstomten som betecknas med det s e n a r e
namnet.
3) Låg i 6:te roten.
4) Knappast avses Bånggården i Åsle sn, Skaraborgs län.
5) 1836 H Ä K 2,150 träffas formen Goopmans Lycka. Den synes bero på oriktig anslut
ning till Coopmansgatan (Koopmans-).
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Dalen. 1. Kanske = K o r t e d a l a . — Dahlen 1813 Ml, nämnt mellan Ga
tan och »Kåhlgårds Bäcken» å ena sidan, Blåsås å den andra. 2. M Bd2. — Dah
len 1836 H Ä K 1,72, Dalen 1855 Lgn.
Nr 2 arrenderades 1836-37 av varvsägaren A. Landgren (anf. st.).

Dammen M. — 1836 H ÄK 2,149, 182, 1850. oo Vid en damm, d. v. s. en (konst
gjord) uppdämd vattensamling, nära det gamla slottet.1)
Med avs. på lägenhetens historia se Bidr. 7,327.

Dammet, se D ä m m e t ,
Dampen; folkligt namn på värdshus. 1. Vid Södra vägen. — Stm 1,127, 133.
2. I Haga. — Fbg 1,646. co Namnet ansluter sig väl till det från vissa dial,
kända damp ’imma, ånga, dunst’ (seSAOB). Ett mot ty. dampfen ’leva i sus och
dus’ svarande dampa är icke uppvisat i sv., se SAOB under d ä m p n i n g .
Lidén jämför även värml. gå på dompen ’gå på nattlig kurtis’ (Gustaf Eroding,
Rietz 00 a).
Danneborg M. -— 1786 Ml, 1836 H ÄK 2,179, 1850.*
2) co Avsiktligt tillskapat,
kanske i anslutning till danneman, möjl. ock till dannebrog. Skulle namnet vara av
sevärt ä. än 1786 (jfr s. 56), vore det tänkbart att någon tidigare innehavare med
namnet Bannberg föranlett det.3)
År 1786 innehades D. av löjtnant M. Bonander, 1836 av kapten J. M. Kjellberg och 1852
(Adress-kal.) av dennes arvingar. År 1840 betecknas D. som blott en »tomt», utan åbo. En
beskrivning av egendomen lämnas 1786 D b bl. 182.

Danska gästgivaregården Dg2, även kallad Danska värdshuset. — Danska
Gästgifwaregården o. d. 1800 Gbg nr 1, 1855 Lgn; jfr 1 Åm 62. oo Namnet torde
vara ä. än Danslca vägen (varom se Naturn. i Örgryte). En direkt anledning till
namnet är att söka däri, att värdshuset var »afsedt för norska och danska re
sande» (1763 Db bl. 53). Det kallades förr H e d b e r g (se där).
D. avbildas Fbg 3,464.

Djupedalen. 1. Giupedall 1587 NLT 22, Diupedall o. d. 1587 Därs. 35 m. fl.,
1620 Db f. NL bl. 1, Dype- 1592 NLT 267-1620 Därs. 545. Av NLT
framgår, att orten legat helt nära Nya Lödöse; se särsk- s. 547 samt uppgiften s.
513 (1604), att (en viss gård i) D. låg »nordan åhnn», varmed torde åsyftas Säveån
el. någon av de mindre bäckarna på dess n. sida.4) oo Kanske står namnet i mot
sats till Korta dalen (se K o r t e d a l a nedan), i vilket fall djup skulle åsyfta
utsträckning på längden; jfr Bd I, 340, inen se nu även Kalén Hall. gränsm. 83.
2. M; bebyggt område, -namnet kvarlever som kvartersnamn. — Fbg 1,506.
Djupet; läget ovisst. — Dypedt 1593 NLT 305, Diupet 1666 Db f. Gbg (konc.)
12 mars.
År 1593 namnes som åbo en »Jonn Baggie » (tillnamnet anger honom sannol. ss. norrman).
J) Dammen är ej synlig på kartan av 1846-1850, emedan hela slottsområdet där undantagits från kartläggningen. Jfr emellertid Bidr. 7,234, 322.
2) Namnformen Danneberg Fbg 1,378 är oriktig. Den träffas dock åtm. 1840 Ml.
3) A tt namnet skulle vara givet efter sjömanshusets ombudsman L. Dannberg (-j-1843),
ss. Fbg anf. st. uppger, är uteslutet genom dess ålder.
4) Därför kan utgivarens av NLT gissning, att Djupedal i Säve sn skulle avses, ej vara riktig.
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Djurgården M Cdi; under en tid namn på bebyggelse el. bebyggt område;
lever kvar särsk. i Djurgårdsgatan och -platsen. —■Diuregården 1655 Db, Djur
gården 1816? Fört. (annat namn på lägenheten J u n g f r u b u r e n , se s. 55),
1855 Lgn; jfr Gbgs turistför. årsskr. 1898, s. 104, Fbg 1,282. oo Ursprungi. en
till Älvsborgs slott hörande djurgård, d. v. s. djurpark.
Djurgårdsslätten M. — 1798 S 17 fol 98, 1850. oo Jfr föreg.
Djurslätt M. — 1788 Ml, 1850. oo Låg ett stycke V om Djurgården, var
med namnet torde sammanhänga.
Dusterud. — 1776 Db bl. 157: Vid referat av ä. handlingars upplysningar
om äganderätten till marken Västerhed (se detta namn) upplyses att Utbyborna
år 1667 i svar på vissa klagomål fått det beskedet, att på V. en sk.-gård legat,
som blivit utlagd till mulbete för Nya Lödöse och i ersättning för vilken jordä
garen fått en annan gård. Det förra hemmanet påstås ha hetat Dusterud. oo
F. leden torde vara böjningsform av det från dessa trakter väl bestyrkta dust
’stoft, damm’ . Jfr no. Dusterud, Dysterud m. fl. former NG 2,59. S. leden rud
är en växelform till ryd ’röjning’; den förekommer mest längre i N (Dal, Vrml.
osv.).
Dämmet M; även kallat Dammet. — Dammet 1786 Ml, 1836 H Ä K 2,149,
Dämmet 1850. oo Här åsyftas en fördämning i en bäck.
Efraimsberg M; annat namn på Den 19 augusti (se s. 56). — Ephraims Berg
1796 H Ä K 1,19. oo Efter nedannämnde Dahlins son i första giftet Johannes
Efraim (nämnd i moderns bouppt. 1789).
I slutet av 1700-t. ägdes E. (enl. cit. st.) av fru D. Dahlin, maka till handl. Samuel Dahlin.

+Ekedal(en) M Cd2.— Ekedahl 1836 H Ä K 2,181, Ekedahlen, Ekdalen 1850,
Ekedal 1855 Lgn.
År 1836 arrenderades stället av en
1,78,90.

»mamsell» Margret Ljungberg. Jfr i övrigt Fbg

Ekelund M Bd3; stattorp, y. namn p å L e r b r ä c k a n nr 2. — Lerbräcltan eller Ekelund 1850. oo Namnet är sannol. avsiktligt tillskapat för att skilja
orten från det närbelägna L e r b r ä c k a n n r l .
Eken M. — Eken 1786 Ml-1850, Eka 1792 Db bl. 59. oo Tydl. efter en ek
på platsen.
E k la n d s,. By. Lever kvar i Eklandagatan, -vägen. — Eklanda (by) 1528
G. I:s reg. 5,148, 1557 Därs. 27,62, Ekelanda o. d. 1529 Därs. 6,196, 307 m. fl.,
Eck- 1530-33 Hist. Handl. 11,106 |Eeklanda o. d. 1565-1619, Eke- 1585, Ek
landa 1600-1881 || Ijklannda, Iklannda 1608 Vgtl. handl. nr 19. oo g. leden
-landa har här den i v. Sverige i ortn. vanliga bet:n ’strandmark, mark vid vatten’;
här avses Mölndalsån och Göta älv. Formen på Ijk- torde nog vara en verklig uttalsform, men den har i så fall ej hört hemma på orten; om spridningen av uttalet
med i i ek se Swenning Samnord. sei 30 ff., Wigforss S. Hall. folkm. 96.
År 1529 fingo trenne jordägare i Eklanda by sina »gods» där utbytta mot jord på andra
orter, näml. Fru Agneta på Stola (i Strö sn, Kållands hd, Vgtl.), Joen småsven oeli Nils Ribbing (varmed torde åsyftas den N. R . som sedermera blev lagman i Älvsborgs län, Anrep 3,385);
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allt enl. G. I:s reg. 6,307 f.1) — Det var som bekant delvis på E. bys mark som Göteborg anlades.
Se härom liksom om byns äldre och senare öden t. ex. Cbg 93, R q t 21, Berg Sami. 1,13, 1 8 , Almquist Gbgs stads hist. Redan 1557 hade Gustaf Stenbock till konungen och kronan överlämnat
»två gårder i Örgryte soehn, benempde Eklanda, som är hans rette arffvegodz 1) (G. I:s reg.
27,62). År 1608 (VgtI. handl. nr 19) betecknas dessa båda kr.-hemman som »ödhelagde till
Gulbergh och Elfzborgz Slottz Engier». X jb 1565-åtm. 1777 är E., ehuru det ej betecknade
bebyggelse, upptaget som 2 hela kr.-hemman, åtm. efter 1811 som 2 mtl kr., delvis med tilläg
get »säteri». I Jb 1565-1567 kallas det ena hemmanet i E. Annangården, d. v. s. ’den andra
gården', vilket namn är givet från den »ena», säkerl. den äldre gårdens synpunkt.

Ekmanstorp Fh2. — 1855 Lgn. 00 Någon förbindelse med den bekanta
göteborgssläkten Ekman (jfr under K v ib e r g) torde här ej förefinnas, försåvitt
stället ej är detsamma som S v e n s t o r p (se där). Namnet upptages varken 1840
el. 1855 i Ml och var väl alltså åtm. då ej officiellt.
+Elva trappor M Cd25; värdshus, namnet ej officiellt; en stentrappa finns
där ännu. — Fbg 1,213, 214. 00 Elva trappsteg ledde ned från ett högre till ett lägre
beläget hus.
Eriksborg M. — Ericsborg 1812 Husf.-l.
Erikslund. 1. F gi. — 1840 Ml, 1855 Lgn. 2. M .— Cederblad 237, Fbg 1,530.
Nr 2 inlöstes av staden 1875-77 (Cederblad 237).

Eriksängen Dg5. — 1682 Krigsark. X V K 1.
Faktoriet M Cdl3; lever trol. kvar i Faktorivägen (intill 1883 Faktorigatan).
— Factoriet 1786 Ml, 1850. 00 Med ett faktori menades i orten enl. uppgift ’en
liten verkstad för tillverkning och försäljning av smärre rep, spinninrättning’ .
År 1836 arrenderades F. av Mariebergs fattigförsörjning.

Femkanten M; invid Klippan. — 1836 H ÄK 2,182, 1850. 00 Syftar på
områdets form; jfr Bd 1,46, 47, 278.1
2)
Med avs. på F:s historia se Bidr. 7,327.

Flygarns Haga, se under H a g a .
Forsbäcken M Cdl4. — Fossbecken 1814-16 Ml, Fors- 1850. 00 Vid den bäck
som från S rann ned till gamla Masthuggstorget; jfr B ä c k e n och V ä t t e r(s)b ä c k, som åsyfta samma bäck.3)
Fredriksborg M Cdl6. — 1836 H ÄK 2,182 (låg då öde), 1850 (dito).
Inlöstes till staden 1875-77 (Cederblad 237).

Fredriksdal. — Fredricsdahl 1840 Ml (nämnes mellan Olskroken och Oskarsdal).4) oo Innehades 1840 av plantageägaren Fredrik Landberg.
1) Detta ägobyte omnämnes av Berg Sami. 1,13 noten, där dock oriktigt talas om »Sven»
småsven. I samma arbetes Bil., s. 1, under året 1529, sägas precis samma personer ha ägt jord
i »Herlanda». Denna uppgift återfinnes ej i något av de arbeten som B. därsammastädes
betecknar som sina källor, försåvitt den ej skulle vara hämtad ur »stadens tänkeböcker».
Hurusomhelst torde den blott vara en förvanskning av den i texten återgivna uppgiften.
2) Fyrkanten har nyttjats som ej officiellt namn på ett område som sedan tagits i anspråk
för Stigbergskajen (Fbg 1,331, 336 ff., 371).
3) Fbg 1,67 förlägger bäcken Forsbäcken västerut vid IClippgatan och Frigången. Skulle
även här en bäck ha burit namnet?
4) Alltså kan det ej vara riktigt att med Fbg 3,526 helt likställa F. och Oskarsdal.
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Fredrikshamn M Cdl7; lever kvar som kvartersnamn. — Friedrichs Hamn
1786 Ml, Fredrikshamn 1850.1)
Tomten gick i ä. tid ända ned till älven.
År 1786 arrenderades F. av inspektören Alex. Schaij och 1836 (H Ä K 2, 17 0) av sjö
kaptenen E. Rundberg; jfr Fbg 1,214.

Fredrikslund M Cc4; lever kvar som kvartersnamn. — Fredrics Lund 1816
Husf.-l, 1850.
Arrenderades 1836 (H Ä K 2,182) av hökaren E. Hallbäck.

Fredås Cf2. — 1855 Lgn. oo
Iiedås.1
2)

Bildat i anslutning

till

det

närbelägna

Byggnader på F. stodo kvar ännu 1901 (Lbg1 169).

Friborg M. — 1836 H Ä K 2,182, 1850. co Bildat med den på orten i nyskapade
namn vanliga ändeisen -borg (se t. ex. E r i k s b o r g) i anslutning till den frigång
(se Naturn. under F r i g å n g e n ) som fanns därbredvid.
Fröjdenborg3) M. — Freudenborg 1786 Ml, Fredenborg (!) 1814-16 Husf.-l,
Fröjdenborg 1836 H Ä K 2,173, Fröjdenborg 1850. oo Avsiktligt tillskapat namn.
Furstenberg (Furstens berg) M. — Furstens Berg 1786 Ml, Furstenberg 1814-16
Husf.-l, 1836 H ÄK 2,174, -borg 1850. oo Avsiktligt tillskapat namn.
Fusegården M. -—- Nybyggda Huset Görgenshög på Fusegården 1812 Husf.-l.
oo Namnet torde bero på uppkallelse efter någon annan gård med detta namn,
varvid det ligger nära till hands att tänka på Snåkered Fusegård i Landvetter
(Bd 1,79).
-tFåfängan Eg3. — 1855 Lgn. oo Står tydl. som motsats till det närbelägna
Nyttan. Ordet fåfäng bör alltså här tagas i en av sina gamla bet:r, näml. ’där litet
står att få’; namnet åsyftar värdelös el. karg mark.4) I förevarande fall kan namnet
dock bero på uppkallelse efter ett redan förefintligt på annan ort.
Fågelbo M. — Fåglebo 1812 Husf.-l, Fogelbo 1850. oo Är subst. fågelbo och
såtillvida ett rent fantasinamn (jfr avd. II).56
)
Färjudden M; invid Klippan och Gamla slottet (jfr s. 5 n. 1). — 1807 Bidr.
1) Samma nr kallas 1852 Adress-kal. Fredriksborg, vilket trol. bör vara Fredriksberg,
ss. enl Fbg 1,207, 214 den omedelbart ovanför Fredrikshamn liggande egendomen i se
nare tid kallats.
2) Kan på grund av f. ledens beskaffenhet också föras till avd. IX. D ock finnas även spontant
uppkomna ortn. på Fred--, jfr Bd 1,205, 239, 288.
3) Kunde ur viss synpunkt ha förts till avd. II. — Formen Fröjdeborg Fbg 1,350, 452 synes
ej ha god hemul. Jfr de delvis överensstämmande former som synas ha uppkommit genom för
vanskning av ett T r o j e n b o r g (s. 49).
*) Med denna innebörd är ordet Fåfängan ett ganska vanligt ortn.. Ex. träffas från
Uppl. 1706 A 25 fol. 108, i tidningen Posten 1768, s. 173 f. (om den s. 1c. Rudbeckens fåfänga i
Uppsala), Lundin och Strindberg Gamla Sthlm 484, från Srml. hos Trolle-Bonde Kjesäter 113,
Ericsson Srmks folkmål 195. E tt Fåfängskär ’det värdelösa skäret’ träffas i åländska skärgården
(W. Solstrand i Brages årsskr. 1909, s. 111). Uppgiften att Fåfängan nära Danviken vid Stock
holm skulle ha sitt namn efter ett lusthus (Sv. Dagbl. 1915, nr 302, s. 7) synes osäker. -— En
orimlig tydning av namnet, med åberopande av en sägen, lämnas Fbg 3,487.
6)
Fredberg 1,79 talar om stället »Erlands Fågelbo»; detta beror på ett missförstånd: lä
genheterna Ärlan (jfr s. 54) och Fågelbo nämnas tillsammans i längderna.
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7,328 (formen väl ej diplomatarisk), Färje Udden 1836 H ÄK 2,149, 1850. oo Låg
vid den s. k. /ärjbryggan.
Om lägenhetens historia se Bidr. 7,328,330.

Fördärvet Cfl8; skämtsamt, ej officiellt namn. — Hellquist i Sv. human,
tidskr. 1919, s. 46, Stm 2,129. oo Krog- el. värdshusnamn av välkänd typ och
innebörd. Samma namn hade ett 1600-talsvärdshus i Uppsala; och Flustret där
kallades förr Stora Fördärvet.
Gamla intagan, se I n t a g a n.
Gamla reparebanan M Cd3. — Gamla Reparebanen 1786 Ml, -banan 1850.
oo Efter en reparebana, d. v. s. en repslagarbana, synlig ännu 1855 hos Lgn. Jfr
N ya reparebanan.
År 1744(Db bl. 46)fick kommissarien J. Busek fasta på »reparebanan» med alla tillhörigheter
samt tillhörande gård. Han hade köpt egendomen av And. Gathenhjelm, som därvid företettett 1718 daterat donationsbrev, varigenom den sistnämndes far, den bekante Lars Gathenhjelm,
fått dessa »lägenheter» som gåvai Å r 1757 (Db bl. 20) förordnade Busck att G. r. skulle bibe
hållas som fideikommiss inom hans släkt. Den kallas också stundom Buscks reparebana.

Gamla slottet M Cc5. — 1743 Bidr. 7,325, 1850. oo Efter det äldsta Älvs
borgs slott, beläget på s. älvstranden vid Klippan.
År 1743 omtalas G. som en »öde liggande» plats; denna inlöstes då för 24 dr smt av inspek
tor Carl Uddesson. Samma år talas om »detta alldeles afsigkomna torpställe ». En beskrivning
av platsen finnes från 1744 (Bidr. cit st.). Y id slutet av 1700-t. funnos blott några stenhögar
kvar (1 Åm 11). Eör lägenhetens öden i övrigt lämnas en redogörelse Bidr. 7,3 25 ff., varav
framgår att den 1836 på auktion såldes till D. Carnegie Junior, att handelsaktiebolaget D. Carnegie & C:o 1854 erhöll fasta därpå samt att den nuv. firman A.-B. D. Carnegie & C:o inne
haft den sedan 1865. I Tax.-l 1836 (H Ä K 2,149) tillfogas efter namnet: »Nu Porter Bryggeriet. »

Gamla varvet M Cd4; bebyggt område, nu kvartersnamn. — Gamla varfvet 1712 Db bl. 33 osv., Gamla Skiepswärfwet 1739 Cbg 20, Gamla Admiralitets
Wärfwet 1765 Gbgska Veckobl. s. 90. oo Värf är en ä. biform till varv, av mlty.
werf jämte warf.
Som tid för varvets anläggning uppges 1650 (Pz 105) el. »något senare» än 1650-t. (Fröding Env. 185). Om varvets och områdets historia i övrigt se dessutom t. ex. Cbg 100 f., 105,
Xtqt 26, W gn 24, 39, Lbg 223, Fröding Env. 310 ff., 337, Fbg 1,69, 70, 139, 314, 331 ff. I Ml
1785 är antalet lägenhetsnummer på G. v. 33, i Ml 1786 37, alla utan officiella namn (jfr s.
56). Med avs. på Gamla varvets församling se Inl.

Gamla Älvsborgs kungsladugård, se K u n g s l a d u g å r d ( e n) .
Gamle byn, se under G a m l e s t a d e n .
+Gfamlestaden Eg4, y. namn på N y a L ö d ö s e (s. 35); nu stadsdel. Med
avs. på namnets sakliga innebörd jfr under K v i b e r g och M a r i e d a l . — Gamblestaden 1643 Ml-1716 Db bl. 1, Gamble staden 1645 Gbgs K R prot. bl. 19, 1732'
Db f. Ask., Gamlestaden 1645 A.Oxenstierna Skr. o. brevväxl. II. 9,652 osv., Gamle
Staden 1800 Gbg nr 1, Gammelstaden 1809 Werming, Gamla Staden (ej västsv. form)
1855 Lgn. Tidigare träffas: Gamble byn 1548 G. I:s r:eg. 19,123, Gamle byen 1563
(cit. i Db 1776, bl. 157). oo Med namnet Gamlestaden o. d. kom Nya Lödöse att be
tecknas en tid efter grundläggningen av den nya staden Göteborg (jfr Rqt 22). Att
staden redan på 1550- och 1560-t. kunde kallas Gamle byn, förstås mot bakgrunden
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a, v det förhållandet, att Gustav I år 1547 lyckades förmå Nya Lödöse borgare att
utrymma denna stad och bosätta sig invid Älvsborgs fästning (Berg i Bidr. 7,139;
jfr s. 36). Ännu 1571 bodde åtm. en del av borgarna kvar där; de fingo då or
der att grundlägga en ny stad vid Gullberg (Munthe Fortif. hist. 1,51). Därefter
försvinner åter namnet Gamlebyn (jfr under N y a L ö d ö s e ) .
Gatan. 1. 4- Fg2 gata■— 1813 Ml, 1855 Lgn. 2. M. — 1786 Ml, 1814-16 Husf.-l.
«/s Nr 1 låg förr vid ändan av en liten avväg från landsvägen; den förra har väl tidi
gare varit en gata, d. v. s. en (fä)väg mellan gärdesgårdar. Nr 2 kan bero på »uppkallelse ».a)
Glasbruket*2) M; lever kvar som kvartersnamn. — 1762 A. Bæckstrôm i Kunst
©g Haandverk 25, 1850.
Om G:s historia intill glastillverkningens nedläggande 1803 se A. Bæckstrôm a. st. 25 fl\,
och om dess senare öden Bidr. 7,327 f.

♦ G odh em M Cd5; jfr K ä r r e t nedan. — 1814-16 Husf.-l, 1855 Lgn. oo Bildat
av god och hem efter en y. typ, vars vanligaste representant är Fridhem.3)
Om ställets historia se Fbg 1,247 f. (med bilder s. 232, 233). Den där utan någon tidsupp.
g ift nämnde H. Stare omnämnes som ägare 1836 H Ä K 2,181 och kallas där kapten.

Grimsberg M. — 1786 Ml, 1850. oo År 1786 bodde där en timmerman A.
Grimberg. F. leden Grims- sannol. vald för att ge namnet mera karaktär av ortn.;
jfr t. ex. Grimsås Bd 1,161.
Gropen; läget ovisst.4) — Gropenn 1591 NLT 232,1598 Därs. 416,1651 Räk.
{jämte Gropann), Gropen 1637 Ml, Gropa 1641 Ml, Gropan 1672 Ink. handl. t. Rådet,
oo Åsyftar kanske en sänka i terrängen, måhända nyttjad till avstjälpningsplats
för avfall o. d. (jfr not 1). Eljest bör beaktas att grop i fsv. och ä. nsv. även betyd
de ’fästningsgrav, vallgrav’, och en liknande användning (ung. ’kanal’) tycks ordet
ha haft ännu vid slutet av 1600-t. just inom Göteborg (1682 Krigsark. X V K 1);
med avs. på ä. da. jfr Kalkars Ordbog. I ovan citerade handlingar nyttjas emel
lertid prep. i (ej vid), och måhända talar detta emot tillämpligheten av sist nämnda
betydelse.
Grottan M. — 1786 Ml, 1850. oo Möjl. har grotta här den bet. ’skjutkoja av
ris’ som upptecknats från Sävedals hd (Bd 1,291). Stället låg omedelbart S om den
nuv. brandstationen vid Kusttorget. Det närbelägna Skuggan (s. 54) visar eljest,
att namnet kan vara givet utan yttre anledning.
Grytebruket, annat namn på följ. — 1782 Db bl. 1.
Grytgjuteriet M; vid Röda sten. — Grytgiuteriet 1786 Ml, -gjuteriet 1850.
År 1836 (H Ä K 2,170) ägdes G. av Ekman & C:o och Ungewitter & C:o.
*) Det låg på Sågängen mitt bland lägenheter med konstlade namn.
s) Till en del ej att betrakta som egennamn under den tid ett glasbruk verkl. fanns på plat
sen. PorterbruJcet kan överhuvud taget ej räknas som egennamn i egentlig mening.
3) Skulle väl ock kunna räknas till avd. II.
4) Det är ovisst om namnet åsyftar detsamma som Stadzgropenn »norden för åenn» 1584
N LT (i citat av ä. brev, ej återfunnet i den tryckta uppl.). — Enl. uppgift av prof. Almquist
har i närheten av Kvarnberget inom Göteborgs centrum funnits ett ställe med namnet
Gropm.
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Grönvallen M Cd24; alternativt namn på V a 11 e n (s. 50). I anslutning till
namnet har nu en öppen plats fått namnet Gröna vallen. — 1812 Husf.-l, Grönwallen 1836 H Ä K 2,1491), GrönWallen 1850. oo Vall synes här vara taget i den
ä. bet:n ’slätt, gräsvall’, ty lägenheten utgjordes av en lång odlad jordremsa.
Gullberg D fi; lever kvar t. ex. i Gullbergs Strandgata och i stadsdelsnamnet
Gullbergsvass. — Gulberg början av 1300-t. Hjst. handl. 7,4, a Gullbergs heiöi
1303 Isl. ann. 200 (fel för eiöi)1
2), Gullbergs eiö c. 1325 Eirspennil 640,642
(i skildring av händelser på 1250-t.), 1584 JN 44, Gulborg(h)(!) början av 1500-t. Sv.
Medeltidens rimkrön. 3, v. 11, 1539 (2 ggr) G. I:s reg. 12,240, Gwldbiergh 1522
Bidr. 7,343 (i dansk text), Gulbergh 1559 Därs. 29,804, Gullberg(h) 1637 Db
bl. 11 osv., Guulbergh (flera ggr) 1645 Bidr. 1,102 f., Guhlbergh 1646 Därs. 104;
jfr Gulbyterxhus 1285 SD 1,673 (avskr.). oo Berget ligger fritt på en äng och så
lågt att det i forntiden omgivits åtm. av ett svämland; ännu i sen tid gick
»Gullbergs vass» alldeles intill berget.3) F. leden är väl ordet gull (jfr nedan).
Detta ord ingår i icke få nord. ortn., men det är icke entydigt. Det kan syfta
på (tron på) tillvaro av guld — .så t. ex. trol. vid det försvunna Gullberget i
Hornborga sn, Vgtl. — el. på guldliknande stenart el. måhända på något
annat som åstadkommer en i gult lysande färg. Denna senare tydning kan
tänkas ha sin tillämpning här. Berget är numera visserligen så pass övervuxet
med grästorv m. m. och så pass söndersprängt, att dess forna beskaffenhet och
utseende ej säkert framgår; men det förtjänar nämnas, att n å g o t »guldglimmer»
träffas på n. sidan, och särsk. att höggula lavar flerstädes finnas; dessa senare
böra förr, då berget var kalt, ha förekommit vida rikligare. — Gull- som förled
anses också kunna ha en »berömmande» innebörd; och därvid torde det dels
kunna nyttjas om givande fiskeplatser, fruktbara åkrar osv., dels — en använd
ning som kan vara svår att skilja från denna — om i något avseende kritiska
platser, vid vilka en olycka el. fara kan hota från mytiska makter, vilka just
böra stämmas till blidhet med ett förskönande namn.4) Denna senare tydning
kan komma i fråga t. ex. vid Gullön (med Gullöfallen) vid Trollhättan, likaså
vid den Gullö som en gång funnits vid Kungälv (SIOD 1,86). Liksom denna
har säkert även vårt Gullberg haft betydelse för navigationen på Göta älv, och
1) Nämnt bland torp och lägenheter under Kungsladugården, men utan nummer. I en
odat. anteckning Därs. 2,169 heter det däremot: »Finnes ej i Ladugårdens jordebok, således
tillhörig någon annan lägenhet.» Man hade således då ej observerat att namnet kommit till
blott som en y. variant till Vallen. A tt detta verkl. är fallet, synes emellertid framgå av att G.
år 1850, där V. saknas, upptagits under samma nr som detta i tidigare källor.
2) Samma fel i Flateyjarbök 3,547 (men ej 3,187) och 1285 SD 2,664,667.
3) Namnet bör knappast föras tillbaka till en tid då berget utgjorde ett fritt liggande
skär. Blott mycket sällan nyttjas berg i dessa trakter om ett sådant (jfr SIOD 3,19 6). Hän
delserna i Håkon Håkonssons saga på 1250-t. förutsätta redan ett »ed» vid G., som alltså
ej var kringflutet.
4) Se om namnen på Gull- Sahlgren i NoB 1915, s. 133 n. 2, Lindroth Ortn. på -rum
114 och SIOD 1,86, E. Noreen i NoB 1921, s. 53 f. samt på dessa st. cit. ä. litt.
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därför torde man inte helt böra bortse från möjligheten av att namnet bör tol
kas i denna anda. — Namnet Gullberg förekommer även annorstädes. Det har
visserl. framhållits såsom i flera fall osäkert, huruvida f. leden där egentl. är gull(guld-) och icke möjl. ordet gud (E. Noreen i NoB 1921, s. 53 f.), i så fall sna
rast med plural innebörd; namnet skulle då åsyfta en hednisk kultplats. I vårt
fall torde dock en sådan tanke ickg, ha någotsomhelst fog för sig. — Vid en blick på
de ä. formerna förefaller det däremot ej alldeles omöjligt, att den äkta namn
formen egentl. kan vara Gul-berg. De tidiga lokala skrivformerna med Guul-,
Guhl- få näml. ej helt förbises. Formerna på Gull- skulle då bero på omtydning,
vilket särsk. i fråga om de västnord. källorna vore lätt förklarligt; skrivningen
Gul- är tvetydig. Ett Gul-berg vore att likställa med det i den västsv. skär
gården vanliga Gulskär, där just bergets av gula lavar framkallade färg varit
namngivande (SIOD 3,158).
G. var befäst åtm. redan 1285, då Gulbycerxhus namnes (se ovan), och bebyggelse av
något slag fanns säkert redan på 1250-t., då ett kungamöte här ägde rum. Om fästets och
ortens historia i övrigt se särsk. Cbg 116 f., GLex 3,131, Berg i Bidr. 1,97 ff., 108, 2,396,
Munthe Fortif. liist., Lbg 12l), Fröding Äldsta hist. 345, 353, Fbg 3,512 ff. Om ett
försök att grunda en stad vid G. 1571 se under G a m l e s t a d e n . År 1840 (Ml) ägdes det
Gullberg benämnda huset av traktör E. Kjerrman.

Gustavsberg M. — Gustafsberg 1786 Ml, 1813 Husf.-l, -borg 1836 H Ä K 2,149,
1850. (
Gyltersberg el. Gyntersberg M. — G3dtersberg 1786 Ml, Gynters- 1836 H ÄK
2,179, 1850. oo F. leden är oklar, men är snarast ett familjenamn. Dock har
ingen person anträffats, som här kunde komma i fråga.
FGömmet pimai Eg7. oo Säkert »uppkallelse»; namnet förekommer flerstädes,
på närmaste håll i Örgryte, SO om Vidkärr.*2)
GÖtaberg Cf3; landeri, lever kvar i Götabergsgatan. — 1800 Fr 229 (ej
diplömatariskt), Göthaberg 1801 Åd-1855 Lgn. oo F. leden är samma Göta- som
t. ex. i Göta älv. Namnet åsattes landeriet genom upplåtelsebrevet 1800 (Fr 229).
Om G:s historia se Fr 229; avbildning hos Fbg 3,304.

Götahamn, se vid behandlingen av namnet G ö t e b o r g i Inl.
Götaliolm, se därs. samt under N y a L ö d ö s e nedan.
-fHaga Ce4; nu stadsdel och församling. — Hagen 1637-1640 Ml (jfr ne
dan), Hagerne 1649 Ml, Haga 1671 Syneprot. f. Säv. lid (bland Akter och suppliker till Rådet i Gbg), Hagarne 1760 Gbgska Mag. 87 (rättat till Haga 112),
1782 Lbg1 10, Hagorna 1860 Rqt 45, 1870 Gbgs Kal., Fbg 1,607 (vid skildring
av förh. närmast efter 1811). co Namnet Haga är i ortens dial. motsvarigheten
till riksspråksformen hagarna. Formen Hagorna beror på missuppfattning av
Haga som en singular av typen flicka. Pl.-formen av namnet har icke påvisats
förrän efter 1647 (jfr historiken nedan).
’ ) Den här alternativt anförda formen Gullbrandshus saknar varje hemul från gammal tid.
2)
Mest bekant har nu Gömme i Långelanda sn, Orust, blivit, på grund av de där upp
täckta, successivt över flera nivåer sig sträckande stenåldersboplatsema.
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A tt Hagen 1637-1640 verkl, åsyftar centrum i det senare Haga, blir sannol. redan där
igenom, att orten säges tillhöra »Göteborgs landeri». 1640 Ml upptar 4 åbor där; men det
är troligt att därvid ej äro medräknade de särskilda personers »hagar», som ävenledes näm
nas i de äldsta Ml och varav Alberts Hagen 1638 Ml (»på Stadzens äger»), Albertzhagen 1639
Ml framträder som verkligt egennamn. År 1647 genomfördes på J. Wärnschiölds förslag en
indelning av området i tomter (Cbg 94 noten), vilka bebyggdes. År 1649 upptages »Hagerne»
som särskild rubrik i Ml.
H. räknades i ä. tid räcka ända till Stigberget i V, men den första
bebyggelsen torde ha begränsat sig till området mellan L. Otterhällan och Ryssåsen (Fbg 1,
606). I en förteckning av 1671 (Syneprot.) på användbara timmermän i Gbg nämnas fem
ss. boende i H. »Trädgårdsmästaren i Haga» omtalas 1695 (Db f. Ask. bl. 58); han var då
anklagad av skeppsredaren Petter Sannegård för att ha brutit sten i Ramberget och forslat
den över S:s ägor. Stenen hade emellertid tagits till »K. M:ts fortifications behof» i sta
den. — År 1811 började anläggningen av N ya Haga (R qt 46, Pz 96). Västra Haga träffas
redan 1791 Stadsing. nr 19; det förutsätter väl Östra Haga (jfr 1 Åm 46). En särskild lä
genhet kallades Flygarns Haga efter innehavaren, A . F . Flygare (Lbg 174, Fbg 3,210, 216).
— Om H:s historia i övrigt se Cbg 95, Fbg 1,606 ff.

Hagen. 1. Se under H a g a . 2. M. — 1792 Db bl. 59, 1850.
Halla M. — 1814-16 Husf.-l, 1850. oo Best. pl. av hall, m. ’berghäll’, sva
rande inot riksspr. hallarng.
Hallekrogen C fn . — Halelcrogen o. d. 1707 Db f. Ask. bl. 228-1774-81
Husf.-l, Halle- 1715 Db bl. 112-1811 Hbgr.1) co F. leden utan tvivel gammal gen.
pl., äldst halla-, av hall ’berghäll’. Skrivningar med ett l kunna återge det
västsv. uttalet hal-.
Å r 1740 (Db bl. 91) säges att resande till Gbgs marknad insatte sina ridhästar i H.

Hallenberg M. — 1786 Ml, 1836 H ÄK 2,151 (men -borg Därs. 175), 1850. oo
År 1786 innehades lägenheten av en timmerman Hallberg.
Hamnen M. — 1789 Gbg nr 44,1850. co Hamn bör här tagas i sin västsv. bet.:
’utmark där kreaturen släppas’ . Platsen låg SV om Stigbergsåsen, vid Djurgården.
Harås M Cdl8. — 1814-16 Husf.-l, 1850.
PHedvigslund Eg5. — 1855 Lgn. oo Åtm. 1855 (Ml) bodde där ingen med
namnet Hedvig.
Det gamla huset revs för nu (1925) omkr. sex år sedan.

Hedås Cf4; landeri, namnet lever kvar i Hedåsgatan. ■—- Hedå(h)s 1768
Fr 198, 1855 Lgn. oo Låg intill Heden. S. leden ås är icke motiverat av natur
förhållandena; namnet är medvetet tillskapat.
Om H:s historia se Fr 197 f.,P z 130, Lbg 19. Hos Lgn (1855) skiljes på Stora och Lilla Hedås.

Helvetet M; icke officiella namn på värdshus. 1. = Djurgårdsvärdshuset.
Fbg 1,282, 359. 2. St. Helvetet (Ö om Djurgårdskyrkogården). — Fbg 1,282 f.
oo Ett nedsättande namn (se Bd 1,309); jfr H i m m e l r i k e t . *2)

—

*) Stms påstående (Örgr. 1,110), att H. är detsamma som Galgekrogen, till vilken form
namnet blev »förvanskat», torde vara oriktigt. G. tycks ha legat sydligare, utanför sta
dens gamla område (se närmare under Örgryte).
2) Fbg påstår (1,35 9), att det rätta namnet på nr 1 i jb skulle vara »Hellewe». Något
sådant namn har aldrig funnits i Kungsladugårdens jb. Trol. har H ä l l e b e r g e t , även
ledes krog (se nedan), föresvävat; detta låg dock något västligare, vid hörnet av Ölvägen.
Bättre stämmer läget för det gamla S j ö h ä r b e r g e t (se nedan).

14
+Henriksberg M Cd6. •— Henricsberg 1836 H Ä K 2,183. »o Efter innehavaren
1836, arbetskarlen Henrik Köpke.
E tt värdshus, »Stigbergets virtshus », fanns ung. på samma plats ända sedan slutet av 1600-t.
(Berg Sami. 1,175, Fröding Env. 33). Den nuv. restaurangen anlades på 1860-t. (Lbg 219).

Himmelriket M ; icke officiellt namn. —- Ebg, 1,359. oo Betecknade ej något
värdshus, utan »ett vackert litet envåningshus», och torde därför vara tillkom
met som motsats till det mitt emot belägna Helvetet.
Hoberg M; lever kvar i Hobergs trappor. — Hoberg 1786 1790 Ml, Högberg(!)
1800, Håberg 1836 H ÄK 2,151, Ho- 1850. oo Eormen med Ho- är bäst bestyrkt.
Namnet är sannol. »uppkallat» efter den stora byn Hoberg i Kullings-Skövde
sn, Älvsborgs län (SOÄ 8,146 f.). Skrivningen Hå- beror då på inflytande från
namnet Håberg, varvid särsk. det rätt närbelägna Håberget (se Naturn.) kan
ha spelat en roll. Stället låg ett stycke Ö om nuv. Masthuggskyrkan, S om
Masthuggstorget.
•fHolmen Fg3. — Hollmen 1766 Ml, Holmen 1840 Ml.1) oo Helt kringfluten
kan ej gärna den mark ha varit där huset nu ligger (och även 1855 synes ha
legat).
»Holstorp», se under K å 1 s t o r p.*2)
Huken M C d n . — 1740 I)b bl. 67, Hucken 1777 du Bordieu och Carlberg (i Histor. kartv. över Gbg 1923), 1 Åm 21 ,(i skildring från 1790-t.). oo Hnlc
betyder ’hörn, vinkel’; jfr Bd I, 321. Namnet synes ej ha varit officiellt.
H. kallas 1777 »Herrar Chalmers plats», hos 1 Åm anf. st. »Wollins hus».

Hultås Eg4. — 1840 Ml, 1855 Lgn. oo Om hult se Bd I,
Hålan M. 1. Cdl9. — 1814-16 Husf.-l, 1850. 2. CdlO.
P u s s l a s h å l a . co Anger lågt liggande mark.
jfr Hålekärr M Cdl5. — 1779 Db bl. 54, Holekiärr o. d.
2,173, Hole Kärr 1850 (jämte Holekjerr). oo F. leden är adj.
belägen, nedskuren i terrängen’; jfr Bd 1,148, 180.

204.
Ej officiellt namn;
1786 Ml-1836 H ÄK
fsv. hol ’ihålig, lågt

År 1779 innehades H. av kapten Ch. Chapmans sterbhus; 1786 anges stället ss. »obobygdt», 1836 innehades det av en kapten Holstein.

Hälleberget M. — Helleberget 1786 Ml, Hälle- 1791 Db bl. 85, Hell- 1836
H Ä K 2,173, Helle- 1850. oo År 1786 hette innehavaren Hellman. Med anspelning
härpå torde namnet vara givet också i anslutning till Bibelns hälleberget (»det
som är byggt på hälleberget»).
Vid slutet av 1700-t. var det krog på platsen (1 Åm 24).

d H ä r la n d a , St. o c h L .3)-— Herlanda(by) 1474 Rqt 5, 1526VFTII. 1,26, Herlanda kyrcke 1528 G. I:s reg. 5,149, Härianda 1691 Db bl. 13, Härland Kyrc*) Möjl. åsyftas samma ställe redan i D b 1624: »Enn boenndlie aff hollmen widh Nampen
Börgie i Hallmen(!)». Denne klagade på en person från Snåkered i Härryda sn.
2) Namnet Hos-pitalet Fg6 finns det i ooh för sig intet skäl att här taga med. Det må
dock nämnas att den folkliga formen nu är Spettan (Spättan) spétan.
Denna utgår från
ett ä. *Spetaln (Spetalen om just detta hospital t. ex. 1550 G. I:s reg. 21,91), med tillbakakastad accent och förlust av l.
3) Med avs. på läget jfr utredningen i historiken nedan.
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kia 1692 L. Böcker (avskr.), Lilla Härdan 1800 Gbg nr 1 (jämte St. Härianda),
Stora Herrlanda 1811 Hbgr. Jfr Herlanabergh 1651 Räk. (jfr Almquist hos Fr 9,
ej diplomatariskt), Härlanna ängh 1696 Stadsing. nr 2.oo p. leden innehåller för
visso samma ånamn *Hära eller *Här-ä som befunnits ingå i sockennamnet Härrycla och som avhandlats Bd I, 15; dess bet. är ’den gråa’ . Här har namnet åsyf
tat den nu s. k. Härlandabäcken, som från S rinner in i Säveån. Om -landa se
under E k l a n d a s. 6.1)
Liksom Utby, nu U. by i Partille, var H. en gång egen socken; och byn var alltså
kyrkby. Vid Nya Lödöses grundläggning 1473-74 donerades byn — åtm. på papperet (jfr
R qt 54 f.) — till den nya staden, som till sin södra del lades på dess mark, dock så att kyrkostommen »för socknekyrkans skuld» skulle förbli ograverad (R qt 6). Åbyggnaderna på åtm.
de flesta av de övriga hemmanen i byn torde ha slopats för att bereda plats åt själva sta
den — H. skulle tjäna till dennas »utrymme», heter det i donationsbrevet (Cbg 9, R qt 5) — ;
därför kan ock år 1526 (VFT II. 1,26) talas om »then tidh som Herlanda by lades öde
ijn vedh Nyo Lödese». Ägarna hade därvid fått vederlag (sist anf. st., R qt 5). År 152S
lät Gustav Vasa nedriva kyrkan, för att materialet skulle användas till Nylödöse kyrka (G.
I:s reg. 5,14!)). År 1692 (L. Böcker 51) syntes likväl »dess rum och rudera [d. v. s. läm
ningar] så wäll af Kyrckan och Kyrekogården, som elliest de dödas beim och grifter - - uppe på Härianda bergzhögdens Backa». Dessa »rudera» utmärkas 1747 Stadsing. nr 61 fol
91 och ännu 1809 på Wermings karta. —■ Åren 1549 och 1572 räknades H. by innehålla,
tio hemman (R qt 54 f.). Det synes vara tydligt att den nya staden Göteborg med avs.
på besittningsrätten till H. tog arv efter sin föregångare (R qt 56). Marken fördelades i
landerier, som upplätos åt holländska bönder (R qt 22, 56). Någon bebyggelse fanns i senare
tid ej på Härlandamarken förrän Bagaregårdens byggnader omkr. 1680 uppfördes (jfr s. 2
cit. litt.). Denna gård kallades därför vid denna tid Härianda; så ännu 1734 Bouppt.
efter J. N. Aschen. Det senare som H. betecknade landeriet kallades tidigast H. äng (t.
ex. ännu 1696, se ovan) el. H. bergs äng (Herlannda Bergs Enngh 1644-45 Räk., efter det
ovan nämnda berget, vilket t. ex. 1651 Räk. kallas Herlanabergh). Med avs. på detta
landeris senare öden jfr Cbg 124, R qt 65, 69, Pz 162, Fr 97, Fbg 3,473 ff.; jfr GbgsTidn. 18 dec. 1921.
År 1747 Stadsing. nr 61 fol 91 nämnes tidigast »Herrlanda eller
Bakaregården», 1783 (Räk. bl. 153) omnämnes Lilla Härianda, som ännu 1790 (Räk. bl.
171) betecknas som blott ett »Engstycke»; detta hade då av en kapten Blix köpts från
»herr Olof Ströms Enkefru». Om förhållandet mellan namnen L. H. och Kaggelyckan
se detta. År 1785 (J. Mintens bouppt. i LA) likställas Stora Härianda och Bagaregården; så även 1801 Åd. Och det är denna bebyggelse som åsyftas under namnet St. H .
av Fröding Det forna Gbg 7, där sistnämnda tidpunkt avses. På kartan Gbg nr 1, av 1800,
säges emellertid St. H. innehavas av handl. O. Bredberg; men därmed avses icke Bagaregår
den utan en östligare bebyggelse. Med L. H. hade dittills åsyftats den östligaste delen av
landeriet (jfr ovan), N om landsvägen, och det sålunda omkr. 1800 uppkomna förhållandet
mellan namnen Bagaregården, St. och L. H. återfinnes ännu på Wermings kartor av 1800
och (hos Grbg) 1815. Vid denna tid började emellertid namnet L. H., som dittills icke synes
ha avsett någon (större) bebyggelse, att åtm. alternativt användas om Bagaregården, alltså
om den västligaste bebyggelsen1
2); så hos Hbgr 1811. Hos Lgn 1855 nyttjas de tre namnen
1) Skrivningen Härdan 1800 beror på att r-\-l sammansmält till ett
detta står nära (•,
vilket ofta uppkommit ur rd (t. ex. fö l'a ’jorden’ ) och därför ibland i skrift råkat återges
med detta även där det hade ett annat upphov.
2) Det är en liten anakronism, då i det stora historiska kartverket över Göteborg iden
tifikationen »Bagaregården = L. Härianda» förekommer redan på kartan för år 1790.
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om skilda bebyggelser; L. H. åsyftar här den m e l l e r s t a bebyggelsen, nämligen en bebyggelse N om landsvägen ej långt Ö om Bagaregården. Ytterligare vittnesbörd om för
virringen lämnar Stadsfullm. handl. 1874, nr 51, där St. H. på gammalt vis åter är = Ba
garegården. På nutida kartor, t. ex. på Södergrens Karta över Gbg 1923, återfinnes nam
net St. H. på gården strax Ö om Centralfängelset; se även Lbg 137.
Detta synes ha
varit samma gård som innehades av Bredberg 1800. — Fängelset var färdigbyggt och togs
i bruk 1907 (Lbg 137). [Tillägg: Kyrkans grundmurar ha framgrävts i nov. 1925.]

Hästhagen M Cd7; bebyggt område, lever kvar som kvartersnamn. —
1731 Db bl. 37 (här knappt egennamn), 1766 Gbgska Mag. 1766, nr 4, 1855 Lgn.
Med avs. på områdets karaktär i ä. tid jfr Gbgs turistföris årsskr. 1898, s. 104, Fbg
1,250, 256. År 1731 (anf. st.) förbjöds »vägars tagande 5eh gärdesgårdars nedrifvande oeh
annan skadegörelse» i H. Området var då tydl. ännu åtm. väsentl. obebyggt. I Husf.-l
1773-81 förekommer H. däremot som sammanfattande rubrik för åtskilliga lägenheter.

Höga trappan M; annat namn på M e t u s a 1 e m (s. 54). — 1850.
Högen M. — 1786 Ml, 1850.
Höjden. 1. -f Fh3. — 1855 Lgn. 2. M. — Högden 1814-16 Husf.-l, 1850.
Höjenberg M. — Högenberg 1786 Ml, 1850. oo Namnet avsiktligt tillskapat,
säkerl. i anslutning till att innehavaren (1786) hette Högstedt, varjämte även
följ. namn kan ha inverkat; de båda lägenheterna ligga dock ej invid varandra.
Höjentorp M Cd20.1) — Höijentorp 1786 Ml, 1836 H Ä K 2,174, Höjen1850. e/5 Säkert uppkallat efter den bekanta kungsgården Höjentorp i Eggby sn,
Skaraborgs län.*2) Här är f. leden det gamla mansn. Hog{h)ne.
Hökboet M Cc6; skämtnamn på ett värdshus. — Fbg 1,67. »o Värdshu
set innehades på 1820-30-t. av »mamsellerna» Hök (anf. st.).
Hörnet M. — 1797 Db bl. 323-1850. oo Säkerl. till liörne, n., nuv. gbgsm.
hbnd, icke till hörn. Platsen utgjordes av små odlade bitar som sköto in mellan
berguddar.
+ Intagan Fg7 och Nya Intagan Eg8; jfr I n t a g e t nr 1. — Gamla Jntagan
1813 Ml, Intagan 1831 Stadsing. nr 52, Nya Intagan 1840 Ml. oo Best. form av
intaga (västsv. dial. intaka), f. ’oskiftad mark som inhägnats för odling’.
"fintaget. 1. Nya I., = N y a I n t a g a n (se föreg.). — Nya Jntaget 1813
Ml. 2. M. — 1870 Stadsing. nr 160. oo Intag (intak), n., sidoform till intaga, i.
-f Johanneherg Cf5; landeri. — Johannseberg 1800 Gbg nr 1. oo Vilken
Johanna .som föranlett namnet, har ej säkert kunnat utrönas. Närmast synes
ifrågakomma Johanna Printz, dotter till skräddaren Georg Printz, som ägde
åtm. en del av J. 1774-81.
Enl. Fr 193 var det Christ. Troilius (efter 1800) som gav J. karaktären av verkligt lan
deri med egentlig bebyggelse.
Om J:s historia jfr i övrigt t. ex. 2 Åm 37, Pz 169, Fr
193 f.3), Fbg 3,390 ff.
*) Möjl. ha i Majoma tidigare funnits två Höjentorp. Måhända är det ettdera som nam
nes som Högnetorp 1610 Bidr. 7,366.
(Att i Adress-kal. 1852 två H. finnas, kan ej an
föras till stöd, ty det ena av dessa är blott en oriktig form av H ö j e n b e r g . )
2) Det kan förtjäna nämnas, att det första brevet i H Ä K (1,1 f.) rör. Älvsborgs kungs
ladugård, av år 1695, är daterat från detta Höjentorp.
3) Fr har både här oeh s. 184 (under Karlsberg) oriktigt J. C. Breslander i st. f. Bres-
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Johannedal M Ce5; lever kvar som kvartersnamn. — Johanneda(h)l 1791
Stadsing. nr 19-1850.*) <x> Med all sannolikhet efter nedannämnde Dahlins dotter
i första giftet Anna Johanna-, jfr under E f r a i m s b e r g . (D:s andra hustru
hette Johanna Dorothea, men synes ha kallats Dorothea; se H ÄK 1,19.)
Ar 1791-1814 (Bouppt.)
Efraimsberg).

ägdes J.

av f.

d. handelsmannen Samuel Dahlin (jfr under

Johannesberg M. — 1836 H ÄK 2,183, 1850.
Jonslätten, se under L j u n g s l ä t t .
Jordfallet M. 1. 1814-16 Husf.-l, 1850. 2. Även kallat E o m b u s
(jfr s. 55). —- 1836 H ÅK 2, 180, 1850. c/o Jordfall, n., betyder ’jordras’ . Ett
vanligt namn i dessa trakter, se t. ex. Bd I, 209, 244, 335.
LJordliyttan M. Bei. — 1870 Stadsing. nr 160.
Juteskrämman; gammalt namn på den äldsta skansen på Ryssåsen.
— Jutte-Schram c. 1640 J. Meijer (G. Sarauw i GBFT 1920, s. 15), Jüte-Schremme, trol. från ung. samma tid (anf. st. med not 5), Juteskrämman Lbg 7*1
2). c/o
’Den som skrämmer jutarna, d. v. s. danskarna’ . Med avs. på bildningen jfr få
gelskrämma. De äldsta formerna äro nog ett slags övers, från sv. till tyska.
Jörgenshöjd M. — Görgenshög 1812 Husf.-l, Görjenshöjd 1836 H ÄK 2,182,
Görgens- 1850. oo Stället arrenderades 1812 av en Göran Görgensaon. Huset säges då vara nybyggt.
Kaggekrog, se K a g g e n s k r o g .
♦Kaggelyckan D hi; landeriområde. — Kagge Lyckan 1783 Räk. 153, Kaggelyckan 1786 Gbgs Alleh. nr 25, s. 3-1840 Ml, 1855 Lgn enl. Rqt 69 (ej på
kartan), c/o Sammanhänger med följ. namn.
Åtm. vid slutet av 1700-talet betecknade K . området på båda sidor om landsvägen.
Detta var då delat i två lotter. Räk. 1790, s. 171 likställer den norra av dessa, nr 150 på
den gamla landerikartan av 1696, med Lilla Härianda, och detsamma är ännu fallet hos Åd
1801 (jfr s. 15). Detta stycke innehades 1790 av kapten A. S. Blix, som köpt det av »herr
Olof Ströms Enkefru»; han innehade det, jämte två torp, åtm. ännu 1801 Åd. Stycket S
om vägen kallas 1790 (anf. st.) rätt och slätt K .; det arrenderades då av assessor N. v. Ja
cobssons änka3), Catharina Maria Ekerman (jfr Fr 97), som säges 1786 ha köpt det av frih.
Claes Alströmer. Denne hade även ägt Kristinedal (se detta), och i Gbgs Alleh. 1786, nr
25, där A. just utbjuder sin del i K. på auktion, säges området förut ha hört till Kristine
dal, vilket också direkt framgår av Stadsing. nr 61 fol 91 (1747); det bestod 1786 av »en bördig
Äng», som utgjorde 21 tid uppodlad och nära 12 tid obrukad jord, med »Torp och åbygnad». Denna del av K. kom sedan under St. Härianda och innehades 1800 av dettas ägare,
handl. O. Bredberg (Gbg nr 1). År 1813 Ml uppges vice lektorn och gymnasiebibliotekarien
sänder. Denne var (enl. E. Långström) son till den likaledes som ägare till J. kände Sven
Bressander, vilken alls ej nämnes av Fr.
1) Fbg använder än formen Johannedal (1,506) än Johannesdal (1,154). Den senare träf
fas altern, redan 1793 Db bl. 22 (åtm. i avskr.), men är utan tvivel oriktig.
2) Formen nämnes här (utan källa) som ett fordom i dagligt tal brukat namn. Ang.
eventuell hemul därför se Sarauw anf. st.
3) Det kan alltså ej vara rätt då 1 Åm 212, 224 låter N. v. Jacobsson själv inneha K. på
1790-t. Denne dog 1785 (Anrep).
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C. G. Santesson som innehavare av K ., oeli 1840 Ml major J. Wahrolin. Måhända åsyftas
i båda fallen hela området, på båda sidor om vägen. Senare innehades K . av lantbrukaren
A . F. Hseger, och efter honom uppläts »lägenheten» åt kapten T. A. Sylwan (Stadsfullm.
handl. 1874, Bih. s. 5).

Kaggens krog (Kaggekrog) el. Kaggens torp. — Kaggekrog 1747 Stadsing.
nr 61 fol 91, Kaggens krog el. torp 1752 Db bl. 37. co Platsen låg intill Kaggeledet (se Naturn.) och Kaggelyckan (se ovan). Det synes svårt att avgöra vilket av
de tre namnen som är äldst. Rqt 65 omnämner, som det vill synas från slutet
av 1600-t., ett »Kappelyckan». Det synes sannolikt att detta är en felläsning för
Kaggelyckan (stället har ej kunnat identifieras); i så fall blir det troligt, att detta
namn är det först bildade. P. leden däri torde vara ett familjenamn el. veder
namn Kagg(e)1)', jfr K o b b e g å r d e n, K u l e g å r d e n nedan, ävensom
ett Bångejord under Bö i Örgryte. Pormen Kaggens krog el. torp behöver ej tala
emot det nu gjorda antagandet; ty Kaggens kan vara en senare tillkommen för
kortning av alldeles samma art som Stubbe(n)s till Stubbeledet (s. 46); jfr att for
men Kaggekrog fanns ung. samtidigt.
Kalvkärr; det exakta läget oklart. — Kalfkjärr 1759-65 Ml (nämnes mel
lan Holmen och Munkedalen).
Karlsberg, 1.+ Cf6; landeri. Stundom kallat Stora Karlsberg i motsats till det
längre ut vid landsvägen söderut liggande Lilla Karlsberg (Stm 1,127). — Carlsberg 1827 Hbgr (Pr 185). 2. Mindre riktig form för K a r l s b o r g . cs> Nr 1 efter
handl. Carl Hedman, som blev innehavare av K. 1803 (Pr 183). Namnet ansluter
sig till äldre namn på -berg strax intill {Liseberg, Johanneberg). Platsen ligger högt.
Om nr l:s historia se Pz 172, Fr 183 ff., Fbg 3,398 f.

Karlsborg M Cd21. — Carlsborg 1786 Ml, -berg 1812 Husf.-l, 1836 H ÄK
-borg Därs. 2,171, 1850.

2,149,

I Ml 1786 utgöres K. av t v å nr (nr 57 och 59). Namnet måste vara äldre än 1786,
efterson ingen Karl då bodde där. År 1812 innehades K . av kapten Sv. Roempke.

Karlsro M B ei; namnet lever kvar i Karlsrogatan och Karlsroplatsen.
•— Carlsro 1834 H Ä K 1,84-1850! oo Efter järnbärare Carl Jonsson (jfr nedan).
Med avs. på s. leden jfr G u b b e - , G u m m e r o s. 57.*
2)
Lägenheten avsöndrades någon gång mellan 1803 och 1831 från Malmgården och ut
gjorde 1831 14 tid och 29 kappl. (H Ä K 1,84). Något namn hade »markstycket» då ännu
ej fått. Åtm. 1836 (H Ä K 2,158) arrenderades K. av ovan nämnde C. Jonsson, och ännu 1850
innehade denne »en del» därav. Jfr för övrigt Fbg 1,530.

Karlstorp, se under K å l s t o r p .

+Katrineäal, St, och L. Df2; landeri. or> Bildat i anslutning till Katrinelund (jfr nedan) och till äldre namn på -dal (K r i s t i n e d a l , O s k a r s d a l m.
fl.). Marken torde näml. vara avsöndrad från Katrinelund.
K. har förr innehafts av familjerna Magnus och Furstenberg och inlöstes av staden efter
J) En Gudmu[n]d Kaggh omnämnes 1588 NLT 84. — Något samband med generalen
Lars Kagg är knappt sannolikt, även om platsen kan ha berörts av striderna år 1645 (jfr Fröding Äldsta hist. 234).
2) Namnet borde rättel. ha sparts till s. 54. [Tillägg i korr.]
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Pontus F:s död 1902; denne bebodde St. K ., vars nuv. huvudbyggnad uppfördes i början av
1870-t. och nu bebos av prof. L. Jägerskiöld. Den äldsta byggnaden på K. lär vara den sons
ligger nere vid ån på L. K:s område; den torde ha hört till det sockerbruk som låg här vid
början av 1800-t. (jfr Fbg 3,460j.1) Den nuv. huvudbyggnaden på L. K . uppfördes 1842 (år
talet står på flöjeln); den beboddes av konstnären Carl Larsson under några år intill 1893,
då borgmästaren Peter Lamberg inflyttade där. Han bodde där till sin död 1924.

I

+ K a t r in e lu n d , St. och L . Cf7; landeri. — Chattarina Lund 1755 Fr
^11 (formen kontrollerad efter orig.), Cathrinä Lund 1771 Spionen 8, Catharinä Lund Därs. 14, Catharinelund 1840 Ml, S[tor]a, L[ill]a Katrinelund
1855 Lgn. oo Säkerl. efter Fru Brita Cajsa Cahman (f 1770), vars make, handlan
den Gustaf Cahman, ägde K. till sin död 1755 och överlämnade besittningsrätten
åt sin maka. I mannens bouppteckning kallas denna för Britta Catharina.
Om K :s historia se 1 Åm 165, Pz 244, Lbg 141, Fr 109 ff., Fbg 3,457 ff.; jfr Stadsfullm.
Handl. 1863-72 och 1873-81 (Reg.).
Om upplåtelsen av landeriet åt G. Cahman kan ses
Stadsing. nr 61 fol 75 (1750).

K a tr in e s tr Ö m Cf21; landeri. — Catrineström 1845 Stadsing. nr 61 fol 59.
&o Sannol. efter en kvinnlig medlem av stadsmusikanten A. C. Schönovs familj.
Denne innehade K. 1840; hans hustru, som hade dött 1823 (Bouppt.), hette Ka
tarina och yngsta dottern efter henne. Varken 1840 el. 1845 har landeriet ännu
något namn i Ml. Sistnämnda år innehades K. av slaktarmästare Joh. Carlsson,
men i hans familj fanns ingen Katarina. S. leden ström motiveras av ställets
läge invid den här förr framrinnande bäcken, med ett kvarnfall strax invid.
Katrinetorp Cf8. — 1872 Lbg 162, Fbg 3,150,161 (med bild), 167; jfr L o p p e t o r p e t , oo Sannol. benämnt i anslutning till K a t r i n e l u n d .
-tKlamparegården M Cd26. — Klamparegården Fbg 1,193 (åsyftande nutiden),
oo Gbgsm. klampare klåmpard (uppvisat t. ex. 1757 i »Handelsför. i Gbg 16611911», s. 47), av Rietz 324 b översatt ’en som har till yrke att justera bjälkar,
plankor och bräder’, men i Göteborg åtm. i mannaminne blott nyttjat i bet:n
’sorterare av bräder, förman för ett lag av plankbärare el. av »sågare» (som såga
av klumparna)’. Åtskilliga sådana »klampare» bodde på K.
Klareborg M2); lever kvar som kvartersnamn. — Clareborg 1836 H ÄK 2,178,
1850. oo Av namnet Klara och den redan i andra lägenhetsn., ss. B j ö r n e b o r g ,
E r i k s b o r g , K a r 1 s b o r g, brukade efterleden borg.
Klasängen M Cd22; även kallat E n h ö r n i n g e n (jfr s. 54). —- Clasängen
1774 Db bl. 19-1787 Db bl. 138, Claes Ängen 1850. oo F. leden är väl namnet Klas.
År 1774 låg K. på kapten Ch. Chapmans mark, som förut säges ha tillhört Volrat v. Öltken (se om honom A. Baeckström i Kunst og Haandverk (1918), s. 26, not 2). År 1779 inne
hades lägenheten av Ch:s sterbhus (Db bl. 54). Åtm. fr. o. m. 1786 Ml synes Enhörningen ha
1) Ordalagen i upplåtelsehandlingen av 1804 visa, att namnet K. då ännu ej fanns. —
Fbgs påstående att F. C. Reimers här haft en tapetfabrik efter 1852 beror på förväxling
med Katrinedal i Örgryte.
z) Clareberg Fbg 1,248, med stöd i ä. handling (enl. muntlig uppgift). Former på -borg och
-berg växla ofta i dessa namn, se t. ex. under K a r l s b e r g och K a r l s b o r g , P e t e r s 
b e r g och P e t e r s b o r g .

*
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varit det i officiella handl. vanliga namnet (1850 nyttjas båda namnen). Nämnda år bodde
där bl. a. kassör Carl Bagge. Åtm. 1836-50 arrenderades platsen av en kapten Blix (H Ä K
2,172, 1850); denne hade vid ett tillfälle uppgivit att E. utgjordes av blott 11 torp i st. f. det
faktiska antalet 13 (sist anf. källa 69). Jfr för övrigt Fbg 1,249.

Klinten. 1.+ Fg5. — 1811 Hbgr.
Mint, m. ’bergkulle o. d.’

2. Se under O t t e r s

Nr 1 betecknas 1831 Stadsing. nr 52 som torp.

klint,

c/o Av

Det lydde under Hospitalet.

Klintens bana M Cd8; lever kvar i Klintens väg, Klintens trappor och
Klinten. Jfr N y a r e p a r e b a n a n . — Klintens Bana 1836 H Ä K 1,73,
1850. oo Efter en repslagaröawa, tillhörig en viss Jonas Klint, som 1805 fick
arrendera denna mark på 30 år för sitt repslageri (HÄK l^ ö).1) Jfr Buscks
reparebana under G a m l a r e p a r e b a n a n .
Under ett antal år intill 1837 arrenderades lägenheten av D. Carnegie (H Ä K 1,73, 107,
2,181), därefter av kofferdikaptenen C. F. Höglund (Därs. 1,107). Repslagarbanan finns
alltjämt kvar.

♦Klippan M Cci; bebyggt område, jfr S j ö h a m n e n . — Skinnare cleppa,
Skinnecleppen Karlskrön. vv. 5964, 6204 (hdskr. fr. 1450-t.), Klippen 1544 G.
I:s reg. 16,399, Skinnareklippan 1634 Munthe Eortif. hist. 1,540, 1695 H ÄK 1,1
(avskr.), Klippan 1712 Db bl. 35 osv., Stora Klippan 1765 Db bl. 110, Lilla Klip
pan 1768 Spionen 263, Ost-Jndiska klippan 1783 Db bl. 208. oo E. leden i det
äldst betygade namnet är sannol. shinnare, m. ’buntmakare, garvare’, knappast
den på västsv. sätt med -are utvidgade stammen av verbet slcinna ’flå, avdraga
huden på (djur)’*2); jfr i så fall Skinne- altern. i Karlskrön.3) W . Berg (Bidr. 7,258
n. l) har förklarat benämningen härleda sig därav, att kronans slakteri varit be
läget på klippan i fråga. Detta synes blott vara en gissning, gjord i namnförklaringssyfte.
Namnet går tillbaka till en tid då kronan näppeligen hade
några »slakterier» (jfr om K:s bebyggande nedan); för övrigt syftar skirinicke direkt på slakt. Subst. skinnare ’buntmakare’ ingår utan tvivel i de icke
få övriga sv. ortn. på Skinnare-; och det är redan därför sannolikt, att det in
går även i förevarande namn. Men det är knappast troligt, att detta här skulle
ange b o s t a d el. dyl. för en »skinnare». Förbindelsen mellan personen och
platsen kan här, ss. ofta i kust- och skärgårdsn., vara av helt tillfällig natur: en
buntmakare kan ha ägt platsen, stött på grund därinvid, drunknat där el. dyl.
K :s äldsta historia sammanhänger med Gamla Älvsborgs slotts; detta anlades på den
sedan s. k. St. Klippan. Som det synes med rätta antar man (t. ex. Berg i Bidr. 7,25, Nord.
Fam.2 under Ä 1f s b o r g), att namnet Skinnareklippan åsyftade den bredvidliggande mindre
klippan, sedermera kallad L. Klippan; där var 1612 ett utanverk till fästningen upptimrat
(Bidr. 2,426); och Joh. Hindersson fick 1634 order att där »låta slå en god skans» mitt för slotts
porten. Ett retranchement uppfördes där 1639 (Munthe Fortif. hist. 1,540 ff., 549, 556, Nord.
Fam.2 anf. st.). Men 1655 hos K K n synes ingen bebyggelse där. A v generalguvernören v.
*) Det nutida Klinten har alltså tillkommit genom oriktig uppfattning av Klintens bana
och det nu försvunna namnet Klintens gata, vilket tillkom en gata som låg mycket närmare
Kl. b. än Klinten och Klintens trappor göra.
z) Någon motsvarande bet. hos skinnare synes icke vara känd.
3) Än mindre troligt är att skinn, i så fall med liknande utvidgning, ingår i namnet.
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Ascheberg fick övervisitören i tullen Peter Dijkman tillstånd att bebygga Sk., och 1695
hade hans efterträdare, O. Claesson, inlöst »the därpå upsatte Husen» och själv anlagt
»en liten kryddegård» (allt enl. H Ä K 1,1). Å r 1744 omtalas »ett par lador» på platsen
(Gbg nr 42). På 1760-t. ägdes L. K . av V. v. Öltken (1768 Spionen 263), som där lär ha
drivit både salteri, bryggeri och bränneri (Fbg 1,38). Åtm. 1709 hölls där krog av skotten
J. Carnegie (dennes släktskapsförh. till den sedan i ortens och stadens historia så berömda
släkten C. synes ej vara säkert utrönt; jfr Fbg 1,44). I början av 1770-t. förvärvade Ostindiska
Kompaniet både St. och L. K ., och dess plan för bebyggandet gillades av Kon:s Befallningshav.
1772 (H Ä K 1,127). Området blev väsentl. varv, hamn- och upplagsplats (jfr t. ex. Tuneld
Geogr.8 4,43, 1 Åm 9). År 1775 fick O. K . tillstånd att från K . flytta ett par torp och bort
taga en krogstuga, vilka voro till hinders (H Ä K 1,127). Å f 1813 inlöstes K . av staden, vilket
dock ej medförde att området överfördes till stadens domsrätt (R qt 95). Tullstation anlades
här 1815 (Grbg 2,262), och området betecknas i övrigt nu som en »sjöhamn» (1827 Post-Tidn.
nr 250, GLex 4,190); jfr S j ö h a m n e n nedan. År 1827 (anf. st.) utbjöds K . av staden till
försäljning på offentlig auktion, men denna synes ej ha medfört ombyte av ägare.1) En be
skrivning av K . lämnas av Brunius Resa 1838, s. 51. Kapellet på K . invigdes 1857 (GLex
4,190). •
— Namnet K . hade officiellt sett under tidens lopp fått en inskränktare användning
än det från början haft och ännu kan ha i dagligt tal; det innefattade näml. i senare tid icke
området med Loren ts och Carnegies fabriksanläggningar (se om dem under G l a s b r u k e t
och G a m l a s l o t t e t ) , utan blott området Ö därom.

Klämman M Cd36, 37. — (Stora) Klämma(n) 1814-16 Husf.-l, Stora Kläm
man, Lilla Klämman 1850. co Klämma, i., betyder ’trång passage mellan berg’;
jfr Bd I, 188, 272.
Knipelyckan, St. och L., M Cd23; lever kvar som kvartersnamn. — 1850.
00 E. leden är väl västsv. dial. lcnipa, f. (el. knip, m.) ’smal el. brant bergvägg
o. d.’, se Bd I, 246; »lyckan» utgjordes av en däld mellan berg.
Kobbegården; det exakta läget okänt. — Kobbegårdenn 1587 NLT 68, nämnt
som gård inom Nya Lödöse. oo Samma namn finns som hemmansn. i Askims sn.
1 båda fallen är f. leden ett namn Kobbe, egentl. nyttjat som vedernamn åsyf
tande kort och tjock växt, liksom Kubbi i fvnord. (Palm). I NLT 160 (1589) om
talas »Nills Kubbis kuinne», och utgivaren anser mannen vara densamme som
»Niels vdij Kobbegårdenn» Därs. 68 (1587). I så fall kunde gården vara uppkal
lad efter denne N. Kobbe (Kubbe).1
2)
Rohagsängen M Cdi i x/ 2. — 1789 H Ä K 1,13 (här naturn.), 1798 S 17 fol
98, 1850. oo Efter en kohage som ävenledes nämnes först cit. st.
År 1836 (H Ä K 1,73) arrenderades K. av en kofferdikapten Holstein.

Koket M; vedernamn på ett fattighus vid Gröna gatan; jfr R a m l a , oo »Här
leder sig utan tvivel från det förhållandet, att fattigmaten - - koktes och häm
tades i det ena av husen» (Ebg 1,202).
+ K o ia n d e t Fh4; landeriområde. — Koolandet(t) 1696 Stadsing. nr 61
fol 90-1855 Lgn, Koland 1782 H ÄK 2,57 (här en beteshage), Korlannet(!) 1840
Ml. oo Ordet koland träffas i ä. tid på orten i bet. ’betesmark för kor’; så omta
1) Eget nog har intet spår av denna auktion kunnat anträffas i Gbgs Tidn. 1827.
2) Mor än en osäker förmodan kan detta ej bli därför, att bonden på Kobbegården även i
andra hand, efter gården, kan ha fått bära tillnamnet Kobbe.

22
las t. ex. 1696 Stadsing, nr 2 ett »Koolandh af Ängemark en delil mycket Sanck
beete tili 16 st. koor om Åhret.» Jfr O x l a n d e t nnder Naturn.
A v en hos Fr 87 citerad handl. från 1781 framgår, att K . då var utmark under Kristinedal. Å r 1790 Räk. uppges att K . »förut [alltså väl på 1780-t.] tilh örd t- - Minten». Därmed
avses antingen den källarmästare Johan Minten som innehade Bagaregården (Fr 103, Fbg
3,467) och som dog 1785 (Bouppt.; Fr anger felaktigt 1786), eller dennes son rådman Johan M.,
som sedermera (1792-1807) innehade Marieholm.1) Å r 1840 (Ml) tillhörde K . kommerserådet
G. H. Ekman på Kviberg.

-fKoIandsfcorpet Ehi. — Kållands Torpet 1811 Hbgr, Kållandstorpet 1855
Lgn. to Säkerl. är Kållands- en omtydning av Kolands-; ty sammanhang med
Kolandet är av lokala skäl sannolikt.
VKommendantsängen M; nu namn på stadsdel; jfr samma namn under
Naturn. — Commendants’ ängen 1789 H ÄK 1,13 (här naturn.). co Efter kom
mendanten på Älvsborg. Området torde, ss. Adj. A. Lundell förmodar, kunna
vara identiskt med »det stycke land kring om Ryssås skans» som enl. beslut
av 1651 behölls av Ladugården till bete för officerarnas hästar (Rqt 258).
Vid införlivningen av Majorna 1868 förbehöll sig Kronan ängen (Fbg 1,71), men 1893 för
värvades den av staden (Lbg 18). Den hade då varit kolerakyrkogård och började bebyggas
först 1896 (Lbg 184).

-tKorsebo M Cc3. — 1870 Stadsing. nr 160; jfr Ebg 1,29. co En sen bildning,
säkerl. efter de invidliggande Korsebergen (se Naturn.).
t Kortedala kötd-, kota-, kota- (jfr Bd 1,339) Eh5. -— Korta dahlen 1827 Stads
ing. nr 50 (här naturn.), Kortedala 1840 Ml. Tycks åsyftas med Dahlen 1813
Ml. co ’Den korta dalen’ torde stå i motsats till den »djupa» dal som åsyftas med
D j u p e d a l e n ovan.
Kristineberg. 1. Christineberg 1840 Ml (nämnes -medan Hultås och Ljung
slätt å ena sidan, Anderstorp å den andra). 2. Cfl2? Landeriområde. — Pz 145.
co Nr 1, som säkerl. blott var ett torp, innehades 1840 av änkan Anna Christina
Spaak. Nr 2 har utan tvivel sitt namn efter Kristinelund, till vilket det hörde
och invid vilket det låg, ss. framgår av Hbgr 1811; jfr ock Dbg 3,205 f.
Om nr 2:s historia jfr under K r i s t i n e l u n d .

Kristenshamn1
2) M. — Christens hamn 1786 Ml, Christinehamn (!) 1792 Db
bl. 8, Christenshamn 1836 H Ä K 2,151, 173, 1850. co Namnet betecknar stället
som en kristens hamn efter farofylld seglats. Kanske är det valt i anslutning till
Bunyans mycket lästa »Kristens resa» (på sv. sedan 1727). Trots ställets läge
rätt nära stranden har namngivaren säkert icke tänkt på en hamn i vanlig me
ning. Innehavare var 1786 en »ostind[isk] högbåtsman».
AKristinedal Eg6; landeri. — Christinedahls ägor 1781 Er 87, Christinädahl 1786 Gbgs Alleh. nr 25, s. 3, Christinsedal 1801 Åd, Christinedal 1811
Hbgr. co Er 83 påstår, att namnet tillkommit först på 1780-t. Men dels har
han själv ett citat från 1781 (se ovan), dels hette den dåvarande innehavarens,
1) Det senare enl. Fr 52. I Registret har Fr oriktigt sammanslagit båda till »Minten, Johan.
Rådman». — Vid sin död 1785 var den äldre M. i varje fall icke ägare till K . (Bouppt.).
2) Kunde också ha förts till avd. II.

I

*

i

23
frih. Claes Alströmers, fru icke Kristina. Före A. ägdes K., ända från 1736 (Fr
86), av svärfadern, direktör Niclas Sahlgren (j 1776). Dennes maka hette Catha
rina Christina Grubb, och efter henne är namnet säkert givet (förutsatt att hon
kallade sig med det andra av dopnamnen).
Om K:s historia se Fr 83 f., Fbg 3,477 ff.; jfr Cbg 124 f., Pz 82,170,251, Fröding Don. 1,97.
En av Fr icke begagnad beskrivning av landeriet finnes i Gbgs Alleh. 1786, nr 25, s. 3, nr 88,
s. 4 (jfr nr 103, s. 4), i samband med att det utbjöds till salu, dock »undantagande Trägården
med all den gamla åbyggnaden». Säljaren var förmodl. den hos Pz 82 som ägare nämnde (men
av Fr förbigångne) major B. C. Malmsköld, sedermera överste och kommendant i Göteborg
( f 1810 enl. Anrep).

Kristinehamn, oriktig form för K r i s t e n s h a m n .
Kristinelund Cf9; landeri, namnet lever kvar i Kristinelundsgatan. — Christinse Lund 1774-81 Husf.-l, [Christinselund 1811 Hbgr, felaktigt nyttjat om
Katrinelund,] Christine- 1855 Lgn. Landeriet kallades även Wohlfarts plantage
o. d.; så t. ex. 1801 Åd, 1811 Hbgr. oo Namnet med säkerhet efter friherrinnan
Christina Maria Alströmer, f. Silfversköld, sedan 1768 (enl. Anrep) gift med kom
merserådet frih. Patrik Alströmer, som innehade K. 1777-85 (Fr 222).x)
Om K:s historia se Fr 221 ff., Pz 145, Lbg 173, 182; jfr 1 Åm 83, 206. Det kan tilläggas, att
enl. Ml 1774-81 då blott en trädgårdsmästare bodde på landeriet. Den vanliga uppgiften (t. ex. Pz
145, Fr 225, Fbg 3,208), att K . jämte Kristineberg (nr 2 ovan) 1874 inlöstes av staden, stämmer
ieke med Stadsfullm. handl. 1874 Bih. s. 26; tvärtom a v s l o g s då Drätselkammarens
förslag om inlösen. Sådan kom först till stånd året därpå (Stadsfullm. handl. 1875 Bih. s. 29).
Om ägoförhållandena på ae båda landerierna vid ifrågavarande tid se Stadsfullm. handl.
1874, nr 26.

Kroken M. — 1786 Ml, 1850. oo Låg vid en skarp krok av gamla Majbergsliden.
Kronoborg M. — 1816 Husf.-l, 1850, Kroneborg 1836 H ÄK 2,149. oo Fritt
tillskapat namn, kanske i anslutning till såväl det danska Kronborg vid Öresund
som Kronoberg. Med avs. på sammanblandning av -borg och -berg se t. ex.
Karlsberg.
+Kråkstaden M; bebyggt område, nu officiellt kvartersnamn. oo Väl ett
skämtsamt nedsättande namn med bet:n. ’staden (den del av staden) där kråkorna
bo’; med avs. på s. leden jfr det närbelägna A l b o s t a d e n .
Kanske dock
ovisst, om namnet är primärt i förhållande till Kråkliden invid (Fbg 1,506).*2)
Kulegården. — 1587 NLT 79, nämnt som gård inom Nya Lödöse. oo F. le
den snarast ett personnamn (vedernamn), varvid man har att tänka dels på Kuli,
Koli (se Lundgren-Brate) dels på Kula (egentl. appellativet kula; Heliquist i Xen.
Liden. 101, Lind Personbin.); jfr K o b b e g å r d e n. Kule- skulle väl dock också
kunna vara bristfällig skrivning för Kulle-.
Kullen. 1. c. 1800 Fröding Don. 1,128 (säges ha legat i ö . Haga). 2. M. —
1786 Ml, 1850.
*
*) Dennes första fru hade samma förnamn: Christina Maria Ollonberg ( f 1764 enl. Anrep).
2)'H o s K K n 1655 står Kåkekiäret icke långt från den senare Kråkstaden med Kråkliden.
Det är möjligt att formen är ett fel för Krake- (se Naturn.). I så fall kunde detta namn va
ra utgångspunkten för här ifrågavarande namn.
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På nr 1 bebodde omlcr. 1800 den för sina donationer bekanta Beata Maria Blåmgren
(Blomgren) eget hus (Fröding anf. st.).

Kungsberg M. — Kongsberg 1786 Ml, Königsberg 1813 Husf.-l, -borg 1850. e/s
Någon saklig grund till f. leden har ej kunnat utrönas. Namnet torde var fritt
påfunnet el. uppkallat efter något av de övriga svenska Kungsberg.
+Kungsladugård.(en) M Cd9; nu namn på stadsdel. Har även kal
lats {Gamla) Älvsborgs {Kungs)ladugård o. d., se strax. — | Ellfzborgz Ladu
gård 1685, Gam(b)la E. L. 1691-1825 || Ladugården c. 1610 Bidr. 7,230 (här
knappast egennamn), Elfsborgs Ladgard 1619 Db, Elffzborgz Ladegårdhs ägor
1655 KKn, Kongs Ladugården o. d. 1716 Rqt 26, 1743 Bidr. 7,325, Ladugårds
ägor 1739 Cbg 101, Elfsborgs Kungs-Ladugård, »som, i allmänt tal, vanligen endast
nämnes Ladugården» 1814 Grbg 1,211. c/o Åsyftade äldst den till Gamla Älvsborgs
slott hörande, SO om detta liggande ladugården (utmärkt 1655 KKn; jfr Fbg
1,27). År 1744 var denna dock flyttad ett stycke (Bidr. 7,322). Tillägget Kungstillkom på den tid då Kronan var ägare.
År 1627 förlänades K . av Kronan åt holländaren »Claess Petterssonn» på samma villkor
varpå Nils Stiernsköld förut innehaft den (Db f. Ask. bl. 8); denne senare hade sannol. inne
haft K . under den tid från 1619 då han var generalståthållare på Älvsborg (1612-13 hade han
där varit ståthållare; Biogr. lex., Bidr. 7,431, 432). År 1651 donerades K . av Kronan (som såle
des återfått full äganderätt) till Göteborgs stad, men donationen återtogs redan 1656, och K .
överlämnades till landshövdingeämbetet ss. lön el. del av lönen (Cbg 99 f., E qt 258). År 1716
skänktes K . ånyo till staden, men även denna donation återgick 1719 på landshövdingens begä
ran, vilken sedan framdeles åtnjöt inkomsten därav (Wgn 24,39 f., Bidr. 7,324, 325). — I jb
upptas K . 1685-1825 ss 1/ 1 kr. År 1789 H Ä K 1,13 kallas det »ett helt mtl Säterie ». ■
— Ang.
områdets omfattning, dess successiva bebyggande, beskaffenheten hos lägenhetsnamnen därinom, dess slutliga införlivning med staden m. m. se Inl. och jfr under M a j o r n a samt avd.
I I nedan. — Ting hölls vid K. 1619, 1620, 1621.

AKusten M Cc2; skeppsvarv (»Varvet Kusten», även kvartersnamn). Namnet
ingår även i Kusttorget och Kustgatan. — 1784 Ebg 1,130 osv. eo Väl avsiktligt
tillskapat namn.
Om K:s historia se GLex 4,292, Pz 209, Fbg anf. st.

Kvarnhuset M (på Sågängen). — Qwarnhuset 1786 Ml.

♦Kviberg Eh2; landeri. — Qvighuberg o. d. 1353 SRP nr 141, 1481 Därs.
(otr.), Qwigoberga 1362 Därs nr 548, Quigaberg 1473 Rqt 5, Quige- 1474 Rqt 2,
Qviberg o. d. 1550 G. I:s reg. 21,91 osv., Kuiebergh o. d. 1597 NLT 389, 1696
L. Böcker, Kuide-(!) o. d. 1601 NLT 473, 1692 Db bl. 18, Qwieberget, Qwidebärget 1692 L. Böcker (avskr.), Öfwer-Qviberg 1696 Stadsing. nr 61 fol 90, Qwiberget o. d. 1739 Cbg 8, 123-1840 Ml. &o E. leden är kviga, f., och namnet är
sålunda att jämföra med namn som Koberg, Geteberg ’berget där korna, resp.
getterna bruka gå’, m. fl. Ett Qvighu- kan vara antingen gen. sing el. plur.
Det berg som åsyftas bör sakerl. sökas i närheten av den äldsta platsen för
K:s by. Det framgår av Stadsing. nr 2 (1696), att denna låg mitt emot Sävenäs,
- alltså ganska nära Gamlestaden och ett stycke V om den lilla, nu vanl. uttorkade
bäcken från N (icke gränsbäcken mot Utby); alltså där ännu ett par gamla två
våningshus stå kvar (Fr 44). Namnet K. här då sannol. givits åt den närmast

i N därom liggande, ej särdeles omfångsrika bergkullen.1) — Prep. är i ä. tid
dels i (1353 SRP nr 141, 1474 Rqt 6, 1550 G. I:s reg. 21,91), dels på; så alltid
i NLT, liksom nu, och detta är säkert det enda genuina.
År 1353 (se ovan) lydde en del av K . under Grimbo i Tuve sn och skänktes då jämte detta
hemman till Aranäs’ kloster. Sedermera kom K . tydl. i konung Magnus Erikssons händer, ty
den ovan cit. handlingen av 13G2 är ett gåvobrev varigenom denne skänker »gården» K . till
Gudhems kloster. Liksom Härianda donerades även K ., som då betecknas som by, till Nya
Lödöse vid dess grundläggning ■
— det namnes redan i privilegiebrevet av 1473 — , och denna
stad kom till någon del att ligga på dess mark (E qt 5, 54). I donationen ingingo åker, äng,
skog, fiskeri i älven och »alla andra ägodelar» (Eqt 5). Först 1481 synes dock äganderättsfrågan
ha ordnats, ty det ovan citerade (otryckta) brevet ur SEP av d. å. innebär, att K . då genom
byte med Gudhems kloster kom till staden (Berg Sami. 1,9). År 1549 bestod K . av åtta hem
man och 1572 av tio (E qt 54 f.). Även K. ingick i den donationsjord som tillädes den nya sta
den Göteborg, och marken fördelades liksom Härianda bys i landerier, som utarrenderades åt
holländska bönder (Bqt 22, 56). Då 1637 Ml en Bengt på K . nämnes, tyckes någon av gårdarna
i K:s gamla by vara åsyftade. Angående dennas läge se ovan vid namntolkningen. År 1696
Stadsing. nr 2 utmärkas här fem hus. Så småningom kom hela Kvibergsmarken, »Qwibergsland» som den kallas Cbg 123*2), att uppdelas på Kviberg och Kvibergs äng; med det senare är
åtm. väsentl. K v i b e r g s n ä s identiskt (se nedan). Men osäkerhet i betecl -«ingen förekom
mer, som ibland försvårar avgörandet av vilketdera som med de ä. uppgifternas Kviberg åsyftas.
D å t. ex. namnet Qwijdebärg (1692 D b bl. 18) nyttjas om Laur. Böckers landeri, vet man genom
andra uppgifter (t. ex. 1688 Db bl. 6, 1696 Stadsing. nr 2; jfr E qt 65), att Kvibergsnäs åsyf
tas. -— Om K:s historia fr. o. m. 1600-t. se Cbg 123, Lbg Gbgare 2,161, 1 8 1 , 183, 185f.,
Pz 182, Fr 36 ff., Fbg 3,5o3.34
) —- Enligt Lbg Gbgare 2,185 kallades K. på J. J. Ekmans tid
(före 1890)»i vardagslag» Gamlestaden; namnet K. är heller ej upptaget 1855 hos Lgn. — Till
K . räknades förr åtskilliga torplägenheter, vilkas åbor utgjorde dagsverken in natura hos vissa
av landeriinnehavama i »Gammelstaden» (Eqt 71).

Kvibergsdal, se M a r i e d a l .
'♦'Kvibergsnäs Eh3; landeri. — Qwibergz Nääs 1696 Stadsing. nr 2. Kalíades tidigare Kvibergs äng (Qwibergs Enngh 1644-45 Bidr. 1,102, Qwijbärgs
äng 1688 Db bl. 6).
Om K:s historia se särsk. Fröding Äldsta hist. 165, Fr 15 ff., Fbg 3,503.ä) År 1692 var den
bekante rådmannen och fornforskaren Laur. Böcker arrendator; ss. sådan klagade han över att Utbybom a själva gjorde sig vägar över hans mark, som de därigenom förstörde, och detta fastän
han själv anlagt en tio alnar bred farväg därigenom (Db bl. 18). År 1705 instämdes samtliga
Utbybor av borgmästaren i Göteborg för att de nedrivit och bortfört K:s gärdsgårdar m. m.
Hela byalaget, utgörande 23 personer, nekade och skyllde på invånarna i Vättle lid (Db bl. 33).
*) A v namnet Kvibäcken 1776 Db. bl. 157 synes ingen ledning stå att vinna för lokali
seringen. Ty detta, som just åsyftar gränsbäcken mot Utby, är ett tydl. y. namn på Ugglebäcken, se Bd I, 301 f. Ännu yngre är det nuv. namnet Kvibergsbäcleen, som givits sedan man med
K . kommit att åsyfta vad som förr kallades Kvibergsnäs; jfr nedan.
2) Häri ingår dock även t. ex. Härlandamarken, Hospitalsområdet m. m.
s) En rättelse av Frs (och därmed också av Pz’ och Fbgs) uppgift angående K:s överlåtelse till
Kronan 1890 har lämnats av S. Hansson i GHT 22 okt. 1923: staden har kvar sin lösningsrätt,
om Kronan vill sälja marken.
4) Då Fröding Don. 2,49 säger att P. P. Ekman arrenderat K. och där dog 1807, så är detta
ett dubbelt misstag: det var (en del av) Kviberg som familjen E. innehade (jfr ovan), och P.
P. E. dog på Kilanda säteri (Lbg Gbgare 2,16 3). Kvibergsnäs innehades 1800 (Gbg nr 1) av
handl. J. Malm.
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Kålgårdsbäcken; läget ovisst. — Kåhlgårds Bäcken 1813 Ml, Kåhlgårdsbäcken 1840 Ml (nämnes mellan Gatan och Kortedala).1) co Kålgård betyder i allm.
’köksträdgård’; jfr Bd I, 167, 196, 281.
År 1840 säges K . lyda under Hospitalet.

Kållandstorpet, se *K o l a n d s t o r p e t .
Kålstorp M. — Holstorp el. Carlstorp 1814-16 Husf.-l, Kållstorp 1836
H Ä K 2,174, Fbg 1,363 (oriktigt Kålltorp 347), Kålstorp 1850. o» Trol. ett
»uppkallelsenamn», kanske efter Kålstorp i Svarteborg sn, Boh.
Källan M. — Kiällan 1812 Husf.-l, Källan 1836 H Ä K 2,180 (men Källaren
150), 1850.
Källarebacken M. — Källare Backen 1814-16 Husf.-l.
Källaren. 1. Läget ovisst. — Kiellaren 1639 Ml, Källaren 1652 Räk.*2) 2. M;
sannol. felaktig form för K ä l l a n .
■fKällebacken pcebbokon Fg9. -— Torpet Kjellebacka 1840 Ml, Källbacken 1855
Lgn.
Källeberg M. — Kiälleberg 1786 Ml, Kjelleberg 1850. oo Kan vara »uppkal
lat» efter torpet Källeberg(et) under Änggården (se Örgryte sn). Ingen källa är
synlig på kartan 1846-1850.
Källestad M; lever kvar i Källestadsgatan. — Kiellestad 1786 Ml, Källstad
1800 Ml, Källestad 1850. co Om namnet är folkligt, kan det vara samma ord som
fsv. källo stadh(er) ’plats för källa el. brunn’.3)
Kärret. 1.+ FglO. — Kjärret 1759-65 Ml, Kärret 1840 Ml. 2. M; ä.
namn på G o d h e m ,
lever kvar som kvartersnamn. — 1791 Db bl. 312,
1850 (alternativt namn).
Nr 1 lydde åtm. 1831 (Stadsing. nr 52) under Hospitalet. Platsen K . nr 2 var 1791 (anf.
st.) »inhägnad och uppodlad» av kronobefallningsmannen J. A. Dejenberg, och 1792 (H Ä K 1,17 f.)
fick denne rätt att besitta, nyttja och bebygga el. eljest bruka den (tillåtelsen gällde K. jämte
Långemossen). År 1799 nämnes K . bland egendomar som kronobefallningsmannen J. Arnoldson vid sin död efterlämnade (Db bl. 303). Mellan dennes sterblius och landshövding S. af Forselles uppstod tvist rörande K .; den senare fordrade att de berg som omgåvo K . (och Långemos
sen) genast åter skulle »utläggas» till Kungsladugården (Db bl. 305). Se vidare under G o d h e m.

*Laggen(?); låg någonstädes i »Hagerne» (jfr s. 12). ■
— Lagha 1649 Ml, Lagga
1650 Ml, Lagern me (väl felskrivning för Lag(g)enne) 1653 Ml. co Torde innehålla
ordet lagg, f., som t. ex. från Sävedals hd är känt i bet:n ’kant av mosse el. kärr
o. d.’ Formen på -a är då dialektens best. form.
1653 Ml upptages L. som gård »uppå Göteborgs landeri».

*) Den åsyftade bäclcen synes ej kunna vara någon annan än den lilla biarmen från N Y till
den nu ofta uttorkade bäck som från N rinner nod i Säveån. Skulle K. som lägonhetsn. vara
ett ä. namn på Fl ö j d e n nr 1?
2) Hos K K n 1655 upptages Kiellare Tomptan långt i S på Kungsladugårdens mark;
ingen bebyggelse är utmärkt, och det är icke sannolikt att samma plats åsyftas. Men möjl.
kan Källaren vid Galgekrogen åsyftas (se Örgryte).
3) Någon källa synes ej på kartan 1846-50, men denna är just där något skadad.
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Leontinedal Cfl7; landeri. — Fbg 3,298. oo Den nedan nämnde Carlssons
hustru i andra giftet hette Leontine; se t. ex. Ml 1855, där stället självt dock
ännu icke har något namn.
L.
beboddes enl. Fbg vid mitten av 1800-t. av slaktarmästare Joh. Carlsson; denne, som
nämnts under K a t r i n e s t r ö m , ägde och bebodde en tid även Götaberg (Fr 229, Fbg anf.
st.), öch köpte dessutom Gunnebo vid den Hallska konkursen (sist anf. st.). På 1870-talet inne
hades L. av kabinettskammarherre C. O. Silfversköld (Adresskal.).

Lerbräckan M; lever kvar i Lerbräckagatan. 1. Bd8. — 1789 H Ä K 1,13
(här sannol. naturn.), Lerbräckan i Oxhagen 1850. 2. Annat namn på E k e 
l u n d . — Lerbräckan eller Ekelund 1850. oo Bräcka, f., betyder ’bred och tänd.
brant backe’ (jfr Bd I, 157). De båda orterna lågo intill varandra och lia namn
efter samma »lerbräcka».
Lid, se A n d e r s t o r p .
Liljedal(en) M Ce9. — Lellje-Dahlen 1791 Stadsing. nr 19, Liljedalil(en)
1793 Db bl. 18,20, Lilljedahl 1796 H Ä K 1,19, 1806 Gbg nr 8 (kallas här hem
man), Liljedal 1814-16 Husf.-l (inga åbor nämnas), oo Då namnet först synes ha
varit naturn. (så åtm. ännu 1793), är det knappast ett rent fantasin., utan syf
tar väl på odlade liljor i någon trädgård.
År 1793 säges »platsen» L. innehålla 240,437 k 'adratalnar till odling lämplig jord. Arren
det betalades då med 108 dagsverken pr år el. med 8 sk. sp. i banko för vart dagsverk (Db bl.
18). På en del av L. växte dock starr och stagg-gräs »med [d. v. s. jämte] blad kallade ’kråkföt
ter’ »1) (Db bl. 20). År 1796 innehades L. av en kamrer Bagge.

^Liseberg Cfl3; landeri. — Lisaberg 1769 Fr 162 (kontrollerat efter
orig.), Lisse- 1800 Gbg nr 1, 1811 Hbgr, Lisa- 1772 Gbgska Nyh. 165. oo Namnet
med all säkerhet efter fru Elisabeth Lamberg, född Söderberg (f 1768), vars make,
Johan Anders Lamberg, innehade L. från 1753 (Fr 161 f.).
Om L:s historia se Fr 161 ff., Fbg 3,421 ff.; jfr Ant. Bih. 119, 1 Åm 63, 2 Åm 106, 109.
Gbgska Nyh. 1772, (nr 21,) s. 165 omtalar ett anonymt och väl i viss mån skämtsamt förslag
till en »ärestod » med beundrande inskription i tidens stil, avsedd att resas på L. till ära för fru
Sophia Carlsson, enl. Berg Ant. dotter till de ovan nämnda makarna Lamberg. L. inlöstes av
stadsfullmäktige 1908 (Fbg 3,421); huvudbyggnaden, som under jubileumsutställningen 1923
användes som restaurant, kvarstår som centrum inom det »nöjesfält» som nu officiellt heter L.

■fLjungslätt F g u . — 1840 Ml, Jonslätten(!) 1855 Lgn.
Loppetorpet; folkligt namn på K a t r i n e t o r p . — Fbg 3,150. oo Innehåller
helt säkert en mindre vänlig antydan om att huset inte var fritt från lop-por.
Men måhända uppkallelse efter ett lika benämnt ställe i Örgryte (Stm 1,129).
+Lorensberg laransbcer), -bårj, även lärans- Cf 14; landeri. — Något namn
har »plantaget» ännu varken 1790 Räk., i nedan cit. bouppteckning av 1800
el. ens 1801 Åd och 1811 Hbgr. c/o Efter handlanden Lorens Petersén (så stavas
namnet i bouppt. av 1800), som ägde L. 1770-1800. .Namnet tycks ha tillkom
mit först rätt långt efter dennes död.
Om L:s historia och öden se Fr 215 ff., Fbg 3,309 ff.; jfr 2 Åm 106 f.4
4)
Detta ord är känt från Vgtl. som namn på vattenklövera (Menyanthes trifoliata),
enl. Rietz, och säkerl. åsyftas här denna växt.
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Lund(s)backa M. ■
— Lundbacka 1786 Ml, Lunds- 1812 Husf.-l, 1836 H ÄK
2 ,14 9 , Luns- 1850. e<o Formen med -s- är oregelbundet bildad, för så vitt icke ett
ortn. Lund, el. möjl. familjen. Lund, ligger till grund. (Den äldste påvisbare in
nehavaren hette icke Lund.) Formen från 1786 är kanske den rätta. Lunds- kun
de bero på inflytande från följ. namn.
Lundsberg M. — 1786 Ml, 1850.
Kanske uppkallat efter något annat Lundsberg; det närmast belägna ligger i Seglora sn, Marks hd. Jfr eljest föreg.
Lustgården Celo. — 1802 H ÄK 1,25-1850.
Å r 1802 är L. en »plats» om 7,200 kvadratalnar, varöver en karta upprättats.

Lyckan Cfl5; landeri1); lever kvar i Lyckans väg. — Bödelslyckan o.
d. 1752 Fr 2012)-1800 Gbg nr 1, Bödes lyckan 1760 Räk. 160, Budals lyckan(!) 1783 Räk. 149, Lyckan 1812 Lyckans bok 7. to Av lycka ’inhägnat gärde’.
Det ä. namnet, vars förled senare tydl. av det skälet avlägsnades att den gav nam
net en mindre tilltalande klang, härrör därav att bödeln el. skarprättaren bodde
på detta område; så var trol. fallet redan åtskilligt före 1696 (Fröding Env. 34,
Fr 201).
Om L:s historia se Lyckans bok 5 ff., Fr 201 ff., Fbg 3,387 ff.

Jfr under S a r e b e r g .

Långemossen M Cd38; lever kvar som kvartersnamn. — Långemåsen 1792
H Ä K 1,17 f., -mossen 1850 (sannolikt ännu naturn. på båda ställena).
De under K ä r r e t nr 2 för åren 1792 och 1799 meddelade uppgifterna gälla också L.
1836 innehades L. av en kapten Holmström och hökaren P. Hallenberg.

År

Lägret M. — 1836 H Ä K 2,180, 1850. to Jfr samma namn Bd 1,101. Stället
låg vid den n. ö. vinkeln av Mariebergs begravningsplats. Inom området anges
1850 en allmän källa och en väg. Kanske alltså ett läger under forna krigstider?
Lödöse, se N y a L ö d ö s e .
Löndala CelO; landeri. — 1817 Politie prot. (upplysning av ing. Ch.
Sandahl); jfr Löndalaängen 1865 Stadsfullm. handl. nr 27, s. 16, 1874 Därs.
nr 14. Vid denna tid fanns även en gata med namnet Löndalagatan 1865 anf.
st. s. 15.
År 1817 innehades L. av snickaren M. Lindgren. År 1873 (Stadsfullm. handl. Bih. s. 16)
beslöto stadsfullmäktige att kostnadsfritt upplåta byggnadstomter på Löndalaängen (landeriet
synes ej ha funnits kvar) dels till Göteborgs sjukhem och dels till Göteborgs praktiska hushålls
skola för flickor. Året därpå fattades beslut ang. upplåtelse av villatomter på en del av samma äng.

Lövängen M; stattorp. — Löfängen 1850.
+Maj berget M Cd27; jfr M a r i e b e r g nr 1. — Maijeberg o. d. 1765
Gbgska Nyh. 192-Majebergs kyrka 1788 Db bl. 118, -berget 1774 Db bl.
62 osv., -bergen 1855 Lgn; Marisebergs kyrka 1787 Db bl. 554; Marie- 1788 bl.
248 osv. En egendom vid bergets fot, nära Karl Johans kyrka, kom sedan att
kallas Marieberg, men i jb kallades den B u c e p h a l u s (s. 54); se vidare Fbg
, *) Inom Masthugget och Majoma finnas flera lägenheter som bära detta i Västsverige van
liga namn. Jfr dessutom M a j 1 y c k a n nedan.
2)
Formen är kanske ej diplomatarisk. Den är hämtad från upplåtelsebrevet till tobaksfabrikör D. Schiller. Detta har ej stått att återfinna i LA.

29
1,223 f. Under formen Marieberg lever namnet här kvar som kvartersnamn. co
F. leden är namnet Majorna (se nedan). Med orätt påstår Fbg 1,92, att Majber
get »är en förvrängning av Marieberg)). Det senare innebär tvärtom en uppsnyggning av det förra (så redan Fröding Don. 1,128), vidtagen i samband med kyrko
gårdens och kyrkans anläggning (se nedan); tydl. förmenades Maje-, tolkat som
en vardaglig uttalsform av Marie-, vara alltför vulgärt i namn på en kyrka och
församling.
År 1765 (anf. st.) omtalas Fr. Tontins salteri »Maijebérg». Det hälsobringande »mineralvattnet» från M. (jfr Fbg 1,572) omnämnes 1766 (Gbgska Mag. nr 25, s. 4). Kyrkan på M „ Mariebergs kyrka, uppfördes 1787 (Fröding anf. st.); den nedrevs på 1830-t. (Fbg 1,26), sedan den
ersatts av Karl Johanskyrkan (se härom närmare C. Ii. Thölen i Göteborgs jubileumspubl.
X X ,797, Fbg 1,216).

Majbukten M. — Mai(j)buckten o. d. 1786 Ml osv. oo Jfr föreg.
I Ml 1786 är M upptaget som två nummer (17 och 22), det förra var skeppsvarv och till
hörde handelsmannen P. Bagge j:r på Önafors (i Yassända sn, Väne hd), det senare innehades av
f. d. handelsmannen S. Schutz.

ÅMaj (e) Nabbe ma) nabd M Cd28; nu även kvartersnamn. — Maye-Nabbe o. d.
1763 Nya Veckobl. 8-1844 Gbg o. dess omgivn. 52, Mayornas Nabbe 1773 Hv.
N. nr 72, Marienabbe 1814-16 Husf.-l, Ma(i)jnabbe o. d. 1786 Ml osv., Maje nabb
1855 Lgn. oo Om f . leden se M a j o r n a . Nabb(e) betyder ’utskjutande udde’ .
År 1763 såldes på auktion S. F. Swenssons salteri, »Maye-Nabbe kallat» (anf. st.). År 1773
tillhörde det herrar V. Beckman, G. Beijer och Schutz, som då ville sälja det (Hv. N. nr 82)
I Ml 1786 står f. d. direktör Beijer som ensam innehavare. År 1792 lär M. ha förvärvats av
Jonas Kjellberg (Fbg 1,189), och 1836 (H Ä K 2,170) finna vi det i händerna på brorsonen med
samma namn. Denne gjorde M. till en modern lastageplats. En segelduksfabrik fanns där
1844, tillhörig C. F. Kjellberg (ovan anf. st.). Se i övrigt Fbg 1,189 f., Pz 232.

Majlyckan M Cd30; lever kvar som kvartersnamn. — Ma(i)jlyckan o. d. 1786
Ml osv. År 1836 (HÄK 2,150) likställes M. med »Coopmans Lycka», vilket måste
vara en felaktig form i st. f. Chapmans Lycka (se s. 4), ty 1850 likställas M.,
Chapmans Äng och Melins äng (s. 35), och Chapmans Lycka (som dock ej narnngives här, men väl 1852 Adress.-kal.) låg då på samma tomt. to Jfr under M a j 
b e r g e t och L y c k a n .
År 1786 innehades M. av f. d. direktör G. Beijer (jfr under M a j e n a b b e ) . År 1836
(H Ä K 2,171) arrenderades den av G. Melins arvingar (jfr namnet M e l i n s ä n g ) , 1850 av
handelsfirman B. Tulin & C:o. Namnet M. råkas ännu 1875 Gbgs Adresskal. 57, som annars
ej nämner de gamla lägenhetsn. i Majorna.

M a jo rn a Cc8 (i äldsta tid); nu stadsdel, el. rättare och officiellt gemen
samt namn för fyra (förr sju) rotar som vardera utgöra en stadsdel. — Mayerne
o. d. 1652 Räk., Mayerne, Mayer 1652 Skrivelse från Krigskoll. t. K. M:t (otr. i
RA; meddel. av prof. Almquist), Mayorne 1652 Ml, Majerna 1655 KKn, Maijorna
o. d. 1739 Cbg 101 osv.1); Gamla Majorna 1770 Db bl. 152. eo Om namnets här
ledning ha åtskilliga meningar uttalats. Omöjlig är den ä. sammanställningen
(se t. ex. 1 Åm 15) med Marieberg, fattat ss. den ursprungliga namnformen för*)
*) Möjl. åsyftar redan Magere 1637 Ml Majorna. I så fall återger -g- uttal med -j-, vil
ket senare uppfattats som dialektalt el. vulgärt och alltså ej skriftmässigt.
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Mariebergs kyrka (se under M a j b e r g e t); Majorna skulle vara »M ariorna» och
åsyfta (området omkring) nämnda kyrka och den 1820 nedbrunna »Mariakyrkan»
på Gamla Varvet. Detta antagande vederlägges därigenom att namnet Majoma,
träffas långt innan någondera av dessa kyrkor fanns (se ovan). En annan, av
Hellquist Gatn. 8 refererad åsikt innebär en förmodan att namnet innehåller
det finska maja ’koja’; detta ord har anträffats åtskilliga gånger i sv. urkunder
i sammansättningar, särsk. i fislcare-maja (se Dahlgren Glossar 532). Som stöd
för åsikten att Majorna innehåller detta ord har pekats på att namnet M. på kar
tan av 1655 står invid sju små hus, vilka tydl. skola utmärka den enda dåtida
bebyggelsen på området, utom de till slottet direkt hörande byggnaderna. Tack
vare tillkomsten av nytt material till frågans belysning kan det ock nu med tämlig visshet fastslås, att Majorna innehåller detta maja, även om det skall visa sig
sannolikt att det icke är från Finland det lånats. — I den ovan citerade skrivel
sen från Krigskoll. av 1652 läses: »Emedhan och Stadhen Götheborgh, sedhan
times K. M:t nådigst hafwer beneficerat honom medh Elfzborgz Ladugårdh för
menar sig och derunder wela tillägna sig Hakelwerket eller Mayerne wedh Slottet
där Guarnisons- och Slotzfolket af ålder hafwer waret tillåthet för en skiälig betal
ning bekomma deres nödtorft medh mat och dricka », så anhålles, att K. M:t måtte
låta »bem:te Hakelwerlce eller Mayer så härefter som härtill under Slottet till bem:te
Gvarnisons- och Slotsfolkz accomodement behålla låtha, på dhet när någon siuknar han då må där få sin skiötsel och elliest soldaterne hafwa så mycket närmare
lägenhet där att kiöpa sig ett stycke brödh och driclsa». Härav framgår, att M. i
sak likställdes med något som betecknas som ett »hakelverke », att detta var en be
byggd ort, och att denna bebyggelse i så måtto var knuten till Älvsborgs slott,
att garnisons- och slottsfolket där av ålder fått förtäring och där kunde taga in
vid sjukdom. Ordet hakelwerk(e) är från början ett lågtyskt ord. I fsv. är det
blott uppvisat en gång, men under 1500- och 1600-t. träffas det rätt ofta. Det
åsyftar inom det egentliga tyska språkområdet, liksom i ä. da., ett visst slags
stängsel, staket, inhägnande pål- el. plankverk o. d., varigenom en borg, en gård
el. ett hus, även en hel stad, skyddades mot angripare el. inkräktare. Men i Ös
tersjöprovinserna hade därur tidigt (åtm. på 1200-t.) utvecklat sig betydelserna
’liten by invid och, under skydd av en borg el. ett slott, förort el. förstad utom
murarna av en (befäst) stad’ . En hel del av Östersjöprovinsernas småstäder hade
uppstått ur sådana »hakelverk s.1) I sv. text, från 1500- och 1600-t., har ordet
hakelverk hittills, då det kunnat lokaliseras, blott anträffats med syftning på för
hållandena i Östersjöprovinserna el. sydöstligaste delen av Finland (Kexholm,
Nyslott1
2)); detta gäller samtliga (omkr. 15) lokaliserbara exempel i SAOB:s sam
1) Se om det sagda Grimm Deutsches Wörterb., v. Gutzeit Wörterschatz der deutschen
Sprache Livlands, v. Richter Gesch. d. Ostseeprov. 1,251 f., A . v. Transehe i Balt. Monatsschr. 38,291, A . Bielenstein Därs. 39,276, W . Neumann i Mitteil. aus d. livl. Gesch. 21,98,
Axel Oxenstiernas Skr. o. brevväxl. II. 5, i i noten.
2) Ordet har därför upptagits även i ä. finska, i den förkortade formen hakuli (Lönnrot
Fi.-sv. lex.).
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lingar. Redan detta gör det i högsta grad sannolikt, att det är en sådan bet. som
de sist nämnda som bör ifrågakomma, då ordet undantagsvis nyttjas med avs. på
en ort vid Sveriges västkust. Textsammanhanget visar ju ock hän på att. or
det här betecknar själva b e b y g g e l s e n . — Genom att följa den hänvisning
till Östersjöprovinserna som ordet hakelverk(e) ger, kan en tillfredsställande för
klaring vinnas även av namnet Majoma. Det är visserligen ingalunda i och för
sig nödvändigt att antaga, att denna bénäm. ing kommit från samma håll som
den på 1600-t. därmed sakligt likvärdiga Hakelverket; men dels äro de båda nam
nen vart för sig i övrigt okända som sv. ortn., dels äro de i detta fall två gånger
fast kombinerade i en officiell skrivelse. Namnet Majoma bör därför helt säkert
närmast sammanställas med estn. maja (liviska maj, moj), identiskt med det ovan
nämnda fi. maja; ordet är lånat till de fi.-ugr. språken från lett. maja (Ahlqvist
Die Kulturwörter der westfinn. Spr. 107, Thomsen Berör, mellem de finske og de
balt. Sprog 198). Både i fi. och i estn. betyder ordet ’koja, hydda, bod, litet
hus’, även ’kvarter, logis, härbärge’. Betydelsen ’koja, bod’ är den enda appellativiska bet. som hittills anträffats i svensk text (jfr ovan), varvid ordet åtm.
vanligen syftar på finl. och aldrig, så vitt ses kan, på västsv. förhållanden.1) I fi. är
det (enl. meddelande av Dr E. A. Tunkelo) karakteristiskt för ordet, att det beteck
nar en t i 11 f ä 11 i g ,' och vanligen primitiv, boning el. uppehållsort*
2); men i estn.
har ordet även bet:r där detta moment icke el. blott obetydligt framträder. Där
betyder maja bl. a. ’bondby el. (med kvarter el. härbärge försedd,) av småfolk
bebodd förort utanför en stad’; detta i överensstämmelse med ordets bet. i lett.
(Thomsen anf. st.).3) Härigenom förstås det faktum att ordet brukades kollektivt
i sing, om en omedelbart invid Reval liggande och till staden hörande bebyggelse,
som på 1570-t. bestod av över 200 hus och hade särskild kyrka: i lty. text die
Fisscher Mey o. d. Balth. Russows krönika (Script, rer. livon. 2,67, 91, 92)4), i svensk
under beteckningen fiskermaijen udi Revel Teitt Klagomålsreg. 230 (1555). Det är
av intresse att finna, att de svenska knektarna i Reval just voro förlagda till denna
stadsdel: år 1562 dogo »200 Schwedische Knechte in der Fischer-Maja an einer
sonderlichen Seuche» (Thomas Hiärn Mon. Liv. ant. 1,240). — På detta sätt ha
begreppen maja (ev. i pl.-form) och hakelverk i Östersjöprovinserna kunnat komma
*) Den alternativa formen moja hos Tegel Erik X IV :s hist. 141 tordå visa direkt el. indi
rekt inflytande från den liviska formen. •
— I den fsv. Erikskrönikan träffas (v. 1573) ordet
mäio stadha„gen. pl. av ett *mäjostadher, d. v. s. ’platsen för »majan»’ . D et är fråga om ett
anfall på Nyenskans vid Neva. Här har maja den från Östersjöprovinsernas ä. krönikelitteratur väl styrkta bet:n ’plats där en anfallande här församlas utanför den belägrade orten
el. vid gränsen av det anfallna landet; krigslager’ .
2) Detta synes också gälla det enda fall där ordet hittills som enkelt ord träffats i svensk
text (ex:t meddelat av SAOB): [Ryssarna klaga över att] The swenske wistes ther [på ryskt
område i Kexholms län] om sommeren vdi theris maijer och ffare ther iffrå med månge bå
tar - - och fiskie. Bidr. t. Finl. hist. 3,457.
3) Där återges ifrågavarande bet. så: ’Herberge, in die man einkehrt, namentlich die
sogenannten Bauer-Einfahrten in Städten’ .
4) Påpekat av prof. Almquist.
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varandra synnerligen nära.1) Detta även i så måtto som ett hakelverk ofta bestod
av kojor (»major»); jfr: »[De belägrande] stucke elden på tre heller fyre kåter
vdi Hakelwerkett» 1603 Sami. af urk. rör. Finl:s hist. 2,44. •
— Enl. den ovan ci
terade textens av 1652 vittnesbörd hade Majorna då länge varit — el. inom sig
rymt — värdshus el. härbärge(n) för garnisons- och slottsfolket; och benämningen
Halcelwerhet anger orten som en förort under skyddet av Älvsborgs murar. Månne
den rent av låg på platsen för den forna Älvsborgs stad (jfr Ä l v s b o r g s.
51f.)? Cbg 15 berättar oln denna, efter gammal noga preciserad tradition, att
»den på Elfsborgs Slått liggande Guarnizonen som ej på bemälte Fästning låg
commenderad, skulle der i Staden Hafwa sin inqvartering och underhåld». Man
må jämföra den på grundval av material från 1500-(?) och 1600-t. utförda bild
som avtryckts Bidr. 7,156; husen i bakgrunden ha förmodats åsyfta Älvsborgs
stad (Strömbom i Gbgs Jubileumspubl. V, 35 n. 1). -— Pl.-formen (Majorna) tyder
på att ordet här icke haft kollektiv bet., utan i sg. syftat på vart och ett av
de små hus, trol. redan från början med härbärge, som tillhörde »hakelverket ».*i2)
Prep. är i äldsta tid på, ej i: »Oppå Mayorne Boendes» 1652 Ml; så ännu
1709 Kb f. Lundby 9, men i 1717 Därs. 15 (meddel. av E. Långström).
Inbyg
garna kallas Maijeborna 1694 Db bl. 10, nu majbor(na).
Om den omfattning namnet äldst haft se ovan. Den där givna utredningen gör det näs
tan säkert, att Älvsborgs slott el. stad vid en bestämd tid statt i direkt el. mer indirekt för
bindelse med Östersjöprovinserna. Prof. Almqnist pekar på sannolikheten av att värvade
regementen, som ett visst år varit förlagda i garnison i Östersj öprovinserna, vilka vid den här
närmast ifrågavarande tiden tillhörde Sverige, ett annat år kunna ha legat på Älvsborg; ty
sådana växlingar i förläggningsort voro då ej ovanliga. Prof. A . framhåller även som ett
faktum av intresse i detta sammanhang, att Johan Henriksson Rytter, landshövding i Älvs
borgs län 1631-1644, tidigare varit kommendant på fästningen Birze i Livland, liksom hans
efterträdare på Älvsborg, Nils Mannersköld, tidigare varit guvernör i Ingermanland och kom
mendant i Dorpat. V id den senare tidpunkten fanns emellertid säkert redan namnet M ajor
na. — Ang. M:s vidare utveckling och namnets i samband därmed vidgade syftning se Bidr.
7,322 ff., 1 Åm 17, Fbg l,26ff., 70f., Fröding Gustav, tiden 39f. Därtill må läggas upplys
ningen att Ml 1652 upptar 11 mantalsskrivna män och i allt 18 i M. boende personer. De
förras yrken voro: timmerman, skräddare, »Beskytar» ( »beskyttare», bösseskytt), »Besökare»
samt — ss. man har rätt att vänta — en kock. Möjl. åsyfta därför de sju husen på kartan
av 1655 det verkliga antalet.

•fMaj viken M Cd32, lever kvar dels som kvartersnamn dels som nämn på en
skild lägenhet i stadens ägo. — Majwiken o. d. 1762 Gbgska Mag. 263 osv. c/o
Jfr M a j b e r g e t .
*) A. Bielenstein meddelar (anf. st. 279), att ordet herberge i Östersjöprovinsernas tyska
i senare tid nyttjats om det lägre tjänstfolkets bostad (på ett storgods) utanför godsets hu
vudbyggnad, vilket han anser motsvara ä. tiders förhållande mellan »Vorburg» och »Burg».
Mot ty. herberge har här säkerl. estn. maja svarat. Dessa båda synonymer träffas sida vid
sida i lågty. text i Hanserecesse 3,8 (1523).
2) Genom ovanstående utredning förfaller såväl den tolkning som i Majorna velat se en
dialektform mäj, maj av västsv. me(d) ’inseglingsmärke, märke vid fiske o. d.’ (E. Abrahamson i GHT 1919 6 dec.), som den enligt vilken »Majera » vore uppkommet ur mildra ’ »maderna», de sanka ängsmarkerna’ (D. Palm i NoB 1925, s. 61ff.).
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År 1762 namnes M. som salteri tillhörigt O'^indiska kompaniet; det försåldes då på
auktion (anf. st.). Följ. år omtalas Tontins (jfr under M a j b e r g e t ) och Svenssons (jfr
under M a j e n a b b e) sillfiskerier därstädes (Gbgska Mag. 1763, s. 183). Salteriet ägdes
1768 av en fru Gadd (Spionen 28, Gbgska Nyh. 279), men 1767 såldes »herr A. Gadds sterbhusegendom» — denne G. var väl make till den nämnda frun —• på auktion (Spionen 286,
295); den i samband härmed lämnade beskrivningen av egendomen citeras Fbg 1,191. Salte
riet nämnes ännu 1787 (Db bl. 229). År 1788 utarrenderades M. till grosshandlare S. Schutz
(H Ä K 1,12). År 1836 står James Dickson som arrendator (Därs. 2,170). Se för övrigt om
platsens öden Fbg 1,191 ff.

Malmgården St. Ce6 och L. Be2, M; lever kvar som kvartersnamn. —
Nybygget Malmgården 1814-16 Husf.-l, Stora, Lille M. 1832-33 Gbg nr 54, Malm
gården 1855 Lgn. oo Ordet malmgård, kan nästan betraktas som ett appellativ; det
nyttjas på skilda håll om gård som anlagts på »malmen», d. v. s. egentl. sand
marken, utanför en större bebyggelses område (jfr Norrmalm, Södermalm i Stock
holm). Kring Stockholm uppstodo malmgårdar redan på 1600-t. (Almquist hos
Pr 8). Liksom dessa var även vår M. en herrgårdsliknande bebyggelse. Då nam
net här uppstått så pass sent (jfr nedan), är det kanske direkt bildat efter mönstret
av stockholmsförhållanden.
Marken hade 1803 utarrenderats på 30 år (Gbg nr 54, 1832-33), men den hade säkerl. då
intet namn. År 1814-16 upptagas ännu inga åbor (jfr ovan). På 1820-t. ägdes M. av överst
löjtnant E. G. U. Ulfsparre (2 Åm 75). Beslutet ang. styckningen av egendomen R yet år 1831
(se R y e t) gällde ock M. (enl. Gbg nr 54, 1832-33), och därefter omtalas både St. och L. M.
Den förra innehades först en kort tid på 1830-t. av länets hövding (sedan 1835) general G.
Edenhjelm personligen (H Ä K 1,37), därefter arrenderades den av liandelsbokhåll. C. J. Roempke
(Därs. 2,158, 1 8 1 ); L. M. hade utbrutits ur och tidigast blott varit en arrendegård till St. M.; den
innehades 1836, jämte Malmgårdsängen, av den nämnde Roempke (Därs. 1,7 3, 2,181), vilken
1837 avlöstes av grosshandl. A . Broddelius (Därs. 1,107). År 1874 beslöto stadsfullmäktige, i
överensstämmelse med det kungl. överlåtelsebrevet av Kungsladugården av 1 febr. 1867, att
den skogsmark som tillhörde St. och L. M. jämte Malmgårdsängen och Trädgården skulle för
vandlas till folkpark. På så sätt uppstod Slottsskogen; se vidare Lbg 212, Fbg 1,531 ff.

Malmgårdsängen M Be3. — 1836 H Ä K 1,73, 1850.
Jfr föreg.

>Margreteberg M Bd4. -—- 1816-16 Husf.-l, 1855 Lgn. c-o Hustrun till nedan
nämnde Mortonsson hette Margareta (meddel. av E. Långström). Byggnaderna
lågo på en bergsluttning.
1814-16 Husf.-l kallas M. för »Segelsömmare Carl Mårtenssons Intäct» (namnet skrives
även Mortonsson och Mortinsson). År 1836 upplyses, att M:s änka varit rätter innehavare, men
att hon särskilt utarrenderat lägenheterna till en viss C. Weinberg, för vilken brukspatron Nord
ström (Norström) varit ombud (H Ä K 1,75, 107, 2,157). År 1837 tillträddes M. jämte Stubbe
hagen av en järnbärare Jonsson (H Ä K 1,118), säkerl. densamme som ägde Karlsro. År 1850
(Stadsing. nr 70) uppges en Wennberg som innehavare, men i Ml för samma år nämnes bagar
mästare J. E. Reuterfeldt och i Adress-kal. 1852 en målare Forsberg.

Marieberg M.

1. Se under M a j b e r g e t .

2. Cd44. — 1786 Ml, 1850.

År 1813 (Husf.-l) arrenderades nr 2 av segelmakare A. Engström, 1836 av kapten A. Arfvidsson (H Ä K 2,174). Å t denne anges lägenheten fortfarande ss. upplåten 1850, men innehavare
var segelsömmare Briessman. Enl. Fbg 1,378 har även en segelmakare Kahl innehaft stället.

Mariebäck; läget något ovisst. — 1840 Ml (nämnes mellan Marieholm och
3
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Waterlo). oo Hörde åtm. 1840 ej till Marieholm (jfr däremot M a r i e d a m
m. fl.).
På M. hade J. D. v. Holten på 1850-t. upplåtit ett hus till skola; huset revs 1859, men ersat
tes av ett nytt skolhus (Fbg 3,5 04).

Mariedal; landeri, även kallat G a m l e s t a d e n och (enl. Lbg 5,9)
K v i b e r g s d a l . —- Fr 53 (åsyftar »senare hälften av 1800-t.»).
Namnet
kanske efter Gustaf Thams maka, Christina Maria Grill (jfr Anrep); den förre
ägde M. efter 1773, och hans änka intill 1802.
Se i övrigt Fr 47 ff.

Mariedam Eg8; läget dock ej fullt säkert. — 1840 Ml (nämnes mellan
Waterlo och Marielugn). oo Väl efter Marieholm, dit lägenheten åtm. 1840 hörde.
♦Marieholm Eg9; landeri. — Marieeholm 1800 Gbg nr 1, Marie- 1811 Hbgr.
oo Namnet efter sjökaptenens i Ostindiska kompaniets tjänst J. Habichts dotter
Maria; H. ägde M. 1763-1792 (Fr 57f.).
Om M:s historia se Fr 57 ff.1), Pz 149, 179.

Om fornfynd vid M. se GBFT 1915, s. 35.

Marielugn EglO. — 1840 Ml, 1855 Lgn. oo Väl efter Marieholm, dit stället
åtm. 1840 hörde.
♦Marielund Fgl8; landeri. — 1840 Ml.*2) oo Säkerl. efter Marieholm, dit M.
åtm. redan 1840 hörde.
Se om M. i övrigt Fr 61 f., Fbg 3,504.

♦Masthugget; nu namn på stadsdel. — Mastehugget 1647 Db f. Under
rätten i Gbg 11 juni (meddel. av prof. Almquist), Masthugget 1725 Db bl. 98
osv. oo S. leden utan tvivel best. form av hugge, n. (icke av hugg), vilket an
träffas t. ex. i Härryda sn (se Bd 1,163) och betyder ’plats där man hugger
(träd), hygge’. Men har sagt, att namnet tidigast åsyftat området nere vid ham
nen (Cbg 96, Hellquist Gatn. 7), och detta torde vara riktigt. Detta förutsätter
att det slutliga förfärdigandet av masterna nere vid sjön kunnat kallas att »hugga»
master. Att så varit fallet, framgår möjl. av följ. ställen: »Master hugare, som
haffua plancket 26 st. Master» 1654 Bidr. 7,399, »16 stycke masterhugare, som
hafua planckat och kanträttat 36 styke master» Därs. 401. Masttimret forsla
des förr på Göta älv ned till masthamnarna i M. (Hellquist anf. st.).3) Jfr även
Cbg anf. st. Man torde sålunda icke böra antaga, att M. betecknat den plats
där man högg själva masttimret (så Gbgs Kal. 1857, s. 16 noten, som därvid
tänker på nu v. Masthuggsbergen).
4) Ss. rättelse till dennes uppgifter s. 60 må upplysas, att J. D. v. Holten står som
innehavare av M. redan i Ml 1840.
2) Här nämnes även ett annat Marielund; det hörde till Marieholm och tycks ha legat
nära detta.
3) E tt masthuggarskrå fanns i Göteborg åtm. sedan 1676 (Berg Sami. 1,143). — På
verbet planka finns i SAOB:s samlingar intet hithörande ex.; Dr Sven Berg föreslår
emellertid att översätta det antingen med ’förstärka (mast) med urhålkade trästycken som
surras fast (omkring den), »skåla» (mast)’ el. måhända med ’beslå (mast) utanpå med plan
kor’; det senare förfaringssättet har åtm. senare använts då det gällt stora fartyg. Verbet
hugga kunde väl nyttjas åtm. om någon del av denna »plankning».
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Om ortens bebyggelse och utveckling genom tiderna se Cbg 96 ff., 1 Åm 21, R qt 46 f.,
Gbgs turistför:s årsskr. 1898, s. 103, Fbg 1,402 ff., 412 ff.

Melins äng M; jfr M a j 1 y c k a n. — Melins äng o. d. 1812 Husf.-l (kallas
här också F r e d e n ; jfr s. 54), 1850. oo Efter en innehavare ur Göteborgssläkten Melin, väl antingen efter den G. Melin (1774-1828) som enl. Fbg 1,120
ägde ängen, el. efter dennes far. Ingen Melin nämnes som innehavare 1812.
Munkebo M. — Monckebo 1786 Ml, Munkebo 1850. oo Trol. uppkallelse ef
ter något av de icke få sv. Munkebo.
Munkedalen Dg5; torp. — 1747 Stadsing. nr 61 fol 911), Monckedahl 1759-65
Ml, Mun(c)kedalen 1790 Db bl. 10, 1811 Hbgr. oo Sammanhänger med det redan
1597 uppvisade namnet Munkebäcken, varom under Naturn.
Munke-Jons krog; samma bebyggelse som hos Hbgr kallas M u n k e d a 
l e n . — Munkejonskrog 1747 Stadsing. nr 61 fol 91. oo Munke-Jon har sitt namn
av att han bodde invid Munkebäcken (se Naturn.) el. på el. invid M u n k e d a l e n .
Nordvästra passagen M. — 1836 H Ä K 2,182, 1850 (utan bebyggelse).
*Nordås? M. — Nolås 1816? Fört., Nålåsen(!) 1836 HÄK 2,182, 1850. oo Om
bildningen till Nål- förklaras därav, att 1836 (men ej 1816) en s k r ä d d a r e
Mellblad innehade lägenheten; den är väl avsiktligt skämtsam.
Nya Haga, se under H a g a .
Nya Intagan, Nya Intaget, se I n t a g e t .
Nya Lödöse (Nylödöse); det ä. och egentliga namnet på G a m l e s t a 
d e n . — 2)Nylösse 1474 Rqt 5 (föreslagen namnform i st. f. G ö t a h o l m i privilegiebrevet av 1473)-1644 Bidr. 1,102, Nyelösze o. d. 1536 G. I:s reg. 11,233,
1619 Db f. Ask. bl. 1; Nylodosa 1498 DN 11,232; Lödesio (!) 1524 G. I:s
reg. 1,239, -siö 1528 5,241,244; Nyelöd(h)esiö o. d. 1526 Därs. 3,68,184 m. fl.,
Ny lödesiö 1526 Därs. 97, Nylödzssiö 1593 NLT 298, 1597 Därs. 391; Nyelosio
1526 DN 9,526, Nylossyo 1531 DN 15,501; Nyo Lödese (obl. form) 1526 VFT II.
1,26, Nylödes(s)e 1527 G. I:s reg. 4,27,28-1543 Hist. handl. 20,94, Nya Lödesse
1545 VFT I. 4-5, 75; Nylösöö G. I:s reg. 3,81,82; Lösa 1526 Därs. 3,197
(synes säkert hithörande); Nye lödöse 1526 Därs. 231, Nylödöse o. d. 1528
Därs. 5,107-1536 Därs. 11,165; Lödesa (stad) 1526 Därs. 3,336; Lödöse 1526
Därs. 407; Nylös(s)a 1527 Därs. 4,303-1692 Räk. 5, 6; I lödehuse 1528 G. I:s
reg. 5,12; Nylödesa 1528 Därs. 52; Nylödesö 1528 Därs. 133, 149; Löszen o. d.
1528 Därs. 140, 141; Lödesöö o. d. 1528 Därs. 147, 148 m. fl.; Lösze o. d.
1528 Därs. 214 (i da. text), 1584 JN 34; Lödesiö 1528 G. I:s reg. 5,241; Lödösa
1530-33 Hist. Handl. X I 1,150; Lod(h)esze o. d. 1533 DN 16,692, 1535 Därs. 733;*)
*) Här förlagt långt i Y, vid landsvägen mitt emot det senare L. Härianda enl. Lgn 1855
(jfr s. 15 f.).
*) A v det rika formmaterialet meddelas endast ett urval, uppdelat på grupper, vid vil
kas ordnande tidpunkten för resp. forms el. formgrupps uppträdande varit bestämmande.
Att denna dock delvis är ganska tillfällig, beror på att åtskilliga av de äldsta formerna blott
återspegla namnformer av (Gamla) Lödöse vid Göta älv. I några av dessa fall är det t. o. m.
högst osäkert vilkendera orten som avses.

36

Nylödis(s)e o. d. 1534 G. I:s reg. 9,17-1537 Därs. 11,363, Nyelödisse 1535 Därs.
1 0 ,1 2 4 ; Nylödissa 1534 Därs. 9,340, Nylödissa kyrkie(s) 1540 Skjb 140; Nylödze
1535 G. I:s reg. 10,193; Lodissae 1537 Därs. 11,261 m. fl.; Nyelös stad 1572 (enl.
Db 1776 bl. 157); Loes 1597 JN 513. Omkr. mitten av 1500-t. träffas även be
nämningen Gamble Lödöse 1548 G. I:s reg. 19,128, Gamla Lödöse By 1560 Rqt
55, i det att namnet Nya Lödöse då kunde beteckna den nya, kortvariga stadsbe
byggelsen invid Älvsborgs slott (jfr Berg Bidr. 7,140). Se närmare härom under
G a m l e s t a d e n , oo Namnet innebär en uppkallelse efter staden Lödöse vid
Göta älv. Genom regeringens beslut flyttades näml. denna år 1473 till den när
mare älvmynningen belägna platsen nära Säveåns utlopp i älven. Om de olika
formerna av den ä. stadens namn se SOÄ 2,62 f. Den ursprungliga formen har
varit Liudh-Fise (Liodh-öse), som betyder ’mynningen av ån Liudha’ ( = den nuv.
Gårdaån); se närmare Beckman Vägar o. städer2 30 (jfr SIOD 2,123). Namnet
hade alltså i och för sig ingen tillämpning på förhållandena vid den nya stadsplatsen. Den nya staden betecknades icke alltid (se ovan) genom tillägg av Nya
el. Ny-, Formerna på -a (Nylödösa osv.) äro egentl. gen. (pl.), och nyttjades där
för tidigast före ordet stad o. d. Med avs. på formutvecklingen i övrigt, vilken
i huvudsak innebär försvagning och event. bortfall av mindre betonad vokal och
utstötande av d (dh), jfr s. 35 n. 1. Formen på -siö o. d. beror på oriktig anslutning
i skriften till sjö.
Den 1473 grundlagda stadens historia och öden äro skildrade i allmänt kända arbeten;
se särsk. Cbg, Rqt, Berg Sami. 1, samt framför allt, på grundvalen av de senare årens utgräv
ningar, Strömbom Gbgs Jubileumspubl. V.

Nya reparebanan M; även kallad K l i n t e n s b a n a (s. 20).1) — Nya
Reparebanen 1786 Ml, -banan 1850. oo Jfr G a m l a r e p a r e b a n a n .
År 1836 arrenderades N. av Carnegie & C:o (H Ä K 2,181).

Nybygget2) Fg21. — 1831 Stadsing. nr 52, 1855 Lgn.
Nyfika(n).1) — Nyfika 1811 Hbgr. oo Kan vara givet i anslutning till Fåfän
gan (s. 8) och är väl blott ett utslag av en humoristisk fantasi. Den av Fbg
3,477 meddelade tydningen i orten, att invånarnas nyfikenhet föranlett namngivningen, bör upptagas med försiktighet. (Den avser i själva verket följ. namn;
Nyfikan tycks nu ha gått ur minnet.)
Nyfildiden Dg3. — 1855 Lgn. to Bildat till föreg. Som naturn. synes N. ha va
rit liktydigt med (el. utgjort del av) den senare Ånäsvägen (Lbg 5, Fbg 3,476).
Nylöse fäste M; invid Gamla slottet (jfr s. 5 n. 1). -— Ny-Löse Fäste 1786 Ml,
Nylödese Fäste 1816 Husf.-l, 1850. »o Namnets förekomst nära Gamla Slottet
låter förmoda något samband med det faktum att Nya Lödöses borgare under
en tid efter 1547 voro bosatta här ute (se under G a m l e s t a d e n ) ; detta så
mycket mera som staden vid Älvsborg stundom direkt benämndes Nya Lödöse,*2
3
!) I H Ä K 2,170 (1836) är N. alternativt namn på Böda stens reparebana längre i V.
2) Om Nybygget 1759-65 Ml är detsamma, synes ovisst. — Namnet träffas även i M, och
detta på flera ställen. En av dessa lägenheter lever kvar som kvartersnamn inom Olivedal.
3) Kunde väl ock ha förts till avd. II; dock tillhör det en folklig namnbildningstyp.
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se s. 36. Måhända har då invid Älvsborg ett mindre fäste blivit uppfört, vars
namn levat kvar genom århundradena.
Om N:s innehavare och öden från 1794 se Bidr. 7,327 n. 2. Ännu 1836 låg lägenheten
under Gamla slottet (H Ä K 2,17 7), men 1850 säges den vara friköpt.

^Nyttan Dg6. — 1855 Lgn. t-o Skämtsamt bildat i motsats till Fåfängan strax
i närheten. Jfr även N y f i k a (n).
Nålåsen, se *N o r d å s.
♦Oliveda! M C en ; nu stadsdel. — Olivedahl 1813 Husf.d, -dal 1855 Lgn.
oo Helt säkert efter Olivia Melin, dotter i förra giftet till den Olof M. som in
nehade O. åtm. redan omkr. 1815 (Husf.-l 1814-16) och som dog 1834 (Bouppt).
Om 0:s historia alltsedan 1807 se Fbg 1,518 f.

Oljekvarnen M Cd451); lever hvar som kvartersnamn. — 1850, Ölkvarnen
Fbg 1,292 (uppges för första tredjedelen av 1800-t.; ej diplomatariskt). <^> Efter
en oljekvarn, d. v. s. ett med vattenkraft drivet oljeslageri, i Djurgårdsbäcken..
Den alternativa formen innehåller ty. öl ’olja’; jfr ty. ölmülile.
Om ställets historia se utförligt Fbg 1,285 ff.

Olskroken, St. Df4 och L. Df5; landeri12), nu stadsdel. — Ohls kroken 1723?
Stadsing. nr 61 fol 65 (namnet trol. tillsatt av y. hand), Ohlskroken 1764 Gbgs
o. Bohusläns verifikationsbok (meddel. av E. Långström), Stora, Lilla Ols-kroken
1773 Stadsing. nr 12 fol 10, Ols Kroken 1774-81 Husf.-l.
Från början åsyftar
namnet den krok (de krokar) som Gullbergsån här gör. F. leden måste väl vara
namnet Olov i gen., men något närmare kan ej upplysas.
Råk. 1790 bl. 170 upplyser, att stadskvartermästaren J. D. Gemdt skattade för »en Eng»
kallad Stora Ohlskroken, vilken på 10 års tid inropats (väl av den nämnde G.) 1772, oeh
varpå ytterligare 10 års »Prolongation» beviljats. L. O. innehades enl. samma Räk. sedan
1786 av slaktaren J. Schröder på 10 år. Enl. 1 Åm 211 bodde en bryggare Bremberg på
St. O. på 1790-t., men uppgiften blir tvivelaktig därigenom att kartan Gbg nr 1 (1800) fort
farande betecknar marken som »en än g » (arrenderad av den nämnde B:s änka) och att ännu
1855 hos Lgn blott en del av L. O. visar bebyggelse. Ett garveri med namnet O. uppta
ges 1840 Ml. År 1865 (Stadsfullm. handl. nr 18, resp. 43) kallas O. dels lägenhet dels landeri.

Olstorp Fgl5. — 1840 Ml, 1855 Lgn. co Någon Olov bodde där ej 1840.
Likväl torde namnet vara ungt och beteckna ett torp i nutida mening; jfr
A n d e r s t o r p.
Oskarsdal Df7. — Oscarsdal 1840 Ml, 1855 Lgn. Namnet fanns tills helt
nyligen som namn på en spårvagnshållplats.
Jfr Ebg 3,526, vars uppgifter dock böra sammanställas med det ovan s. 7 n. 4 påpekade.

Otters klint (Otterklint, -klinten) M CclO. — Otters Klint 1786 Ml, 1816 Husf.-l,
1836 H Ä K 2,149, Otterklint 1850, -klinten Fbg 1,36. Måhända åsyftas samma
plats med Rödsten el(ler) Klinten 1784 Husf.-l (s. 108), trots det att 1786 Ml
1) Enl. Fbg 1,285 var O. ett annat, alternativt namn på V i l o p l a t s e n (s. 50). I
själva verket hade ock de båda lägenheterna t. ex. 1850 samma jbisnummer; men egentl.
betecknade V. då en tomt i n o m O.
I ä. tid (t. ex. 1786 Ml) träffas officiellt blott det
förra namnet.
2) Är dock ej behandlat hos Fr, säkert därför att ingen bebyggelse funnits i gammal
tid; jfr dock nedan.
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upptar R. som särskilt jb:snummer. oo Om formen med -s- är den rätta, torde
f. leden vara ett familjen. Otter. Eljest har man i första hand att tänka på
djurn. utter; jfr O t t e r h ä l l a n under Naturn.1)
Oxhagen, St. Bd9 och L. BdlO, M (s. delen av nuv. Slottsskogen); lever
kvar i Oxliagsgatan. — Oxhagen 1789 H Ä K 1,13, 1797 Gbg nr 55 (på båda
ställena naturn.), Stora, Lilla O. 1850 (här två stattorp). <*> Står i ett slags
motsatsförhållande till det närbelägna Kohagen (se Naturn.).
O. inlöstes till staden 1875-77 (Cederblad 237).

Paradiset M; lever kvar i Paradisgatan. — 1812 Husf.-l, 1836 H ÄK 2,150.
oo Ett vanligt »berömmande» namn på mindre ställen (jfr Bd 1,4, 86, 103, 218, 322).
Enl. Hellquist Gatn. 20 skall det här ha framkallats av att stället varit förlustel
selokal.
Petersberg 1. -t Eh6. — Petersborg 1827 Stadsing. nr 50, Petters- 1827 Gbg
nr 10, Petersburg 1840 Ml, Pettersberg 1855 Lgn. 2. M. — 1836 H ÄK 2,150
(läsningen ej säker, -e- är ändrat, trol. från -u-; s. 182 står -borg), 1850. c/s Att
nr 1 är uppkallat efter stadsn. Petersburg, blir utom av de ä. formerna sannolikt
genom tillvaron av torpet Moskau i närheten. Liksom detta hör namnet då egentl.
till avd. II.
Petersborg. 1 (och 2). Se under P e t e r s b e r g n r l (och 2). 3. M. —
Petersburg 1814-16 Husf.-l, 1836 H ÄK 2,151, Pettersborg Därs. 182, Peters- 1850.
oo På nr 3 bodde 1814-16 en viss Peter Petersson; men namnet har trol. fått sin
form i anslutning till stadsn. Petersburg (jfr föreg.).
Nr 3 innehades 1836 av en kyrkovärd Lindsten.

Pryssekrogen Dg4.— Preutz Kroogh 1682 Krigsark. K 1, Prysse Kron 1696
Bidr. 1,106, Preutzens Krogh 1696 Därs. 107, Pryssekrogen 1709 Db bl. 8-1809
Werming, Pryskrogen 1725 Krigsark. N I . oo Efter amiralitetskommissarien, se
dermera assessorn Nicolaus Preutz, adlad v. Preutz, som vid slutet av 1600-t.
arrenderade krogen (Berg Sami. 1,156, Pröding Env. 35). Namnet Preutz uttala
des helt säkert i ä. tid Pryss, liksom folknamnet pryss ’preussare’; jfr familjen.
Prytz, Berg uppger (utan angivande av hemul och tidpunkt) att stället i dagligt
tal kallades Prissekrogen.
Värdshus synes P. ej ha Varit längre än in på 1730-t., ty 1737 (Db bl. 28) uppvisas en
kungl. resolution enl. vilken Redberg insatts i P:s gästgiverirättigheter; men av samma ur
kund framgår, att dessa gällt ännu 1732.*2)
x) År 1786 (Ml) beboddes stället av en änka Klint. Men hon (el. hennes man) har väl
snarare tagit sitt namn efter stället — om alls något samband finnes.
2) P. säges då ha innehafts av en hustru Margareta Bilovia. ■
— Frödings antagande (anf.
st.; jfr Fbg 3,463), att det är P. som längre fram kallades Danska gästgivaregården, synes
sålunda ieke vara riktigt; D. är i stället = Redberg. Ännu på Wermings karta synas både
P. och D. — Stm 1,112 refererar ett uppträde på P. år 1722, men uppger oriktigt att
krogen legat i Partille. Samma uppgift lämnas vid referat av samma händelse hos Bdl 324,
som emellertid har formen »Prässekrogen». Källan (källorna?) har ej kunnat återfinnas.
Den sistnämnda formen förmedlar kanske den omtydning som resulterat i »Prästekrogen»; se
R e d b e r g.
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Prästekrogen, se under E e d b e r g.
Pusslas håla M Cdl9; folkligt namn på den forna lägenheten V u l c a n u s (s. 54). e/3 Pussla pusla (möjl. ook púsla) ’den som går och knåpar med
litet av varje, utan att taga sig för något större’ synes ha varit ett öknamn
på en viss på stället boende Hagberg, död redan före 1850.
Pustervik Ce7; nu stadsdel. •— Pusterwijk 1707 Magistr. prot. bl. 117
(meddel. av E. Långström), Pustevik 1814 Grbg 1,205, Pustervik 1855 Lgn.
c/o I Bd 1,252 antyddes en tolkning enl. vilken namnet bör översättas ’viken där
man p u s t a r det skulle då åsyfta att de som rodde på Göta älv här gjorde ett
uppehåll (och förfriskade sig?1)). Denna tydning betvivlas av J. Sahlgren i NoB
1923, s. 182, där dock ingen annan förklaring ges. S. menar emellertid att nam
net lånats från Danmark el. Skåne, där i åtm. fyra städer ett Puste(r)vig kan på
visas. De da. namnen, som tidigare nämnts hos Matthiessen Gamle gader 150 f.
(1917), och som delvis synas gå tillbaka åtm. till 1500-t., hänföras av denne till
ett puster ss. namn på ’smed’, och ett sakligt samband med smeder tycks verkl.
kunna påvisas i ett par fall; M. jämför även ett Puestegaard i Randers, nämnt 1552.
Likväl är ett ensamt puster i nämnda bet. icke känt, blott sammansättningen ä.
da. kulpuster (säkerl. blott ett mer tillfälligt smädenamn). Förklaringen blir av
detta och andra skäl oviss. Att Göteborgsnamnet P. icke behöver vara en direkt
kopia av de sydliga namnen, blir i viss mån troligt också genom tillvaron av
ett Pustevik piistdvlg som namn på en mindre vik på Skaftö på västsidan av
Orust. Viken ligger rätt långt från både farled och bebyggelse, och det är där
för icke sannolikt att någon av de här ovan diskuterade tolkningsmöjligheterna
kan komma i fråga. Vikens form gör att man skulle kunna tänka på att nam
net innehölle det i ä. da., även i jutska dial., inlånade lty. puster ’(liten) blåsbälg’ (jfr sv. pust); viken skulle kunna tänkas vara jämförd med en sådan. Hur
P. i Göteborg sett ut före varje ingripande av människor, torde ej nu kunna fast
ställas; vikens utseende på kartan av 1636 (se Histor. kartv. över Gbg 1923) hänleder icke tanken på en bälg el. dyl. — Namnets tolkning måste ännu anses out
redd, och arten av det trol. förefintliga sambandet mellan dess skilda representan
ter måste likaledes t. v. lämnas öppen.
Den ursprungliga P. torde ha legat strax V om hamnkanalen (jfr Fröding Gustav, tiden
33). År 1707 (anf. st.) talas om »Inloppet i Pusterwijk genom hwileket dhe pläga anlända
medh sina Båtar, och införa sin Wircke och Weedh medelst een anlagd Brygga».

Påvelund M Cel8. — Påfvclund 1786 Ml, 1850, Pavillon el. Påvelund 1814-16
Husf.-l Reg. oí Påvelund får väl anses vara den rätta formen; ty detta namn
träffas också i V. Frölunda, där det 1664 (Db bl. 40) åsattes gården av
ägaren, överste Påfvenfelt. Uppkallelse efter detta? Pavillon skulle då vara
en senare, »lärd» omtydning. Det omvända förhållandet är dock ej uteslutet,
om man näml. utgår från svenskt läsuttal av det franska ordet. Ml 1786 inne
håller bevisligen förvridna former.
1) Jfr Pusta som krognamn Bd I, 52, 101.
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Polen Cd35; namnet nyttjades åtm. ännu på 1860-t. och levde kvar i
Pölgatan (nu Ölvägen). — 1643 Rådstur. prot. bl. 5 (ej säkert denna ort), »Den
så kallade Polen» 1781 Db bl. 353 (rättat efter orig.). Möjl. åsyftas samma ort
vid »Larss i Pohlens (!) änkia» 1671 Syneprot. (i Stadens arkiv); denna ort låg
då i 5:te roten.
Ramla M; öknamn på fattighus. —• 1852 Adress-kal. 18; jfr Fbg 1,202. co
Syftar på husets fallfärdiga skick (Fbg anf. st.). Formellt sett sannol. en impe
rativ (jfr Bd 1,52, 113, 119, 252).
R e d b e rg ; landeri (dock icke behandlat av Fr), namnet lever kvar särsk. i Redbergslid, nu ett icke officiellt namn på stadsdel. —• Reberg 1733 Db bl. 1131767 Db bl. 106, Riberget 1811 Hbgr, Redberget 1840 Ml; jfr Rebbas lid 1772
Db f. Ask. II bl. 147, Ribergs lid 1855 Lgn. <*> F. leden Re(d)- återfinnes i åt
skilliga västsv. namn, bland vilka märkes namnet Redvågeln), varom se Bd I,
XVI. *Red (fvnord. reid) synes här ha bet:n ’ridning, ritt’, och Redkerg skulle då
betyda ’berget varöver man kunde rida, varöver det gick en ridväg’. Jfr nam
net Stigberg t. ex. Bd 1,256. Då alla vägar i gammal tid främst voro ridvägar
(jfr Beckman Vägar o. städer*2 13), innebär benämningen ingalunda att här blott
gick en mindre väg. Tvärtom har den ordinarie vägen från Vgtl. säkert sedan
uråldriga tider gått fram just över el. i kanten av denna ås. Formen med i är
uppkommen genom förkortning av é, särsk. i sammanställningen Redbergs lid, ut
talat nbap l{[d). Skrivningen Rebbas lid beror säkerl. på inverkan därav, att en
gästgivare på R., nämnd t. ex. 1737 Db bl. 28, hette Anders Ribba (Rebba).1)
Gästgiveriet vid R . fanns ännu ej 1710 (Db 1750, bl. 27), men vi ha direkt besked om
dess tillvaro 1734 (Db bl. 45), då det efterträdde Pryssekrogen (se detta). Om förhållandet
till D a n s k a g ä s t g i v a r e g å r d e n se där. År 1767 (Db bl. 106) talas om R . »eller
Prästekrogen.» Formen utgör säkert en förvanskning, resp. omtydning av P r y s s e k r o 
g e n , i sak förklarlig därigenom att R . övertagit denna krogs rättigheter (se där, jämte not).
Nämnda år säges om krogen R ., att den härbergerar sådana resande över natten, som på
grund av »portläsningen» ej kunna komma in i staden, samt att därifrån stundom fortskaffas resande till Kungälv, Lahall och Lerum. ■
— Landeriet R . införlivades med staden 1865
(Pz 134).

Reparebanan, se G a m l a , resp. N y a R e p a r e b a n a n .
Rosenberg M. — 1836 H Ä K 2,183, 1850.2) c/s Arrenderades 1836 av en J.
Rosengren.
Rosengård. 1. Cf22. — Lbg1 169, Fbg 3,11, 380 (här avbildning). 2. M. -— 1812
Husf.-l, 1852 Adress-kal. <*>Fritt tillskapat i anslutning till namn på -gård. Även
folkvisans Sven i Rosengård kan ha spelat en roll.
Om nr 1 se Lbg1 169, Lbg Gbgare 1,91.

Ryet M Cel9; lever kvar i Rygatan. —

Storarydt, Lillaryt 1655 Bidr.

*) Detta sammanhang antages ock av Stm 1,25 och Fbg 3,403, men den senares fram
ställning därav är motsägande.
2) Fbg 1,70 har formen Rosenborg.
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Ryet 1797 Gbg nr 55-1850. e/a Namnet är best. form av ett ryd, n.
(fvnord. rjöår, n.) ’öppen plats (uppkommen genom röjning el. på annat sätt)’; se
Lindroth i GBFT 1920, s. 6 och jfr Bd 1,283, 329. Jfr R y s s å s e n nedan.
7,417*),

År 1655 voro både St. och L. R. obebyggda marker under Ladugården. Ännu år 1797
(Gbg nr 55) var R . en äng utan åbyggnader. År 1803 arrenderades R. av direktören vid Ostind. komp. J. Tranchell, men 1808 överläts arrendet på »tractören» J. Carlström, som här
drev värdshusrörelse (jfr Fbg 1,530), 1812 till N. A. Lange (säkerl. den hos Berg Ant. nämn
de handl. Nils A. Lange) och 1813 till grosshandl. C. G. Wenster (allt enl. H Ä K 2,103 ff.).
År 1820 utbjöds lägenheten, som alltjämt var värdshus, på auktion av firman Wenster,
Falck & Co:s konkursmassa (Pz 104, där egendomens dåv. omfattning närmare omtalas); först
1823 inropades den emellertid, och då av buntmakare S. Lidman (H Ä K 2,100 f.). Sedermera
beslöts att R ., som visat sig för stort för att kunna skötas odelat, vid arrendekontraktets ut
gång 1831 skulle delas i mindre lotter (Därs. 1,84). . År 1835 fick bryggaren L. Swensson
kontrakt på R . på 30 år (Därs. 2,158); år 1850 (Stadsing. nr 70) var emellertid en Hasselblad
innehavare. År 1872 inköptes egendomen av staden för 12,000 kr. (Pz 142).

i

+Rys(s)ås(en) Ce8; numera ej bebygg.-n.; lever utom i bergets namn kvar
ss. kvartersnamn och i Rysåsgatan (Risåsgatan). — Ryssååhsen 1624 L 35, s. 65,
Rysåhs 1644-45 Gbgs stads räk., Ryssås(s)en o. d. 1645 L. Kagg i A. Oxenstier
nas Skr. o. brevväxl. II. 9,644-1755 Db bl. 75, Rysåhsen 1655 KKn, Rydz- 1692 L.
Böcker 22, 342), Rijsås (konstruerad form) 1739 Cbg 93, Risåsberget 1782 S 73 fol
32, 1850 (på samtliga dessa st. naturn.), Rösås 1814-16 Husf.-l, Rysås 1816? Fört.
»a F. leden är ortn. Ryd (se föreg. namn), ss. utförligt uppvisats av Lindroth i
GBFT 1920, s. 4 ff.; jfr R y d s b ä c k e n (Ryssbäcken) under Naturn.
Röda sten(en) M Cc6; numera ej direkt bebyggelsebetecknande; jfr under
O t t e r s k l i n t . — Röda Sten 1758 Db bl. 171 osv., Rödsten 1762 Db bl.
68-1784 Husf.-l 108, Rösten 1770 Spionen 135, Röa stenen Därs. 335, Röda
Stenen 1786 Ml. co Egentl. namn på en mindre, på stranden liggande, som sjömärke tjänstgörande rödmålad sten (jfr närmare de växlande uppgifterna Ant.
Bih. 60, Bidr. 2,426, Lbg 233, Fbg 1,32 f., 37).
Platsen nämnes 1758 som ankarplats. K ort efteråt omtalas »fiskeri» därinvid (1760
H Ä K 1,14 ff.), då tillhörigt en handelsman Chaman. Densamme ägde åtm. det sillsalteri och det
gjuteri som funnos på platsen (Db 1767, bl. 108, resp. 1772, bl. 172); det senare nämnes ännu
från 1790-t. hos 1 Åm 100. Även ett trankokeri fanns där (1763 Nya veckobl. 80, 1774
Gbgs Alleh. nr 89, s. 4). År 1774 tillhandlade sig grosshandlaren, sedermera kommerserådet
Christ. Arfwidsson R . »med tillhörigheter» av nämnde »baron von Cahman».3) Åtm. större
delen av sina fastigheter vid R . sålde den förre sedermera 1792 till mågen, grosshandlare I.
Hahr (Db bl. 119). Senare ägde kommerserådet G. H. Ekman (f 1847) hälften i »magasinsegendomen» R . (Lbg Gbgare 2,181). —• Från de många lcrogarna vid R . meddelas en del in
teriörer av Fbg 1,34 f.

Rökan Cfl6. — Rökan, Lilla Rökan 1855 Lgn. c/i Namnet, som icke synes
9 Trycket har dock genom felläsning Lillvägt(\) i st. f. Lillaryt (med två prickar över y)
i originalet i Generallantmäteriarkivet.
2) Här ha icke medtagits sådana former som vid tryckning i senare tid återgivits med
Rijs(s)-, ty detta kan i själva verket avse Rys(s)-, eftersom ij och y ofta äro svåra att skilja.
3) Den åsyftade Ch. är Johan Cahman, son till G. Cahman på Katrinelund. Den förre blev
1768 polsk baron och dog i Paris 1780 (Sv. ättartal 11, 1896); jfr Fröding Gustav, tiden 125 ff.
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ha haft officiell giltighet (det finnes icke i Ml 1855 el. Adress- o. Industri-Kal.
1878), har trol. varit naturn. innan det kom att beteckna bebyggelse. Den rätta
formen torde då vara *RöJca *r@ka (vore ett riksspråkligt *Rökarna, jfr H a g a
s. 12), best. pl. av vgt. dial, röke, m. ’liten hög, stack’, el. av det mer spridda
rök, m. ’sädesskyl o. d.’ Det är väl de små (stackliknande?) kullarna på platsen
(jfr Lgn) som föranlett namnet.
Rönnen M. — 1816 Husf.-l. co Väl efter en rönn; jfr E k e n .
Sandarna såna (i den ä. ortsdial.; ingår i det nutida Sanna flan och i Sannaliderna1)) M; nu stadsdel. •— Sannarne 1844 Gbg o. dess omgivn. 55. c^> Best. pl.
av sand i bet. ’sandmark, sandslätt’ .
Sandbacken M. 1. Cd50. — 1836 H Ä K 2,174, 1850 (här ej bebygg.-n.).
2. Strax S om St. Oxhagen. — 1850 (stattorp).
Nr 1 arrenderades 1836 av F. U. v. Aken och innehades 1850 av en banmästare Dahlström.

Sareberg; landeri. — Sarä-Berg 1774 Gbgs Alleh. nr 49, Sara;- 1811 Hbgr.
Om den 1771 Berg Sami. 3,825 nämnda fru Sara Marshall var maka till
den nedan nämnde M., ss. E. Långström förmodar, är namnet givet efter henne.
oo

År 1774 (Fr 202) omtalades det ifrågavarande, ännu ej benämnda området som ett
»litet jordstycke», vilket gränsade intill Bödelslyekan (se L y c k a n ) och just då förvärvades
av dermas ägare, handl. James Marshall. Redan samma år (se ovan) förekommer namnet S.;
det var »en grön och behagelig Plats». År 1775 (Hv. N. nr 37-38) fick ägaren »147 igen ef
ter hwarje af planterade 145 st. korn». Hos Hbgr 1811 är S. alldeles samma bebyggelse
som Lyckan, vilket namn där ej nämnes.

Sillmansstrand M. — 1786 Ml, 1850. oo E. leden är möjl. det från Göteborg
välbekanta familjen. Siltman (Sillemand); jfr då B r o m a n s s t r a n d .
Annars
utgör namnet väl en ordlekande omtydning av Villmansstrand; det bör i så fall
ha tillkommit ej långt efter det slag vid V. 1741 som gjort namnet bekant.
År 1786 innehades S. av kommerserådet Arfwidsson och 1836 (H Ä K 2,l7o) av handelsbol. Ekman och Ungewitter.

Sista styvem, se S t y v e r n .
Sjöhamnen, under en tid officiellt namn på K l i p p a n ss. lägenhet. — 1813
Bqt 95. o» Se under K l i p p a n .
Sjöhärberget M Cd39. — Siöherberget 1786 Ml, Sjö- 1850. oo Om stället från
början, ss. sedermera (se nedan), var värdshus, har namnet kanske tillkommit
åtm. någon tid före 1786, ty då bodde där blott en sjöman jämte son och piga.
År 1819 inropades S. på auktion av grosshandlaren G. N. Borgert (H Ä K 1,42).
arrenderades det av en traktör Bernström (Därs. 2,174).

År 1836

Skansen M Cd40. — Skantzen 1836 H Ä K 2,180, Skantsen 1850. oo Nå
gon skans är åtm. ej synlig på kartan 1846-50; området var då upplåtet till Mariebergs kyrkas begravningsplats.
tSkatebo (-boet) M Bc2. — Skatebo 1870 Stadsing. nr 160, Ebg 1,29. Enl. munt
lig upplysning av Eredberg nyttjades i dagligt tal formen Skata (»Kari i Skata»),
oo Jfr F å g e l b o och H ö k b o e t samt S v a 1 e b o, som likaledes synes vara
0 Hit säkert ock lägonlietsn. -fSandliden 1870 Stadsing. nr 160.
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äldre än S. Den förkortade formen Skata har kanske uppkommit i anslutning
till de s. 54 nämnda lägenhetsbetecknande fågelnamnen.
Skilj ostenen M Cd41. — 1786 Ml, 1850 (åtm. vid denna tid ingen bebyggelse),
oo Tycks åsyfta samma gränssten som med ett folkligare namn kallats K 1 å vs t e n (se Naturn.); jfr Eröding Gustav, tiden 38.
Skinnareklippan, se K l i p p a n .
Skogen M. -— 1799 H ÄK 1,21, 1850. oo Om namnet ej är gammalt, måste
det vara ett uppkallelsenamn (kanske efter Skogen i Härryda); år 1850 bestod lä
genheten blott av åker och äng.
År 1799 innehades S. av Samuel af Forselles, som dock arrenderade ut den.

Skogsledet (vid Haga) M. — Skogsledet wid Haga 1786 Ml, 1850. co Efter
ett led (en grind) vid SlottssÄogew.
Skogsledet vid Stubbens M Bd7; även kallat S o l l i d (se detta nr 1).
■
— Skogsledet wid Stubbens o. d. 1786 Ml-1850 (stattorp), co Helt säkert benämnt
efter det ett stycke i SO belägna led som även föranlett namnet S t u b b e ( s ) l e d e t ; se närmare där.
■fSkräppekärr Fgl4. — Skreppekär 1550 G. I:s reg. 21,911), -kieer, Skreppe
1595 NLT 357, Skreppe kier 1598 Därs. 427, Skräppe Kierr 1624 L 35, s. 65,
Skarpe(!) Kier 1654 C 91 fol 2, Skrappe(!) Kier 1656 fol 4, Skräppekärr
o. d. 1696 Db bl. 26 osv., Skräpp eller Skräppekiers Marek 1783 Räk. (trol. efter
ä. handl.), Skräppe eller Skräppekärr 1801 Åd. eo Den kortare formen Skräppe
torde vara den ursprungliga. Därför talar särsk. dels tillvaron av ett Skreppe
wall tydl. i närheten (1600 NLT 461), dels förekomsten av Skräppe som gårdn. i
Rinna sn, Ögtl. Skräppe torde då vara ett fsv. *Skrceppo, oblik form av *Skrceppa. Formellt sett kan för detta nog mer än en tydning ifrågakomma; rimligast
synes att det är ett gammalt ånamn Skräppa (jfr no. Skreppa i denna anv.) med
bet:n ’den bullrande, larmande’, till verbet skräppa ’bullra’ (vanligt i bet:n ’skry
ta ’). I så fall finge man antaga, att fordom en bäck störtat sig ned för
branten från mossen på höjden i SO. Det östg. Skräppe ligger vid en bäck. —
Skulle däremot Skräppe vara en förkortning av Skräppekärr, torde f. leden vara
växtn. skräppa, som i sv. och nor. dial. syftar på storbladig syra (Rumex) el. storbladiga arter av släktena Tussilago och Petasites.
År 1550 (anf. st.) upplyses att konung Gustav redan förut skänkt den mark som kallas
S. åt de fattiga på »spetalen» i »Gamble byn» (dvs. Nya Lödöse) till »fämark och mulebeet»,
men att »hinder och förfång» gjorts; brevet påbjuder att vederbörande donationsinnehavare
skola ha obehindrad väg dit. R ätt snart synes S. ha kommit under Lärje (Lärjeholm). Dit
hörde det 1595, då »Greffue Axzell på Skreppe kieer» omtalas (NLT 357), och så var fallet
ännu 1696 (R qt 62); men genom Db 1690, bl. 12 få vi veta, att det var »pantevis» som
»ängen» S. var kommen under L. och att den till en del låg i Vättle hd. Redan då hade
ängen återfordrats till hospitalet.2) Sedan fördes rör. den i Sävedals hd belägna delen av S.
x) I Registret oriktigt identifierat med Skrapekärr i Bergjums sn, Ale hd.
2)
Fröding Env. 36 har sålunda icke rätt, då han säger att S. »arrenderades» av ägaren
till Lärje.

44
en långvarig process mellan Göteborgs stad som kärande ocli ägaren av L. som svarande (se
t. ex. Db 1725, bl. 8, 51, 124). Först 1752-53 blev S. tilldömt staden. Åren 1756-1790
var marken upplåten åt direktör Nils Ström, resp. hans änka (Räk. 1790, bl. 172). Därefter
finna vi åter ägaren till Lärje säteri som brukare av marken; säteriet ägdes då av gréve Carl
Adam Waehtmeister (1801 Åd; jfr 1 Åm 230). År 1880 inlöstes S. till staden (Pz 156). —
Ss. bebygg.-n. synes namnet S. ha varit knutet dels i ä. tid till »Skräppekiärs krog» (1709
Db bl. 180), dels till det nuv. Skräppekärrs torp, i dagligt tal kallat Skräppens skrcépdns
(egentl. gen. av innehavarens namn).

Skådeplatsen M. — 1786 Ml-1850. co Ser på kartan av 1846-50 ut som
något slags fontän- el. terrassliknande(?) anläggning. Men namnet syftar kanske
ej därpå (det är ju avsevärt ä. än den cit. kartan); jfr T e a t e r n (s. 54).
Skår. — Skåår 1670-71 Syneprot. (namnes som gård i Haga), oo Av skår, f.
(fvnord. skor) ’inskärning i terrängen, särsk. i berg’, vanligt i västsv. ortn.; jfr
S k å r i Örgryte.
Skövde M. — 1786 Ml. oo Uppkallelsenamn.
Slintin M; krog, lever kvar som kvartersnamn. Ställets officiella namn var
Ä r ( e ) v u n n e n (s. 55). — Gbgs turistför:s årsskr. 1898, s. 104 (hänfört till
tiden »för 40-50 år sedan»), oo Namnet även i Partilie sn som krognamn; se Bd
1,113.
Huset, som på sistone ej var värdshus, revs för omkr. 15 år sedan.

Slutet M. — 1786 Ml, 1852 Adress-Kal. oo Möjl. samma namngivningsgrund som
vid L a f i n (s. 57). Namnet tillhörde en av lägenheterna på Sågängen, och dessas
namn ha ofta ett egenartat upphov (se s. 57). Därför osäkert om hithörande.
Slätten M. — 1814-16 Husf.-l, 1850.
*Slätthult M?; läget okänt. — Slättholt 1651 Räk., 1655 Db bl. 18 (nämnt i
samband med en reglering av Kungsladugårdens gränser), co Namnet vanligt i v.
Sverige. Om hult se Bd 1,204.
Smedjetorpet Egl2. —- Smedje Torpet 1811 Hbgr, Smedjetorp 1840 Ml,
Smedjetorpet 1855 Lgn. oo Efter någon smedja.
Platsen hörde till Hospitalet.

Sofieberg M Cel6; lever kvar som kvartersnamn. — Sophienberg 1836 HÄK
Sophie- 1850. oo Enl. Berg Ant. hette hustrun till den tullförvaltare Bergwall (f 1834), som innehade lägenheten, Sofia.

2,182,

Om S:s historia se Lbg 210, Fbg 1,45 4 ff.

ÅSofielund Fgl3. — Sophielund 1831 Stadsing. nr 52 (namnet dock senare
tillskrivet med blyerts)1), 1855 Lgn.
Sollid M. 1. Annat namn på S k o g s 1 e d e t v i d S t u b b e n s ; lever kvar
i Söllidsgatan. — 1850, 2. Cd51. — 1836 H Ä K 2,182, 1850.2) co I föreliggande fall,
liksom ofta annorstädes, är namnet säkerl. ett ungt fantasinamn. Dess äldsta
representanter äro dock utan tvivel folkliga; så t. ex. Sollid som namn på hem
man inom Askims kyrkby (Solijdh 1609 Jb) och gårdn. Sollid i Grinneröds sn, Boh.
(Solj 1573 Jb).
1) Det upptages ej 1840 Ml.
2) Fbg 1,29 omtalar ett Solliden även vid Sandarna.
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Stampen Df3; nu namn på stadsdel. — 1739 Kartan hos Cbg osv.; jfr
nedan. &o Redan 1704 fanns här en klädessiamp (ett stampverk), anlagd av David
Amija och Hans Coopman (Cbg 87, Berg Sami. 1,337, Pz 39).
Stampverket inlöstes 1725 av staden från burggreven H. v. Gerdes’ sterbhus för att
användas till fattighus (Pz 51, Dbg 1,521). Så småningom kom namnet att avse hela om 
rådet; på detta funnos under ä. tid utom fattighuset brännvinsbrännerier, barnhus, »spinn
hus» m. m. (jfr 1 Åm 53, 61) ävensom — om namnet tages i vidsträckt bemärkelse — den
äldre begravningsplatsen.

Stenhult M Cel7. — Stenhult 1791 Stadsing. nr 19, 1815 Bouppt. efter
S. Dahlin, Stens- 1836 H ÄK 2,180, 1850. m Kallas 1815 »en Bergplats». Om
hult se Bd I, 204.
Arrenderades 1787-96 av en kapten Aurell, därefter av handlanden S. Dahlin (se under
J o h a n n e d a l ) och ännu åtm. 1836 av dennes änka. Åtm. ännu 1815 funnos inga åbygg
nader.

Stenhyddan (-hyttan) M; jfr S t e n k 1 y f t e n. — 1800 H ÄK 1,23, 1850,
Stenhyttan 1812 Husf.-l. oo Väl ett tillskapat namn; hydda (el. hytta) torde ej
ingå i folkliga ortn. i dessa trakter.
Stenkleven M. — Stenklefwan 1786 Ml, 1850, -klefwen 1789 Gbg nr 44. oo
’Den steniga Meventt' (jfr Bd 1,157).
Stenklyften M; annat namn på S t e n h y d d a n . — 1816 Husf.-l.
Stensberg M. — Stensborg 1789 Gbg nr 44, Stenberg(!) 1814-16 Husf.-l,
Stensberg 1836 H Ä K 2,151. oo Om namnet ej är ett fantasinamn — vilket synes
troligast — syftar f. leden på någon enstaka större sten.
Stigberget M Cd29; nu namn på stadsdel.
Som naturn. ersättes S.
från mitten av 1700-t. allt oftare av Stigbergsliden (Stijgebergs Lijden 1666 Db f.
Gbg, koncept), resp. Stigbergsåsen (jfr nedan). — Stegiebergz watz (d. v. s. vass)
1593 NLT 292, Stigabergett 1605 Därs. 522, Stighberget 1612 Bidr. 2,411, Stege1612 Därs.-1744 Bidr. 7,323, Stigebärget 1624 L 35, s. 65-Stigebergs Åsen
1791 Stadsing. nr 19, Stig- 1635 Db f. Gbg osv., Sti(j)- 1670 Berg Sami. 1,160Stibergsåsen 1836 H Ä K 2,151. to ’Berget med stigen el. stigarna’ (Hellquist Gatn.
8); se om samma namn i Sävedals hd Bd 1,256. Efter att förut ha kunnat följa
en strandväg, måste den österifrån kommande vandraren här fortsätta på en bergsstig.
Värdshuset Stigeberget omnämnes 1691 Stadsing. nr 2, detsamma som »Stigbergets virtshus», enl. Berg Sami. 1,175 nämnt åtm. 1676. Det har i senare tid efterträtts av Henriks
berg. Som namn på bebyggt område träffas S. t. ex. 1773-81 Husf.-l; likaså träffas som
namn på bebyggelse Stigbergsängen, t. ex. 1791 Stadsing. nr 19, 1813 Husf.-l, samt Stigbergsåsen
1836 H Ä K 2,182, 1850.

Storebacken M; ej bebyggelse. — 1836 H ÄK 2,182, 1850.
Stridsberget M Cd43. — 1812 Husf.-1-1850. <*> Namngivningsgrunden dun
kel; jfr om namn på Strids- Bd I, 185, 296.
Stubbehagen M Bd6; betecknade ej bebyggelse. — 1789 H Ä K 1,13, 1836
Därs. 2,182, 1850.
Bland innehavarna märkes brukspatron Nor(d)ström (1836 anf. st.), som året därpå efter
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träddes av jämbäraren Carl Jonsson (H Ä K 1,118); jfr under K a r 1 s r o och M a r g r e t e berg.

Stubbens, se under S t u b b e ( s ) l e d e t .
Stubbeskrogen M; jfr S t u b b e s l e d e t .

— 1753 Db f. Ask. bl. 86. c/o

Oin f. leden se följ.
Stubbe(s)ledet M; lever kvar i Stubbeledsgatan. I ä. tid åtm. ibland helt
identiskt med föreg.; jfr Ä n g e l e d e t. — Stubbesledet 1771 Db f. Ask.
II bl. 64, Stubbes el. Ängeledet 1772 Db bl. 165, Stubbeledet 1789 H ÄK 1,13
(kanske naturn.), 1812 Husf.-l, 1850. exa Betecknade ursprungi. ett led (en grind).
Formen med Stubbe- innehåller helt enkelt (en böjningsform av) ordet stubbe.
Åbon på Stubbe-ledet, -krogen o. d. kunde i folkmun kallas *Stubben, varav i gen.,
ss. beteckning även för stället, Stubbens (jfr under S k o g s l e d e t
vid
S t u b b e n s ) , i folkligt uttal Stubbes *stiibas.
År 1771 (anf. st.) säges krogen S. vara besökt av ostindiefarare; dans och spel och slags
mål förekommo på söndagarna.
+ Styvem M Cd31; folkligt namn på värdshus. — Fbg 1,362,374 (utan bestämd

tidsuppgift), oo Förkortning av Sista styvern, vilket namn förr även fanns i Stock
holm. Det betecknar att den sista styvern »går» på krogen. Styvern är en för
kortning.
Sundshagen; a. namn på ett område till väsentlig del motsvarande vad
som senare kallats Slottskogen (jfr nedan). Lever kvar i Sundsliagsgatan. —
Sundzhagenn 1572 Häk. f. Älfzb. o. Gullb. (i KA), Sunsshagen 1620-t. Db f. Ask.,
Sundshagen 1655 Bidr. 7,417-1806 Gbg nr 8. Nämnes som bebyggt område 1773-81
Husf.-l. oo F. leden kan icke rimligen vara något annat än sund, n. Alltså bör ha
gen ha sitt namn efter något »sund» i närheten, el. snarare, då f. leden slutar på
-s, efter någon nu försvunnen ort (kanske en bebyggelse) som hetat Sund.1) Men
ordet sund kan väl näppeligen här tagas i sin nu gängse betydelse. Visserligen
har här ett sund en gång förenat havet i väster med Göta älv; det gick S om
Slottsskogen och fram i samma delvis trånga dal där sedan Rydsbäcken (Slottsskogsbäcken) gått. Men redan vid en nivå då havet stod omkr. 171/2-18 m. högre
än nu, vid en tid motsvarande sen döstid el. tidig gånggriftstid, antages sundet så
som sådant ej längre ha funnits till (Alin Gbgs Jubileumspubl. III, 140). Nam
net *Sund skulle, om det åsyftade ett verkligt sund, gå tillbaka åtm. till omkr. 2,400
f. Kr. Detta vore djärvt att antaga i fråga om en trakt med så pass spridd och sen
bebyggelse, även om det har visat sig sannolikt, att en kontinuerlig förhistorisk be
byggelse just utmed det gamla sundet funnits från tidig stenålder åtm. till slutet
av bronsåldern. — Om man däremot antager, att sund kunnat ange ett sankt och
svårtrafikabelt, vid högvatten översvämmat pass, kan namnet säkert vara avsevärt
yngre; ty sådan har terrängen säkert varit långt fram i tiden. Från Island och
trol. från vissa nor. ortn. är sund känt i en ännu y. bet.: ’trångt pass uppe på
*) På tillvaron av ett sådant namn tyder ock Sundzmarcken, Sundsmarcken 1731 Db bl. 62
(kontr efter orig.), om en del av här ifrågavarande område.
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land, smal remsa av mark mellan terräng av annan art’ (jfr NG Indi. 80). Inga
hittills kända fakta visa emellertid hän på att denna bet. funnits även i Sverige,
och det torde ej vara behövligt att i vårt fall förutsätta den.
Namnet Slottsskogen träffas först vid slutet av 1600-t.1) År 1694 D b bl. 10 talas om »kungs
parken Sundshagen eller Slottsskogen»; de båda områdena likställas även t. ex. 1739 D b bl. 24.
På kartan Gbg nr 8 (1806) betecknas ett litet område ONO om skansen Kronan ss. tillhörande
Sundshagen. Det innehades då av en trädgårdsmästare Bygren.

Svalebo (-boet) M. — Swalebo 1850. oo I anslutning till F å g e l b o (s. 8)
och väl särsk. till H ö k b o e t; jfr S k a t e b o.
Svanbäcken M Cc9; lever kvar i Svanebäcksgalan. — Swahnbecken 1786 Ml,
Svanbäcken 1836 H ÄK 2,170, Swan- 1850. oo Bäcken invid har tydl. först burit
namnet, väl efter förekomst av svanor.2)
Sveaborg M. — 1814-16 Husf.-l. oo Uppkallelsenamn.
Svenstorp(et); läget ovisst, om ej = E k m a n s t o r p e t (jfr nedan). —
1813 Ml (nämnt omedelbart efter Blåsås och Kviberg), Swenstorp 1840 Ml (nämnt
mellan Kolandet och Olstorp). oo Säkeri. ungt namn (jfr A n d e r s t o r p , O 1 st o r p).
S. ägdes 1840 av kommerserådet G. H. Ekman på Kviberg.

Svin(e)kärr M. — Swinkjärr 1762 Db bl. 120 (nämnt ss. torp), Swinekärr
1773-81 Husf.-l. oo Sammanhänger möjl. med Svin(e)berget (se Naturn.); annars
’kärret där svinen bruka gå’.
Svingeln Df6; öppen, kringbyggd plats. — 1855 Lgn (i Beskr.). oo Enl.
Stadsfullm. handl. 1918, nr 123, s. 3 är namnet trol. »ett minne av ett här beläget
utanverk till Gullbergs slott», ty »Svingeln kallades vanligen det yttersta försvars
verket till en fästning, genom vilket ingången till fästningen ledde.» Det åsyftade
ordet, som synes vara lån av ett högty. zwingel3), tycks ej ha nyttjats mycket i
Sverige; SAOB:s samlingar ha det blott från Kurck Lefnadsminnen 144 (1705),
och där i fråga om nordty. förhållanden. På Bohus’ slott fanns emellertid en »zwin
gel», som synes ha uppförts under senare delen av 1600-t.; den omnämnes i kända
dokument första ggn 1687, då den »iståndsattes» (Munthe Fortif. hist. 3,294; jfr
Därs. VI. 5,149). Trots det ej obetydliga kartmaterial ända från förra hälften av
1600-t. som står till förfogande, finnes dock vid.S. i Göteborg ingenstädes någon
befästning el. dyl. utmärkt, och ingen sådan omnämnes i litteraturen. Ren uppkallelse efter »zwingeln» vid Bohus, utan stöd i faktiska förhållanden, är föga san
nolik. Därför bör man överväga, om ej namnet kan ha haft en helt annan innebörd.
I Örgryte finnas två gärden kallade Stora och Lilla Svingeln (Stm 2,28). De
x) A v Lbg1 195 ser det ut som om namnet skulle ha nyttjats redan 1624. Det där anförda
stället är emellertid hämtat från Cbg 99 och är där intet citat från resolutionen av 1624. Hos
Lbg2 212 har misstaget rättats.
2) Möjligt vore dock även att bäcken äldst hetat Svana; jfr Hygfi No. Elven. 255. Med
avs. på benämningsgrunden jfr i så fall Bd 1,302.
3) I de vanliga ty. ordböckerna träffas icke detta ord, ieke ens hos Grimm, och även i ä. ord
böcker har det förgäves eftersökts; jfr emellertid zwingel- el. zwing-hof Sachs-Villatte. Ett när
stående ord är väl det bekantare ty. zwinger (jfr ä. nsv. tvingare Dahlgren Gloss.).
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torde ha fått sitt namn efter läget nära en vägkrök (se kartan hos Stm); ett
svingel med åtm. liknande bet. är känt från vissa dial. (enl. upplysning av Lidén
är sving ’vägkrök’ vanligt i Vedens hd). Det är i och för sig sannolikt att vårt Svingeln innehåller samma ord som Örgrytenamnet, och sakligt sett passar bet. ’väg
krök’ utmärkt även för det förra.1)
Syringen M; folkligt namn på ett värdshus ung. på platsen för nuv. Annedalskyrkan; lever kvar i Syringsgatan. — 1921 Stadsfullm. handl. nr 153,
Fbg 1,529, 768 (utan tidsuppgift). <s> Säkerl. ett skämtsamt vedernamn. Samma
namn, åsyftande två el. tre små skär, har behandlats SIOD 3,66f. Det inne
håller där sy-ring, m. ’ring som skräddare nyttja i st. f. fingerborg då de sy’,
och det synes vara framkallat dels i viss mån av lokalens utseende dels av att en
skräddare bott därintill. Även i vårt fall har man väl att gissa på samma ord.
Enl. Fbg 1,768 skulle det ha varit »ekbacken» som först burit namnet.2)
Sågegården. -— 1648 Ml (ovisst om på nuv. stadsområdet).
Sågeledet M; bebyggt område. — 1773-81 Husf.-l. co Vid Sägängen och Vädersågen.
Sågen, se V ä d e r s å g e n .
Sågängen M Cd46; lever kvar som kvartersnamn. — Tidigare även benämnd
Schutz’ äng o. d.3) — 1764 Gbgska Veckobl. 16-1850.
Efter Sågen (se V ä d e r 
sågen).
År 1781 (Db bl. 343) hade J. Schutz (Schütz) låtit »på ängen vid bemälte såg » (d. v. s. Vädersågen) uppbygga hus för sågfolket. I Ml 1786 upptagas på S. ej mindre än 42 torp, som betala
tomtöresskatt till nämnde Schutz. De hade då, i motsats till lägenheterna under Kungsladugår
den, ännu inga nummer, men väl namn.4) Dessa, som voro av mycket egenartat slag, beröras s. 55.

Sänkvarvet M. — Sänkvarfvet 1 Äm (avser 1790-t.), 1855 Lgn.
För
kortning i st. f. ett *Sänkverksvarvet; se följ.
-fSänkverket M Cel2; i senare tid, ehuru ej officiellt, namn på bebyggt område.
Lever kvar i Sänkverksgatan. — Sänke-werket 1765 Gbgska Nyh. 10, Sänkverket
1788 Gbgs Tidn. nr 152, s. 4. oo Ordet sänk(e)verlc, lånat av ty. senkwerlc, beteck
nade ’utfyllningar av vatten el. farled genom däri nedsänkta större föremål av
skilda slag, ss. sandsäckar, rishögar, avskräde, med jord lastade båtar el. fyrkantiga
anläggningar o. d.’ (jfr Grimm Wb).
Hos Fbg 1,430 uppges att S. anlades redan 1679 (jfr Pz 29). Därvid har förf. dock för
växlat vårt S. med det gamla »sänkverket» vid Stora Bommen; detta senare omtalas även 1739
av Cbg och ännu hos Brunius Besa 1838, s. 38; jfr även Lbg 103.
4)
Den här givna tydningen har redan givits av Fbg 3,5 20. — Namnet har då intet att
göra med Svingelporten i Helsingör, ty denna har sitt namn efter den svingel, d. v. s. ’bom,
svängbar stock (i ett led)’ som fordom fanns där (Vidensk. Selsk. Ordb.). Detta svingel är
lån från (m)holl. el. Ity. zwinget (zwengel); utom i da. har detta ock inlånats i no. dial.
2) Karsten Sv. bygd i Österbotten 2,85 anför ett Syring ss. hemmansnamn. Han tänker
sig att namnet kan innehålla det syring, m. ’liten gosse’ som Kietz känner bl. a. från Småland
och Halland.
3) t. ex. Bruks Patron Johan Schutzes Eng 1750 Gbg nr 35. Jfr vidare historiken.
4) Före den nya jb 1785 (se s. 56) synes S. ha haft annan omfattning. Ml 1773 upptar
där 199 numrerade tomter, Ml 1785 208. Här upptagas tvärtom inga n a m n .
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Tegelbruksängen M Cd47; som lägenhet även, och tidigare, kallad S a t u r n u s (s. 54). — 1836 H ÄK 2,173, 1850. c/o Efter ett i närheten liggande tegelbru k
(nämnt t. ex. 1751 Db bl. 3, 1758 bl. 175).
Tegelhovet; läget ej närmare känt. — Tegellhåfvet 1649 Ml (nämnt inom
»Hagerne»). to Ordet tegelh ov (ej anträffat som appellativ) är lån av Ity. tegelh of,
som synes betyda ’ställe (egentl. gård) där tegel förvaras, tegelupplag’. Ordet har
en vanligare motsvarighet i det förr även inom Göteborg förekommande T jä r (u )h o vet.1)

Torbjörnstorp M. — Torbiörns Torp 1786 Ml, Thorbjörnstorp 1850. to Någon
bodde där ej 1786, vadan namnet måste vara äldre.
*Toresberg, se under T o r n b e r g.
Toresbo M. -— Thoresbo 1786 Ml, Toresbo 1836 HÄK 2,150, 172, Thorse- 1850.
to Innehavaren 1786 hette T (h )o r e i förnamn. Då namnet är medvetet tillskapat,
har man snarast tänkt på bo, n. (fågelbo o. d.), varvid dock likhet inträtt med de
många -bo som innehålla -bocl(a).
Toresrud M. — 1789 Gbg nr 44, Tores Rud 1850. to Jfr föreg. Även detta
namn är säkerl. ungt. S. leden ansluter sig till namnen på -ru d (se under D u s t er u d); men då sådana icke tillhöra trakten, utan träffas först på Dal och i Vrml.,
framgår redan därav att namnet är en konstgjord nybildning.
Tornberg M. •
— 1786 Ml, T(h)ornberg 1814-16 Husf.-l, Thores- 1836 HÄK
2,176, 1850. to Kunde innehålla torn ’törne’, men är snarast ett tillskapat namn.
T o r e s - väl i anslutning till (något av) föreg. båda namn.
Trekanten M; invid Gamla slottet (jfr s. 5 n. 1). — 1807 Bidr. 7,327-1850.
to Detta rätt vanliga namn brukar ange ägofigurens trek a n tiga form (se Bd 1,47).
Trojenborg M. — 1786 Ml, Eröjenberg (!) 1836 HÄK 2,177, Fröjdenborg (!)
1850. to Här sannol. blott uppkallelse efter något av do andra »äkta» T r o je n b o r g ;
ett av dessa ligger på stadens område och behandlas under Naturn. Vårt T. låg
strax SO om Masthuggstorget, nära berg. De felaktiga namnformerna torde bero
på inflytande från F r ö j d e n b o r g.
Trädgården M Bd5. — Trägården 1814-16 Husf.-l (kallas här »Intägt»), Träd18.31 H ÄK 1,92-1855 Lgn. to Ett vanligt ortn.; jfr Bd 1,113 samt T rä d g å rd en i
Fässbergs sn.
T o r b jö r n

Aren 1814-1G upptages kontrollör A. Wenerberg som arrendator. År 1827 var handelsbokhållaren J. A. Almrotli ägare (meddel. av Frkn A. Wigert). År 1831 tillhörde T. sterbhuset
efter löjtn. I. Inokaijs hustru och utropades då till försäljning på auktion. Vid denna stannade
en hökeribetjänt C. L. Broberg för högsta budet, men 1833 överläts arrendet på herr Z. Zachrisson (H Ä K 1,93). År 1837 (Därs. 107) uppges tullinspektör J. H. Hjelmberg som både avoch tillträdande arrendator; denne hade redan 1831 å sin frus (född Törnsten) vägnar varit del
ägare i fru Inokaijs sterbhus. År 1850 arrenderades en del av T. av »Näringsidkerskorne » Bethander, en annan av f. d. brännmästare Andersson; därjämte nämnas »de egor, som under ar
rende innehafves af Herr Lieutenanten J. J. Inokaij.» I Adress- Kal. 1852 upptages för T. kamrera
ren P. Bagge. Se i övrigt under M a l m g å r d e n .
*) Medtages ej här, emedan ordet länge uppfattats som appellativ (jfr Dalins Ordb. 1853).
i
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M. — Trägårds Backen 1812 Husf.-l, Trädgårds Backen
1850. oo Vid Kungsladugårdens trädgård.
Trädgårdsmästaretorpet Fg20. — Trädgårds-Mästare Torpet 1831 Stadsing.
Trädgårdshäcken

nr 52.
Träl(l)eborg M. — Träleborg 1836 H ÄK 2,182, 1852 Adress-Kal., -berg 1850.
00 Sannol. efter staden Trälleborg.
U lrice b e rg Cel3; landeri (ej omnämnt hos Fr). — 1827 Gbgs Tidn. nr 93,
94-1878 Adress- o. Industri-Kal. oo Den nedan nämnde Söderlings hustru hette
Ulrika (Kristine kyrkas personalreg. 1812-23).
År 1813 (Ml) var f. d. gästgivare Joli. Söderling innehavare. År 1825 innehades landeriet,
vars namn ännu ej namnes i Ml, av f. d. handlanden O. Kullman, som 1827 (ovan anf. st.) utbjöd det till försäljning på auktion, i samband varmed en utförlig beskrivning därav lämnas.
1 Ml 1830 och 1845 upptagas emellertid K:s tre, resp. två barn som ägare av en del av U.; den
andra delen ägdes av slaktarmästare Carlsson (se under K a t r i n e s t r ö m). År 1878 (ovan
anf. st.) innehades U. av änkefru A. M. Mellgren.

-fUlvstorp Cf20. — Ullstorp 1760 Gbgska Mag. 8 mars (Stm 2,129), Uls Torpet
1764 Gbg nr 45, Ulstorp 1766 Ml f. Örgr., 1767 Därs. 261, Ulfstorp 1811 Hbgr, 1840
Ml, Ulls- 1878 Adress- o. Industri-Kal. oo F. leden är mansn. Ulv. Namnet hör
sannol. till de sena torp-namn som ovan exemplifierats t. ex. genom A n d e r s t o r p .
U. ligger på Burgårdens mark (jfr s. 4). Om dess historia se Fr 145 ff., Fbg 3,430 f., St-m
2,129 f. Den gamla byggnaden står ännu kvar (bild hos Stm anf. st.).

Vallen M, = G r ö n v a l l e n . — 1786 Ml, 1836 H ÄK 2,178.
Varvet, se G a m l a v a r v e t .
Vassnöden Cfl9. — Watnsnöden 1652 Räk., Wassnöen 1747 Db f. Ask. bl. 296,
Wassnö 1762 Gbgska Mag. 176, Wassenöen 1768 Db bl. 221, Wassnöden 1855 Lgn,
Vassnö’n (uttalsform) 1870-t. Lyckans bok 14. oo Best. form av det i fsv. en gg
anträffade vatnsnödh (skrivet watz nödh); i Bib. 1541 finns formen watunödh. San
nolikt åsyftar namnet brist på dricksvatten — denna innebörd har ordet i nyss
nämnda fall; men det vore kanske ock möjligt att det åsyftar markens faktiskt
vattensjuka och sanka beskaffenhet, då det vore en motsvarighet till sjönöd (jfr
Stm 2,121).1) I bådadera fallen torde namnet ha tillkommit först efter bebyggel
sen. Kanske var det först ett spenamn, givet av grannarna.
Byggnaderna stodo kvar ännu 1901 (Lbg1 169); de avbildas Fbg 3,380.
Viken M Cd33; varv. — Skeppsvarfvet Wiken 1765 Db bl. 118 f., Wikan
1769 bl. 272, Varfvet Viken 1855 Lgn.
Varvet lär ha anlagts 1749 (Fbg 1,287). År 1765 (anf. st.) sålde herr P. S. Bagge 1/6 i
skeppsvarvet V. till borgmästare Jacob Schutz för 25,000 dr smt. Egendomen bestod då av
brygga, köllialnings-, upphalnings- och byggningsbänkar, en stor plankbod med materialvind,
en stor mastbod, ävenledes med materialvind, tre små materialbodar, en smedja, ett beckkokeri, ett litet hus till kontor samt »på fasta grunden» två materialbodar, en manbyggnad med
stall, uthus, en liten trädgård och högre upp krogbyggnad och brygghus. Se i övrigt om V:s
historia Fbg 1,336.

Viloplatsen M; jfr O l j e k v a r n e n . — Hwilo Platsen o. d. 1786 Ml-1850.
oo Fritt uppfunnet, med lyckobådande innebörd (jfr Gubbero o. d.).
1) En oriktig tolkning av f. leden ges Fbg 3,382.
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Vite knut M Ce21; folkligt vedernamn. — Fbg 1,415 (utan bestämd tidsuppgift),
co Säkerl. var husknuten «¿¿målad.
Vädersågen M Cd34; även namn på bebyggt område, lever kvar som kvarters namn. Kallades även blott Sågen; jfr S å g ä n g en. — Vädersågen o. d. 1761
Gbgska Mag. 443, 1855 Lgn. co En vädersåg var en såg som drevs av vinden.
Fbg 1,230 uppger att sågen anlades omkr. 1723 av kommersepresidenten V. v. Utfall; Lbg'
221 ger årtalet 1700, men i 2 uppl. har detta (s. 228) ändrats till »i början på 1700talet». År 1724 skatteköptes anläggningen (H Ä K 2,177), och säkerl. var det v. U. som i
samband därmed blev ägare därav.1) Gbgska Mag. 1761, s. 443 uppger att en holländare
uppfört V. på v. U:s bekostnad.
Av v. U. såldes V. 1741 till handlanden J. Schutz
(Schütz), som fick fasta därpå 1744 (Berg Ant., Db bl. 73). Han ägde V. åtm. ännu 1781, se
under S å g ä n g e n . År 1836 (H Ä K anf. st.) var W. Gibson ägare. Längre fram på 1800-t.
innehades V. av Bengt Dahlgren (Fbg 2,810), och från dennes sterbhus inköptes egendomen
1877 av staden (Pz 149).

Västerhed Eh4. — Wästerhed 1776 Db bl. 157, -hee 1782 HÄK 2,57 (på
båda ställena naturn.), Westerhed 1840 Ml (bebygg.-n.), Västerhed 1855 Rqt 69
(nämnt som ett av Kvibergshemmanen). <^> Namnet givet i motsats till det forna,
till Utby i Partille hörande Österhed (Bd 1,333).
I samband med slitandet på 1770-t. av en under lång tid pågående tvist mellan Göte
borgs stad och Utby om äganderätten till V. meddelas (Db 1776, bl. 157), att på V. förr
»varit byggdt», ty »märken finnas efter tomtningar, bakugnar, brunnar, åkrar m. m .» Mar
ken tilldömdes staden på den grund att den ansågs ss. ett av de gamla, åt Nylödöse förlä
nade Kvibergshemmanen (anf. st., H Ä K 2,86ff., 89ff.).

Västra Haga, se H a g a .
Vätter(s)bäck M Ce20. — Wettersbeck 1786 Ml, -bäck 1836 HÄK 2,152,
Wätterbäck 1850. c« Bäcken invid kallas 1850 Wetterbäcken, i det att lägenheten
B ä c k e n säges ligga invid denna (som alltså på orten också rätt och slätt har
kallats Bäcken). I namnet bör icke ses något gammalt äkta ånamn: 1786 upptages
som innehavare en klampare Wetterström, och att familjenamnet är det primära,
varefter först lägenheten och sedan (alternativt) bäcken fått sitt namn2), visas även
därav, att bäcken även kallats Forsbäcken (se F o r s b ä c k e n).
ÅnäS Egl2; landeri, även benämnt Gamla sockerbruket. Namnet lever före
trädesvis kvar i Änäsvägen och Ånässkolan. — 1865 Stadsfullm. handl. nr 43;
jfr 1 Åm 168. oo ’Näset vid ån’ . Namnet torde, även om det ansluter sig till
naturförhållandena, vara avsiktligt bildat i samband med platsens bebyggande.
Om Å:s historia se Fr 73 ff. samt Stadsfullm. handl. 1874, nr 49 och Bihang s. 38.

Älghult M Cd48; betecknade ej bebyggelse. — Ellghullt 1786 Ml, Elg- 1836
H ÄK 2,179, 1850.
Namnet är säkert ett uppkallelsenamn; det ligger nära
till hands att tänka på det närbelägna Älghult i Hålanda, Ale hd.
Älvsborg M Cc5; förr slott och fästning, därför också ingående i namn på ett
län; en kort tid även stad (nu namn på municipalsamhälle utanför stadsgränsen). —
*) Enl. Berg Ant. var skatteköparen »presidenten Vilh. deSilentz». Denne hade emellertid
dött redan 1719. Säkert blott felskrivning, orsakad av likhet i namn och titel. Jfr ock de av
Fbg 1,229 ff. citerade aktstyckena.
2) Jfr ortn. Wetterholm i Örgryte, ävenledes efter en Wetterström (Ml 1774*81).
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Eluesborg(h) 1360 Mecklenburg. Urkundenbuch 16,61, -borch 1366 Därs. 65, Elvenborg 1370 Hanserecesse 2,6 (alla i ty. källor), /Elucsborgh, /Elffue- 1390 DN
1,385, 1502 Därs. 8,462, Elues-, Elffues- o. d. 1441 Lunds ärkest. urk. 231 (lty. urkund)
-1523 G. I:s reg. 1,169, Eluitz-, Eluidz- o. d. 1450 DN 16,178 1497 Därs. 9,400, Älfuis-,
Elffuis- o. d. 1450-t. Karlskrön. vv. 2579, 2583 ra. fl., E[l]wins- 1481 DN 16,299,
Elffuens- 1486 Därs. 313, 314, 1502 Därs. 8,465, Elwetz- o. d. 1497 Därs. 9,399-1523
G. I:s reg. 1,56, ¿Elffz-, Elffz- o. d. 1496 Därs. 16,361-1621 NLT 587, ¿Els-, Elso. d. 1497 DN 2,730-1645 L. Kagg i A. Oxenstiernas Skr. o. brevväxl. II. 9,644, Elf(f)s1525 G. I:s reg. 2,17 osv., Ellies- 1528 Do la Gard. ark. 5,182, Elz- 1534 G. I:s reg.
9,348, 1588 NLT 93. oo Ss. SIOD 2,121 ff. uppvisats, kan f. leden icke vara blott
en böjningsform av älv, ty ss. femininum kan detta ej få -s i genitiv så tidigt; utan
namnet innehåller helt säkert ett *<xlv-0se, n. ’älvmynning’ (jfr N y a L ö d ö s e).
Ordet *0se är bildat till os ’mynning av vattendrag’, liksom t. ex. knyte till knut.
Av ÅLlvosebonjh blev tidigt ¿Elves-borgh (se ovan), som sedan ytterligare sammandrogs.
Om Ä:s historia och öden se särsk. W . Berg i Bidr. 2,393 ff., 7,1 ff., Styffe Un.3 142f.,
Munthe Fortif. hist. flerstädes (med Reg.), Strömbom Gbgs Jubileumspubl. V, 30 ff. och
jfr ovan under G a m l e s t a d e n , L ö d ö s e f ä s t e och N y a L ö d ö s e .
Med avs.
på Älvsborgs stads exakta läge jfr M a j o r n a s. 32.

Angeledet; annat namn på S t u b b e (s) 1 e d e t. — Stubbes el. Ängeledet
1772 Db bl. 165.
Ättebacken M Cd49; lever kvar som kvartersnamn. — Ättebacka 1786 Ml,
-backen 1814-16 Husf.-l, 1850.
Ättebacke betyder ’gravhög, gravröse’ och är
tydl. ett folkligt ord. Der tillhör det gamla Värendsmålet enl. Hyltén-Cavallius
Vär. o. vird. 2,296 (påpekat av prof. O. v. Friesen).
ölkvarnen, so O l j e k v a r n e n .
Östers backe M. — Östers Backe 1786 Ml, Österbacken 1816? Fört.,
Östersbacke 1836 H ÄK 2,170, Österbacka 1850. c/a Väl efter någon person med
namnet Öster (dock fanns ingen åbo med detta namn 1786). Det är näml. troligare
att formen utan -s är en förvanskning än tvärtom.
Östra Haga, se H a g a .

n.

|\tamn av sådana typer som icke förekomma i naturlig
inhemsk namngivning.

Hit höra blott på konstlad väg eller avsiktligt tillskapade namn (fantasinamn).
Deras antal är rätt stort, även om man, såsom här sker, blott tar hänsyn till namn
från äldre tid (före omkr. 1850). Det kan ej komma i fråga att här fullständigt ens
förteckna dem alla, utan blott att tillvarataga vad som kan ha ett större eller mind
re vetenskapligt intresse. — Det ojämförligt största antalet träffas inom Mast
hugget och Majorna, alltså inom den gamla Mariebergs församling, särskilt såsom
namn på lägenheter under Kungsladugården och på Sågängen. Det ä-r också dessa
namn som främst ådraga sig uppmärksamheten; de lämna en ovanligt rik provkarta
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på konstlade namn, uppkomna under särskilda lokala förhållanden. På denna
plats krävos emellertid ej mera än en översikt.1) Historiska notiser rörande ägare
o. d. lämnas endast i särskilda fall; lägenheterna i fråga ha, liksom de redan under
avd. I nämnda från samma stadsdelar, i allmänhet innehafts av personer i anspråks
lös ställning, vilka ej satt några djupare spår i ortens historia.
Den äldsta bevarade urkund där ifrågavarande namn inom Masthugget och
Majorna meddelas i större antal, är Mantalslängden över Mariebergs församling
178(1. Namnen ägde alltså från och med denna tid officiell giltighet (jfr om deras
ålder ytterligare nedan). Av samtliga över 330 år 1786 upptagna lägenhetsnamn
tillhöra blott omkring 75 avd. I ovan; återstoden är fantasinamn, eller beror på uppkallelse efter utländsk ort av främmande typ. Under den följande tiden, intill 1850,
träffas i handlingarna ytterligare omkring 50 namn av denna karaktär.*
2) Det sam
lade antalet sådana inom Masthugget och Majorna utgör alltså omkring 305.3)
Några likartade namn inom stadens gamla område beröras s. 57. — I några fall
finnes jämte ett hithörande namn ett till I hörande alternativt namn; se där t. ex.
under B 1 å s u t, B u r g å r d e n nr 2, E f r a i m s b e r g . Stundom ha då båda
namnen, samtidigt eller vid olika tid, haft officiell giltighet.
Även sådana ortnamn som icke framkallats av någon naturlig namngivningsprincip, eller ens bildats till likhet med inhemska namn, eller med namn överhuvud,
måste dock ha vissa psykologiska faktorer att tacka för sin tillkomst. Dessa fak
torer synas böra sökas i vissa, stundom kanske rent tillfälliga, tanke- eller föreställningsassociationer. Men det är blott sällan som dessa med någon bestämdhet kun
na påvisas. Och icke ens där så kan ske, kan det mer än i vissa fall sägas, att på
visandet av associationen innebär en namntydning i vanlig mening. Om ett namn
icke på något sätt karakteriserar orten, h a r det i själva verket ingen »betydelse»;
det är redan från början en tom etikett. Därmed faller det också väsentligen utan
för ortnamnsforskningens råmärken.

Na mn m a t e r i a l e t s

b e s k a f f e nhe t.4)

1.
U p p k a 11 e 1 s e e f t e r u t l ä n d s k a o r t e r på vitt skilda håll:
Alexandria, Arabien, Bonne Esperance (d. v. s. Goda Hoppsudden), Brandenbunj,
Hellesponten, Hermhut, Nord Cap, Normandiet, Parnassus, Vallackiet. Särskilt
märkas åtskilliga bibliska: Ararat, Babel, Josafats dal, Libanon, Palestina, Saba,
Zion.
*) En ganska rik exempelsamling av fantasinamn från Älvsborgs län meddelas SOÄ I, 2.
Åtskilliga namntyper äro gemensamma för all dylik konstlad namngivning.
2) De senare källor som använts äro huvudsaki. Mariebergs Husf.-l 1812 och 1814-16, en
förteckning från 1816(?), H Ä K 2,149 ff., 170 ff„ Stadsing. nr 69-70 (1846-50) och Adress-kal. 1852.
Jfr Källförteckningen.
3) Däri äro ej inräknade de icke officiella namnen på krogar och värdshus av ifrågavaran
de typ: Gyllene Suggan, Hoppet o. d. Dessa krognamn omnämnas åtm. till större delen av
Fbg.
4) I det följande ges blott ett antal exempel. Därvid uteslutas de som äro osäkra olle)'
mindre typiska, och sådana som utgöra gränsfall mellan flera grupper.
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Av intresse för ortskrönikan äro: Bellevue Cd52, som lever kvar som kvartersnamn och varom se Skarstedt Herdam. 186, 1 Åm 132, 2 Åm 14, Fbg 1,114 f,, 1171),
och Vauxhall Ce22, av äldre göteborgare ännu känt under uttalen våkshcihn el.
(mindre kultiverat) vokshal (med vacklande el. svårbestämbar accent), vulgärt
våksåla (våks-) o. d., värdshus och förlustelselokal (Vaux-Hallen 1774 Gbgs Alleh.
nr 39, s. 4 osv.). Detta namn tillkom från början en trädgård och förlustelselokal i
London (se närmare Nord. Fam.2), men hade sedan nära nog blivit ett appellätiv
för detta slags lokaler; även i Stockholm fanns en »vauxhall».
V. öppnades 1773 (Gbgs Alleh. 1774, nr 47, s. 4).
net Amijanska trädgården, efter holländaren David
efter hade den kallats Kitz(i)ska trädgården (t. ex.
ägare.
Om platsens och anläggningens historia se
1 Åm 17, 18, Pz 72, Fbg 1, 414, 429 f „ 436 ff., 453.

Tidigare var platsen bekant under nam
Amija (Fröding Env. 33, 109), och där
1767 Spionen s. 294), likaledes efter en
i övrigt Berg Teat. 1,86, 94, Lbg 217,

2. U p p k a l l e l s e e f t e r p e r s o n e r från skilda håll och tider.
a. Klassiska: Ajas, Orpheus, Xerxes, Zeno. Särskilt märkas mytiska namn:
Apollo, Backus, Carón, Cupido, Justitia, Pan, Vulcanus.
b. Bibliska: Achitophel, Debora, Gideon, Gubben Noak, Metusalem, Tubal
Kain2); sällan nytestamentliga: Stefanus, Timoteus.
c. Fornnordiska: förutom lim digre (väl av Olov hin digre) blott ett par
mytiska: Frigga, Tor.
d. Andra personnamn: Columbus, Franciscus, Mustafa, Pamela (efter hjäl
tinnan i Richardsons roman med samma namn).
3. Y r k e s b e t e c k n i n g a r o. d.: Abbolen, Chirwrgus, Dalkarlen, Drott
ningen, Jägaren, Nunnan, Vapendmgaren.
4. D j u r - o c h f å g e l n a m n : Delfinen, Duvan, Elefanten, Enhörningen,
Phoenix, Göken, Kamelen, Lejonet, Näktergalen, Pelikanen, Sjölejonet, Strutsen,
Svärdfisken, Åkerknarren, Ärlan. Hit ock Bucephalus (jfr 2a).
5. S t j ä r n o r , s t j ä r n b i l d e r o c h a n d r a c e l e s t a f ö r e t e 
e l s e r: Bootes, Karl(a)vagnen, Morgonrodnaden, Luna, Regnbågen, Saturnas, Sju
stjärnan, Solen, Tvillingarna, Vattumannen, Zenit.
6. A b s t r a k t a e g e n s k a p e r o. d.: Barkens fröjd, Befarenheten3),
Freden, Friheten, Glädjen, Harmonien, Minnet, Skönheten (jénheta, jon-), Slumpen, Sä
kerheten, Uselheten. Nära vissa av dessa stå en del »berömmande» namn sådana
som Gubbero (säkert efter det bekanta G. i Örgryte), Karlsro (s. 18), Herdehyddan,
Skuggan, Tröstelcällan.
7. A n d r a , mer el. mindre homogena, g r u p p e r a v s k i l d a s l a g .
a. Ankaret, Flaggan, Kabelgattet, Ilabyssan, Kompassen, Luftmaskinen, Ok
tanten; Posthornet, Signalen, Solvisaren.
b. Laboratorium, Observatörmm, Oraklet, Parlamentet, Sammankomsten, Teatern.
x) Senare tillkom ett Bellevue också i Gamlestaden (Stm 2,86, 1877 Stadsing. nr 208).
2) Med orätt låter Fbg 1,105 Tubal och Kain vara skilda lägenheter. Jfr nedan s. 55.
3) Ordet översättes i SAOB ’egenskap(en) att vara befaren’ .
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c. Blomman, Rosen; Gulläpplet1), Vindruvan.
cl. Diamanten, Onix.
e. Jungfruburen, Klostret.
8. M e r e n s a m s t å e n d e n a m n: Backi flod, Diamant(s)lampan, Eko,
Gyllene tiden (jfr C), Gåtan, Jordklotet, Korallklippan, Kronan, Luftslottet (jfr 6),
Lyran, Morianen (jfr 3), Pindi källa, Ringen, Rombus, Runan, Ängelen.
9. En brokig samling egenartade namn utgöra n a m n e n p å S å g ä n g ens l ä g e n h e t e r .
Detta beror på det särskilda sätt varpå de tillkommit
(se s. 57). Här träffas namn som Hjärtelig, Älskad, Allmän, Glammar, Allmoge,
Id/care, Är fe) vunnen, Omväxlar. Även om vissa av dessa namn formellt höra
in under ovan berörda grupper, ha de därför icke där medtagits.
10. Några namn äro m e r e l l e r m i n d r e d u n k l a : Bengsalen, Gloriana, Pceor. Ett par av dessa förekomma i något växlande form.
A n le d n in g e n till namnvalet.
Vid de avsiktligt tillskapade namn som behandlats redan under avd. I kunde ej
sällan e t t s a m m a n h a n g fastställas m e l l a n n a m n e t o c h n å g o n
l ä g e n h e t e n s i n n e h a v a r e ; med avs. på namn inom Masthugget och Majorna se t. ex. Apelnäs, Bromansstrand, Grimsberg, Hälleberget, Rosenberg, Vätterfs)bäclc. Sådant sammanhang förefinnes även i åtskilliga hithörande fall. Sålunda
äro t. ex. följande sammanträffanden mellan ortnamn och innehavare i Ml 1786
(resp. i den y. källa där namnet först uppträder) säkert icke tillfälliga: Cliirurgus
— Doktor Wastenius; Debora (en profetissa i Israel enl. Dom. 4:4 ) — en änka;
Esculapius*2) — Archiater Engelhart; Observatorium — en uppsyningsman; Rydenheim — en änka Ryder; Rådjuret — Råberg; Tubal Kain (den förste smeden enl.
1 Mos. 4:22) — en smed; Wendern [Wendeln) — Wennerberg; Vita Björnen — Jöns
Björnsson. I de flesta fall har otvivelaktigt personnamnet framkallat ortnamnet,
i några fall kan det dock vara tvärtom.
Sannolikt äro icke få av namnen egentligen n a m n p å s k e p p, som ägts
av namngivaren; många namn ha just den vid skeppsnamn vanliga typen. Som
ex. på göteborgska skeppsnamn från tiden 1710-20 må efter Berg Sami. 2,320 ff.
nämnas: Cupido, Le bon Espérance, Europa, Nordstiernan, Hjorten, Sjöhunden, Fal
ken, Andromeda, Hoppet, Jägaren, Stenbocken, Mercurius, Fortuna, Delphin. Bland
Ostindiska kompaniets skepp på 1700-t. träffas sådana med namnen Freden, Enig
heten, Terra Nova (Olån Ostincl. Comp. 115 ff.). Erån omkr. 1850 nämner Fbg
1,163 Danube (d. v. s. Donau), Miltiades, Australia, Thetis, Solo, Antilope, Balder,
Zepliir, Susanna. I Räk. 1652 omtalas en »Captein på Sivanen)). Året förut nämnes »Nils Swensson i Sivanen»; sannolikt är det samme man. Prep. i synes röja
att här ett bebyggelsenamn åsyftas. Måhända är Svanen 1786 Ml osv. samma
') Detta namn sammanställes i en ortstradition med kungliga personers vistelse i huset
under dettas förmenta glansdagar; där fanns ett guldäpple som tillhörde on prinsessa osv.
2) Namnet är 1786 förvrängt och omtytt till Eschaloupes (jfr ä. fra. eschaloupe ’slup’)!
På sådana förvrängningar av oförstådda namn finnas flera exempel hland förevarande namn.
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lägenhet. Det var en icke ringa procent av lägenhetsinnehavarna som var sjömän
eller eljest hade med sjöfart att göra. Därför är det i och för sig naturligt att
det är sjöfolks intressesfär som tar sig uttryck i namnen. Därav förstås namn
valet också i sådana fall som de ovan under kategorierna 1, 5 och särsk. 7a nämn
da; jfr även Bejarenheten under 6.
För de flesta namnen kan dock ingen bestämd bakgrund för namnvalet anges.
En »berömmande» eller lyckobådande innebörd är nog för vissa fall påtaglig (se
under 6). Stundom har väl dessförutan välklangen varit vägledande, stundom en
särskild sinnesriktning eller särskilda sympatier; så kanske vid en del bibliska
namn. — Då ett eller par nämn av ett visst slag uppstått, kanske av särskild an
ledning, ha naturligtvis nya namn mer mekaniskt tillskapats efter det givna
mönstret.
Tiden och sättet för namnens ti ll ko mst, deras f ö r 
s v i n n a n d e o. d.
Redan av de ovan gjorda sammanställningarna mellan ortnamn och person
namn framgår, att en del av de förra tillkommit omkr. 1786 eller ej långt förut.
Rätt snart efter nämnda år träffas, t. ex. i domböckerna, ifrågavarande namn
ej så sällan,(jämte lägenhetens nummer), men f ö r e 1786 blott helt få. Anled
ningen härtill kan angivas. År 1785 upprättades en ny jordebok för Kungsladugår
den — den synes nu vara förkommen — , och denna lades till grund för närmast
följande mantalslängd (se Gbgs Alleh. 1785, nr 85, s. 4). Gentemot Ml 1785 visar
Ml 1786 också den olikheten, att namnen i stor utsträckning ha andra nummer.
Dessa äro den nyupplagda jordebokens. I samband med omnumreringen har
utan tvivel också en stor mängd nya n a m n tillkommit. Detta har då troli
gen skett genom »massdop», säkerligen i enlighet med någon (nu ej känd och
kanske aldrig skriftligt avfattad) förordning. Därigenom förklaras namnens ofta
mer eller mindre godtyckliga karaktär. Denna blir ännu förklarligare i den mån
myndigheterna själva tjänstgjort som namngivare.
Att ett antal av dessa namn funnits före tillkomsten av Jb 1785, därpå fin
nas dock dels bevis dels vissa tecken. Redan från 1650-t. härrör måhända Svanen
(se ovan s. 55).1) Namnet Den 19 augusti skall tydligen förhärliga dagen för Gustav
III:s oblodiga revolution 1772; det kan inte gärna vara mycket yngre än denna
händelse. Glädjen nämnes 1780 Db 20 okt. (blott i originalexemplaret). Slutligen
synes, i fråga om flera sådana namn som tydligen stå i samband med den förste
innehavarens namn (s. 55), just Ml 1786, som möjliggjort dessa sammanställning
ar, hänvisa på att namnen då ej voro helt nya. På Rydenheim bodde då ä n k a n Ryder (1780 Db nämnes R. själv, ehuru ej lägenhetens namn); motsvaran
de förhållande gäller Apelnäs (s. 2). Iläg{g)ren synes ha sitt namn efter en
innehavare med detta namn; 1786 bodde emellertid ingen H. där, men väl pa en
av de andra lägenheterna.
*) Ett sedan försvunnet Amsterdam nämnes Ml 1047.
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Med avseende på de egenartade namnen på Sågängens lägenheter (s. 55) gör
en granskning sannolikt, att de helt enkelt äro tagna ur texten i ett undersåtligt fosterlandskväde eller snarare, eftersom rimord saknas, ur en liknande text i
stenstil (förslag av Doc. S. Ek). De befinna sig emellertid tydligen redan 1786 i
orätt ordning, och de måste därför ha tillkommit före Jb 1785. Texten har
ej kunnat rekonstrueras.
De här behandlade fantasinamnen i Masthugget och Majorna ha efter 1850-t.
så småningom försvunnit; till en del hade de kanske aldrig blivit folkliga. Sär
skilt har naturligtvis införlivningen med staden 1868 bidragit till försvinnandet.
Den nya Adresskalendern av 1870 upptog blott tomtnumren. Nu är bara ett
eller annat namn känt av de äldste.
Även p å s t a d e n s g a m l a o m r å d e har ett antal hithörande fantasi
namn funnits. Först må nämnas de små landeribebyggelserna Annefred (1855 Ml),
mellan Katrinelund och Burgården, samt de tre med Marieholm (s. 34) samman
hängande namnen Mariefred, Mariélugn och Marielust (nämnda 1840 Ml). Ett
annat Mariefred fanns 1840 Ml1) som y. namn på det s. k. Kallens plantage (Fröding Don. 3,30; jfr Pz 136), och därinvid ett Mariero (1845 Ml). Till denna typ
hör ock Gummero (1761 Spionen 40-1782 Berg Teat. 1,222 n. 1), bildat efter mönstret
av Gubbero{ri) i Örgryte.
År 1761 bestod huset på Gummero, som låg »imellan Fattig- och Spinhuset», av 12 »våningsrum» och kungjordes till uthyrning ledigt; ännu 1763 (Nya Yeckobl. 40) kallas det för
sett nytt hus»; det uppges ha en liten hage. S. å. såldes G. på auktion (Därs. 56). År
1764, då huset åter var till salu, innehöll det 14 rum; »hagen» omtalas som »en liten träd
gård» (Gbgska Yeckobl. 239).
År 1773 omtalas «det för detta kallade, Karstedtska Huset,
Gummeroen»; det uthyrdes då av en Peter Bruns (Hv. N. nr 148-149). Trädgården användes
17,82 till avbrännande av offentliga fyrverkerier (Berg anf. st.).

Andra hithörande namn äro Arken (1855 Lgn), Lodi (säkert efter Bonapartes
seger vid L. i norra Italien 1796), Moskau F gl9 ( = Moskva; jfr P e t e r s b er g
nr 1 s. 38), -f Waterlo vatdrlo E g ll (säkert efter Napoleons dyrköpta seger vid W.
i Belgien 1815), om vars historia se Fbg 3,494. En tidig representant är »Backos
Wärdshus» 1761 S 6 fol 4, Ö om skansen Kronan. Icke officiella voro de namn
som nämnas av Hellquist i Sv. human, tidskr. 1919, s. 46: Kappen, Myrstacken,
Postväskan. — Särskilt omnämnande förtjäna:
+Lafin lafceg Fgl6, förr Fgl7. — La Fin 1782 D bf. Ask. bl. 309, La Fine 1840
Ml, Lafine 1855 Ml. oo Av fra. la fin ’slutet’; stället låg nära gränsen för stadens
mark.
Det forna L. låg sydligare än nu, vid vägen ned till Dyngviks färja och V om landsvägen.

Luntantu Inntantu Cel4?; namn på ett värdshus i början av 1800-t., lever
kvar som kvartersnamn och i Luntantugatan,*2) — Samtida namnform ej anträffad, co
*) Det ägdes då av Evangeliska Brödrasocieteten och användes för dess skola. Se för
övrigt Lbg Gbgare 1,133, Pz 136, Fbg 1,600.
2) Om värdshusets exakta läge ha uttalats något avvikande meningar. Enligt uppgift av
byggnadschefen F. Blidberg skall det ha legat v ä s t e r om Luntantugatan, alltså ej inom
kvarteret L.
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Namnet har på senare tider i tryck tolkats dels som uppkommet ur London vieiv
(omnämnt Lbg 75) dels som ett, väl i så fall halvengelskt el. lågtyskt, luntan
to ’luntan t i l l (näml. till fänghålet)’, vilket senare skulle vara ett kommando
rop, nyttjat på de nedanför belägna fästningsvallarna (så Hellquist Gatn. 9 och,
mycket mera kategoriskt, Etym. ordb. 428 b). Ingendera tydningen är sannolik;
särsk. synes vid den senare namngivningsgrunden bli synnerl. konstlad. Den utan
tvivel rätta tolkningen har redan lämnats av Noreen Spridda studier 1,50, med
stöd av en gammal göteborgstradition1); den innebär, att namnet är uppkommet
ur ett London town, att värdshuset alltså uppkallats efter »staden London». Det
förefaller emellertid möjligt att namnet närmast tagits från någon nordtysk el.
holländsk sjömanskrog el. dyl.; senare leden i namnet kan där ha lytt el. av
svenska sjömän uttalats som tun. Göteborgsvärdshuset har sedan självt givit
upphov åt ett Luntantu{n) i Härryda sn, Sävedals lid (Bd 1,25) och, enl. på
stående i orten, åt ett nu försvunnet likalydande namn i Ljungskile i Fräkne hd.
Att i förra fallet en biform med -tun finnes, styrker antagandet att grundformen
innehållit ett -n; detta har sedan i vardagsspråk frånskilts, därför att språkkänslan
fattat det som best. artikel. Vid ombildningen av London till Luntan- kan en omed
veten anslutning till lunta(n) ha medverkat.2)
1) Ytterligare betygad genom byggnadschefen F. Blidberg, som liar hört den dels av sin
far, dels av nu avlidne överstelöjtnant B. A. Nordensvan (f. 1843).
2) Det synes ieke vara anledning att i diskussionen inblanda det gamla Luntertun, som
alltsedan 1516 är känt som namn på den bebyggelse som föregick staden Ängelholm (se SD
4,304 noten). Likväl tycks frågan om detta ur litteraturen bekanta L:s läge i ä. tid ha sys
selsatt antikvariskt intresserade i v. Sverige. En förf. i Spionen 1766, s. 116 ff. meddelar
ett »sagobrott» om Luntertun, och säger sig ha fått den underrättelsen, att »staden» legat i
Onsala sn i n. Halland. Denne förf. citerar Keyncke Voss, men utan närmare uppgift. Där
återfinnes emellertid Luntertun i kap. X X X I ( »Ick wolde dat ick were tho Liwterlune» i den
lty. uppl. av 1539, enl. påpekande av fil. lie. C. A. Dymling). Men detta senare L. har sä
kert intet m ed Sverige att skaffa. Också har den sv. upplagan i stället insatt »i Mora», lik
som den da. »i Ringsted».

