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Institutet för ortnamns- och dialektforskning
vid

Göteborgs Högskola

ORTNAMNEN
I

6ÖTEB0RGS och BOHUS LÄN
i i .

ORTNAMNEN PÅ 6ÖTEB0R0S STADS OMRÅDE
(OCH I TUVE SOCKEN) 

jämte gårds- och kulturhistoriska anteckningar.

AN D R A HÄFTET

GÖTEBORG 1027
ELÄNDERS BOKTRYCKERI AKTIEBOLAG



PROVISORISKT FÖRORD

I föreliggande häfte förekomma inga direkta hänvisningar till den i förordet, 
till h. 1 nämnda kartan; inprickningen av namn på denna har nämligen inskränkts 
till det äldre stadsområdet, som redan länge haft verklig stadsbebyggelse och där 
därför de flesta gamla namnen försvunnit.

Tecknet +, som betecknar ett namn såsom ännu brukligt, har icke nyttjats 
där upptagande av uttalsform eller andra meddelade fakta tillfyllest ange att nam
net ännu nyttjas.

Bandets tredje och sista häfte kommer att upptaga naturnamnen inom hela 
stadsområdet (och Tuve socken), jämte en inledning till hela bandet.

Göteborg i december 1927.
Hjalmar Lindroth.



Källförkortningar.

A =  Karta el. lantmäterihandling rör. Stock
holms el. Uppsala län i Generallantmä- 
teriarldvet i Stockholm. Den närmast 
följande siffran anger kartbokens nummer.

Adress.-kal. =  Adress-kalender öfve Carl Jo
hans församling år 1852.

AHA =  Askirns häradsrätts arkiv (i Lands
arkivet i Göteborg).

Ant. Bih. =  Anteckningar ur . . . Cederboui'gs 
Beskrifning . . . jämte Bihang. 1864.

Avk.-l =  Avkortningslängd.
Bdl =  Bergendahl Partille 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 ocli 
historia. 1-8. 1874-1913.

Boskapsl =  Boskapslängd.
O =  Karta el. lantmäterihandling rör. Älvs

borgs län i Generallantmäteriarkivet i 
Stockholm. Den närmast följande siff
ran anger kartbokens nummer.

Carlén =  Carlén Göteborg. 1869.
Cbg =  Cederbourg En kort Beskrifning Öf- 

wer . . . Götheborg. 1739.
Cederblad =  Cederblad Göteborg. 1884.
Db =  Dombok. I  fråga om Gbgs stads om

råde =  Db 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 hist. =  Fröding Berättelser ur 
Göteborgs äldsta historia. 1908.

Fört. =  Förteckning inhäftad sist i Husf.-l 
över Mariebergs församling 1812-17 (i 
Landsarkivet i Göteborg).

Fr =  Fischer Göteborgs landerier (Gbgs Jubi- 
leumspubl. X III).

G. I:s reg. =  Konung Gustaf den förstes re- 
gistratur (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 i Göteborg).

Gbgs stads räk. =  Göteborgs stads räkenska
per (i Landsarkivet, fr. o. m. 1673 i Kam
mararkivet i Stockholm).

Gbgska Mag. =  Götheborgska Magasinet (tid
ning från 1750- o. 1760-t.).

GHT =  Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 
Tidning.

Gjb =  Generaljordebok.
GLex =  Histor.-geogr. och statist, lex. (1859- 

70).
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 Stads- 
ingenj örskontoret).

Hellquist Gatn. =  Hellquist Göteborgs gat- 
namn (särtryck ur Göteborgs Aftonblad). 
1911.

Hellquist Sjön. =  Hellquist Studier öfver 
de svenska sjönamnen ( =  SvL X X ). 
1903-06.

Hist. liandl. =  Historiska handlingar (tr. 1861 
ff.).

HJordrSkattl =  Handlingar rör. jordrannsak-





Käilförkortningar.

A =  Karta el. lantmäterihandling rör. Stock
holms el. Uppsala län i Generallantmä- 
teriarkivet i Stockholm. Den närmast 
följande siffran anger kartbokens nummer.

Adress.-kal. =  Adress-kalender öfve Carl Jo- | 
hans församling år 1852.

AHA =  Askims häradsrätts arkiv (i Lands- j 
arkivet i Göteborg).

Ant. Bih. =  Anteckningar ur . . . Cederbourgs 
Beskrifning . . . jämte Bihang. 1864.

Avk.-l =  Avkortningslängd.
Bdl =  Bergendahl Partille 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.

Carlén =  Carlén Göteborg. 1869.
Cbg =  Cederbourg En kort Beskrifning Öf- 

wer . . . Götheborg. 1739.
Cederblad =  Cederblad Göteborg. 1884.
Db =  Dombok. I  fråga om Gbgs stads om

råde =  Db 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 hist. =  Fröding Berättelser ur 
Göteborgs äldsta historia. 1908.

Fört. =  Förteckning inhäftad sist i Husf.-l 
över Mariebergs församling 1812-17 (i 
Landsarkivet i Göteborg).

Fr =  Fischer Göteborgs landerier (Gbgs Jubi- 
leumspubl. XIII).

G. I:a reg. =  Konung Gustaf den förstes re- 
gistratur (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 i Göteborg),

Gbgs stads räk. =  Göteborgs stads räkenska
per (i Landsarkivet, fr. o. m. 1673 i Kam
mararkivet i Stockholm).

Gbgska Mag. =  Götheborgska Magasinet (tid
ning från 1750- o. 1760-t.).

GHT =  Göteborgs Handels- och Sjöfarts- 
Tidning.

Gjb =  Generaljordebok.
GLex =  Histor.-geogr. och statist, lex. (1859- 

70).
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 Stads- 
ingenj örskontoret).

Hellquist Gatn. =  Hellquist Göteborgs gat- 
namn (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. jordrannsak-



ning och skatteläggning ii Landsarkivet 
i Göteborg).

HKrAllm =  Handlingar rör. kronoallmän- 
ningar i Sävedals hd (i Landsarkivet i 
Göteborg, avskr. av ej kända orig.).

HLaxf — Handlingar rör. laxfisket i Sävedals 
hd (i Landsarkivet i Göteborg).

HSH =  Handlingar rör. Skandinaviens histo
ria (Bd 29, tr. 1848).

HSkogsr =  Handlingar rör. skogsrannsakning 
(i Landsarkivet i Göteborg).

Husf.-l =  Husförhörslängd.
Hv. N. =  Hvad Nytt? Hvad Nytt? (tidning).
Hårleman Piper =  Hårleman Til Kongl. Majrts 

högtbetrodde man,. . . Carl Fredrik Piper. 
1751.

H ÄK  — Handlingar rör. Älvsborgs kungsla
dugård (i Landsarkivet i Göteborg).

Härr. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäteriband- 
ling rör. Härryda sn på Lantmäterikon- 
toret i Göteborg.

Ink. handl. 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 Visitatsbeger 
1574-1597 (nedskrivna av biskopens fa- 
mulus Oluf Bergessen). Kristiania 1885.

Jordr.-prot. =  Jordrannsakningsprotokoll (i 
Landsarkivet i Göteborg).

Kalén =  Kalén Ordbok över Fageredsmålet. 
1923.

Kb =  Kyrkobok.
KKn =  Kiettel Klasson Geometrisk Affrit- 

ningh 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 Lantmäterikonto- 
ret 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.

Lu. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäteri hand 
ling rör. Lundby församling på Lantmä- 
terikontoret i Göteborg.

Lundgren-Brate =  Lundgren Personnamn 
från medeltiden ( =  SvL X. 6). 1892- 
1916; s. 167-322 utg. av Brate.

Lunds ärkest. urk. =  Lunds ärkestifts ur 
kundsbok, utg. av L. Weibull. 1900 ff.

Ml =  Mantalslängd.
NG =  Norske Gaardnavne. 1897 ff.
Nilén =  Nilén Ordbok öfver allmogemålet i 

Sörbygden. 1879.
NLT =  Nya Lödöse Tänkeböcker 1586-1621 

(Gbgs Jubileumspubl. VI).
No. regnsk. o. jb  =  [Norske] Regnskaber og 

Jordebeger fra det 16de Aarhundrede 
1887 ff.

NoB =  Namn och Bygd. 1913 ff.
Palmsk. — Handskr. i Palmsköldska hand 

skriftssaml. i Uppsala Universitetsbiblio 
tek.

Part. (nr 1 osv.) =  Karta eller lantmäterihand 
ling rör. Partilie sn på Lantmäterikonto- 
ret i Göteborg.

Pz =  [Prytz] Kronologiska anteckningar rör. 
Göteborg. 2. uppl. 1898.

RATop =  Riksarkivets topografiska samling ,
RB =  Rede Bog (Biskop Eysteins jordebok); 

tr. 1879.
Rietz — Rietz Svenskt Dialekt-Lexikon.
R jb =  Reduktionsjordebok.
Rqt =  [Rydquist] Histor.-statist. beskrifning 

öfver Göteborg. 1860.
Rydholm =  Rydholm Anteckningar ur Lund • 

by historia. 1926.
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 föl
jande siffran anger kartbokens nummer.



SAOB =  Svenska Akademiens ordbok.
SD =  Svenskt Diplomatarium.
SIOD =  Skrifter utgivna av Institutet för 

ortnamns- och dialektforskning vid Göte
borgs Högskola. 1918 ff.

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-archivéis pergaments- 

bref 1-3 (tr. 1866-1872).
Stadsing. (nr 1 osv.) =  Karta på Stadsingen- 

jörskontoret i Göteborg.
Stm — Stenström Örgryte genom tiderna, 

1-2. 1920-24.
Styffe Un.3 =  Styffe Skandinavien under uni

onstiden. 3. uppl. 1911.
Sundén Allm ogelifvet= Sundén Allmogelifvet 

i en västgötasocken under 1800-talet. 1903.
SvL =  Svenska Landsmålen (1878 ff.).
Tax.-l =  Taxeringslängd.
TI =  Tiondelängd.
Torp — Torp Nynorsk etym. ordb. Kristi

ania 1915-19.
Tuve (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand

ling rör. Tuve sn på Lantmäterikontoret 
i Göteborg.

Uppb.-bok == Uppbördsbok el. Räkenskap (i 
Landsarkivet i Göteborg).

V =  Karta el. lantmäterihandling rör. Hal

lands län i Generallantmäteriarkivet i 
Stockholm. Den närmast följande siff
ran anger kartbokens nummer.

Vendell =  Vendell Ordbok över de östsvenska 
dialekterna. Helsingfors 1904.

VFT =  Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift.

Vgl — Västgötalagen.
Vgtl. handl. =  Västergötlands handlingar (i 

Kammararkivet i Stockholm).
Vkjb =  Vadstena klosters jordebok (tr. i 

Historiska handlingar Bd 16, 1897).
Werming =  Werming Belägenheten omkring 

Göteborg (karta). 1809.
Wgn =  Wieselgren Ur Göteborgs häfder. 1878.
Åd =  Åstrand Geometrisk karta öfver Göte

borgs stads ägor utom fästningsverken 
(i Stadsingenjörskontoret, 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.
Örgr. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand

ling rör. Örgryte församling på Lantmft- 
terikontoret i Göteborg.

1850 =  Beskrivningen (av 1850) till Kartan 
Stadsing. nr 69-70. Kartan själv ftr 
från 1846-50.

Övriga starkare förkortningar och särskilda tecken.
aec. =  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. =  fomvästnordisk(a), d. v. s. förn- 

isländska jämte fomnorska. 
gg(r) =  gång(er). 
hd =  härad.
K A =  Kammararkivet i Stockholm, 
kr. =  krono. 
ky. =  kyrko.
LA =  Landsarkivet i Göteborg.
Landskansl. =  Landskansliets arkiv (i Lands

arkivet i Göteborg).
Landskont. =  Landskontorets arkiv (Därs.J.



Ity. =  lågtysk(a).
M =  sammanfattande beteckning för Mast

hugget och Maj oma, varvid till området 
räknas allt som förr lydde under Kungs
ladugård.

m. — maskulinum. 
mk =  mark.
ml ty. =  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.
RA =  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. 

w  sättes före utredningen av namnets upp
komst och betydelse.

■f 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. Dufiwo-Tiiirn.

Kort förklaring av landsmålsalfabetet
(i den mån det avviker från det vanliga alfabetet).

1. V o k a l e  r: 
fl: i rsp. hat.
<?,: » » hatt.
O,-, mitt emellan de båda föreg.
(X ): s. k. Masthuggs-a; nära å-ljud. 
e: i rsp. veta, vett.
03: » i) väta, mätt.
&: mitt emellan de båda föreg.
d‘. i t. ex. sthlmska bära (»brett» a).
V. i rsp. flik, flicka.
I'. mitt emellan % och e.
O', i rsp. bo.
O'. » » lott (»öppet» å).
Q\ mitt emellan de båda föreg.
U. i rsp. sur (»spetsigt» u). 
u: » » surra, 
y :  » » byta, bytta.
g: » » gå (»slutet» «).
0\ » » dö.

B'. » » stött, västsv. lön.
y>\ mitt emellan y  och 0.
y: i t. ex. sthlmska köra ( »brett» ö).
0: mitt emellan 0 och y. 
y. i rsp. hare, bevisa ( »slappt», obetonat e). 
På uttalsformernas åtskillnad el. växling mel

lan u, S> 0 får av följ. skäl ej säkert byg
gas:

1) Den ä. upptecknaren från 1900 nyttjade
0 väsentl. med värdet y.

2) Genom dialektens upplösning har ett mor
»äkta» och ålderdomligt n  i uttalet ofta 
ersatts av y.

3) De båda sista ljuden visa i denna trakt be
nägenhet att övergå i varandra; ett mel - 
lanljud förekommer, trol. även i det äkta 
målet.

2. K o n s o n a n t e r :
(f: i rsp. jord.



y. j-ljud.
j: i rsp. sorla (då här ej vanligt l nyttjas). 
k: »tjockt» l. 
yy. i rsp. barn.
n'. rn med ännu högre tungspets än föreg. 
g : »isr-1 ju d .
r: rullande tungspets-»’.
ti skorrande r (tillhör ej häradets äkta mål).
p: i rsp. kors.
&: scåe-ljud med ämru högre tungspets än 

föreg.
j :  det vanliga sc/ie-ljudet, bildat med tung

ryggen.
f :  allmänt tecken för scåe-ljud (nyttjat un

dantagsvis), någon gång (ss. i rilfci ’rys. 
sja’ ) ett långt fram beläget sc/ie-ljud. 

f: i rsp. gjort, sort
t: rt med ännu högre tungspets än föreg.
Jp: rsp. ¿/c-ljud m e d  »i-förslag». 
p: rsp. i/e-ljud u t a n  i-förslag.

På åtskillnaden mellan «  och p„ mellan 5 och 
S och mellan f  och i  bör ej säkert byggas.

3. S ä r s k i l d a  t e c k e n .
_ under bokstav angei' att ljudet är långt 

(i fråga- om kons. =  dubbel): dag, dag 
under bokstav anger att ljudet blott är 

” halvlångt” .
: accenten i buren (best. form av bur).

’ : accenten i buren (av bära).
Ä : »bruten» accent (cirkumflex).

: bitryck, särsk. i s. leden av sammansatta 
ord: dagbok dagbok.

. under bokstav anger att ljudet knappast 
höres.

v anger att en vanl. »tonande» kons. mist 
sin stämton: n a sä u k  näsduk (med d 
nära i).

— > betyder: närmar sig el. övergår i (ett visst 
annat ljud).





8. De 1 8 8 3 — 1922 införlivade områdena 
söder om G ö ta  älv.

Återstoden av Örgryte socken.

Bö b0, nu namn dels på stadsdel dels på det gamla hemmanet, 1ji sk. 
jämte en sk.-utjord. -—■ B00 1485 SRP (otryckt) | Böll(!) 1550, Böö 1565-1881, 
Bö 1777 1811 I] Böö 1580 TI, Bö(ö)dh 1601 NLT 475, 481, 1604 1630 Db, 1651 
Gbgs stads råk., Böe 1637 Ml för Gbg, Bör 1651 Gbgs stads räk., Bö 1738 Db 
bl 43. e/3 Fvnord. bér (jämte byr) ’gård’ . Denna form har i Sverige en ut
präglat västlig utbredning. Gårdn. Bö träffas här i övrigt blott i Boh. I forn- 
svenskan anträffas formen blott som s. led i ortnamn, men har även där i senare 
tid ersatts av namnform på -by. Formen med -dh innebär en förfelad uppsnygg- 
ning.

Prep. är nu på då hemmanet åsyftas (1774 Gbgs Alleh. nr 21, s. 2 osv.), i 
då stadsdelen (området) åsyftas, i äldsta tid däremot alltid i (1601 NLT 475, 
481-1698 Db bl. 59, så ännu Stm 1,42, om gården). Böös gård (1702 Db bl. 
21), Bös ägare, Bö kvarn, Bö villastad.

Nr 1 det forna hemmanet, träffas i jb första ggn 1550. Det var 1/1 sk. av 
ålder.

Kompletteringar till Stm 1,18, 38 ff ., 146: År 1485 (ovan eit. st.) överlät Olaff Thords- 
son i Skog (ovisst var) mot full betalning åt Niels Clawesson »En gordh, liggendes i  B00», 
vilken den förre fått som pant av avlidne Jepp Krämare (säkerl. i Nya Lödöse). Uttrycket 
kan tyda på att hemmanet redan då var kluvet. År 1604 (Db) lagbjöds 1/i av Bö. Av den 
ena hälften hade 1648 5/6 köpts av presidenten »Peder Knutsson» (Db bl. 1), tydl. den Pe
der Kanutius Bäfverfelt som 1639-50 var »commerciepresident» (Berg Sami. 1,119), och som 
dog 1653 (Elgenstierna Ättartavlor). Dennes del innehades sedan av änkan, Kristina Ber
gengren, som näml. var en av de fyra ägare som 1661 sålde hemmanet till rådman Johan 
Ellers (Elers). Denne dog 1663 (Berg Sami. 1 Bil. s. 34). Av Db 1695, bl. 9 framgår, att 
Johan v. Minden (säkert densamme som vid denna tid ägde jord i Skår, se s. 76; jfr även 
s. 66) då hade Bö som »underpant», och att han lät uppbjuda hemmanet som sådan. År 1707 
(Db bl. 62) rådde tvist mellan Bö och Gårda ang. ängen »Höögelycke» (jfr Stm 2,47); den till- 
dömdes Gårda (Db bl. 48). Trädgårdsanläggningarna på Bö omnämnas 1749 hos Iiårleman 
Dag-Bok 181. —• Hemmanets mark innehaves nu av A.-B. Bö Villastad, i den mån den icke 
är med full äganderätt försåld till enskilda villaägare. Den gamla huvudbyggnaden är i reno
verat skick upplåten till barnhem. —  Om det s. k. Drakeska tegelbruket) som delvis anlades 
på av Bö upplåten mark, se under L u n d e n  s. 75. År 1785 uppstod tvist rörande ägan
derätten till ifrågavarande mark (jfr Stm 1,48). —  Om Bö kvarn se Stm 1,43, 2,114 f. —■ 
Kartläggning av ägorna, och dessutom särskilt av en del inägor, verkställdes 1797, ägobyte 
med Underås oeh Överås 1814. Ett 1859 påbörjat laga skifte på alla ägorna inställdes. —- 
Som plats för extraordinarie ting nämnes Bö 1683 (Db bl. 14).
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Nr 2 utjorden. Namnes första ggn 1584 Jb under namnet Bamge{\) Jordh; i 
senare jb skrives: Bange Jordh 1585, Långeiordh(l) 1600, Bån(n)ge Jiord o. d. 
1605 1609, Bengieiordh 1619; därefter försvinner namnet. Sannol. är f. leden ett 
personligt binamn (familjenamn) Bånge (i målet Bange), väl styrkt från trakten1) 
och ingående i ortn. Bång(e)gården (se s. 4).

Denna utjord åsyftas väl med den utjord under Bö som 1688 sades ränta 10 mark smör 
(Jordr.-prot.). År 1702 (Db bl. 21, rättad efter orig.) besvärade sig Bös ägare över den »opp- 
Lägning» (väl uppläggning av sten, virke o. d.) som åborna på Örgryte stom företagit 
sig på »tåen» vid Bös gård och på en »förment utjord» för vilken Bö skattar; de förra 
ämnade utjorden till soldattorp. Bös ägare begärde och erhöll syn därpå. Man har alltså 
då ännu känt till utjordens läge. På kartan av 1797 (Örgr. nr 30) finns detta däremot ej 
antytt.

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v s ö n d r i n g a r :
- f A n d e r s t o r p .  1761 Örgr. nr 14, 1840-44 Husf .-1, förr även kallat T å n  

(1766 Ml) el. (med missledande uppsnyggning) T u n  (Stm 1,64). Om tå, m., se 
Bd I, 76, 86, 150.1 2) —  A n n e b e r g ;  på el. invid Ranängen. 1772 Ml, Annse- 
berg 1773-81 Husf.-l3), Anneberg 1829 Örgr. nr 57. Redan vid denna tid bodde 
ganska mycket folk på platsen, men den namngivande Anna är ej att finna ens 
1772. År 1794 (Db bl. 25) hade torpet omkring sju tunnlands jord och jordlot
ter i Ranängen. Jfr f. övr. Stm 2,46, 101. —  B 1 e k e t, se samma namn under 
Gårda och Underås. —  E r i k s b e r g .  Eriksbärg 1766 Ml. Efter sockensmeden 
Erik Sjöberg (Siöborg 1766). Även kallat S m e d s t o r p e t  (anf. st.). —■ G u b 
b e l y c k a n .  1748 Ml (bebott av en änka), 1773-81 Husf.-l, Gobbe- 1766 Ml. 
Samma ställe är väl G u b b e t o r p e t  1764 S 6 fol 5. —  H ö  g e  b e r  g. 1761 
Örgr. nr 14, Höke- 1809 Werming. Den senare namnformen beror väl på upp
fattningen att ett uttalat g här »rätteligen» borde vara k. Men av k > g finnas 
inga spår i Örgryte. —  - f J a k o b i t o r p ( e t )  el. J a k o b s t o r p .  Jakobstorp 
1822-24 Husf.-l, Jacobi Torp 1829 Örgr. nr 57. Den senare formen är kanske 
den rättare, ty jfr Jacobi kulle 1797 Örgr. nr 30 (visserl. skriven Jacobs-Kulle 
1829 Örgr. nr 57). Måhända är namnet likväl givet efter den trädgårdsmästare 
Jacob Bygren, som fanns på Bö på 1790-t. (Ml 1790). —  J o h a n n e b e r g .  
1794 Db bl. 46 (torp), 1840-44 Husf.-l. Möjl. sammanhänger namnet med Johannes 
Berget (1764 S 6 fol 5), ävenledes på Bö. Men detta namn är blott ett ä. namn 
på nyss nämnda Jacobi kulle. —  J a n n e t o r p .  1822-24 Husf.-l. Ingen Janne 
bodde där då. —  M a r g r e t e l u n d .  Margretse Lund 1773-81 Husf.-l. Redan 
då fanns där ingen Margareta. Jfr Stm 2,8 9, 101. Tycks 1772 ha räknats till 
Skår (Db bl. 45). Kallades även P i p a r e b o s t ä l l e t ,  efter en trumpetare

1) I  Ml f. Gbg 1637 nämnas åtskilliga med tillnamnet Bånge; likaså i NLT.
s) Den åsyftade »tån» är kanske densamma som åsyftas i det ovan under nr 2 cit. akt

stycket från 1702.
3) Genom misstag har s. 1 ovan denna uppgift antagits åsyfta Anneberg vid Föreningsga- 

tan. I  och med rättelsen bortfaller oek stödet för möjligheten av att detta namn tjänat 
som mönster för Annedal.
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som en gång lär ha bott där (Stm 2,89) 4) —  M a r i e l u n d  1772 Ml. Ingen 
Maria namnes. —  N a i n  ndpn  (så kallades även åbon). Bibliskt uppkallelse- 
namn. Stm 2,116. —■ S e g (e) 1 o r a, se under Gårda. —  S k i l l n a d e n .
1822-24 Husf.-l. Läget har ej kunnat fastställas, men namnets innebörd bör 
vara densamma som berörts Bd I, 201. —  S m e d s t o r p e t ,  se Eriksberg ovan. 
— Hit torde ock ha hört T e g e l ä n g e n .  1624-36 Almquist hos Fr 9 (här 
naturn.), 1773-81 Husf.-l. Sannol. förkortning av Tegelbruksängen, varom se 
Stm 1,99, 2,100; om tegelbruket se ovan s. 59 och under Lunden.

F rä n torp  jréntårp 1/ 1 fr. —  | Fräntorph 1638 Jb f. Säv., Fräntorp 1651- 
1881 |1 Fräntorp 1580 Ml, Frennetorp 1592 NLT 267, Frend- 1754 Db bl. 34. «/» 
F. leden är det väl styrkta mansn. Frände, egentl. ’frände, släkting’ , om vars 
förekomst i sv. ortn. se Lundgren-Brate; jfr SOÄ 16,62 f.* 2 3)

Prep. är på (i 1592 NLT 267-1625 Db). fréntårps mårkdr. Åborna ha kal
lats fr&ntbrpam?)

Hemmanet uppträder i jb först 1638 (se ovan), i länets jb  först 1651. Detta torde på 
något sätt sammanhänga med dess fr.-natur, närmare bestämt därmed att det ägdes av större 
låntagare (jfr nedan). I  ä. tid voro blott bönder åbor, men 1672 (Db bl. 6)-1719 (Jb) kallas 
det säteri (»sätegård» 1725 Db). —  Till de av Stm 1,56 f., 143 meddelade uppgifterna må i 
övrigt fogas följande: Erik Oxenstierna ägde F. åtm. redan 1638 (Db f. Säv.). År 1672 
innehades gården av Axel Leijonskiöld och hans fru, Sigrid Oxenstierna (dotter till Erik O.), 
men de hade måst för ett lån av 1.000 rdr specie pantsätta den till landsbokhållaren Lars 
Håkonsson4), som fick rätt att efter godtycke bebygga och »för säteri försvara» den (Db bl. 
6). År 1676 lagbjöds gården för H:s räkning (Db bl. 13), och han blev dess ägare 1678 (Db 
bl. 21). År 1696 intygade rätten, att säteriet var »väl och försvarligt» byggt (Db bl. 44). Då 
sedermera L. H:s änka befinnes äga gården (åtm. 1714-1730, Jb), var möjl. den Mag. Erik 
Larsson, som 1706 (Db bl. 2) omnämnes ss. där boende i egenskap av arrendator, en son till 
makarna H. Ännu 1739 (Cbg 126) säges E. ägas av L. H:s arvingar. År 1743 arrenderades 
och beboddes F. av I. Ii. Röhl (Db bl. 42). Den av Stm nämnde Dan. Lenberg var borg
mästare i Vänersborg; som ägare till F. omnämnes han åtm. 1747 (Db bl. 109), men han hade 
gården då utarrenderad till jaktlöjtn. Stephan Ståhle, vilken han tilltalade inför rätta för 
att han mot kontraktet låtit gården förfalla; rätten förordnade om syn (Därs. bl. 146). Som 
förmyndare för L:s dotter innehade sedan rådman Sven Wenngren hemmanet (Db 1754, bl. 
34). Auktion på lösöre m. m. förrättades 1765 (Gbgska Nyh. 273). Den av Stm 1,143 som 
ägare intill 1809 nämnde handl. J. D. Wetterling dog redan 1804 (Fröding Don. 2,45, Bo- 
uppt. i LA). —  En väderkvarn, som dock var »af intet värde», omnämnes 1697 (HJordrSkattl 
2,41). —- Kartläggning och beskrivning av inägorna förrättades 1768.

T o r p :
E m  a u s . 1772 Ml, 1779-83 Husf.-l. (1783 kallat »Frentorp eller Emaus»),

4) Skulle denne vara identisk med den »pipare» som omkr. 1650 ägde en part i Skårs 
Västergård (s. 76)?

2) Ant. Bih. 95 återges ett antagande, att namnet uppkommit därav att hemmanets första 
»uppbrulcare » hetat af Fredenborg. Det hela är ren fantasi. Icke ens någon sådan släkt tycks 

ha funnits.
3) Formen kom inte ens vid kontrollen fram fullt pålitligt.
4) Så (el. Hakonson), icke Håkansson (Stm), i handlingar av skilda slag; se t. ex. Cbg 126.
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1840-44 Husf.-l. Bibliskt uppkallelsenamn. —  ( Ny a )  J e r u s a l e m .  Nya 
Jerusalem 1822-24 Husf.-l, Jerusalem 1840 Husf.-l. —  Q v i d i n g s t o r p ( e n ) ;  
i rågången mot Ugglum 1768 S 7 fol 129-1782 Db bl. 170. Säkert efter den 
Lars Qviding som 1754 blev ägare till själva hemmanet (Stm 1,56).

Gårda géc[a (för ä. uttal jfr nedan anförda former med hl och l), nu namn 
dels på en stadsdel, som tidigare var municipalsamhälle, dels på en utanför stads
delen G. liggande fastighet, förr 1L sk.-hemman, som till åtskillnad i senare tid 
benämnts Stora Gårda. —  | Gorde 1550, Gåra 1565, Gårda 1567-1881, Gård(h)e 
1578 1581, Gåla 1585 1605 || Gårdhe 1546 TI, Gårdha 1580 TI, Gå(h)la 1589 NLT 
137-1729 Db bl. 67, Gårda 1620 Db. oo Namnet är en pl.-form av gård.

Prep. är nu på då gården åsyftas (1795 Db bl. 323), men i då stadsdelen 
(området) åsyftas; i ä. tid alltid i (1589 NLT 137-1655 Db bl. 13). Gåhla (skatte)- 
gård 1662 Stm 1,39, 1707 Db bl. 25.x)

Hemmanet var i äldsta tid 1/1 sk., blev senast 1735 (Db bl. 33) förmedlat till lfv  var så 
under några år kr., tills det sk.-köptes 1738 (Db 1737, bl. 63, Ant. i Jb 1801). —• Om en arvs
tvist mellan bönderna på G. år 1596 se NLT 374, 377, 385. Följande må sedan anföras u t
över upplysningarna hos Stm 1,38 ff., 147, 2,14, 50, 88 f., 100. Sedermera presidenten Nils 
Börjesson hade inköpt G. redan 1621 (Db). År 1670 voro husen snart förfallna oeh ägorna 
brukades under Bö; vid syn bestämdes, att de förra åter skulle sättas i stånd, vid risk att 
skatterättigheten tillerkändes staden oeh en annan åbo skaffades, med vilja oeh förmåga att 
rädda gården från ödesmål (Syneprot. i LA, Inkomna handl. t. Rådet). Som öde upptages 
G. heller ingenstädes vid denna tid. Den av Stm nämnde J. Brandt-Anckarcreutz hade köpt 
G. åtm. redan 1688 (Jordr.-prot.); året för lagbudet var 1691 (Db bl. 10). Åren 1698 (Db. 
bl. 13) och 1705 (Db bl. 7) lät stadens befallningsman ånyo lagbjuda hemmanet, näml. som 
säkerhet för innestående skatt hos änkefru Anokarcreutz; förstnämnda år (Db bl. 35) hade 
det inprotokollerats av »Banquen» som säkerhet för av kapten A. taget lån. Om en tvist med 
Bö 1707 se där. Det pris som kapten J. Utfall betalade för G. 1715 var 850 dr smt (Db bl. 
53); då han året därpå sålde hemmanet till H. Soharp, klandrades försäljningen av brodern, 
presidenten W. v. Utfall (jfr s. 51), både å egna vägnar ooli å hans mosters och kusiners, 
vilka näml. voro brorsbarn till förre ägaren, Petter v. Egmont (Db 1718, bl. 2, 18). Hand
landen Johan Thornton hade 1729 (Db bl. 67) åtm. planer på att uppföra ett nytt hus —■ möjl. 
avses dook ej huvudbyggnad -—- på G., ooh sex ekar beviljades honom till »svillar» (syllar). 
Efter honom blev bonden Oluf Mattsson ägare, ooh det var först som betalning för lån till 
denne, som svågern, handlanden A. Wass, fick G. på sig »transporterat» (Db 1739, bl. 2). 
Trädgårdsanläggningarna på G. omtalas 1749 hos Hårleman Dag-Bok 181. Den av Stm 1,147 
som ägare 1802-04 nämnde (men Därs. s. 41 överhoppade* 2)) kapten G. Rahm (i samtida käl
lor skrives åtm. alternativt Rahmm ooh Rahmn) bodde på G. redan 1795 (Db bl. 323). —  
Hemmanet var kluvet sedan 1822 (se Stm 1,147), men inga särskilda namn på delarna ha 
bevarats. —  Stadsdelen G. omfattar blott delvis mark som tillhört hemmanet G. Det till detta 
hörande området håller nu på att styckas till villatomter. —  Om den s. k. Gårda soldatstom 
se här nedan. —- En 1797 skattlagd vattenkvarn nämnes även 1811 1825 Jb. —  Kartlägg
ning förrättades 1841, ägobyte med Underås ooh Överås 1814.

*) A v  annan art äro de intressanta s-formerna redan 1596 NLT: Jonn i Gårdes jordh, 
Arffuidz i Gåles ecktha barnn (s. 374), j Jonn j Gårdhis yttersta (s. 377).

2) Den där givna framställningen lämnar i ägareserien rum varken för R. eller för dok 
tor Brulin, som dook ävenledes riktigt nämnes s. 147.
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T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
A 1 e 1 u n d. 1771 Db bl. 26, då bostad för stadssoldat. Carlén 139, Axelson 

Vandr. 2,54, Stm 1,65, 2,51, Fbg 3,45c).1) —  -f A r o n s d a l .  Namnet efter Aron 
v. Reis, som åtm. redan 1821* 2 3) (jämte en Magnusson) där innehade ett bomulls
väven (2 Åm 115). Se f. övr. Ant. Bih. 124, Axelson Vandr. 2,61, Stm 2,86, 
140, 141. —  B l e  k e t , namn på minst två närbelägna platser, åtskilda ss. N. 
Bleket och S. Bleket?) Bleket 1696 Stadsing. nr 2 (ännu ingen bebyggelse), Norra 
Bleket 1771 Spionen 159, 1777 Db bl. 47, S. Bleket 1814 Gbg nr 56. Namnet 
kvarlever som kvartersnamn. Även Ö. Bleket omtalas (1750 Db bl. 25, 1790 bl. 
265), men det är ovisst om därmed någon tredje (el. fjärde, jfr not 3) plats 
avses. Namnet är best. form av västsv. bleke ’plats där lin och vävar ble
kas’ . Åtm. till en del låg här ifrågavarande område förr på Bö, resp. Underås 
och Överås. — D ä m m e t dcenjdt. Efter dämmet, d. v. s. fördämningen, i Möln- 
dalsån. Stm 2,12, 50. —  G å r d a s o 1 d a 11 o r p el. K  a 1 v (e) k ä r r, även
(t. ex. 1846-51 Örgr. nr 90) kallat G å r d a  s o l d a t s t o  m, på folkmun K  o r- 
v e t o r p e t  (Stm 1,133, 2,24). Kalfz Kär 1624 L 35, s. 65, Kalfwekiärr 1732 
Db bl. 36 (på båda ställena naturn.), Kalkiers krog 1736 Db bl. I I 4), Kalfkärr 
1840 Ml. F. leden är Kalv(en) ss. namn på den s. v., genom uddar avsnörda, delen 
av St. Delsjön. Om denna användning av ordet kalv se Bd I, 138. Korvetorpet 
innehåller korv i den från åtskilliga håll bekanta folkliga bet:n ’stadssoldat’ . 
Byggnaden är borta sedan åtskilliga år. Marken hörde förr (t. ex. 1840 Husf.-l) 
till Bö. —  N e j l i k o r n a ,  se under Skår s. 77. —  S e g (e) 1 o r a. Segellora 
1822-24 Husf.l (här på Bö), Segelora 1840-44 Husf.-l. Tydl. uppkallelse efter 
Seglora sn, Marks hd.

Jakobsdal, se Ö r g r y t e  nedan s. 86.

Kallebäek kàhbæk By; nu därjämte namn på stadsdel, men ännu utan stads
bebyggelse. -— Kallebeck 1496 DN 16,361 [ Kattlebech 1550, Kallobeck 1565, 
Kalla- 1567-1573, Kalle- 1566-1679, Kallebäek 1573-1881 || Kallobeck 1546 TI, 
Kalebech 1587 NLT 46, Kal(l)-, Callbeck o. d. 1580 Tl-1682 Db bl. 11, Kolle- 
1625 Uppb.-bok, Kol- 1673 Kon.-TI, Kåll- 1683 Gbgs stads räk. Närmast till

*) År 1860 Örgr. nr 105 upptager namnet Ahlelund som naturn., till vänster om Danska 
vägen, mellan Överås och Lunden. Trol. är det samma namn; detta har väl då från början 
åsyftat ett större område.

2) Detta datum ej hos Bodman Gbgs. ä. industri 59. Är det ej pålitligt? I  Husf.-l träf
as A. först 1825-27.

3) Därtill kommer ett »bleke» V  om Mölndalsån, N om Burgården (jfr Cbg 139). Möjl. 
åsyftas detta, som alltså låg på stadens gamla ägor, med (något av) de Bleket, Blekebacken, 
Bleken (kanske förkortad form av det föreg.) som nämnas i stadens ml på 1600-t. (t. ex. 
1638, 1648, 1653).

4) Krogen kallades även blott Kalf (Db 1745, bl. 6) el. Kalfwekrogen (t. ex. 1763 Db bl. 
26). Som ängnamn träffas detta senare ännu 1846-51 Örgr. nr 85.
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hands ligger det att tyda namnet, som naturl. först tillkommit b ä c k e n ,  ss. 
’den kalla bäcken’ . Direkt för denna tydning kunna skrivningarna^ med -å-, -o- 
synas tala, eftersom kall i götiska mål mångenstädes heter kall, koll. Dessa 
skrivningar kunna emellertid tänkas bero på skrivares anknytning till dem 
bekant form med å-ljud från det inre Götaland; så förhåller det sig också 
sannol., eftersom kall i här ifrågavarande västligare bygder uttalas kal och det
tas »djupa» a icke, i fråga om bekanta ord, i och för sig torde fresta till skriv
ning med å, o. I  själva verket tala rätt viktiga skäl för att f. leden är en helt 
annan än adj. kall. Samstämmigheten mellan formen Kattle- 1550 och det enda 
anträffade uttalet kåh• (ej kåh-) —  vilket näppel. beror blott på riksspråkets 
inflytande —  pekar på att namnet innehåller den oomljudda stamformen katl- 
i fsv. kattil, nysv. lätt el. Att redan f ö r e  1550 form med Kalle- anträffats, torde 
visserl. visa, att nämnda Kattle- ej återger s a m t i d a  uttal. Det återgår 
säkerl. på en ä. källa; att formen skulle vara konstruerad på fri hand, är 
osannolikt. En grundform *Katlo-bak (jfr Kallo- 1565 samt 1546 TI) kan få 
en sakligt sett mycket tillfredsställande tydning. Ordet katta, f., en avi. av det 
nämnda kcetil, har näml. kunnat nyttjas om kittelformiga fördjupningar. Så
lunda finns Katta på Island som namn på en »kraterkloft» (Kålund Bidr. t. en 
histor.-topogr. Beskriv, af Isl. 2,328 ff.), och trol. har samma namn nyttjats 
som ånamn i Norge (Rygh No. Elven. 125) 4) Om sjönamn som innehålla 
kittel i liknande användning se Hellquist Sjön. 1,298. Att -tl- i vårt fall skulle 
ha blivit -ll-, är icke ett djärvt antagande. I  dessa trakter mötas dialekter, 
som visa olika utveckling i denna punkt. Det inre Vgtl. har -ttl- i ord som nässla 
och vassla (vassle) —  fsv. natla, vatle — , och detta sträcker sig västerut åtm. in i 
Råda sn. Kustsocknarna ha däremot de från n. Halland kända formerna ncela, vald 
(vald) o. d.; sådana träffas i Styrsö, V. Frölunda (här tycks vacklan råda), Lund
by, Öckerö, Torslanda och Björlanda socknar.2) Längre i N vidtager -ssl- o. d. 
Fässberg har, liksom Kållered, -ttl-. Och det rimliga är väl att detta senare ut
tal också tillhört det äkta Örgrytemålet, åtminstone i socknens inre del. Där
om kan också Kattle- 1550 anses avge ett visst vittnesbörd. Men n ä r h e t e n  
till mål med -ll- i motsvarande fall, i förening med den näraliggande o m t y d- 
n i n g e n  av det tidigt obegripliga namnet, bör lätt ha medfört att formen Kalle-

x) Det är frestande att se samma appellativiska katt-, vare sig *katla, £., el. gammal gen. 
pl. av kcetil, i det vgt. gårdn. Kattleberg, Skepplanda sn, Ale hd (SOÄ 2,85 ser däri det särsk. 
från Island väl bestyrkta kvinnonamn Katla); men intet har kunnat framdragas till sakligt 
stöd därför. Även i fråga om ICasslerådane i Dalsl. (SOÄ 18, 138) torde samma tolkning böra 
tagas under övervägande. Mer entydigt synes nuv. Kis(s)leberg, Herrestad, Lane hd, Boh., 
vara; det skrives Kiesleberg (Kiisle-?) 1544, Kissle- 1580-81 Jb. Uttalet är pcesldbarj. Här 
måste väl deny., omljudda gen. pl. av kcetil ingå. Likaså möjl. i Kättebäcka i Vrml. (se om 
ä. former SOY 4,5). Det är utan uppgiven grund som SOÄ VII. 1,153 i Källebacka, Mar- 
bäcks sn, Kinds hd (ä. Kettle- o. d.) ser ett kvinnonamn. Skulle inte slutl. det appellativiska 
kcetil ingå i Kettilö i Ögths skärgård?

2) Till grund ligga i de flesta fall uppteckningar från c. 1900.



65

segrade. Ett trol. likartat fall har anförts Bd I, 182: ett Kättlamossen tycks ha 
ersatts av Källamossen (med nuv. Källemysten) på grund av association med källa.
■— Det här förutsatta Katla vore då det gamla namnet på den mycket upp
märksammade källa, som 1785-86 togs i anspråk för stadens vattenledning (se 
G u s t a v s  k ä l l a  under Naturn.); saken hade redan 1714 varit före, men då 
hade hinder mellankommit (Cbg 141 f.). L. Böcker talar 1692 (seGBFT1921, s. 38) 
om källans kraftiga »spring», med de tio ådrorna som flyta »dag och natt, som
mar och vinter», och Cbg 141 f., som delvis använder samma, blott ännu litet 
starkare uttryck, tillfogar att källådrorna »giordt och formerat uti sielfwa Kiälle- 
forcen en blöt sumppuss eller putt, intet synnerligen wid i sin omkrets, hwilkens 
ådror - - i kiällehäcken sig utgiuta.» Och källan säges ha »sitt ursprung utur 
hårda sandbacken». •—• Namnet betyder då ’bäcken med »kitte!n’ »4)

Prep. är i. Åborna kallas kåhbceksbéndra\ uppgivet är även -boana (där dock 
åtm. böjningsformen icke är äkta; Kallebäcksboerna 1685 Landskansl. ark. A II a, 
s. 407).

Som åbo i K. år 1496 (anf. st.) namnes en Kedel (d. v. s. Kättil) Oop. Detta binamn är 
identiskt med fsv. op, n. ’rop, skrik’ och karakteriserar väl mannen som en »skränfock»; 
jfr det likbetydande 0pir, ss. man utläst binamnet på den bekante uppl. runristare som skriver 
sig ubiB (namnet ingår också i Öpestorp, Öja sn, s. Småland; jfr SOV 4,16). — Redan Jb 1550 
upptar alla de tre nuv. hemmanen. År 1674 (Db bl. 8) låg K. i tvist med Underås ang. utmark 
och fädrift. —■ Byborna hade tidigt en s. k. spillvattenskvarn i Mölndals ström; den kallades 
just Kallebäekskvarnen och låg näst intill Aspenäskvarnen (Db f. Ask. 1652, s. 44). År 1652 
(anf. st.) ägde redan en åbo i »Lunnketorp» (fel för Bunketorp, nuv. Bonketorp i Fässbergs 
sn) och åbor i »Höökegården» (snarast Kärra Hökegården, Fässbergs sn) lotter i denna kvarn, 
ty de sålde dem då åt skeppskapten Hans Kinnairt till Balltorp (i Fässbergs sn) och hans 
hustru, Margareta »Lintzaij». Dessa lotter utgjorde halva kvarnrättigheten, och året därpå 
(Db f. Ask. 1653, s. 51) anhöll K. om lagfart även på den andra hälften, som han sade sig ha 
köpt av fyra åbor i K ., vilka »presenterat» honom den; men då upplyste häradshövdingen, 
som var presidenten Lars Broman, att han själv redan ägde denna halva kvarn genom sitt 
köp av »gården Callebäck» (se nedan under nr 2), och art bönderna alltså till K. sålt vad de 
ej längre ägde. Kapten K. måste förklara sig »väl tillfreds» om B. ville »bygga» halva kvar
nen med honom. År 1655 (Db f. Ask. s. 2) fick en av åborna i K. tillstånd att få igen
lösa sin arvpart i kvarnen, som Truls i Mölndal och den nämnde kapten K. »tillpantat» sig; 
det ser ut att vara fråga om andra parter än de först nämnda. —  Storskifte på byns inägor, 
vilka förut legat inblandade med Skårs och Krokslätt Sörgårdens (Db 1766, bl. 5, 1770-71 
Örgr. nr 20), förrättades 1765, och gemensamt med Skår 1770-71, 1776, samt på den s. k. 
Skårs kulle 1797; laga skifte på nr 1 och 2 förrättades 1831-32, på samfällda ägor till K. 
och Skår 1906-07. — Ting hölls i K. 1604 och 1657.

Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  1/1 sk. av ålder. Skrives Millangardhen 1656 Db

’ ) Tänkbart vore dock, att bäcken själv en gång burit det enkla namnet Katla, med 
nyssnämnda innebörd; jfr det no. Katla ovan. •—- I senare tid synes källan (resp. en källa 
som står i sammanhang med det gamla källsprånget) ha kallats »Vässla», vilket vore ett 
riksspråkligt *Värmseln ’källan som inte fryser’ (se Naturn. och Bd I, 210); möjl. åsyftas 
den ock med Kallebäcks vättne (d. v. s. vattningsställe) 1765 Db bl. 52, 1782 Db bl. 286. 
Namnet Värmseln, jämte ovan anförda fakta, tyda inte på att en tydning ’den k a l l a  bäc
ken’ vore passande.
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bl. 21, Mellomgården 1689 Db bl. 2. Namnet är ej längre i bruk. Det är snarast 
denna gård som 1630 Db kallas Store Kalleback (!) gårdh.

Åtm. redan 1656 var hemmanet kluvet, ty då förvärvades 1/8 därav av presidenten Bro
man (se närmare under nr 2). Styvsonen Erland synes ha innehaft ytterligare 1/s däri, ty 1682 
(Db bl. 11) säljer han 1/i (jämte hela hemmanet nr 2); den tillkomna 8:delen torde vara den 
som kommendanten Nils Påfvenfeldt ägt omkr. 1670, och som redan då låg i sambruk med 
Bromans gård (Stm 1,24); och måhända var det sedan samma 8:del i M. som sedan befinnes 
vara pantsatt till handelsman Johan v. Minden (jfr under Skår s. 76 samt s. 59) för lån (Db 1689, 
bl. 2). Åtm. fr. o. m. 1695 ingick (hela?) hemmanet i den ene borgmästarens lön (Landskont. 
avlöningsst., Rqt 80; jfr 1 Åm 45), och trol. är det samma hemman som i Jb 1678 upptages 
som löningshemman för presidenten J. Maeklier (Stm 1,25). —  År 1767 (Db bl. 27) fick kom
minister Joh. Gadelius fasta på 1/i i M., som han, jämte nr 3, köpt av Magnus Rebba 
och dennes hustru. Ifrågavarande 4:del utbjöds sedan 1785 (Gbgs Alleh. nr 59, s. 3 f.; jfr nr 
97, s. 3 f.) till salu jämte nr 3, till vilket hemman den sedan alltjämt hörde. —- År 1776 (Db 
bl. 94) uppges områdena Heden och Hästås vara »intagna» av M. och nr 2 gemensamt.

Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder. Namnet Södergården träffas 1652 Db 
bl. 2. Det nyttjas ej numera.

Följande må meddelas som tillägg till Stm 1,23 ff ., 151. Av Db 1656 bl. 21 framgår, 
att det till en början var dels 3/4 i S., dels 1/8 i nr 1 (se ovan) som presidenten Broman 
förvärvade; åtm. den förra parten ägde han redan 1652 (se under Byn ovan). Men åtm. 
styvsonen, superintendenten i Karlstad Erland Broman, synes ha ägt hela S., eftersom han 
1682 (Db bl. 11) sålde 1/1 och 1/i gård i byn (jfr under nr 1). Försäljningen (varom Stm) 
drog med sig en tvist mellan E. B. och kallebäcksbönderna år 1685 (Landskansl. ark. A  II  a, 
s. 345, 407). —  Över hälften av S. äges nu av Kallebäcks Tomtaktiebolag.

Nr 3 N o r d g å r d e n  1/ 2 fr. Har alltid varit fr., i ä. tid 1/1, synes ha för
medlats till 1/ 2 redan före 1629 (Db f. Ask. s. 4), fastän det ej införts i jb  förrän 
1719. Namnet är tidigast anträffat som Norrgården 1697 Jb och skrives Norgår- 
den 1719 Jl?, Nöhl(e)gården 1735 Db bl. 80, 1737 bl. 46. I senare tid har hem
manet kallats Grönvalls, efter ägarna 1809-1888 (Stm 1,150).

Tillägg (och rättelser) till Stm 1, ls , 25 ff.: Åtm. under en del av den långa tid, som 
hemmanet lydde under Råda säteri, kallas åbon »ladugårdsbonde» under detta gods (Avk.-l 
1626). År 1629 (Db f. Ask., s. 4) hade Per Jörensson Ulfsparre till Livered köpt gården från 
Gustaf Krabbe. Denne, el. åtm. hans hustru, synes ha ägt även Råda, och även detta hem
man kom i händerna på P. U., i vars släkt det redan tidigare varit (se vidare under R å d a ,  
Askims hd). Hans arvingar »försvara» sedan N. år 1651 (Gbgs stads räk.). Sedermera sy
nes hemmanet, trol. jämte Råda, ha kommit i händerna på P. U:s måg, assessor Carl Pauli 
( f  1658), och innehades, fortfarande under Råda, av denna släkt, tills en av sönerna, rytt- 
mästaren Johan P., 1689 nödgades sälja det till handelsmannen Johan v. Minden (jfr under nr 1 ), 
hos vilken det varit pantsatt åtm. sedan 1684 (Db 1689, bl. 3), och som brukat det (1686 
Jordr.-prot.). År 1692 (Db bl. 17) begärde v. M. fasta på hemmanet, men då anmälde sig den 
nye ägaren till Råda, överste M. Hamilton, till inlösen därav; och därpå gick den förre in, 
sedan han fått tillstånd att anställa laga värdering (Db 1693, bl. 9). År 1724 brukades M. 
under Råda av jaktlöjtn. J. Kullman (Db bl. 100). En beskrivning av hemmanet lämnas 
i samband med utbud till försäljning 1785 (se under nr 1). —■ Den berömda källan (se ety- 
mologin ovan) hörde till N. (Gbgska Veckobl. 1764, s. 287).

H  e m m a n s d e l a r :
Av de rätt många delar, vari nr 1 och 2 ibland under senare tid varit kluvna, 

ha blott få haft folkliga namn, nämligen:
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a) I Mellangärden: K l o o p m a n s  kk ål; mans, kkökmansgén- Efter en 
fabrikör C. Kloopman, som samtidigt (1843-53) ägde en part i Sörgården (Stm 
1,150, 151)1); Kl. kom sedan i händerna på familjen Grönvall (jfr under nr 3 ovan). 
— H a l l e n  håhn. Om hall (i målet m.) se Bd I, 157. Prep. är på.

b) I Sörgården: H ä r a d s d o m a r n s  häradsdoma^ (uttalet uppsnyggat), 
efter häradsdomaren Anders Svensson (ägare av 3/ s i S. efter 1850, av 13/ 24 1861- 
99, Stm 1,151), även kallad Anders i gården åndd§ i gé>l- Senare har denna del 
kallats Rotvalls rotveds, röt-, efter A. S:s måg, vars, släkt var från Partille.

T o r p  o c h  l ä g  e n h e t e r :
a) På Mellangärden: J o n s t o r p .  1773-81 Ml, 1840-44 Husf.-l. Kanske 

efter åbon 1773, Jonas Larsson. —  L y c k e t o r p ( e n )  1766 1773-81 Ml, 1822- 
24 Husf.-l. A v lycka, f. (Bd I, 189). —  P e r s t o  r p e  t. Pehrstorpet 1840-44 
Husf.-l. —  V ä 11 n e t. Wattnet (!) 1766 Ml, Wättnet 1772 Ml, 1822-24 Husf.-l. 
Av vättne ’ställe där hästarna vattnas’ (Bd I, 39 m. fl.). Platsen väl densamma 
som benämnes Kallebäcks wättne 1782 Db bl. 286. —  År 1780 (Bil. t. Db 1798, 
bl. 335) hade platsen B a s t e k u l l e n ,  mot gränsen till Askim (ss. naturn. i 
gränsskillnadsurkund Bastlcullen 1593 HKrAllm bl. 6), utsynats till soldattorp för 
Mellangärden och Sörgården (1797 Db bl. 400 kallas den Lilla B.). Men sedan 
yppades tvist med faktor Fr. Bauer på Gubbero och Kålltorp, därför att denne 
utan vidare »intagit» 1/3 av den ifrågavarande marken och där uppfört hus (Db 
1798, bl. 335). Namnet betyder ’kullen där man tar bast’ (jfr Bd I, 305).

b) På Sörgården: Om B a s t e k u l l e n  se under a.
c) På Nordgården: K a l l e b ä c k s  h ö g a r  lcåhbceks hfjga; förr även kallat 

R i n g s  h å l a .  Höga eller Ringshåla 1785 Gbgs Alleh. nr 59, s. 3, Kallebäcks 
högar 1788 Db bl. 291 (här naturn.), Ringeshåla 1793 Db bl. 199, Rings- 1798 
Db bl. 129 (säges här ligga på St. Torps mark). Hög syftar här på naturliga för
höjningar, sandkullar. Området har tydl. först hetat blott Högar{na), men efter 
delning av allmänningen(?)' har specifikation inträtt (jfr S k å r s  h ö g a r  s. 78). 
Namnet Ringshåla n »s  håla (ungt uttal) syftar nu på den på platsen belägna, för
störda hällkistan; men allra tidigast har det säkert betecknat själva den ned
sänkta terrängen (jfr Bågers håla och Fina håla bland Naturn.). Sannol. är det 
samma ortn. som ingår i Rels hohle bergget 1776 Db bl. 92 (rättat efter orig.); denna 
form gör då intryck av att vara ursprungligare, och Rehls- torde vara gen. av 
ettdera av de västsv. mansn. fsv. Redhar (isl. Reiåarr) och Redhulv (isl. Hrei- 
åulfr).* 2) Ett *res el. ris hska (av ä. re§ h.), med obetonad förled, kan nog 
ha omtytts till ett n gs h. ■— L e v a n t e n .  1828 Bodman Gbgs ä. industri 59, 
1840-44 Husf.-l. Från början färgeri. Se vidare Fbg 3,403.

Vilket torp som åsyftas med » K a l l b ä c k s  t o r p h »  1626 Db, kan ej av

*) Måhända inbegrepos i namnet b å d a  dessa parter.
2) Detta senare är doek i Sv. knappt påträffat utom Boh.; det torde ingå i det västsv.

familjenamnet Relfsson.
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göras. Huruvida » K a l l e b ä c k s  L e d »  1773-81 Husf.-l låg på K ., är möjl. 
ej säkert (jfr Stm 1,68; där ej bebygg.-n.).

Krokslätt krökslcet, krök-, senare ock krök-, nu stadsdel, närmast dessför
innan municipalsamhälle, tidigare by. -— in Krokslsetho c. 1397 VFT I. 4-5,62 | 
Krog(h)slet(t), -sleth 1546-1621, Crox- 1565 1567, Krogslätt 1573-1777, Krokslet 
o. d. 1600-1679, Kru(c)k- 1651, Krock- 1679, Krokslätt 1811-1881 || Kropsleth (!) 
1546 TI, Krogslätt o. d. 1580 Tl-1796 Db bl. 319, Krock- 1600 Tl-1678 Kon.- 
Tl, Kruck- 1636 Avk.-l, 1638 Db f. Säv., Krox- 1687 Jordr.-prot. oo Av krok (möjl. 
i gen. sg., jfr den akuta acc.) och slätt el. —  efter den äldsta formen att döma —• 
fsv. slät(t)a, f., vilket senare ingår t. ex. i det öl. bynamnet Jorclsläta. Bet:n allt
så ’slätten som går i krok’ el. ’slätten vid kroken’ . De förr vanliga skrivningarna 
med Krog- torde visa en anslutning till krog (i dialekten visserl. uttalat klro), som 
även sakligt sett ingalunda låg fjärran.1)

Prep. är i. Åborna kallas krbkslcetsbomra.
Två av byns hemman, Hökegården och Sörgården, ligga av ålder i Fässbergs sn, Askims 

hd (se där). De båda i Örgryte belägna äro upptagna i jb  åtm. fr. o. m. 1550. Nr 3, ängen, 
upptages redan 1546. —  Storskifte på samfällda utmarken (ofullständigt) förrättades 1807, 
laga skifte på alla ägorna 1833-38. —  Ting hölls i K. 1633, 1638.

Nr 1 K  o n g e g å r d e n 1/1 sk. av ålder. Namnet har träffats först i Jb 
1697, men det är givet efter en Assar Kong(h), som levde vid mitten av 1500-t. 
(Stm 1,19). Binamnet syftar säkert på mannens myndighet och betydenhet i 
orten (jfr Bd 1,99 och i viss mån »kongen i Torpa» Stm 2,166), knappast di
rekt på de tjänster A. gjort kung Gustav (så Stm 1,20).

År 1736 pantsattes 1/i i hemmanet till Sigbrand Thornton (bror till Johan Th. på 
Gårda, s. 62) som säkerhet för lån (Db bl. 5). På 1740-t. innehades åtm. en del av K. 
av nämndemannen Anders Larsson, vid 1743 års riksdag fullmäktig för länets västgötaliä- 
rader (Db 1744, bl. 30). Se f. övr. Stm 1,21 f., 152 ff.

Nr 2 N o r d g å r d e n  31/240 fr. Var i äldsta tid 1/1 fr., 1697 förmedlat till 
3/4 och åtm. 1719 till 1/i fr. År 1868-1870 införlivades 3/S0 Annedal med staden 
(se ovan s. 2). Namnet anträffat tidigast som Norrgården i Jb 1697, sedan skrivet 
Norgården o. d. 1719-1881. Hemmanet har ock kallats Berg (Stm 2,54).

Tillägg till Stm 1,18, 22 f., 151 f., 2,54 f.: Bland senare innehavare ur släkten Stenbock 
märkas Fredrik S. till Ås (1638 Jb f. Säv., 1643 TJppb.-bok) och Johan Gabriel S. (1673 
Gbgs stads räk.). C. Ph. v. Sack innehade N. åtm. redan 1697 (Jb); han var gift med en 
systerdotter till J. G. Stenbock som dött ogift. År 1735 (Db bl. 34) lånade åbon på går
den 400 dr smt för att från kammarherre J. G. v. Sack köpa fr.-räntan därav. —  Laga skifte 
på torvmossen förrättades 1895.

Nr 3 en äng, som i ä. jb tidtals kallas utjord. Var ky. åtm. t. o. m. 
1621, därefter kr. Enl. Jb 1719 räntade den 3 marker smör, vilket icke be
visar att man ens då kände läget; vid laga skiftet på 1830-t. tycks detta ha 
varit okänt.

x) Skrivningen Kruck- torde sammanhänga med att man i vissa fall var van att teckna 
kort o med u. Jb f. Säv. 1638 skriver t. o. m. »Her Fredrik Steenbuck».
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H e m m a n s d e l a r :
Särskilda namn synas blott ha tillkommit två hemmansdelar i Nordgården: 

A n n e  d a l  (se s. 2) och L a n d  a l  a. Det senare, 1857 (Örgr. nr 98) avsöndrat 
som särskild del av hemmanet med eget mtl (1/ 12 enl. Jb 1881), införlivat med 
staden 1883 (efter 1876 fattat beslut, Pz 148), nu stadsdel, är uppkallat efter 
kopparslagaren Bengt Landin, ägare av Nordgården åtm. fr. o. m. 1782. Nam
net är uppvisat 1789 (Stm 1,23), men åsyftade då sannol. ingen bebyggelse. Åtm. 
på 1830-t. (Örgr. nr 67) tyckes dock sådan ha funnits. Vattenreservoar byggdes 
1871 (Lbg1 163). Förstadsbebyggelse började genast efter införlivningen (Pz 162, 
Lbg1 18). Se även Fbg 3,275, 286.

T o r p ,  l ä g e n h e t e r ,  a v s ö n d r i n g a r  o c h  b e b y g g d a  o m r å d e n :
a) På Kongegården1): A s (s) m u n d s t o r p; nu rivet (jfr Stm 1,127). As- 

mundstorp 1822-24 Husf.-l. Ingen Asmund bodde där då. —  B r o t o r p e t  
(-torpen) bröturpdt. Brotorpet 1766 Ml, 1782 Db bl. 170, -torpen 1773-81 Husf.-l. 
Jfr Stm 1,125. Efter en bro över Mölndalsån. —  B r o ä n g e n  brbcegdn (ung 
form). Efter samma bro. Åtm. en del av stället heter nu på folkmun K o r v a r e -  
g å r d e n ,  se nedan. —  B u r  å s  burås, bur-; bebyggt område. Buråstorp 1766 Ml, 
Buerås 1773-81 Husf.-l, Buarås 1778 Db bl. 87 (på detta ställe naturn.); Lilla Bur
ås 1834 Örgr. nr 67. Betyder ’åsen med boden’ (se Bd I, 3, 49). Uppgiften hos 
Stm 2,124 f. om bebyggelsens ålder synes avse B. ss. samhälle (jfr valet av prep.: 
i B.). —  B å g e r s  h u s  el. B å g e r s  bågss, officiellt kallat G u  s t a v s v i k  
(Gustafsvik 1840-44 Husf.-l). Det förra namnet tydl. efter namnet på en åbo 
(jfr Stm 1,131), väl densamme som föranlett namnet Bågers håla på Kallebäcks 
mark. Namnet Gustafsvik passar ej till naturförhållandena. —  - f D i a m a n t e n .  
1845-51 Husf.-l. Då bodde där en glasmästare Bengtsson (meddel. av Dr C. Set
terwall; närmare Stm 1,128 f.). —  - f E m i l i e d a l .  Namnej; givet omkr. 1850 efter 
Emilie Brandtberg, gift Olsson (Stm 1,124). Förut hette stället N y l a n d e t  
nyleemt, om vilket namn se Bd I, 199. —  E r i k s b e r g  erdksbérj; nu bryggeri. 
Erisberg(!) 1788-89 Husf.-l. Efter hökaren och krögaren Erik Eriksson (Stm 
1,133). — G a l g e k r o g e n ,  förr namn på krog* 2) nära galgen och galgbacken. 
Gal(l)gekrogen 1742 Db bl. 29-1764 Db bl. 142. Senare (1790 Db bl. 90 osv.) 
förekommer pl.-formen G a l g e k r o g a r n a ,  uttalad gåkpkkåra, -kkmra, även (!) 
-kkéra, el. ensamt kl'öra o. d., från början väl åsyftande flera krogar, men se
dan (t. ex. 1861 Axelson Vandr. 1,1) ett bebyggt förstadsområde. Om ortens 
historia se Stm 1,124 ff. —  G e t e b e r g e t ;  bebyggt område. 1773-81 Husf.-l. 
Berget, som ligger strax SO om Korsvägen, parallellt med S. Vägen, nämnes 
tidigast i förbindelsen *Getabergs Broon 1639 Db bl. 1, försåvitt det får antas 
att »Getabroos Broon» i denna källa är en felskrivning (resp. oriktig uppsnygg- 
ning) av en vardaglig uttalsform. Namnet betyder sannol. ’berget där getter bruka 
gå’ (jfr Bd I, 161). G e t e b e r g s  l e d  nämnes som bebyggelse 1766 1772 Ml

J) Fördelningen på hemmanen kanske ej i alla enskilda fall fullt säker.
2) Säkert ej identiskt med Hallekrogen; se s. 13 n. 1.
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(räknades då kanske till Örgryte stom), som namn på »ledet» (grinden) t. ex. 1720 
Db f. Säv. bl. 47. Som mer omfattande namn nyttjas i senare tid -f G e te - 
fa e r g s ä n g. Den åsyftade ängen, Getebergs Engen 1744 Gbg nr 7, låg som en 
smal strimla mellan S. Vägen och det nyss nämnda berget (Hbgr 1811), på 
staden tillhörig mark (ängen räknades som landerimark); se om dess ä. innehavare 
Wgn 41, 64 f., 167, 1 Åm 206 (här namnes Lilla G.). —  G i b r a l t a r  jebrältar, 
pbråltar (delvis på Nordgårdens mark); nu namn dels på den gamla kvarstå
ende herrgårdsbyggningen, dels på en fattigvårdsanstalt (ett »vårdhem»), 1822-24 
Husf.-l, Gibralta 1834 Örgr. nr 67. Uppkallelsenamn, från början väl åsyftande 
berget. Tillhörde det med staden 1883 införlivade området (Pz 162). Se för öv
rigt Fbg 3,286 f. På 1820-t. hette stället alternativt H e l e n e b e r g .  1822-24 
Husf.-l. Då bodde där dock ingen Helena. —  G u s t a v s v i k ,  se Bågers hus 
ovan. —  G ö t a  l e j o n .  Götha Lejon 1822-24 Husf.-l; »såpbruk», grundlagt 
1812 (uppgift i en jubileumsskrift). Efter en senare ägare även kallat E n e  r o 
t e n s  endrgtdns. —  H e d v i g s d a l .  1847-51 Husf.-l. Namnet efter dottern 
till en garverifabrikör D. M. Wetterberg (meddel. av Dr C. Setterwall). —  
H e l e n e b e r g ,  se Gibraltar ovan. —  H ö g a t o r p  hogatérp, förr soldattorp 
(IcneJctdt/jrp). — J o h a n n e d a l .  1822-24 Husf.-l; då »såpbruk». Ingen Johanna 
nämnes anf. st. —  -f K  a r 1 s b e r g, L i l l a .  Lilla Carlsberg 1840-44 Husf.-l. 
Benämnt i motsats till St. Karlsberg (s. 18). År 1840 bodde där ingen Karl. —• 
I i o r v a r e g å r d e n  ksrvardgmi; nu stall m. m. F. leden i detta folkliga namn 
sammanställes med den omständigheten att en Äondabrikant bott där för omkr. 
35 år sedan. Likväl har kanske medverkat en skämtsam association med det 
bekanta »korv» ’stadssoldat’ (se K  o r v e t o r p e t  s. 63). -are- är västsv. ut
vidgning i sammansättningsfog. —  M a r g r e t e d a l .  1845-51 Husf.-l. Då bodde 
där en änka Brita Margareta Hagberg (meddel. av Dr C. Setterwall). Kalla
des på folkmun S u r k o  k a r  n s  s u r / c o k a efter en bryggare som bryggt surt 
dricka. Jfr Stm 1,128. —  N y g å r d  nf/gåk, -gå(f; rivet 1908. 1799 Db bl. 190. 
Se f. övr. Stm 1,128, 2,56. — N y l a n d e t ,  se Emiliedal ovan. —  O l o  v s  dal .  
Olofsdal 1845-51 Husf.-l. Innehades då av Olof Börjesons arvingar. —  -f 0 1 o v  s- 
t o r p .  Olofstorp 1845-51 Husf.-l. Där bodde då en skräddaregesäll som hette 
Olof. —  V in  t o r p  (et). Wintorpet 1822-24 Husf.-l, Vintorp Stm 1,70. Efter 
åbon på 1820-t., en timmerman Winberg. På platsen var förr färgeri (Stm anf. st.).
•— Ett torp A n d e r s t o r p  nämnes på Kongegården 1796 Db bl. 319.

b) På Nordgården: K r i s t i n e h ö j d  el. K r i s t i n e h ö g .  Christinehög 
1822-24 Husf.-l, 1834 S 44 fol. 97. Jfr Stm 1,132. Ingen Kristina 1822-24. 
— L o p p e t o r p e t ;  folkligt vedernamn (Stm 1,29), varom se s. 27. —  I 
Ml 1772-1774 nämnes ett »K r å s t o r p», vars f. led synes dunkel. Av Krålcstorp?

K å llto rp  költérp By; nu därjämte namn på stadsdel, delvis redan med 
stadsbebyggelse. —  Kolletorp 1496 DN 16,361 | Koltörp 1550, Korttop (!) 1565, 
Kortorp 1566 1651, Kål- 1567 (altern.)-1825, Kol- 1567 (altern.), Kåre- 1573-1578,
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Kalle-(!) 1576-1585, Kår(r)- 1581-1621, Koll- 1691, Kålltorp 1715-1881 || Kårtorp 
1619 Db-1693 Db bl. 3, Kåhl- 1624 L35, s. 65-1855 Lgn, Kor- 1625 Avk.-1-1643 
Uppb.-bok, Kåll- 1651 Gbgs stads räk., Ko(h)l- 1720 Db bl. 66. Enl. Stm 2,164 
kallades K. Lagmansgården på lagman (sedermera borgmästare) Ekströms tid. eo 
Växlingen av skrivningar med l och med r, det senare förekommande icke minst i 
lokala källor, hänvisar på uttal med Jr, resp. ljud vari J- uppgått. F. leden är då 
tvivelsutan mansn. Kule, Iiöle (se Lundgren-Brate).

Prep. är i ä. handl. i (1496 DN 16,301-1694 Kon.-TI), i senare tid åtm. alterna
tivt på.

År 1496 (anf. st.) namnes som åbo en Helighse (d. v. s. Helge) Nterem]sson; fadern bör 
alltså ha hetat Neerend.1) —  Åtm. sedan 1550 består byn av samma två hemman som i se
nare tid. Om ängar se under nr 3. —  En »rote» nämndes efter K.; år 1756 (Db bl. 20) 
beskyldes kapten N. Gyllenskruv (på Krokslätt Kongegården) för att ha för 2 dr smt »sålt» 
vargeringskarlen för denna rote till garnisonen i Göteborg. —  De båda hemmanens namn 
äro tidigast träffade i Jb 1697. —  Kartläggning av åker och äng ägde rum 1701, laga skifte 
på alla ägorna 1898-99.

N r  1 N e d e r g å r d e n  y2 sk. Var tidigast 1/ l fr., upptages i Jb 1697 1715 
under rubriken »förbytt hemman» (jfr nedan) och är från 1719 x/2 kr. Som sådant 
upptages N. ännu Jb 1811, oaktat den omtalas som sk.-hemman både 1788 Db bl. 
288 och 1790 Db bl. 153.2)

År 1550 (Jb) nämnes som åbo el. ägare »Oluf i Kåhögh»; 1573 uppföres N. som öde
hemman (Stm 1,16). Den synes åtm. på 1620-t. ha legat under Råda säteri (Uppb.-bok 1625 
1629; jfr Stm 1,50), och innehades på 1630-t. av Erik Ribbings (kommissarie i Älvsborgs län, 
■|1623 enl. Anrep) änka »Fru Anna» av Forsstenasläkten (1638 Jb f. Säv.). Sedan kom N. i 
händerna på Per Lillie, som 1650 sålde den till landshövding Per Ribbing till Boxholm (Stm 
1,50; köpebrevet är inhäftat i Db 1624-76). Denne bytte trol. s. å. ut hemmanet till sta
den mot Sävenäs’ säteri (Rqt 62, Stm anf. st.). Det måste nog vara (en del av) N. som 
fr. o. m. 1660-t. en tid, väl blott med landerirättighet, innehades av en slaktare P. Liibke 
(jfr Stm 1,51). Ingeniören och fortifikationsöversten D. Lydinghielm, som genom kontrakt 
med denne »några år» innehaft gården (jfr anf. st.) klagade 1685 över att han blivit ådömd 
större ränta än gården vore värd (Landskansl. ark. A  II a). Ävenledes tycks det vara N. —■ 
el. snarare y2 däri —  som 1709 innehades av en viss Mårten Edenberg (Db bl. 81); denne dog 
1730 (Bouppt.), men inte ens i det 1723 upprättade testamentet omnämnes någon fastighet. 
Om N:s ägare efter 1750-t. se Stm 1,51, 145. Det är dock icke riktigt, att faktor Bauer redan 
1786 köpte hela N.; åtm. 1787-90 innehade stadskamrer J. D. Gerndt halva hemmanet; under

J) Denna namnform beror säkert på oriktig konstruktion i st. f. * *Ncsridh. Detta namn är 
vanligt i Norge i gammal tid (Lind Dopn.), och säkerl. ingår det i det vgt. Närisson (1559) och 
det dalsl. ortn. Nesnsthalctin(léll),pk grundval av vilka Lundgren-Brate konstruerat ett mansn.
*Ncsrer. Med säkerhet, resp. sannolikhet, bör Ncsridh också sökas i två andra västsv. ortn.; 
Närestad, Foss sn, Tunge lid, Boh. (j Nceridzstadum 1391 RB 368), och Näresbyn, dels i Blom
skogs sn, Nordmarks hd, Vrml., dels i Laxarby sn, Vedbo hd, Dal; i det senare har SOÄ 19,68 
likaledes sökt det ej påvisade Neerer. Formen Nczrends- förstås om man beaktar, att ett verkligt 
■inds el. -ings ej sällan, särsk. i namn, utvecklar sig till -is; den utgör alltså ett ex. på »omvänd 
skrivning».

2) Enl. Stm 1,50 skulle hemmanet ha blivit sk. i och med nedannämnda byte med staden 
omkr. 1650. Däremot strider väl dock, oavsett jb, även rubriceringen som fr.-hemman i 
Jordr.-prot. 1688.



72

1790-t. blev B. dock ensam ägare (Db 1787, bl. 550, 1790 bl. 153, 1798, bl. 404); jfr under 
nr 2. —  År 1890 (Örgr. nr 188) utbytte kapten P. Virgin ett ägostycke mot en närbelägen 
f. d. hospitalsäng. —• N. införlivades helt med staden 1909 (Stm 1,145). —  Manbyggnaderna 
ha legat strax NV om Övergårdens; ett par smärre byggnader kvarstå där än.

N r  2 Ö v e r g å r d e n  1/1 fr. Var 1/1 sk. intill 1573 (jfr Stm 1,16).
Tillägg till Stm l,lfl, 50 f., 144 f.: Herman Wrangel till Lärjeholm, ägare av St. och L. 

Torp, innehade Ö. åtm. redan 1625 (Avk.-l).1) År 1678 (Db bl. 22) skaftsköttes hemmanet 
till rådman Hans »Jöranssons» ( =  Jiirgensen) arvingar. Den Jacob »Jiirgenson» som sedan 
1690-t. innehade Ö., först som pant (Db 1691, bl. 10, 1693, bl. 3, men sedan trol. som ägare 
(Db 1701, bl. 6), var väl en av dessa (jfr om honom Bd I,09).* 2) J. sålde gården till ingeni- 
örkapten Fr. Sixtus (se Bd 1,69), men sedan protest inlagts mot köpet kom hemmanet genom 
hovrättsdom av 1696(?)3) i händerna på postinspektören Joh. Thelin och svärmodern, »biskop- 
innan» Elsebe Westerman, sedan panten inlösts (Db 1716, bl. 54)4); sedermera blev Th. ensam 
ägare (anf. st.), och 1720 erhöllo hans tre styvdöttrar, med namnet Smitter (el. Smitt), fasta 
på hemmanet (Db bl. 66). År 1748 (Jb) försvarades detta av majorskan »Smidt» under ad
ligt privilegium. Måhända hörde också den rådman D. Eneroot, som nämnes Db 1752, bl. 48, 
till Thelins arvingar, ty ännu 1758 (Jb) stå dessa upptagna som ägare. Sedan Faktor Bauer 
senast 1790 (Db bl. 153) blivit ägare även av Ö. (jfr under nr 1), brukades båda hem
manen tillsammans ss. e n egendom under namnet K. Det är Ö:s huvudbyggnad som nu 
står kvar (bild Stm 1, mell. s. 78 och 79); enl. en, måhända opålitlig, tradition skulle dennas 
stomme vara inemot 200 år.

N r 3 två kr.-ängtegar. Nämnes först Jb 1881, och då ss. fordom tillhöriga 
stadens hospital men 1890 försålda till allmänt fr. Det var genom ägoutbyte med 
K. Nedergården som åtm. den ena av ängarna då kom under K. (Örgr. nr 188)5).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
K o r p  ås  kvrpås. 1822-24 Husf.-l. —  K y r k å s ,  N e d r e  och Ö v r e  

nédra och évra forkås. Kyrkås 1772 Ml. Övre K., som förr var soldattorp, låg 
västligare och ännu närmare åsen än Nedre K. ( =  det nuv. K .); stugan på Övre 
K . finns ännu kvar, men flyttad ut på gärdet i SO. Åsen i V måste ha hetat Kyrk
ås. Ingen annan ås än denna tycks heller kunna åsyftas med namnet Store Kiör- 
keåhs {Knall; fel för Knalt?) redan 1624 L 35, s. 65; övriga i raden av gräns
märken där nämnda orter tillåta icke att hänföra namnet till den ås längre i N på 
vilken en kyrkobyggnad nyligen framgrävts (jfr s. 15). Överhuvud finnes intet 
stöd för det antagandet att den senare åsen någonsin kallats Kyrkås{en)6). Det är 
näml. icke heller möjligt att betrakta de båda åsarna ss. ett sammanhängande ås- 
komplex; släta marker ligga emellan. Alltså förefaller den slutsatsen vara ofrån

4) Den av Stm 1,50 nämnde Gustaf Herman AV. återfinnes ej hos Anrep, men uppgift och 
namn bekräftas av Db 1675, bl. 23. Riktig är helt säkert oek Stms (1,43) på aktstycken stödda 
uppgift, att G. H. Wrangel var son till Herman AV.

2) Hos Berg Ant. nämnes dock som son till H. J. blott en Paul J.
s) Datum förefaller ovisst med hänsyn till vad som förmäles i Db 1701, bl. 6.
4) Elsebe Westerman hade först varit gift med ovannämnde Hans Jiirgensen (Berg. Ant.), 

sedan med superintendenten (biskopen) i Karlstad Andreas Kilander (Hammarin Carlstad 
stifts herdam. 43). Med honom tycks hon ha haft den dotter som blev gift med J. Thelin.

6) Här talas näml. bara om e n äng.
6) Dess kända namn är Härianda, berg (se s. 15). Dess sluttning lär dock enl. C. R. af Ugg

las i GHT 6 febr. 1926 heta Kyrkbacken.
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komlig, att den ås som givit namn åt torpet K ., benämnts efter någon nu helt 
försvunnen kyrka, som sålunda legat ett gott stycke S om den kända ruinen. Det 
bör observeras, att Gustav Vasa, i det brev av 1528 (Gust. I:s reg. 5,149) där han 
befaller att Härianda kyrka skall rivas och området läggas under Nylödöse stad, 
utom om kyrkan även talar om ett kapell.1) Man anser sig ju nu ha igenfunnit 
H. kyrka. Men ett kapell ger näppeligen upphov åt ett sådant namn som 
Kyrkas. Skulle det då tvärtom vara kapellet som man nu grävt fram, och 
skulle kyrkan ha legat i S ? Dock synas den framgrävda byggnadens både dimen
sioner och plan (se GHT anf. st.) lägga hinder i vägen för tanken på ett kapell. 
Detsamma gör det ovan s. 72 n. 6 nämnda namnet Kyrkbacken, om det verkl. är gam
malt.* 2) På Kålltorps gård påstås, att man i Bogärdet3), SO om torpet, funnit till
huggna stenar. En undersökning torde vara påkallad. Det torde vara väl möjligt 
att området kring Kyrkåsen på sin tid hört till Härianda socken. —  R o s e n d a l ,  
se under Vidkärr s. 84. —■ S a n d h å l a n  scbnhéJran (delvis ungt uttal); nu ned
brunnet. 1840 Husf.-l. —  S k å l m e k ä r r ?  skakmand pér, säges vara =  S k  a t ås 
skatas (uttalet kanske ej äkta). Skålmakärr 1825-27 Husf.-l, Skatås 1846-51 
Örgr. nr 85. Det förra namnet kan på grund av osäkerhet om rätta formen ej 
säkert bedömas, och »kärret» kan ej säkert identifieras på karta; det senare nam
net torde innehålla fågelnamnet skata (jfr Bd I, 101). —  År 1764 Örgr. nr 15 näm- 
nes ock ett soldattorp »G i ö k e t o r p». Ett mansnamn (binamn) Göke tycks ingå 
i sådana ortn. som det srml. Göketorp. I vgt. dial. skulle ett ä. *Göka (med akut 
accent) även kunna vara gen. av Gök. Dock ge de nuv. förhållandena i traktens 
mål intet stöd åt ett antagande att denna böjning funnits även här.

Kärralund pceralun 1/1 fr. —  Kserre 1486 1492 Styffe Un.3 144 | Kiärra 
1678-1725, Kärra Lund 1777, Kärralund 1811-1881 || Kärra o. d. 1584 VFT II. 2-3, 
98-1725 Db bl. 38, Kierra lun 1596 NLT 3764), Kärragård(en) 1678 Db bl. 23, 1687 
Db bl. 15, Kärralund 1758 Db bl. 142, Kära- 1770 Spionen 205, Kiärre- 1798 Db bl. 
159. c/3 Kärra är en pl.-form, av en i ortn. även av neutra vanlig typ (jfr t. ex. T o r- 
p a nedan), av kärr, som här torde ha sin riksspråkliga bet., ss. överhuvud i Säve- 
dals hd (jfr även V i d k ä r r  nedan). Den åsyftade lunden, som redan 1596 an
träffas i lokal urkund som fast element i g å r d namnet (se ovan), är trol. den vid 
K. belägna »lund af ekar, hassel, asp, aplar och åtskilliga andra slags träd», som på 
ägarens begäran fridlystes 1725 (Db bl. 38). Namnets utvidgning skedde måhända 
för vinnande av åtskillnad gentemot Kärra i Eässbergs sn.

x) »Sammalunda [skola rivas] h e r l a n d a  k y r e  k e o c h  h e l g e  k o r s  c a p p e l ,  
effter samma cappal och kyreke liggia stadhen så när att the platt intet äre åff nödhen».

2) Redan Wilh. Berg, som icke kände till de nu blottade ruinerna, och som lokaliserat nam
net Kyrkcis riktigt med ledning av torpet, antog (Sami. 1,19) att Härianda kyrka legat i dettas 
närhet.

3) I vad mån även detta namn förtjänar uppmärksamhet i detta sammanhang, se Naturn.
4) Det Kierra Därs. 391, som av utgivaren förmodas ävenledes åsyfta vårt K., åsyftar med 

nästan full säkerhet, ss. av sammanhanget framgår, Kärra i Tunge sn, Ale hd.
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Prep. är i (1596 NLT 376), altern. dock även på (1770 Spionen 205; jfr Stm 1,76, 
2,110). Kärra gård (jfr Kärralund). Åborna kallas Kärrabönderna (1676 Db bl. 6).

Hemmanet är fr. av ålder och var förr sätesgård; och därmed måste dess sena uppträ
dande i jb sammanhänga.1) —  Tillägg och rättelser till Stm 1,15, 34, 49 f., .76, 145, 2,110 ff.: 
Enl. Styffe Un.3 144 var K. under slutet av 1400-t. sätesgård för väpnaren Bengt Andersson, 
som var häradshövding i Ale hd. Ett mellanhavande mellan sju bönder och grevinnan Ebba 
Lejonhufvuds på K. tjänare år 1596 omnämnes NLT 376.* 2) År 1678 (Db bl. 23) utbyttes K. 
mot två fr.-gårdar i »Lärgieby», vilka av G. H. Wrangel varit pantsatta till rådman Hans 
»Jöransson» (jfr under K å l l t o r p  Ö v e r g å r d e n )  och nu innehades av dennes arvingar; 
dessa fingo fasta på K. Till dem hörde oek biskopinnan Elsebe Westerman (se s. 43 n. 3), 
som sedan synes ha ensam förvärvat gården, ty 1687 (Db bl. 13) pantsätter hon den som 
säkerhet för lån till fru »Sibranske Fahlck»3) (även skrivet Yalck och —  orätt —  Walck; 
jfr Stm 1,49)4); men rådman Jacob (ej Albrekt!) von Aken5) protesterar mot laga uppbud och 
skötning i anseende till sin äldre panträttighet i gården (anf. db bl. 15). Lagbudet från fru 
Valck kom likväl till stånd 1691 (Db bl. 10); men året därpå lagbjöd v. Åkens änka, »Annika 
Verelä», gården som s i n  pant (Db 1692, bl. 20). Biskopinnan Carlberg ägde K. åtm. sedan 
1702 (Db bl. 21). År 1725 var en »löjtnant» C. ägare —■ densamme som den sedermera som 
stadsarkitekt bekante Bengt Wilhelm C. (Berg Ant., jfr Stm 1,34, 63). —  Vattenkvarnen på 
K. upptages i jb åtm. 1777-1825 ss. fr.-kvarn. Detta var den s. k. Susa(re)n (se om nam
net under Naturnamn), varom utförligt Stm 2,111 ff.; jfr även under V  i d k ä r r.

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v s ö n d r i n g a r :
L e d e t  lét; för rätt länge sedan rivet. 1840-44 Husf.-l. Jfr Bd 1,93. —  

S j ö b o  jobo. Ett stycke ifrån St. Delsjön. Jfr i övr Stm 2,29,113 f. — - S k a t 
as,  se under Kålltorp s. 73. —  » S t a k e t o r p e t »  vid K. nämnes 1761 Db bl. 
86. F. leden är flertydig; snarast efter namnet på en åbo (soldat?).

Landala, se under K  r o  k s l ä t t  N o r d g å r d e n  s.

Lunden lundan, nu dels en stadsdel, som förut, med mindre omfattning, 
var municipalsamhälle, dels en by (jfr nedan), som ligger utanför stadsdelen. —■ 
| Lunden o. d. 1550-1881 || Lunden 1625 Avk.-l, Lundz gård 1682 Stm 1,47, Lund 
1715 Db 1-1924 Stm 2,116 (blott gen.-formen Lunds, åsyftande ä. förhållanden).

Prep. är i. Lundens polisstation, förr även t. ex. Kunds gård (se ovan).
Som »by» framträder L. först sedan % mtl 1885-86 ss. kr. utbrutits till socknens kyrko

herdeboställe, detta i utbyte mot Torpa Persegården (se s. 80). Dessförinnan fanns blott 
nr 1, det gamla hemmanet.

Nr 1, y2 sk. I ä. tid var hemmanet 1/1 fr., därefter y2 sk. åtm. från 1679, så en 
kortare tid kr., varvid det först (åtm. 1679-91) var y2, därefter (åtm. redan 1697)

4) Jfr uppgiften hos Almquist Civilförvaltn. 1,11, att »de stora låntagarna» stundom hade 
egna fogdar el. dyl. Jfr nedan i texten.

8) Det av Stm 1,15 relaterade klagomålet från böndernas sida framfördes 1584, icke 1589 
(brevet tryckt VFT II. 2-3,97 ff.).

3) D. v. s. ’Si(g)brant F:s hustru’. Hennes namn var Maria.
4) Både Sigbr. Valck och andra medlemmar av släkten nämnas hos Berg Sami. 1 och 4.
3) Hos Berg Ant. skiljes på släkterna von Aken och von Ackern. Om den förra är här fråga. 

I sina Sami. sammanslår B. allt under namnet von Ackern.
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3/4, 1701 (Db)1) åter %, slutl. sk. (före 1717, Db bl. 12; dock ej infört i Jb 
1719).

Tillägg till Stm 1,17, 46 £{., 146, 2,116 ff.: Av Avk.-1.1625 framgår att L., liksom Kåll- 
torp Nedergården, vid början av 1600-t. lydde under Råda; men i Jb f. Säv. 1638 står Erik 
Göransson (Ulfsparre; jfr Bd 1,96) som ägare; hans arvingar innehade hemmanet åtm. 1651 
(Gbgs stads räk.). Den från Stm hämtade uppgiften i Gbgs Stadsfullm. Handl. 1921, nr 153, 
s. 8, att Jb 1680 skulle tala om ett »Torkills Lunden», vilket föranlett att en gata i L. 
kallats Torkilsgatan, beror på felläsning av »Torkill i Lunden». År 1701 (Db) förrättades 
»geometrisk avmätning» (kartläggning) på åker och äng; husen voro då helt nybyggda, träd- 
ocli kålgård upptogo 2.140 kv.-alnar. Fru Adelheit Tornton fick fasta på L. 1717 (Db bl. 
12) och samtidigt på utjordarna och åkrarna Örgryte nr 3 (s. 86), Underås nr 2, Ranängen 
nr 1 (sk.-åkern), Lunnegården, samt ängtegen Skår nr 3, allt köpt frän E. Paulins arvingar. 
Samma år (Db bl. 42) upplyses att L. gemensamt brukas av fru T. jämte mågen, handl. J. 
Zander; hemmanet har då ansenligt förbättrats med avs. på åker och äng, och i trädgården 
finnas åtskilliga slags fruktbärande träd och »jordfrukter», ävensom fiskedammar. Byggna
derna sägas ock vara i det skick att hemmanet gör skäl för säterirättigheten. Enl. Wgn 
215 n. 1 var det blott i L. som A. Drake på 1740-t. förvärvade för sitt tegelbruk (varom 
Stm 1,47 f.; jfr under B ö s. 59), och därmed kan uppgiften i Db 1749, bl. 2, 3 stämma, enl. 
vilken rådman Sven Wenngren (jfr s. 61) då inköpt först av sin bror Olof 1/i i L. för 
5.000 dr smt samt hälften i tegelbruket, därefter av fru Ingrid Drake ytterligare i L. och 
% i samma tegelbruk.* 2) I Db 1759, bl. 102, säges att Magnus Häggström då köpt hela hem
manet L. för 5.000 dr smt av den nämnde S. W. och dennes fru, Ulriea Wimnell. År 1767 
var Magnus Möller på Stampen ägare (Gbgska Mag. 183), och år 1798 major Gjers (se U n- 
d e r å s) och en Maygren (Db bl. 404). Nu är Örgryte pastorsexpedition inrymd i den gamla 
gården. —  Om L:s kvarn se Stm 1,47; jfr 2,116. —  Laga skifte på alla ägorna förrättades 
1875.3)

Nr 2, %  kr. Se närmare ovan. Ett nytt kyrkoherdeboställe är uppfört ett 
stycke från den gamla gården (jfr nyss ovan).

T o r p :
Hit torde det » L u n n a  T o r p »  ha hört, som namnes 1773-81 Husf.-l. F. 

leden är då gen. pl. av åbonamnet (jfr L u n n  a g å r d  e n  under N aturn.).— 
L u n d s  t å  namnes 1822-24 Husf.-l.

Lunnagården, se Naturnamn.

Skår sksr, y. skar By; nu därjämte namn på stadsdel, men ännu utan stads
bebyggelse. —  Skor 1496 DN 16,361 | Skor 1550-1578, Skå(å)rr 1565-1621, Skår 
1566-1881, Skoor 1576 1578, Skåår 1621-1715, Skåhr 1679 1725 || Skor 1546 TI-1601 
NLT 481, Skår 1592 Därs. 269, Skoor Därs. 271. <̂> Namnet är det i dessa trakters 
ortn. vanliga fsv. skor, f. (fvnord. och no. dial. skor) ’inskärning el. skåra i marken,

')  Blad ej angivet av excerpisten.
2) Enl. Wgn anf. st. hade Drake just ägt % i »nya tegelbruket». Bruket såldes sedan 1782 

av S. Wenngren till kapten S. Wimnell (Db bl. 155); jfr Stm 1,48.
3) Den första tätare bebyggelsen har i senare tid (se Pz 151) inofficiellt fått namnet Tjörbo- 

staden; den har även kallats Kaptenshusen. Bådadera trol. efter den förste inflyttaren, en skep
pare från Tjörn.
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avsats i berg o. d.’ ; jfr Bd I, 33. Säkert åsyftas naturbeskaffenheten vid Östergår
den, och sannol. då den branta »nedskärningen» el. stupet i berget ONO om gården, 
mindre sannol. det avbrott genom lägre mark som finnes i samma bergås strax S 
om stupet.

Prep. är nu åtm. vanl. på (i 1592 NLT 269-Stm 1,27 f., 77, här avseende ä. 
förhållanden). Skårs högar, Skårs led. En viss ä. åbo kallades skhrdn el. (!) sksra, 
åtm. det senare enl. uppgift försmädligt (vartill den feminina formen ty dl. bidrog). 
En Oluf Skåårbo nämnes 1685 1691 Jb (jfr Stm 1,28, 2,170).

Redan i de äldsta bevarade jb innefattar S. de nuv. två hemmanen och ängen (nr 3). 
De förra kallades i äldsta tid mer officiellt, mindre officiellt även senare, Östra (-a) och 
Wästre (-a) Skår (1625 Db osv.), medan namnen Östergården och Västergården till en början 
träffas mindre officiellt 1748 Jb (i löpande text) och först 1778, ehuru än ej definitivt, 
synes ha fått officiell giltighet i jb; de träffas emellertid i Ml 1766. De ha knappast 
använts av bygdebefolkningen. Nr 1 har senare även kallats Lilla S. och nr 2 (som alltid 
varit samlat på en hand) Stora S. (citat från 1810 Stm 1,31). Numer har man sedan länge 
ingen anledning att skilja på de båda hemmanen (jfr nedan). —  Storskifte på inägorna 
förrättades 1770-71, 1776, och på Skårs kulle (jfr nedan) 1797, laga skifte på alla ägorna 
1890-91 samt på den samfällda utmarken till Kallebäck och S. 1906-07.

N r  1 V ä s t e r g å r d e n  1/ 1 sk. av ålder.1)
Tillägg och rättelser till Stm 1,19, 27 f f ., 119 f., 2,15, 17 f., 170: Ar 1651 (Db bl. 1) 

skaftsköttes 16 i V. och % i Ö. till bagaren Herman Sax, som köpt dem av »sal. Benedicti 
Fistulatoris (d. v. s. pipare, som spelar biåsinstrument) hustru Cattalonike». Samma parter i 
byn (alltså ej blott y4 i nr 2) köptes sedan av amiral D. Strussflycht (Db 1666, bl. 8) och 
sedermera (1679 Db bl. 15) av handelsm. Johan v. Minden (jfr s. 2, 23). Efter 1695 skall 
den ene av stadens borgmästare ha innehaft V. (Rqt 80), men uppgiften kan knappast gälla 
hela hemmanet, och den synes överhuvud osäker om man får döma därav, att Jb 1697 intet 
har att säga därom (här upptagas fyra liemmansdelar, alla i bondehänder, så vitt ses kan).* 2) 
Den ifrågavarande 6:delen innehades i varje fall (jämte 4:delen i nr 2) efter v. Minden av 
magen, handlanden Christ. Liedberg, vars änka innehade den 1730 (Jb). År 1735 begärde 
kommissarien S. Schutz fasta därpå (Db bl. 2).3 4 *) År 1762 beviljades sådan åt handlanden 
J. A. Lamberg (Db bl. 58). Jfr f. övr. under nr 2. l L i hemmanet såldes 1772 på auktion 
(Ggske Nyh. 161); I Husf.-l 1773-81 bo på V. bl. a. superkargör B. Cöhler och bagaren Abr. 
Smitt, vilken 1783 (Jb) ägde n/24> medan 6/12 var utbrulc under nr 2.

N r  2 Ö s t e r g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
Det var enl. jb säkerl. på Ö. som den Esbjörn bodde som blev bestulen 1592 på sätt 

som omförmäles NLT 269.“) —  Ang. % i Ö. och dess ä. öden se nr 1; den där nämnde Lied
berg förvärvade ytterligare i hemmanet genom köp från en inspektor Elgfooth och en viss 
Anders Olssons omyndiga barn (Db 1711, bl. 1). År 1735 (Db bl. 2) hade kommissarien 
Schutz av L:s sterbhus köpt hela denna hälft i hemmanet: den ägdes senare av handlanden 
Thomas Andersson (1758 Jb) och sedan av J. A. Lamberg; jfr under nr 1. Däremot är det

4) År 1857 Örgr. nr 108 upptagas båda hemmanen som 1 27/32 mtl tillsammans.
J) Det är dock att märka, att icke heller de nedan nämnde Schutz och Lamberg finnas nämn

da i jb (undersökta äro Jb 1742, 1748, 1764).
3) Denna 6:del hörde tydl. till den 3:del som Jb 1748 säges vara utbruk under nr 2.
4) Hos Stm 1,19, som har hämtat denna notis ur handskriften, ha en del misstag begåtts;

tjuven var icke från Nylödöse, och det talas varken om »ullenskor » el. »kopparspännen », utan
om ylleskjortor och »kåpspännen».
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ovisst om det var samma hälft som 1777 (Db bl. 34) ägdes av herr Christian Beckman.1) 
Senare ägdes hela hemmanet, jämte 5/12 i nr 1, av rådman P. Coopman (1782 Db bl. 227, 
1783 Jb), och efter honom, åtm. sedan 1788 (Db bl. 68, 228) av sonen, superkargören, seder
mera direktören Hans C.; jfr Fröding Don. 2,58.

N r  3 sk.-ängen, i ä. tid altern. betecknad som utjord. Den var ky. åtm. 
t. o. m. 1621 (Jb), därefter kr.; sk. åtm. 1715 (Db bl. 1)

Om ängens försäljning till Lunden 1717 se där. I Jb 1710 är den upptagen till en ränta 
av 3 mk smör, vilket dock alls icke bevisar att dess läge var känt; den är ej omnämnd i 
etorskifteshandlingarna från 1770-t.

H e m m a n s d e l a r :
Av de delar, vari de båda hemmanen redan tidigt voro kluvna (jfr ovan), synes 

blott en i Västergården ha haft eget, fast namn (Östergården har ju sedan 1780-t. 
varit samlad på en hand): S k å r s  k u l l e  sksp Jciih (uttalet delvis ungt); nu 
ej bebygg.-n. Slcå(h)rs Kulle 1797 Örgr. nr 52, Skårskulle 1840 Husf.-l. I Husf.-l 
1840-44 upptages Sk. k. som %  mtl; intill 1797 åsyftade namnet en samfälld betes
mark som nämnda år delades mellan Kallebäck Mellangärden och Skårhemmanen.

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v s ö n d r i n g a r :
A l m e d a l  almvdql. 1840-44 Husf.-l, Almadahl 1847 Stm 1,113. Namnet 

efter fabr. Buchholtz’ dotter Alma, född 1840, död redan 1841 (meddel. av Dr C. 
Setterwall). Var först blekeri och färgeri, med 1841 som första deklarationsår 
(Bodman Gbgs ä. industri 60); se i övrigt t. ex. Stm anf. st., GLex 1,30, Ant. Bih. 
139. —  G a m l a  t r y c k e t .  1822-24 Husf.-l. Efter ett kattunin/c&en. Nam
net lever kvar i Trycksgatan och Trycksliden. På 1820-t. tillhörde huset staden och 
nyttjades som »Curhus». —  H y t t a n .  1825-27 Husf.-l. Namnet synes leva 
kvar i Hytteliden hytdlia, som emellertid säges ha namn efter en viss Hiitten (el. 
dyl.). Det är i varje fall ej omöjligt att Hyttan blott genom folketymologisk 
anknytning innehåller ordet hytta. Åbons namn på 1820-t. ger ingen ledning. —  
-f K a l v e m  o s s e  n. Namnet har samma förled som Kalvekärr (s. 63). Platsen 
uppläts till torp 1772 (Db, bl. 193). I handlingarna till Örgr. nr 85 (1843-55) sä
ges att torpet utan tillstånd var upptaget av kallebäcksbor; det avstods därför 
då till Skår. —  K l e v e n .  Klefven 1822-24 Husf.-l. Se Bd 1,157. —  -f L e d e t ;  
förr torp för stadssoldat. 1766 Ml, 1822-24 Husf.-l. Namnet efter ett tidigare led 
(en grind) vid körvägen. I dagligt tal kallat K n e k t e t o r p e t  knéktdtsrpdt el. 
T o r p e t  térpvt, el. efter åbon. Stugan är ny, men den gamla ladugården står 
kvar. —  M a r g r e t e l u n d ,  se under Bö s. 60. N e j l i k o r n a  néhkdiia, ni- 
hkdra; bebyggd ängsmark, ett av husen kvar men flyttat. Nelicke 1546 Jb (upp
taget som ky.-äng), Nelckerne 1711 Db bl. 96, Nällikorna 1750 Db bl. 127, 1773-81 
Husf.-l, Neglickorna 1766 Db bl. 5, Nellickerna 1766 Ml (först här bebygg.-n.), Nel- 
likorna 1840-44 Husf.-l (här upptaget på Gårda), Nejlikorna t. ex. Stm 1,30, 112. 
Formen med Nej- o. d. beror på folketymologisk påverkan från växtn. nejlika. 
Ursprunget är antingen Ny-lyckorna (-lycka) el. Nedlyckorna (-lycka), snarast det

J) Han upptages i varje fall ej som boende på Ö. 1773-81 Husf.-l, och Jb 1778 specifiee- 
rar ej hemmansdelarna.
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senare, med bet:n ’de lågt liggande »lyckorna»’ (jfr Upplyekorna Bd 1,287); -lycka 
har blivit lika i mindre betonad stavelse (och så har eventuellt f. ledens vokal assi
milerats med den senares). Marken undergick storskifte 1766 (Db bl. 5). Se f. övr. 
Stm 1 , 1 1 2 , 2,138. —  S k å r s  h ö g a r  s. hoga. Stm 2,24,27. Siv Kallebäcks 
högar s. 67.

Sävenäs scbvdnas 1/ 1 fr.; nu även namn på stadsdel. —- | Säf(f)wenääs 
1681-1715, Säfvenäs 1777-1881 || Säffwenäs 1600 TI, Seffue- o. d. 1625 Avk.-1-1752 
Rhyzelius Episcoposcopia 2,66. c/» Betyder ’näset vid »Säva», d. v. s. vid Säveån’ 
(jfr Bd 1,300). Något tydligt näs framträder dock icke ens 1696 Stadsing nr 2.

Prep. är i (1604 NLT 501-Stm 1,52), även (kanske särsk. med tanke på att S. 
var säteri) på (1728 Db bl. 18-Stm 1,54).

Har varit 1/1 mtl av ålder och —  tydl. innan det uppträder i jb (se ovan) —  säteri; 
som sådant namnes det redan 1625 (Uppb.-bok) och åtm. ännu 1800 (Gbg nr 1). Det upp
tages emellertid som kr. i jb åtm. 1685-1719. —  Tillägg och rättelser till Ant. Bili. 94, Stm 
1,51, 91, 144: Den 1632 (Db) nämnde Börgie i S. var säkerl. en bonde. Knut Roos till Krok
stad (i By sn i Vrml.) synes vara identisk med den överstlöjtnant K. R. om vilken Anrep 
inga data liar att meddela; han innehade S. åtm. redan 1643 (Uppb.-bok). Vid det under 
K å  11 t o r p  (s. 71) nämnda bytet omkr. 1650 kom under S. även en 31 morgen stor äng 
(Rqt 62).1) År 1678 (Avk.-l) nämnes överste Lennart Ribbing (kommendant i Göteborg) som 
ägare. År 1697 (Db bl. 6) nödgades änkebiskopinnan Wallerius pantsätta S. till rådmannen 
Jac. Uthfall; redan s. å. inprotokollerades panten emellertid ss. tillhörig ägarinnans måg, pros
ten mag. Martinus Lithenius i Borås (Db bl. 30), men strax därpå var den i händerna på en 
viss Nils Persson (Db bl. 58). Dessa transaktioner synas ha varit omtvistliga; ty år 1700 (Db bl. 
53) låta både Uthfall och Lithenius’ änka lagbjuda säteriet för att utfå sin fordran. Ägare 
synes emellertid ingendera ha blivit. År 1712 (Db bl. 30) hade biskopinnans måg, biskop 
Poppelman, »mottagit» S.1 2) Av Jb 1719 ses att det blott var en ringa del av S. som denne 
innehade under säterifrihet, men att han uppbar räntan även av det övriga. Det pris som 
sedan herrarna Campbell betalade de Poppelmanska arvingarna för S. var 7.033 dr smt. Det 
var 1788 el. 1789 (ej 1780) som kapten A. S. Blix förvärvade säteriet (jfr Db 1788, bl. 228, 
1789, bl. 310).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r  (samtliga enl. 1840-44 Husf.-l):
A n n e b e r g  1822-24 Husf.-l. — G a t a n .  -—- I n t a g a n  1822-24 Husf.-l. 

Kallas även, ehuru icke lika officiellt, S m ö r s l o t t e t ,  förkortat S l o t t e t .  
Smörslåttet 1846 Örgr. nr 85 (genom detta skifte kom marken delvis under Torpa 
Mellangärden), Stm 2,106, 151, 154, Slottet GS, Stm 2,106, 154. I  ett annat akt
stycke (från 1851) i nämnda lantmäterihandling skrives Smörslätt 6 ggr och Smör
stället 1 gg. Säkerl. är Smörslätt den rätta formen (ej långt därifrån finns ett Orme- 
slätt). Namnet åsyftar från början en gräsrik liten slätt bland bergen, och det är 
av alldeles samma slag som många andra namn på Smör-, omnämnda Bd 1,268, 
272); särsk. märkas namn (el. appellativ) som Smörmosse, -håla, -äng, -hult, -tvet, 
åtm. de flesta åsyftande gott bete, som resulterar i gott smör. Genom felläs-

1) En karta över ängen är Stadsing. nr 12 fol 18 (1773); den gränsade till Säveån. Om en 
annan äng som likaledes berördes av nämnda byte, se H å l ä n g e n  under Naturn.

2) Biskopinnan P. dog ej 1738 (Stm 1,52), utan var död åtm. redan 1737 (Db bl. 46).

A
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ning vid utskrift av anteckningar har -slätt blivit -slätt, i best. form Smörslåttet 
(-slottet) —  vilken form kommit att stadgas — , förkortat Slottet. Till uppkomsten 
av detta namn kan dock ha bidragit att Slottet faktiskt skämtsamt nyttjas som 
namn på obetydliga stugor; ett ex. träffas inom Kyrkeby, Harestads sn, Inlands 
Södre hd, Boh. Den hos Stm 2,154 återgivna tydningen vilar på lös grund; 
namnet Slottslyckan är (om det nu är pålitligt) tydl. bildat e f t e r  Slottet; Slåtte- 
lyckan framstår redan efter Stms referat som en konstruerad namnform. •— S m e d s 
t o r p e t ,  se under Vidkärr. -— Ett »S e f w e n ä s T o r p »  upptages 1773-81 
Husf.-l, och ett » S ä f  w e l u n d »  1822-24 Husf.-l; det senare kan ha bildats i an
slutning till åtskilliga redan förefintliga namn på -lund, delvis tillskapade landeri- 
namn.

Torp By; nu även stadsdel. —  | Torpit(t), Torpett 1550-1777, Thörpitt 1573, 
Tårp(p)a 1576 1585, Torpa 1578, Törpa 1581, Torp 1811-1881 || Torpet(t) o. d. 
1604 Db-1790 Db bl. 222, Thorp o. d., Lilla Torp 1748 Db bl. 69. e/a Ordet torp 
anger den första bebyggelsen som i rel. sen tid utgången från en större bebyggelse.

Prep är på (1604 Db osv.; i 1694 Gbgs stads räk.).
Byn består sedan 1550 av de nuv. båda hemmanen. Dessa betecknas som Stora och 

Lilla Torpet 1665 Db bl. 15.1) —  Båda hemmanen lydde åtm. redan 1625 (Uppb.-bok) under 
Herman Wrangel på Lärjeliolm (jfr Stm 1,43). Det var sonen, Joh. M. Wrangel, som för lån 
måste pantsätta tvenne fr.-gårdar i Stora och Lilla T. hos presidenten Norfelt (Db 1665, bl. 
15); alltså övergingo hemmanen ej direkt till Krister Horns maka (Stm 1,44). De voro åtm. 
redan 1697 (Jb) i Hieronymus Gripenstedts ägo.

N r l L i l l a  T o r p  lelatsrp %  fr- Fr. av ålder, till en början helt mtl, förmed
lat till %  före 1719 (Jb).

Som säljare, då B. W. Carlberg 1748 köpte L. T., uppges i Db bl. 69 riksrådet Gabriel 
Seth och hans barn (jfr Stm 1,45). Se f. övr. Stm 1,44 f., 145.

Nr 2 S t o r a T o r p  storatérp %  fr- Fr. av ålder, till en början helt mtl, för
medlat till y2 före 1719 (Jb).

Se Stm 1,44 f f „  Cbl 274, Pz 70, Lbg 161.
T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v s ö n d r i n g a r  (alla på St. Torp):
B e n g t s t o r p e t  bcégtstérpdt. Bengts Torp 1815 S 28 fol 82. —  H ä s t 

il a g e n hcesthggdn. 1840-44 Husf.-l. —  t  L y c k a n  1840-44 Husf.-l. —  N ä s e t  
1822-24 Husf.-l. —  År 1815 S 28 fol 82 nämnas: F i s k a r e t o r p e t ;  vid St. 
Delsjön. Nämnes även 1843-54 Örgr. nr 85. —  M a r g r e t e t o r p e t .  —  P a s s  
u p p; SV om gårdstomten. Tydl. ett imperativiskt namn (jfr t. ex. Väck upp 
SIOD 3,74 samt Bd 1,52, 113, 119), vars exakta innebörd dock ej kan bestämmas.1 2) 
—  T r e v l i g h e t e n .  Trefligheten 1815. Fantasin, av en ovan s. 54 rikligt 
exemplifierad typ. —  V a k t t o r p e t ;  S om gården, vid vägen där inägorna 
slutade. Vakt Torpet 1822-24 Husf.-l (säges här vara =  Kolemaden, som sedan 
låg på Stommen, se s. 87). —  Y t t r e  T o r p .

1) Från 1666 anför Stm 1,44 formerna Stortorpet och Lilltorpet.
2) Knappast har väl namnet något att göra med »Jonn på Passet» 1643 Uppb.-bok.
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Torpa tsrpa By. ■— Torppse 1496 DN 16,361 [ Torpa 1550-1881. »■> Pl.- 
form av torp (se under T o r p  ovan) av i ortn. vanlig typ; jfr t. ex. Kärra s. 73. 

Prep. är i. Torpa krog.
Redan 1550 bestod byn av de senare fyra hemmanen jämte ängen (nr 5). År 1572 done

rades tre hemman i T. till Nya Lödöse, men donationen gick ej i verkställighet (Rqt 55; jfr 
Stm 1,17). Åtm. två (av nämnda?) hemman synas i ä. tid även ha burit namnet Videkärr 
(jfr s. 84); åtm. delvis åsyftas kanske dock blott att de brukades från V. Förhållandet mel
lan T. och V. i äldsta tid är emellertid något oklart. År 1625 lågo alla fyra hemmanen under 
Sävenäs säteri; åbortna voro »ladugårdsbönder» (Avk.-l). Ägoförhållandena under 1630- och 
1640-t. synas något oklara: Avk.-l 1630 uppger att tre av hemmanen lydde under Råda (i 
Askims hd), men enl. Jb f. Säv. 1638 och Uppb.-bok 1640 och 1643 lydde likaledes tre hem
man under Sävenäs. Det kan ses att blott två av hemmanen äro gemensamma för båda upp
gifterna, och att det sålunda är det återstående av de 1636 nämnda, som ännu 1648 befinnes 
lyda under Peder Jöransson på Råda.1) Detta senare kan bestämmas som nr 2 el. 4, sannol. 
det senare (se nedan). Frågan vinner någon belysning genom en annotation i Jb 1697: år 
1605 hade Persegården (nr 1) och Norgården (nr 2) donerats till kungl. rådet Jöran Ericsson 
Ulfsparre (j  1612); då denne var far till ovannämnde Peder II., har det sannol. varit nr 1, 2 
och 4 som tidtals lytt under Råda, och nr 1, 3 och 4 som 1638 tillhörde Sävenäs. —  Då 
1673 T. (utan vidare specifikation) säges sortera under »Sahl[ig]» Carl Pauli (AHA G 2), är 
det av följande skäl sammantagna högst sannolikt att därmed dock blott åsyftas nr 4: C. P. 
(assessor, f  1658) var måg till Peder Ulfsparre, blott nr 4 såldes 1683 av Johan P. på Råda 
(Stm 1,55), och s. å. 1673 (Avk.-l) nämnas tre åbor i T. —  i och för sig behöva dessa visserl. 
inte ha setat på var sitt helt hemman —  ss. lydande under Peder Ribbings på Sävenäs 
arvingar. År 1686 (Db bl. 12; jfr 1687, bl. 12) fick biskop D. Wallerius, Sävenäs’ inneha
vare, fasta på tre hemman (tydl. dessa samma: nr 1, 2 och 3), vilka han, tillika med en 
kvarn i Mölndals ström, köpt av assessorn i Svea hovrätt Bengt Sparre och dennes hustru 
Beata Ribbing. Nr 1 och 2 blevo 1691 reducerade, 1696 »ransakade» och förmedlade till % mtl 
samt anslagna till landstaten och häradsskrivaren på lön (anteckning i Jb 1697). Se vidare 
nedan. —  De nuv. hemmansnamnen träffas 1697 Jb. —  Storskifte på inägorna och på Köp
manängarna (jfr under nr 4 nedan) förrättades 1761. —  Framställningen här nedan innehåller 
tillägg till Stm 1,16 f., 54 ff., 143 f., 2,107, 155.

Nr 1 P e r s e g å r d e n  %  sk. Har även kallats Prästgården (t. ex. 1786 Db 
bl. 227); jfr nedan. Namnet skrives Perssgården 1697 Jb; senare är e inskjutet i 
uttalslättnadens tjänst (jfr t. ex. Björsegården i Ugglum Bd 1 ,1 18). Hemmanet 
var 1/1 fr. intill 1696 (Annot. i Jb 1697), därefter %  kr. till 1886, då det blev sk. i 
samband med att kyrkoherdebostället överflyttades till Lunden nr 2 (s. 75).

Var kyrkoherdeboställe åtm. redan 1719 (annot. i Jb)* 2); åtm. 1830 hade i mannaminne 
ingen präst bott där (Stm 2,15 6); sedermera bodde komministern, resp. vice pastorn, där 
intill A. M. Blidbergs död 1882 (Därs. 158). Enl. anteckning i Jb 1881 innehades P. sedan 
av kyrkoherden, intill det ovan nämnda bytet (jfr Stm 1,143). —  Sämjedelning på inägorna 
förrättades 1801.

Nr 2 N o r d g å r d e n  */4 sk. I ä. tid 1/1 fr., därefter %  kr., slutl. 1710 sk. 
(anteckning i Jb 1719).

Hade i äldsta tid gemensamma öden med nr 1 (se ovan under Byn). Enl. Jb 1719 var N. 
anslagen till häradsskrivaren på lön. Trol. var det detta 4:dels sk.-hemman som stadsbefall-

2) Enl. Anrep dog P. U. 1646. Uppgiften var alltså något föråldrad.
2) Stms uppgift (1,55) att det redan 1696 blivit upplåtet för ändamålet, finner intet stöd i 

jb vare sig 1697 el. 1707.
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ningsmannen O. Aurell fick fasta på 1729 (Db bl. 23). —  Laga skifte på alla ägorna förrätta
des 1855; därvid fördelades de s. k. Köpmansängarna (se under nr 4) på vissa hemmansdelar 
i N.

Nr 3 M e 11 a n g å r d e n 1/ 1 fr. Var fr. ännu 1550 (jfr nedan), därefter sk. 
åtm. 1560-t.-1600. Har även kallats Storegården (1695 Db bl. I).1)

I Jb 1550 står Biörn i Videkier för hemmanet. År 1695 (Db bl. 1), då reduktionskom- 
missionen hade befallt att hemmanet skulle skiljas från de år 1605 till Jöran Eriksson Ulf- 
sparre ss. fr. donerade hemmanen (jfr ovan), inlämnade »innehavaren»* 2) av detta »det gamla 
fr.-hemmanet» i T., Bengt Sparre, handlingar för att styrka att detta av misstag blivit reducerat 
i stället för »ett af dhe mindre» hemmanen. Rätten vågade ej döma i ärendet. År 1697 
(Jb) innehade biskopinnan Wallerius 6/ 8, medan 3/s stodo för »Sahlpgj» kungl. rådet Erik 
Gyllenstierna (jfr Stm 1,5 5 ) .  Därför måste det blott vara de förra 7  8» som biskopinnan W. 
s. å. (Db bl. 30) pantsatte till Uankokontoret i Göteborg för lån, och varpå mågen, professor 
Joh. Poppelman (f som biskop 1725) fick fasta 1700 (Db bl. 55); liksom det tvärtom måste 
vara de övriga s/s som 1704 (Db bl. 43) inprotokollerades i banken som lån åt överståthållaren 
greve Christ. Gyllenstierna. Den förra hemmansdelen innehades sedermera, åtm. 1768 (Db bl. 
56)-1771 (Db bl. 120), av assessor N. von Jacobsson, 1779 av A. H. Roman (Db bl. 198), 
och 1790 (Db bl. 539) av handelsm. L. Quidings änka; jfr nr 4. Säkert var det i detta hem
man som ägaren till Sävenäs kapten A. Blix hade en del 1798 (Db bl. 159); ty de förenämnda 
3/8 brukades vid denna tid under S. (Stm 1,144). —  Laga skifte på alla ägorna till 5/a mtl 
ägde rum 1875.

Nr 4 8 ö r g å r d e n 1/ 1 sk. åtm. intill 1600, därefter fr.
Låg 1550 till »Spittalitt»; jfr Stm 1,16. Enl. Gjb 1707 hade hemmanet indragits genom 

reduktionsbrev 1705. År 1733 hade de sju s. k. Köpmansängarna (varom se Naturn.) i T. by3), 
vilka tidigast voro kr., skattlagts (anteckning i Jb 1734); men däremot protesterade 1734 över- 
kommissarien Cederflycht ss. ägare av S. (Db bl. 32); han ansåg sig vara rätt ägare av äng
arna. Sk.-läggningen måtte ha upphäfts; ty 1797 omtalas ny skattläggning ha skett (anteck
ning i Jb 1825); år 1758 (Db bl. 165) kallas de »kronotegar». Vid det senare tillfället hade 
tvist om dem uppstått mellan Hospitalet och gästgivare Neustedt, förmodl. ägare till S. Hos
pitalet avstod för framtiden från nyttjanderätten, mot 1/3 av innevarande års gröda. Åren 
1785-86 (och kanske följande år) pågick en skriftväxling, för vidlyftig att här refereras, mel
lan Landskontoret och Kammarkollegium rör. ängarnas utarrendering till superkargören An
ders Boetius (Landskont. Registr. A lb  1785, s. 260, 349, 1786, s. 177, 844); denne var 
ägare till T. Nordgård (jfr vidare om ängarna där). -— Från 1760-t. till åtm. 1790 hade 
hemmanet samma ägare som de 6/ s av nr 3. —  Laga skifte på alla ägorna förrättades 1815.

Nr 5 sk.-ängen. I Jb 1550 kallas den »jord». Den har alltid varit sk. I  Db 
1736, bl. 48 (jfr nedan) och Jb 1777-1811 kallas den Tingvall, säkerl. ett minne om 
att där förr, före de lokala urkundernas tid, varit ¿mjjrsplats.4)

År 1633 upplyses i Syneprot. i Db; »Ängen j Tårpa hafuer Anders Amundson tagit til 
sig, om han gifuer der något före weet Nembden intz.» År 1694 (Gbgs stads räk.) säges 
ängen vara öde sedan urminnes tid; ödesmålet fortsatte åtm. till 1736 (Db bl. 48), då ängen

*) Namnet har icke då uppfattats som fast egennamn. Gården kallas i samma handling 
»den store gården», »be(mäl)te Stora eller bästa gård i Torpa».

2) Ä g a r e  var B. S. ej längre (jfr ovan under Byn). Skulle han fortfarande ha brukat 
hemmanet?

3) De torde även åsyftas med de oskattlagda ängar i T., som enl. Db 1712 bl. 104 innehas 
av vissa göteborgare, vilka ej ha några åtkomsthandlingar utan blott åberopa urminnes hävd.

4) Ängen är icke identisk med den tidtals ävenledes Torpa tillhöriga äng som kallats Hål
ängen (se Naturn.).

6
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likväl var upptagen till 5 öre smts ränta. Man »hade hört», att den skulle finnas på utmar
ken; inga märken av vare sig gärdsgård el. hus funnos, och jorden bestod av mossar, tuvor 
och stenig mark. Den förblev oinhägnad vid intagningen av Västra heden 1782 (Db bl. 285). 
Den är utmärkt på kartan i Stm 2.

H e m m a n s d e l a r :
Det är blott i Nordgården som hemmansdelar med särskilda namn funnits 

under senare tid (jfr Stm 1,143 f.). Där torde därför den gård ha legat, som på folk
mun kallades L i l l a  H e l v e t e t ,  efter åbornas mindre goda anseende i orten 
(se närmare Stm 2,166). Helvetet som nedsättande gårdnamn har gamla anor; jfr 
t. ex. I  heluiteno 1452 Sthms jb 217 (gårdn. i Sthm).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
B e r g e t .  Jfr Stm 2,106. —  E r i k s b e r g .  Ericksberg 1846-51 Örgr. nr 

85.1) —  S a n d h å l a n  1840-44 Husf.-l. —  T o r p a  K u l o r n a .  T. Kulera 
1773-81 Husf.-l. Helt säkert identiskt med K u l a n  på Nordgårdens ägor 1772 
Ml. Namnet åsyftar väl en rundaktig förhöjning; jfr t. ex Bräcketorp kula (kikka) 
under Bräcketorp i Spekeröds sn, Inlands Nordre hd, Boh. —  T o r p a  l e d .  1822- 
24 Husf.-l. Som naturn., bland »Landerier och Masthamnar», nämnes (enl. med
delande av lektor N. Wimarson) Torpa led redan tidigt i Gbgs stads räk. (Torpa 
Leed 1638-Torpa Leedh 1644-45). I Bidr. 1,102 har oriktigt tryckts »Torpa Heed». 
Ett område med namn Torpa hed tycks emellertid också ha funnits (det nämnes 
1771 Db bl. 122, 125). —  T o r p a  l u n d .  1822-24 Husf.-l. —  År 1782 (Db bl. 
283) nämnes B i s k o p s t o r p e t  på Nordgårdens ägor. Namnet måste väl vara 
givet efter biskop Wallerius (jfr ovan s. 80).

Underås undras 1/ 1 sk. jämte en åker. —  | Wnder åssenn o. d. 1565 (altern.)- 
1585, Vnderå(å)s(s) o. d. 1565 (altern.)-1621, Underås 1777-1881 || Vnnerås 1640 
Uppb.-bok. co Betyder ’ (platsen el. gården) under åsen’ . Åkern (nr 2) kallas i de 
äldsta jb ofta »En åker wnder Åssenn» (så 1585).

Prep. torde i senare tid åtm. företrädesvis vara på (så även 1619 Db), förr 
(åtm. i skrift) även i (1625 Avk.-l; jfr Stm 1,33).

I TI 1546 och Jb 1550 står ej hemmansnamnet, blott hemmanets innehavare, Jacob Små
länning. I de ä. jb, fr. o. m. 1565, upptages även Överås under U.

Nr 1, ' / i  sk. av ålder; jfr dock nedan.
Komplettering till Stm 1,17 f., 33 ff.* 2), 67, 103, 147, 2,63 f., 107: I Jb f. Säv. 1638 står 

U. jämte Överås som »förbytt under frälse», och som fr. nämnas hemmanen även 1643 
(Uppb.-bok). U. kallas sätesgård t. ex. 1636 Uppb.-bok, 1643 anf. st.3) —  Ang. tvist med 
Kallebäck om utmark 1674 se där. —  År 1681 reducerades både U. och Överås (Sandbergska

') Åtm. då icke på Vidkärr, där det dock upptages 1840 Husf.-l (jfr Stm 2,189). Möjl. b r u- 
k a d e s torpet under V.

2) De vackra anläggningarna på U., med trädgårdar »efter Hamburgare maner», skildras 
utförligt också hos Cbg 140 och Linné Wästgöta-Resa 143.

3) Lbg1 169 och Pz 15 uppge att U. anlagts 1638 av Jan de Bur. Skulle här inte föreligga 
en ren förväxling med Burgården, varmed U. en tid låg i sambruk? I andra uppl. av Lbg är 
notisen avlägsnad.
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saml. i KA, s. 17345). Sedan fick dåv. kyrkoherden J. Carlberg 1685 donationsbrev på hem
manen (Db bl. 3, Sandbergska saml. anf. st.). I Jb 1719 står U. som anslaget åt »Gouverne- 
mentz Secreteraren på löhn». Enl. 1 Åm 63, Berg Teat. 1,78, Fröding Don. 3,44 (jfr Fbg 
1, 288) tillhörde både U. och Överås grosshandl. H. J. Beckman (f  1815), men denne nänmes 
eget nog ej i ägareförteckningen Stm 1,147, och i bouppteekn. står han blott som ägare av 
Hedås. —  Om avslag på grosshandlare D. Lundströms anbud av U. åt staden 1886 se Pz 170.
—  Om kvarnen på U. se Stm 1,94, 98, 2,65. Den hade uppförts av biskop Carlberg, med 
dämme och »överfall», hade två par stenar och var skattlagd (Db 1754, bl. 25 f.). År 1754 
pågick tvist om kvarnen mellan U. och Örgryte stom (anf. st.). Utslag fälldes av Högsta 
domstolen 1760 (RATop. Säv. hd). — Storskifte på inägorna förrättades 1761, kartläggning 
och beskrivning samt ägobyte med Gårda och Bö 1814, laga skifte på alla ägorna 1865; allt 
gällande både U. och Överås.

Nr 2 åkern. Var ky. åtm. t. o. m. 1621 (Jb), därefter kr. åtm. till 1725, 
slutl. sk.

År 1625 Avk.-l antecknades att åkern »finnes intet». Men 1707 synes man veta bättre 
besked, eftersom kallebäcksbönder då sägas i 30 år ha kört sand från »en kronoäng» vid U. 
till stadens tegelbruk (Db bl. 7), liksom väl även fastas beviljande på åkern åt fru Thornton 
1717 (se under Lunden) torde visa att läget då var känt.

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v s ö n d r i n g a r  på U. och Överås1):
A n n e  b e r g .  1822-24 Husf.-l. —  B 1 e k e t, se under Gårda. •— L a r s -  

t o r p e t ;  även kallat U n d e r  å s ’ t å  (om tå se Bd I, 78, 86, 150). Lars Torpet 
1814 Gbg nr 56, Underas tå el. Larstorpet 1822-24 Husf.-l. -— N i l s t o r p e t .  
Nils Torpet 1814 Gbg nr 56, Nilstorpet 1840-44 Husf.-l.* 2 *) —  S v e n s t o r p  (et). 
Svenstorp 1758 Db bl. 164-1855 Lgn, -torpet 1811 Hbgr, Stm 1,64. Om den 
åsyftade Sven se sist anf. st. (där tidsbestämningen dock ej kan vara fullt exakt). 
Se i övrigt samma arb. 2,83, 109. —  - f V i l h e l m s b e r g ;  tidigare kallat Ö v e r 
å s l u n d .  Öfveråslund 1822-24 Husf.-l, Wilhelmsberg el. öfveråslund 1828-30 
Husf.-l. Den ifrågavarande Vilhelm har ej kunnat påvisas. Se i övrigt närmare 
Lbg1 172, Fröding Don. 3,62, Stm 2,78 ff. -—- Ö v e r å s l u n d ,  se Vilhelmsberg.
—  Hit torde ytterligare ur ä. handlingar höra: » R a n ä n g s  T o r p e t »  1814 
Gbg nr 56, som kanske är =  R a n t o r p ( e t )  1769 Db bl. 142-1773-81 Husf.-l. 
Ovissare är på vilket hemman torpen R a n d a l ( e n )  (Ra(h)ndal 1772 Ml, 1796 
Db bl. 485, Randalen 1773-81 Husf.-l, 1782 Db bl. 170) och R a n h ö g e n  (1773- 
80 Husf.-l, 1780 Db bl. 142) lågo; det senare synes ej ha varit bebott efter 1780. 
F. leden i dessa namn är densamma som i Ranängen (under Naturn.) d. v. s. västsv. 
ran(n) ran el. ran =  rspr. rand, här använt om bergrand el. -kant.

Vidkärr vitter  5/8 sk. —  I Videkier 1550 1566, Wideker 1567 (om namnets 
innebörd i dessa ä. jb  se nedan), Wijkier(r) o. d. 1685-1725, Wikärr 1777-1881 || 
Widekärr o. d. 1572 Rqt 55, 1644 Ml, Wi(j)kär(r) o. d. 1580 Tl-1815 Wermings 
karta hos Grbg, Widkärr o. d. 1695 Db bl. 3-1855 Lgn, Hvitkärr, Witkjerr 1799

*) Särsk. för ä. tid är det näml. svårt att avgöra till vilketdera hemmanet ett torp el. dyl.
hör.

2) Ett annat Nilstorpet, ej anträffat i ä. handlingar, omtalas Stm 2,24. Det tycks ha legat
på Kallebäck.
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Db bl. 127. co Betyder ’kärret där det växer vide’ . Uttal med -t- i samma namn 
har anförts även Bd I, 270; det kan ha betingats dels av att ett dh (d. v. s. d) 
funnits före j», dels av att $ i målet ej brukade förekomma efter vokal (i sam
mansättningar) annat än med s. k. i-förslag.

Prep. är väl nu uteslutande •på (1799 Db bl. 127, Stm 2,164,165, 170), förr 
åtm. i handlingar i (1694 Kon.-TI, 1698 Berg Sami. 1,158). Vidkärrs gård.

Hemmanet upptogs först 16851) i Kronans jb (namnet namnes dock i några tidigare jb av 
annan anledning). Detta torde sammanhänga dels därmed, att namnet V. tidigare tyckes ha 
tillkommit vissa av Torpa-hemmanen (s. 80), dels därmed, att den ytterligare gård som där
med åsyftades, säkerl. =  nuv. V., i äldsta tid tillhörde hospitalet i Nya Lödöse (därefter det 
i Göteborg); så åtm. redan 1567 (Jb), då hemmanet också upptages som x/ t fr.; jfr i övrigt 
Cbg 9,123, Rqt 55, 56. Hospitalshemman kallas V. åtm. ännu 1790 (Db bl. 539). Det var 
vid slutet av 1600-t. % kr.; till sk. köptes det 1772 (Stm 1,57); enl. den i samband därmed 
1764 upprättade beskrivningen (jfr nedan) hade V. man- och laduhus för 2 »bolekar» (ung. 
’ hushåll’ ), vilka hade halva gården var; någon skog fanns inte, utan bränsle måste fraktas från 
Vättle hd, och brödsäd måste köpas (Db bl. 150). —  Kapten Halvard Frisk, som enl. Berg 
Ant. var styvfar till Abr. Qviding, var ägare åtm. 1799 (Db bl. 127). Se i övrigt Stm 1,67, 
1 44, 2,164 f. Nu âges V. av Säveåns A.-B. ■— En kvarn i Kärra bäck omtalas 1685 Jb; 
husbehovskvarnen 1825 Jb låg väl på samma ställe. Den förra var kanske en föregångare 
till den Kärralund tillhöriga kvarnen (se där). —  Storskifte på inägorna förrättades 1761, 
kartläggning och beskrivning på åker och äng 1764, laga skifte på alla ägorna 1875.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
■f D a l a r n a  (Dala). Dalarne 1843-54 Örgr. nr 85 (här ingen bebyggelse ut

märkt). Stm 2,165. —  4  G ö m m e t. Stm 2,165. Gömme betyder egentl. ’göm
ställe’ . Jfr s. 12. —■ 4  K r i s t i a n i a .  Uppkallelsenamn. —  M a l a g a .  1822- 
24 Husf.-l. Uppkallelsenamn. —  4 R o s e n d a l ;  enl. Örgr. nr 85 (1843-54) delvis 
tillfallet Kålltorp. Rosendahl 1840-44 Husf.-l. Ett vanligt ortn. av hög ålder (ett 
östg. Rosindal redan 1332 SD 4,297), vars f. led Rosen- visar tysk form. —  S m e d s 
t o r p e t .  1840-44 Husf.-l (här upptaget på Sävenäs). — T o m t e r n a .  1840- 
44 Husf.-l.

Ä n g g å rd e n  ågg&l, -gén (stora och Uh), nu namn dels på de båda bo
ställen som motsvara gårdarna på de ä. hemmansdelarna (se nedan), vilka till
sammans utgjorde %  sk-> dels på stadsdel. —■ | Engegårdenn 1651, Änge- 1679- 
1777, Änggården 1811-1881 [| Engegården 1623 Db-1796 Db bl. 5, Änge- 1650 Ml- 
1754 Db bl. 3, Ängården 1683 Kon.-TI. oo ’ Gården med el. vid ängen el. ängarna’ ; 
jfr Ängegårdzängli 1667 Db bl. 4.

Prep. är åtm. numera på (i 1623 Db, 1638 Jb f. Säv.). Ängegårdzängh 1667 
Db bl. 4.

Hemmanet var kr. åtm. ännu 1719 (Jb). År 1619 hade en »ängvaktare» det fritt, där
för att han utan annan lön hade uppsikt över Sundshagen ( =  Slottsskogen; Stm 1,20). År 
1625 Uppb.-bok omtalas »Arfue (d. v. s. Arvid) skogvaktare» (resp. A. »skytte» 1638 Jb f. 
Säv.), och hemmanet kallas »Skogewachtare Hemman» 1655 Bidr. 7,417 (1680 Jb; »Cronones 
Skougewachtare fritt på sin tienst»), senare, ehuru kanske ej officiellt, även »hejderidarebo- *)

*) I Jb 1697 är antecknat att namnet införts i jb först 1686.
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ställe» (Rqt 79), som hänfördes till jägeristaten (1694 Kon.-TI). År 1754 fick kronolänsman- 
nen och hejderidaren Lars Grönbom fasta på hälften i hemmanet, vilken han köpt på offent
lig auktion (Db bl. 3); han hade bott där åtm. sedan 1747, då han fick häradsrättens intyg 
på de många förbättringar han verkställt på hemmanet, vilka synas ha varit högst betydande 
¡redogörelse därför i Db bl. 19). G. bodde på Ä. ännu 1777 (Husf.-l), men var död 1778. 
År 1783 (Db bl. 257) fick Ä. rätt att av häradsallmänningen intaga marken Hyltedal och 
området vidare Ö ut om(?) Galterås ned åt Änggårdstorpen. År 1796 (Db bl. .5) ägdes 
29/ s0 av Ä. av advokatfiskalen H. Fr. Frick och 1/ 30 av herr Isak Grönbom (son till Lars Gr., 
enl. dennes bouppteckn.), vilket väl måste betyda resp. a9/ 60 och 1/B0 mtl; 1802 innehade 
Frick 13/ 30 och en handelsman Wennerholm * 2/ a0 mtl (Stm 1,154). Det förra var Stora, det se
nare Lilla Å . Det senare namnet är tidigast anträffat 1788-89 Husf.-l, där det alterna
tivt kallas Nybygget, och 1790-91 Därs. 1822-24 Husf.-l kallas L. Ä. alternativt Syringen 
el. Kullen. Det förra namnet betecknade annars ett värdshus längre i N (se s. 48).1) -— 
Staden beslöt 1892 att in k öpa ’ / lä i Ä. (Pz 189, Stm 1,154); år 1904 verkställdes införliv- 
ningen av 29/60 (alltså kom då ytterl. 1/00 i stadens ägo). St. Ä:s nuv. manbyggnad upp
fördes 1811-12 (Lbg 208). Beslut om avsättning av ett område av St. och L. Ä. till bota
nisk trädgård och naturpark fattades 1915 (Stadsfullm. handl. prot. nr 9), och trädgården 
öppnades 1919; manbyggnaden är nu i restaurerat skick bostad för trädgårdens prefekt. Se 
för övrigt Stm anf. st., Fbg 1,550 f., »Clypeus» i Gbgs Dagbl. 14 aug. 1920.

H e m m a n s d e l a r  se ovan.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
■ f B r u n n  s l y c k a n ;  det gamla huset för längesedan rivet, nu en villa på plat

sen. —  K ä l l e b e r g ( e t )  pcehbcerpt Kiälleberg 1772 Ml, Källeberget 1773-81 
Husf.-l. Samma ställe åsyftas väl med (den dock åtm. ej vanliga) namnformen 
K ä l l t o r p e t  pceltsrjnt. En god källa finns där. —  Ä n g g å r d s t o r p e t  
Fbg 1,549.2) —  I Husf.-l 1787 nämnes G r  i m å s  »wid Änggarden» (!); där bodde 
en änka med två döttrar. Om stället bar legat invid gränsen till Askims hd —■ 
namnet bar ej kunnat återfinnas bland detta härads naturn. —  har man skäl att i 
f. leden se den stam grim- som Sahlgren NoB 1916, s. 170 ff. påvisat just i namnet 
Orimås(en), med bet. ’i träd inhugget gränsmärke’ ; denna bet. har t. ex. fsv. grima, 
f. I  vilken utsträckning denna tolkning passar även för övriga sv. Grimås, av vilka 
två ligga i Boh., är t. v. osäkert.

Örgryte orgrytd, mindre typiskt västsv. sr-. Nyttjas dels som namn på för
samlingen (socknen) och kyrkan, dels i förb. Örgryte stom 12/ 16 sk. (jfr nedan) jämte 
en åker. —- Orgrydhee soghen 1485 SRP (otryckt), 0rgrythe sokn 1498 Därs. (jfr 
Styffe Un.3 144), Örgryta kyrkes (gen.), y örgryta 1540 Skjb 140 | Örgryte 1546- 
1881, Örgryt(t)a o. d. 1550 1585, -gryötta 1565 (altern.), Öregryte 1578 1581, -gryta 
1651 (sockennamnet) || Ecclsé Örgryta 1583 VFT III. 3-4, Invent. s. 34-Örgryta 
Stornbn 1648 Uppb.-bok, Örgrythe sokn 1584 VFT II. 3-4 ,98, Öre- 1699 Db bl. 
52, 54, 1728 Db bl. 35, til Örgryta 1767 Spionen 301. Jfr ävens. 86 not I . wj F. le
den är det ör (fvnord. aurr, m., el. eyrr, f.) ’ (fuktig) sand, sand- el. grusmark’ , som

*) Det är väl detta senare som åsyftas med det t o r p  Syringen som nämnes i samma hand
ling.

2) År 1782 (Db bl. 303) omtalas Ångegårdstorpen.
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ingår t. ex. i Örebro, Öresund, Skanör (se vidare Hellquist Et. ordb.); s. leden är ett 
*gryte, n., avi., särsk. med kollektiv bet., till fsv. gryt (fvnord. grjöt), n. ’sten’ . Hela 
namnets bet. blir alltså ’den sandiga el. vid sand belägna stenmarken’ . Det synes 
vara marken invid Kyrkbackens nedre lopp som är åsyftad; där låg ju ock stomhem- 
manet med kyrkan. Formen -gryta är åtm. delvis en gammal gen. pl. —  möjl. icke, 
el. icke blott, direkt av ortnamnet, utan av en beteckning för innebyggarna (jfr not
2) — , nyttjad före orden socken, kyrka, stom o. d.; i vissa 1500-talsskrivningar 
kan a-formen ock bero på missriktad strävan att försvenska den förment da. for
men på -e.

Prep. är i då församlingen o. d. avses; däremot på Stommen. Örgryte kyrka1). 
Invånarna i församlingen kallas Örgrytebor, resp. (förr) -bönder (1676 Db bl. 6, 
Stm 1,78), åborna på hemmanet Stomboo (best. form) 1702 Db bl. 21.* 2)

Ö. består i de ä. jb, från 1550, av hemmanet (nr 1 och 2 i Jb 1881) jämte åkern (nr 3). 
I  Jb 1546 nämnas två åkrar.

Nr 1 och 2 Ü. s t o m  9/ ie +  3/ 16 sk. Var 1/1 ky. åtm. t. o. m. 1621, därefter 
1/ 1 kr., förmedlat till 3/4 före 1719, köpt till sk. före 1777 (värdering för köpet begär
des av åborna 1728, Db bl. 26). Uppdelningen av de 3/4 i två jb:snummer skedde 
1878 (jfr nedan). I  ä. tid kallades hemmanet blott »Stompnen» (St. i Ö. o. d.). 
Fr. o. m. 1819 kallades gården F J a k o b s d a l  (Stm 1,32), efter dåv. ägaren, 
apotekare Hans Jacob Cavallin (jfr Stm 1,148).

Den »Herr Gunnar» i Nya Lödöse som åtm. 1576-86 hade St. fritt (Stm 1,20), var tvi- 
velsutan prästen i nämnda stad, om vilken se NLT Reg. År 1625 (Uppb.-bok) uppges det
samma om M[ag.] Sylvester Phrygius (superintendent sedan 1620, f  1628), och 1636 (Uppb.- 
bok) och 1638 (Jb f. Säv.) om Mag., sedan superintendenten Andreas Pryss, som hade 
Gustav Adolfs brev därpå; efter honom åtnjöt superintendenten Ericus Brunius samma för
mån (Specialräk. 1648). År 1697 (Jb) har kyrkoherden i Göteborg Johan Florander hem
manet »till delningsstom »3), och 1719 (Jb) uppges detsamma om kyrkoherden vid Göteborgs 
hospital. —  År 1776 (Db bl. 108) fick St. av samfällda utmarken intaga Enerbacken. — Varm
badhus inrättades på St. (Jakobsdal) 1825 (Fbg 1,687; jfr Lbg 154). —  Det var i samband med 
O. Ekmans köp 1878 som J. uppdelades på två jb:snummer. Om hemmanets senare historia 
i övrigt se Stm 1,20, 32 f., 148 f., 2,41, 86. Nu är där Betaniastiftelsens sjukhem. Området 
är styckat till villatomter, är försett med stadsplan och har redan livlig bebyggelse.

Nr 3 åkern. Synes med avs. på jordenatur ha haft samma öden som nr 1 
(och 2).

År 1625 »vet ingen var den är belägen» (Uppb.-bok). Omförvärv av åkern 1717 se dock 
under L u n d e n  s. 75. (Om detta står dock ännu i Jb 1719 intet; där är åkern anteck
nad för en ränta av 2 mkr smör.)

b I. y. och mer tillfälliga förb. borde väl formen Örgrytes vara brukbar. Stm synes dock 
även i sådana alltid nyttja oböjd form (t. ex. Örgryte fjällvärld 2,35).

2) Ett utomordentligt tidigt ex. på invånarnamnet ha vi, om den ganska allmänt antagna 
åsikten är riktig, att den gotiske historieskrivaren Jordanes (500-t.) med det namn som ihdskr. 
(med lindrig textändring) lästs som euagreotingi, skulle åsyfta örgryteborna. Formen vore då 
en förvanskning av ett *auragreotingi. Se NoB 1917, s. 128 ff.

3) Detta ord finnes ej i SAOB, fastän det väl är en administrativ term.
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T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
-f A n n e l i  o l m.  Annse Holm 1773-81 Husf.-l. Stället beboddes då a v e n  

rustmästare Westerholm, vars hustru hette Annika. Jfr Stm 2,88. —  B e r g e t .  
Stm 1,113. —  K o l ( e ) m a d e n  Idtlmåa (delvis ungt uttal). Kuhlemaen 1775 Db 
bl. 274 (platsen intogs då av St. Torp), Kål- 1793 Db bl. 199, Kol- 1846-51 Örgr. nr 
85, Stm 2 Kartan. Väl ett minne av äldre Mbränning (jfr Bd 1,27, 165, 188). —  
t  M a g n e r e d; nu även spårvagnshållplats. Magneröd 1822-24. Husf.-l. Ett av
siktligt tillskapat namn, i anslutning till de många namnen på -röd, -red ( ’röjning’). 
F. leden är dock utan tvivel en ägares förnamn (Magne?); dock icke handl. Bolins, 
som bodde där på 1820-t. —  R  a n g e 1 (s) t o r p. 1794 Db bl. 42; här upplyses, att 
stället beboddes av en f. d. torpare på Margretelund (s. 60) och hans hustru Ran- 
gela. Om formen Rangels- är pålitlig, kan den dock icke vara fullt folklig. Namnet 
är återupplivat i Rangeltorpsgatan. —  V e t t e r h o l m .  Wetterholm 1773-81 
Husf.-1-1840-44 Husf.-l, Vettersholm 1843 Örgr. nr 70, Stm 1,113, 131 f., 2,87. Ef
ter en färgare E. Wetterström. Formen med -s har blott y. hemul. Efter en senare 
innehavare (se Stm 1,132) har stället kallats K l e s p e s  klåspds. Jfr vidare Stm 
anf. st.

överås timrås 1j1 s k . —  | Öffrås 1600, Öffuerås o. d. 1605-1725, Öfverås 
1777-1881.x) co Namnet säkerl. bildat som motsats till Underås.

Prep. är på.
I  Jb 1550 synes hemmanet räknas till Bö, liksom sedan, till omkr. 1600, till Underås.

I  jb  uppträder det redan från början som 1/ l sk. Enligt Stm 1,18 namnes Ö. redan 1586 
och hade då samme ägare som Underås. Detsamma gällde åtm. ännu ett stycke in på 1700-t. 
Med avs. på en tid av fr.-frihet se likaledes under Underås. Även Ö. kallas därför sätes
gård i samma källor. -— Efter att på 1720-t. ha innehafts av vardera av bröderna Carlberg 
(Stm 1,34), förenades Ö. och Underås 1730 åter under samme ägare; nämnda år köptes Ö. 
av handelsmannen E. Nissen, som 1729 köpt U. (Db 1754 bl. 25 f.). Sedan hade gårdarna 
gemensamma öden ända till 1869, och Ö. synes ha brukats under U. Modernare anläggningar 
på Ö. gjordes av kommerserådet James Diekson, vars son, James J:son D., 1861 bl. a. upp
förde den nuv. byggnaden (Lbg 153). År 1869 uppdelades Ö. på tre lotter, av vilka den 
största intill 1902 innehades av den sist nämnde Diekson. Se i övrigt Carlén Gbg 151 f f ., 
Lbg Gbgare 2,126, Stm 1,33 ff., 65, 86, 147, 2,50, 91 ff., Lbg 153. Nu är huvudbyggnaden 
upplåten till metodistkyrkans teologiska skola. —  Om skiften o. d. se U n d e r å s .

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c h  a v  s ö n d r i n g a r ,  se under Underås.

P å  g a m m a l  a l l m ä n n i n g  b e l ä g e n  b e b y g g e l s e :
-f Gubbero. Gubbero(e)n 1761 GbgskaMag. 336-1773-81 Husf.-l, Gubbero 1772 Ml. 

co Ett tidigt ex. på en typ av fantasinamn som sedan blivit synnerl. produk
tiv i namn på villor o. d. (Annero osv.). Jfr det ungefär lika tidigt påvisade 
Oummero s. 57.

Enl. Lbg Gbgare 2,173 byggdes G. på 1750-t. So förutom framställningen där 1 Å m , 
62, Stm 1,57 f., 2,107. *)

*) Namnet synes utanför jb förekomma redan 1586, se nedan.
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I t i d i g a r e  j b  u p p t a g e t ,  n u  f ö r s v u n n e t  h e m m a n :
Fågelås kr. —  | Fuglå(å)s 1609-1621, Fogelås 1619. oo Med fågel åsyf

tas kanske skogsfågel, särsk. orre och tjäder.
Om läget kan intet upplysas, for så vitt det ej skulle vara fråga om samma ås som 

sedan hette * Fågelberget (»Fuleberget»); se Naturn. Denna låg i gränsen mellan Örgryte och 
Fässbergs socknar, strax SV om St. Änggården.

I c k e  s ä k e r t  l o k a l i s e r b a r a  t o r p  i ä. h a n d l i n g a r :
F r i g g e t o r p .  1773-81 Husf.-l. cn Det är anledning att tro, att stället varit 

beläget österut mot gränsen till Partilie. I så fall blir det rimligt, att ett samband 
finnes med det i Bd 1,307, 339 diskuterade namnet *Friggäs kulle. Ty denna kulle 
ligger längst i V i Partille, V  om Ugglums Hult helt nära gränsen mot Örgryte. Det 
ifrågasättes på anf. st., att namnet, som ger sken av att vara. ett mytologiskt namn, 
skulle ha en lärd konstruktion att tacka för sin tillkomst. Nu erbjuder sig en annan 
lösning. Friggetorp innehåller tydl. det gamla vgt. mansn. Frigge, Fregge1) (nämnt 
t. ex. hos Hof Dial. vestrog. 121). Friggas kan då vara gen. pl. av ett förkortat åbo- 
namn, då Friggas kulle vore att fatta som ’Friggetorpsbornas kulle’* 2), eller det 
kan direkt sluta sig till Frigge och betyda ’Frigges (ev. Fr:s och hans folks) kulle’ . 
Lidén tänker sig som ytterligare alternativ, att Friggas kan vara en lärd kon
struktion, uppkommen så, att från Frigges slöts till en nom. *Frigga (jfr Tilda, 
vgt. gen. Tildes), som så fick en riksspråklig genitiv. —  L i d e n  (Liderna?). Lia 
1782 Husf.-l (blott i förteckningen på »tjänstehjon och annat löst folk»). For
men är dialektal best. sg. el. möjl. pl. (jfr Bd 1,27 not 1) av västsv. lid, f. — M å n s- 
t o r p. 1773-81 Husf.-l. Åbon hette då ej Måns.

*) Sannol. en kortform till Fridhgér, vilken då från början intet har med Fredrik att göra, 
ss. Lundgren-Brate förmodat.

2) Man märke, att åbon på ett Klintelorpet Bd 1,80 kallats Klinten IcHntdn, och åborna på 
Bråtegården i Ugglum ha sannol. hetat Bråta brsta el. dyl. (Bd 1,120).



Lundby socken.
Ardal atfak, Lujal', stundom ådaV1) 1/1 fr. —  Arendal(l) 1529 Gr. I:s reg. 6,302, 

Ardall 1550 DN 15,709 | Aradall 1550, Arn(n)dal(l) 1565-1600, Arne- 1576-1605, 
Ardall 1590-1634, A(h)re- 1621-1825, Ahrdal 1648 1881, A(h)ren- 1685-1777 || Are- 
dal(l) 1576 1600 TI, 1604 Db, 1643 Gbgs K R  prot., Aren- 1619 Tl-1923 Wistedt 
o. Odelsiö Kartor öv. Gbg, An- 1638 Ml (säkerl. denna ort), A(h)r- 1640 Ml-1735 
Db bl. 129, Arn- 1637 Ml, 1673 AHA G 2, 1773 Db bl. 725, Ardahla 1711 Db 
bl. 107, 1713 Db bl. 154, Arndalen 1747 Db bl. 96. oo Ortn:n Ardala, Arendalfa) 
finnas flerstädes i v. och s. Sverige. Även åtskilliga no. Arendal (bl. a. stadsnam
net), Aandal o. d. böra uppmärksammas. Grundformen i flera av de senare är 
Arna(r)dalr; Arendal i Tanum i Boh. skrives Arnadal(l) 1391 RB 385, Arndal 1591 
Aktst. t. de no. Staenderm. hist. 55. På någon annan grundform har man knappt att 
tänka vid de sv. namnen heller. P. leden i vårt namn är då antingen fsv. gen. (pl. 
el. sg.) arna(r) av örn el. mansn. Arne (tänkbart vore gen. sg. av Örn ss. mansn.); 
jfr om Arnås SOÄ VII. 2, 34, 186, om Arnäs SOV 5,2.* 2) Den förra möjligheten 
torde ej behöva uteslutas därför att s. leden är dal. Tanken på en ånamnsstam 
Arn-, som synts rimlig vid vissa av de no. namnen (NG 6,199, 13,294, 361), kan , 
här avvisas av sakliga skäl. Men vårt A. skulle ju kunna vara uppkallat efter 
t. ex. det no. stadsnamnet.3) —  Skrivningen Are- innebär blott en »uppsnygg- 
ning» av Ar-.

Prep. är på. Åborna kallas åc/a&bénora.
Hemmanet är l/, fr. av ålder. År 1529 (ovan anf. st.) tillförsäkras Anders Esbjörnsson, 

borgare i Lödöse (väl Nya L.) A., jämte Viken i Björlanda sn, till dess den förre ägaren, 
»ber» Nils Olsson (av släkten Vinge, enl. utgivaren) kunnat återbetala honom de 26 da. mark 
som han lånat. År 1550 (DN 15,709) »påtalade» Esge Biide en del gods, bland dem A., 
vilka hans svärfar (se Da. biogr. lex.) Henr. Krummedige (f  1530) hade haft, men som nu 
innehades av svenska män. Ägarna nämnas ej. År 1629 lydde A. under Lindorm Stake 
till Berg (AHA G 2), och 1673 (enl. samma källa) under Nils Posse (säkerl. den N. P. som 
enl. Anrep var kapten vid Älvsborgs regemente ooh gift med en brorsdotter till L. St.), vars 
arvingar ännu 1707 (Gjb)4) innehade hemmanet. Sedan såldes detta för 500 dr »courant»

J) Sarauws uppgift i GBFT 1916, s. 20: »i landskapsmål Årdal», måste vara oriktig. Har 
S. uppfattat ljudet a  (CO?) som a?

2) Andal(en) i grannsocknen Torslanda är säkerl. ej samma namn. Det skrives Andahlen 
1697 Jb (då obesuttet), 1725 Krigsark. X V  N 1. Uttalet är åtldan- Innehåller antagl. and.

3) Att detta senare på folkmun uppges ha uttalet Aaredalen (Norges Land o. Folk IX . 2,27)
har ej hindrat NG 6,199 att även däri se ett Arna(r)dalr. ■— Av Sarauw anf. st. har vårt A . 
oriktigt sammanställts med bergn. Årsfjäll. Se om detta under Naturn. ■-

4) Denna jb synes stundom innehålla föråldrade uppgifter.
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(d. v. s. präglat och gångbart) till kommendanten Christ. G. Wittingh (Db 1709, bl. 220), men 
redan 1711 (Db bl. 107) befinnes denne ha sålt det för 1500 dr smt till löjtn. A. Gonander. 
År 1719 anlades ett batteri på egendomen, varigenom Tordenskjolds framträngande till Göte
borg hindrades (GLex 1,76). År 1735 (Db bl. 129) var kommissarien Sam. Schütz (Schiitz) 
ägare; manhuset säges då ha brunnit ned. Sedan innehades gården av änkan, fru Anna M. 
Sch. (Db 1747, bl. 96). År 1759 (Db bl. 496) var amiralitetskommissarie B. Engström ägare, 
och för gäld efter honom försåldes A. sedan på landskansliet till hökaren Mellenberg (Db 
1773, bl. 725). —  Nu finns villabebyggelse på hemmanet. —  Kartläggning och beskrivning 
förrättades 1726, storskifte på inägorna 1814, laga skifte på alla ägorna 1843-44.

H e m m a n s d e l a r :
Egna namn ha G ä s t g i v a r n s  )cefiva>i,s (gästgiveri där förr, dock knap

past förrän på 1800-t., se under Färjestaden), K ä r r e t  (prep. är i) och K  å- 
r e b o n s  kår abons, efter en ägare som kom från Kåröd i Myckleby sn på Orust.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
S a n d v i k  sånvi. Ordet vik förlorar som senare sammansättningsled ofta 

slutkons. i dessa mål. — S k a n s e n .  Skantsen 1797 Husf.-l. Väl efter det ovan 
nämnda batteriet. —  S ö (d) k ä r r. Söökjerr 1797 Husf.-l. F. leden är västsv. 
sö(d) ’får’ . Enl. Db 1779, bl. 171 hade A. begärt att få till torp från utmarken 
intaga platsen »Sökärrshalan» (s. leden väl hall ’berghäll’ , ehuru detta ord i denna 
sockens mål är m.).

Bjlirslätt ju§l<éta, y. och finare uttal bju$lcet, vard. §\ce{a, slét_a (jfr 
formerna nedan) 1/2 sk. —  | Buberslett, -slätt o. d. 1576-1585, Burslätt o. d. 
1590-1619, Buers- 1621, Buu- 1630, Buslätten 1634, Biösläten 1648, -slättan 
1679 1697, Biu(u)rslättan 1685-1725, Biurslätten 1777, Bjur- 1811, Bjurslättan 
1825-1831 || Buberslätth 1576 TI, Burslett 1600 TI, Slethenn 1619 TI, Slätenn 1629 
TI, Slättan 1657 Db bl. 4, 1746 Db bl. 240, Biurslätten 1685 Landkansl. reg. 932, 
-slättan 1717 Db bl. 44. oo Ss. redan SIOD 1,67 visats, med stöd av de äldsta 
här ovan meddelade formerna, var namnets äldsta form tvivelsutan *Bubergs- 
slätt, där f. leden är ett bergn. Buberg. Detta namn återfinnes i själva verket vid 
slutet av 1500-t. som namn på den närbelägna bebyggelse som senare kallats Pi- 
legården (se där). Det motsvarar det i östligare landsdelar vanliga Boberg. Nam
net har måhända ej överallt samma innebörd; det synes dels betyda ’berg på vil
ket en bebyggelse är el. varit belägen’, dels måhända ’berg där »boarna» (»buar- 
na»), d. v. s. de avlidna förfädernas andar, hålla till’ (jfr Norden Saga o. sägen i 
Bråbygden 98, 113; jfr även boträd). Den förra innebörden får kanske anses styrkt 
med avs. på häradsn. Boberg i Ögtl. genom tillvaron av en fornborg (Meddel. från 
Ögtl:s fornminnesför. 1906, s. 17 f.; jfr dock Nordén anf. st.). Alldeles samma 
skäl kan anföras för motsvarande tolkning i vårt fall (se om borgen L. Hofstedt 
i GBFT 1918, s. 4 ff.). Nu för tiden kallas berget i fråga, resp. området i dess när
het, Burshäll bufol (det mest genuina uttalet) el. Burshällsbergen; det förra är 
sammandragning av ett *Bubergs häll. Formen med Bjur- o. d. har först inkommit 
> r krift genom inflytande från andra namn.

Prep. är på {på Slättan 1657 Db bl. 4, kåh pa §lceta).
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Hemmanet var i ä. tid * 1[2 kr., men köptes till sk. 1757.') År 1615 fick häradshövdingen An
ders Appelboom, far till Sveriges bekante minister i Holland, sedan burggreven i Göteborg Ha
rald Appelboom (Sv. biogr. lex. 2,90 f f .), hemmanet, jämte Tolered, »under Norkiöpingz Be- 
slutz Willkor», men 1653 bytte han bort båda hemmanen mot Villeboda och Gillbergsboda i 
Närke till burggreve Israel Norfelt (anteckning i Gjb 1707), vars arvingar ägde dem 1680 (Jb), 
då B. var öde. De båda Lundbyhemmanen reducerades emellertid 16832) (anteckning i Gjb 
1707), de skulle sedan betraktas som donation och stå till K. M:ts disposition (1685 Lands- 
kansl. reg. A II a). År 1686 donerades B., fortfarande jämte Tolered, till fr. åt dåv. översten 
frih. Malcolm Hamilton under hans och hans hustrus livstid (anteckning i Jb 1607). Vid 
denna tid funnos på B. två bönder om J/i vardera (Därs.). År 1717 (Db bl. 44) och åtm. 
ännu 1748 (Jb) innehades gården av M:s styvdotter, överstinnan Anna Sinclair, men hon 
synes ej ha bott där. Förstnämnda år gjorde »åbon på B. >) jämte ägarinnan hos föregående 
åbo anspråk på 244 dr smt för husröta. År 1746 (Db bl. 240) hade i själva verket fru S:s 
måg, överstelöjtn. v. Saltza, köpt både B. och Tolered (jämte Hökällan med underlydande 
gårdar). Trol. hade hemmanet sedan åtm. ännu en tid framåt samma ägare som detta hemman. 
År 1857 inköptes B. av redaktör S. A. Hedlund, som vistades där om somrarna till sin död 
(1900). Hemmanet är ännu i arvingarnas ägo (A.-B. Bjurslätt).

T o r p  o c l i  l ä g e n h e t e r :
S v e n s t o r p .  1797 Husf.-l. Åbon hette då Sven Svensson. —  T r ä t e -  

k ä r r  tråtpcer (en gg föreföll uttalet att vara trat-); som naturn. delvis till Tu ve 
sn. Namnet sammanhänger med Trätebäcken iråtdbåkdn, namn på den från NV 
i Kvillebäcken inflytande bäcken (Trätebäcken 1801 Krigsark. K  X V  Åa). Sam
manhanget bör sannol. förstås så, att Trätekärr, som är gammal gränsmark mel
lan Lundby och Tuve (kanske en gång även mot Björlanda), betyder ’kärret varom 
man trätt (tvistat)’ , och att Trätebäcken står i st. f. *Trätekärrsbåcken. Jfr Trät
holmen B d  1,303.

B rä ck e  bråkd 1/2 fr.; nu även namn på stadsdel. —  | Breckio o. d. 1565-1590, 
Brecke 1506, Breckiöö 1567, Breckho 1578, Bre(c)köö 1600 1609, Breckö 1605, 
Brekie 1621, Bräckö(ö) 1630-1825, Bräckan 1648 1679, Bräcke 1777-1881 || Bräcke 
o. d. 1576 1603 TI, Bräcko o. d. 1580 1600 TI, Brekö(ö) 1619 1629 TI, Bräcködh(!) 
1640 Db, Bräkö 1816 S 32 fol 16. <ys Namnet är ett fsv. Brcelcko, dat. el. ack. av 
det välbekanta västsv. bräcka, f. ’bred sluttning, backe’ ; jfr B d  1,157. Formen 
på -ö kan dels vara »uppsnyggning» av form på -e, i det denna fattades som 
beroende på vårdslöst uttal, dels ändring vid avskrift av form på -o, uppfattad 
som beroende på att prickarna uteglömts.

Prep. är på (på Brake 1634 Jb; i 1657 Db bl. 4). Bräcke gård, kvarn (1662 
Db bl. 73). En viss åbo kallades bråkan.

Hemmanet har alltid varit 1/i mtl, enl. jb i äldsta tid kr. (åtm. till 1621), därefter sk. 
(så ännu 1725), slutl. fr. (åtm. 1748 Jb; jfr strax). —  B. hörde till de många hemman 
som genom köp till fr. av Regner Leuhusen 1647 kommo under Holms säteri i Tuve sn 
(se vidare där s. 122). De i det följande åtm. till omkr. 1750 som ägare nämnda per
sonerna böra sålunda ha varit innehavare. blott efter grunderna för frälseränta (se Nord.

x) Så enl. anteckning i Jb 1777. Om fr.-rättigheter utanför rubriceringen i jb  se nedan.
2) Helt säkert tillhörde B. liksom Tolered 1673 presidenten G. Leijoncrantz (se under T o -

1 e r e d).
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Fftm.* 2 under £ r ä 1 s e r ä n t a), resp. pantinnehavare.1) År 1657 (Db bl. 4) hade änkan 
Anna Börgesdotter sålt */, i B. till magister Jonas Torinius (sedermera domprost i Göteborg), 
och som betalning förklarat sig fullt nöjd med en kjortel, ett »tröjekläde » och 2 riksdr. 
T. begärde och fick 1662 av allmogen i Lundby m. fl. bekräftelse på att Bräcke gamla 
odelskvarn, belägen V om gården och av honom själv »med omkostnad» uppbyggd, verkl. 
kunde anses tillhöra gården. Holms ägare, greve G. A. Oxenstierna, nödgades 1687 pant
sätta hemmanet (Db bl. 84). År 1709 (Jb) och 1713 (Db bl. 150) namnes som ägare löjt
nant E. G. Sparrman (gift med major B. Cronackers änka, född Anna Torinia och dotter till 
ovannämnde mag. J. Torinius; Rydliolm 72). På 1720-t. hade köp uppgjorts mellan dennes 
styvson, löjtnant Carl Cronacker, och en kaptenlöjtnant A. Utström (jfr under P ö 1 s e b o), 
men uppbudet för dennes räkning klandrades dels av sterbhuset efter en v. Amija2), på den 
grund att B. redan tidigt vore uppbjudet för dettas räkning, dels av löjtnant C:s svåger, 
kapten V. Claude de la Vall (jfr Bd 1,37) å dotterns vägnar (Db 1723, bl. 98, 1724, bl. 1). 
Dennes klagomål tycks ha haft framgång, ty redan sistnämnda år (Db bl. 85) befinnes han ha 
gjort upp om hemmanets försäljning till jaktlöjtnant Oluf Classon, som då redan innehade 
det som pant (Db bl. 77, 1725 bl. 70). Den senare blev ock ägare, trots klander av fru 
Anna Cronacker (jfr ovan) i egenskap av närmaste bördeman; han gav 450 dr smt därför (Db 
1725, bl. 183, 1727, bl. 300). Bland O. C:s arvingar var (enl. Berg Ant.) herr Gerard Lied- 
berg; denne bebodde B., och innehade jämte den andre åbon sk.-rättigheten (1742 Jb). 
År 1744 hade han sålt hemmanet (blott den ena parten?) till skepparen Lars Hising (Db bl. 
70). Åtm. 1772 (Db I I ,53)-1783 (Db bl. 334) ägdes B. av kontrollören Petter Svalin. Denne 
hade (sist anf. st.) införskaffat »fågel» till gårdens marker »till befrämjande av åkerhönsplan- 
teringen», och han anhöll att vite måtte stadgas för olovligt skjutande därav. År 1794 var 
Gustaf Insenstjerna (kapten, f  1819 enl. Anrep) ägare (Db bl. 177), 1800 Elof Ihre (Ryd- 
holm 76) och 1861 brukspatron L. G. Celsing på Hällefors, som 1868 sålde det, jämte Pölsebo 
och Färjestaden (Därs.). —  Någon B. tillhörig kvarn namnes ej i senare tid (jfr ovan). — 
Hemmanet deltog i utmarksskiften 1815-21 (enskifte) och 1889 (laga skifte) samt i laga skif
tet på samfälligheten Skinnsäcken (se Naturn.) 1863; kartläggning och beskrivning på inö- 
gorna förrättades 1852.

T o r p  (lägenhet);
T i l l f ä l l a n  t'efcel_a\ stugan där tefcehgubdn bodde, är nu riven, men marken 

behåller namnet. Tilfällan el. Lilla Bräcke 1797 Husf.-l. Samma namn finns som 
gårdn. i Alingsås’ landsförsamling. Det förklaras SOÄ 8,41 som förmodl. »bildat av 
ordet tillfälle», men i Rättelser och tillägg (Bd 20,14) säges härledningen vara oviss. 
Sedan ha namnen Tillfället, Tillfällan, som träffas på flera håll, behandlats av R. 
Ljunggren i NoB 1921, s. 154 (jfr SOÄ I. 2,55), och S. Friberg Därs. 1922, s. 65. 
Därvid ha följande bet:r antagits kunna alternativt ifrågakomma: ’förhuggning i 
skog’ (till verbet tillfälla, blott en enda gg styrkt i motsv. bet.), ’jord som till
fallit någon genom arv, el. efter rättegång blivit lagd till någon annan gård el. 
by ’ , slutl. ’nära gården liggande fälla’ . Beträffande ingen av dessa bet:r kan 
tillämpligheten i något konkret fall sägas vara ledd i bevis. Därför försöktes

‘ ) I jb  nämnas Holms ägare som nominella ägare även av B.; så t. ex. i Jb 1742 gene- 
rallöjtn. frih. Gabriel Ribbing (måg till G. A. Oxenstierna).

2) Om denne icke kan vara den David v. A. som enl. Berg Sami. Bil. s. 61 dog 1712 
(tycks vara ett för sent datum, se under B e r g s g å r d e n  i Tuve), synes det ej kunna 
vara någon annan än den 1696 födde H. J. v. A., vars dödsår B. ej känner.
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ock Bd 1,121 on ny tolkning för Tillfällan i Partillo sn (namn på det gamla stället 
i själva Storegården i Ugglums by): det antogs som möjligt att namnet kunde 
syfta på det faktum att därvarande krog erbjudit tillfällen till förfriskning. I 
liär förevarande fall finns en gammal lokal tolkning, som synes icke helt böra 
förkastas. Det påstås att marken ifråga, som var sank och dålig, skulle ha upp
odlats från Bräcke gård efterhand, alltefter som man fick tillfälle. Bet:n alltså 
’mark som odlats upp vid tillfälle el. på tillfälliga stunder’ ? Det må nämnas, att 
namnet fanns innan vare sig B. el. socknens utmark ännu varit föremål för nå
got skifte. Formellt sett synes det möjligt att thfcela representerar dialektens 
best. pl. av tillfälle, och alltså motsvarar ett riksspråkligt Tillfällena (jfr Bd 1,12]). 
Men då borde detsamma gälla övriga T.

Bilberg (Boberg), se under P i l e g å r d e n .

Färjestaden jceryestån 1/i sk.; nu även namn på stadsdel. —  | Feriestaden o. 
d. 1600 osv., Ferge- o. d. 1605-1725, Färjestaden 1777-1881. oo Färjestad (fsv. 
fceriostadher) betyder ’tilläggsplats för färja, färjplats’ . Namnet träffas på många 
ställen, även som bebygg.-n. Om färjningen över älven till Älvsborgs ladugård 
se nedan.

Prep. är -på. Färjestadens mark.
Betecknas som torp (kr.-torp) intill 1634 (Jb)j därefter var hemmanet */4 kr. intill 1734 

(under en tid med fr.-rättigheter, se nedan), då det sk.-köptes (anteckning i Jb 1777). —■ År 1632 
fick en kantor Hållender F. (jämte en */2 kr.-gård i Lundby by) genom kungl. brev, mot 
det att han skulle »Färrian oppehålla» (avskrift i Drätselkamm. arkiv, Åtkomsthandhr, reg.-nr 
Färjestaden 1). År 1680»hemföll» F. ånyo(?) åt Kronan (anteckning i Gjb 1707), men oberoende 
därav torde det, liksom Stillestorp (jfr där), ha innehafts av familjen Rotenhan(e). År 1085 
innehades F. näml. av Sara B ., änka efter kommendanten på Älvsborg Erik Larsson (se om 
honom Ljungberg i Gbgs Jubileumspubl. 8,311), och nämnda år fick kapten, sedermera major 
B. Cronacker tillstånd av K. M:t dels att ingå äktenskap med nämnda dam, ehuru hon var 
ofrälse, dels att i bådas livstid under fr. rättigheter besitta hennes kr.-gods, bland vilka var 
F. (och Stillestorp); se Rydliolm 71 f. samt Stadsfullm. handl. 1910, nr 209 s. 11 f. (var
ifrån även flera av de följ. uppgifterna rör. färjningen äro hämtade). År 1699 namnes färj
ningen vid F.1) som kungligt privilegium; detta innehades 1711 av löjtn. E G Spar(r)man 
på Bräcke.2) Denne namnes som åbo på F. 1709 Jb, där ss. ägare upptages hans hustru, B. 
Cronackers änka (se under B r ä e k e); s. å. (Db. bl. 98) omtalas att en fänrik Balck önskade 
byta ut ett par vid gamla färjplatsen belägen »lyckor», hörande till den delen av F. som 
K. M:t »förunnat» hans föräldrar, mot ett par andra. År 1717 (Db bl. 127) var F. (även 
färjplatsen med färjningen?) upplåtet åt länsman E. Olufsson vid Kvillebäcken. År 1731 
(avskr. i Drätselkamm. arkiv, se ovan) omtalas att ett tegelbruk »i forna tijder» funnits på

*) Det bör observeras att med »färjestaden» i ä. handhr eljest stundom åsyftas färje- 
bryggan på älvens s. sida; så t. ex. 1750 (se sist anf. st.). Det vill f. övr. synas söm om 
färjplatsen på nordsidan hade flyttats. I Db 1709, bl. 98 omtalas »gamla Färgeplassen»; 
jfr även Stadsfullm. handl. 1910 a. st. samt här nedan under liemmansdelen F ä r j e n ä s .

‘ ) Denne tycks ieke ha varit ägare till Pölsebo, vadan färjningsprivilegiet inte redan vid 
denna tid kan ha varit knutet till detta hemman (så Rydholm a. st. 12).
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F., anlagt av Fru A. Cronackers »förfäder»1); i samma handling säges att på hemmanet fun- 
nos »fullkomliga » manhus och karaktärsbyggningar, ävensom små laduhus och två trädgårdar. 
År 1733 innehades F. av en löjtnant Sneclcenberg, ooli året därpå av löjtnant Carl Cronac- 
ker (AHA G 2; jfr under B r ä c k  e). Denne tycks åtm. ej hela tiden ha bott där (jfr Ryd- 
holm 73), eftersom F. 1750 anges som »obesuttet» (HJordrSkattl 1,10), och i själva verket 
synes det något ovisst om han till en början ägde även den del av F. till vilken färjnings- 
privilegiet var knutet; år 1734 (Db bl. 158) bestreds hans äganderätt till trol. just denna del 
av fru XJtström på Pölsebo, som hävdade att landshövdingeämbetet däri »immitterat» kapten 
de la Vall (se under B r ä c 1c e). År 1757 sålde C. emellertid F. samtidigt med Pölsebo till 
handlanden Lars Algerus, och det framgår av samtida anteckning (Rydholm 74), att icke 
blott ett nyuppfört tegelbruk* 2), utan även just själva »färjestaden» ingick i köpet. Rörande 
färjningen under följ. tid, fram till år 1915, då Göteborgs stad övertog den avsöndring av F. 
varmed kommunikationen över älven var förbunden (Stadsfullm. handl. nr 180), se Stads- 
fullm. handl. 1910, s. 11 ff., Fbg 1,17. Redan under livstiden (Db 1774, bl. 279) testamen
terade A. och hans hustru F. (jämte Pölsebo) till styvdottern Elisabeth, gift med överstelöjt
nant F. Celsing (Rydholm 75 f.). På 1790-t. planerades inrättandet av ett gästgiveri på F., 
till de tre som redan funnos på Hisingen, näml. Vedbaeka, Hästevik och Svensby (Db 1794, 
bl. 258). Om senare ägare ur släkterna Ihre och Celsing samt om försäljningen 1868 se 
Rydholm 76 f. (jfr B r ä c k  e). —  Ting hölls på F. 1633. —  Hemmanet har beröits av samt
liga de under B r ä c k e  nämnda skiftena. Laga skifte på alla ägorna förrättades 1890-91. 
—  Om »det äldsta Göteborgs» anläggning på F:s mark oeh om denna stads öden under dess 
korta tillvaro se Cbg 9, 13, 18, Rqt 11, Ant. Bih. 65, 66, G. Sarauw i GBFT 1916. Nya 
fynd gjordes i aug. 1926, de därav föranledda grävningarna äro ännu (sept. 1927) ej avslu
tade.

He.mmansde.lar:
Den östliga del av F:s område, där färjplatsen tidigare var belägen3), kalla

des av ålder l ä r  j e n ä s ;  sedermera namn på bebyggt område. Färgenäs 1761 
(Db bl. 6). Då utarrenderades F. av L. Algerus till hrr Svalin (väl den som nämnts 
under Bräcke s. 92) och Folker för anläggande av en »fiskeriinrättning»; platsen 
finge bebyggas, inhägnas och planeras. Det Grönländska kompaniet hade här 
faktori 1774-81 (Pz 74; jfr 1 Åm 8). År 1797 Husf.-l är emellertid Färgenäs Sal- 
teri upptaget under St. Rödjan. Se i övrigt Pz 187, 211, samt om hurusom namnet 
Färjenäs så småningom undanträngt namnet Färjestaden Sarauw anf. st. 22.

L ä g e n h e t ,  r e s p .  a v s ö n d r i n g :
S t r ö m s b e r g ;  salteri. 1788 GBFT 1910, s. 50. Namnet tillskapat, kan

ske i anslutning till en ägares namn.

Hallen háhn, y. háhn 1/2 fr. —  | Halinen(!) 1576, Hallenn 1578-1630, Hal
laran) 1581 1621, Haldenn 1585, Hallen 1634-1881, Halen 1648 1715 [¡ Hallen(n) 
1619 TI. co Best. sg. av hall, i målet tydl. m. (liksom i Sä vedals hd, B d 1,157) Tel. 
flat, sluttande berghäll’ .

’ ) Detta tegelbruk måste vara det som namnes redan 1610 (GBFT 1916, s. 29).
2) Detta torde ha uppförts på gamla stället (antagande av amanuensen O. Thulin). Jfr 

om bruket Gbgs-Posten 7 aug. 1926.
3) Det är doelc ovisst om detta var den allra äldsta färgplatsen; jfr s. 93 n. 1.
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Prep. är på (1576-1630 Jb, 1643 Uppb.-bok, i H. 1609 Jb). Hallens Seijland 
1832 Lu. nr 27. Åbon kallas huldbon.

H. var t/a ky. åtm. 1576-1630, därefter kr. åtm. till 1719, slutl. fr. H. kom genom köp 
av B. Leuhusen 1647 under Holms säteri (se där s. 122, oeli jfr med avs. på äganderätts
förhållandena under B r ä c k e ) .  Vid slutet av 1600-t. bodde här komminister E. Toander 
(Bydhohn 52). Senare ägdes H. av pastor B. Lundberg, som dog där 1809 (Skarstedt Herdam. 
555). —  I Jb 1609-1679 oeh åtm. 1697 kallas hemmanet Hal(l)en i Lundby o. d., 1825 alter
nativt Lundby Hallen, 1619 (alternativt) oeh 1685 anges åbon t. o. m. direkt som tillhörande 
Lundby by; alltjämt tycks H. betraktas som på ett särskilt sätt knutet till denna. Också 
har det deltagit i alla de skiften som där (s. 99) nämnas som gemensamma för hela byn.

HärrÖd hcéra By. —  I Herrydtt 1550, Heser- 1565, Heröd 1566, Heryd(tt) 
o. d. 1567-1600, Härryd 1573, Häry 1590, Heredli 1600 (alternativt), Härredh 
1605 1679, Häred(h) 1609-1777, Herred(h) 1619-1685, Härröd 1811 1825, Häröd 
1881 || Härydh 1576 TI, Herredh 1652 HSH 35, 277. oo Väsentl. samma namn 
som sockenn. Härryda i Sävedals lid (Bd 1,15). Dess grundform är då *Hcero- 
rydh (el. möjl. *H(érä-rydh), där f. leden är det icke ovanliga ånamnet *IIcvra (el. 
*IIcér-ä) ’den gråa (ån)’; jfr Bd 1,137 f. Så torde den nu obetydliga och namn
lösa, ehuru stundom vattenrika bäcken strax Ö om byn ha benämnts.

Prep. är i. hård märkdr. Åborna kallas hcétybo (best. pl.; enl. mindre på
litlig uppteckning hård-).

Byn består redan i Jb 1550 av de nuv. två hemmanen, vilka åtm. till 1630 voro ett helt 
mtl vartdera. Nr 1 donerades 1648 till presidenten Anders Gyllenelou på Norrköpings be
sluts villkor, och reducerades med 1681 års ränta från hans arvingar (anteckning i Gjb 1707). 
Nr 2 donerades 1683 till dessa som fr. i livstiden (anteckning i Jb 1697)1); att döma av Db 1670, 
bl. 80 tycks han själv en tid ha ägt även detta hemman. År 1673 (AHA G 2) tycks emeller
tid åtm. det ena hemmanet lyda under burggreve Israel Norfelt. Även nr 1 har tydl. senare åter
förvärvats av (en av) G:s arvingar, ty 1692 (Db bl. 119) avyttrar sonen Jacob Gyllenelou 
båda hemmanen. Syn över gränsen mellan H. och Syrhåla förrättades 1728 (Db bl. 275). 
— Storskifte förrättades 1803, storskiftesdelning på */8 mtl 1814, ägoutbyte med Syrhåla 1808, 
laga skifte på alla ägorna 1846-50.

Nr 1 N o r d g å r d e n  nol'gan J/2 sk. (om donation till fr. sc ovan). Nam
net är i Jb 1697 tillskrivet efteråt, och upptages i Jb 1715.

Ar 1697 (Jb) liado länsmannen i Ü. Hisings hd N. »på lön och boställe».
Nr 2 S ö r g å r d e  n sargan 1/i sk. (om donation till fr. se ovan). Namnet 

anträffas i Jb 1715.
Ar 1719 var S. anslaget åt Landsstaten och innehades av häradsskrivaren »på lön».
H em  m an s d e l  ar :
Följande hemmansdelar ha särskilda namn:

• a) I  Nordgården: F ä r j e m a n n e n s  fcerpmåns. En för omkr. 25 år se
dan död ägare höll voddfärja vid Färjenäs. Gården har sedan gått ur dennes 
släkt. —  P e r s  pe§ (fe pé§ ’hos P .’ ). Antages ha namnet efter den nuv. ägarens

1) Däremot behöver kanske ej den uppgiften i Gjb 1707 strida, att även detta hemman 
reducerats med 1681, resp. (i andra avseenden) 1683 års ränta.
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farfar (namnet Per har emellertid även under de tidigare generationerna varit 
vanligt i släkten, vilken bott där omkr. 200 år).

b) I  Sörgården: K r o k e n  krögan. Vid en väg krok. —  S ä v e r n a  s'evJra; 
nu obebyggt. Säfwera 1765 Husf.-l, Säfworne 1785 Db bl. 335 (rättat efter orig.). 
På båda dessa ställen närnnes platsen som torp1); 1785 gjorde bönderna i Syrhåla 
anspråk på detta. Best. pl. av säv, f. Marken var förr bevuxen med säv.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r  (nu öde):
K n e k t e b a c k e n  knèktdbàkon. Påstås förr (vid ett bestämt tillfälle?) 

ha varit rastställe för krigsfolk. Soldattorp har där icke varit. —  L i b e s t e d t s  
l y c k a  libastcets Idka. Libestedt var en tysk som säges ha bott här omkr. 
1800.1 2)

Kvillebäcken kvèhbtik (e —  ̂i), -btikdii fr.-lägenhet; nu även namn på stads
del. —  | Kvillebäcken 1904 || Qwillebäcken 1717 Db bl. 127, Qvillcbäck 1855 
Lgn.3) Vid mynningen av bäcken Kvillebäcken, om vars f. led se K  v  i 11 e n 
under Naturnamn.

Prep. är i Db 1731, bl. 315.
Namnet infördes i jb  först 1004 jämlikt K. B:s utslag och Kammarkollegii brev. Dock 

hade det då funnits länge som bebygg.-n. Otvetydig är denna karaktär visserl. ieke i Db 
1717 (se ovan), där det talas om länsman Erich Olufsson »vid» K.; men 1731 (Db bl. 315) 
namnes »Sieur» Carl Hallberg »i» K .; och 1746 (Db bl. 315) räknas »Frälse Färjestaden Qwil
lebäcken» till de egendomar som medföljde säteriet Holm vid dess försäljning (se Tuve sn). 
Det är just som färje-, resp. roddplats som platsen först omnämnes: år 1625 (Db bl. 6) utfär
dades närnl. f ö r b u d  mot hållande av »färjestad» vid K. —  man borde i stället forslas 
över älven vid »Spittalen», alltså med Dyngviks färja, cl. ock vid Älvsborg, alltså vid Fär
jestaden; men 1670 finnes roddtaxa fastställd (Berg Sami. 1,160). Av en utredning år 1780 
(Db bl. 136) framgår att färjeplatsen först anlagts av Holms ägare till enskilt bruk. (Det 
är väsentl. samma överfartsställe som nu överbryggas av den nya Hisingsbron.) Är 1766 (Db 
bl. 4) bodde amiralitetslöjtnant Jonas Holm på K.; i Gbgska Nyh. 1765, s. 58 hade en »kun
görelse » offentliggjorts, att det var som traktör som han där ämnade bosätta sig. Men detta 
tillkännagivande var ingenting annat än ett elakt påhitt, som förmodl. några vedersakare till 
honom ställt till; i ett följ. nr av tidningen (s. 66) beivrade H. saken kraftigt och utlovade 
200 dr smt för upphovsmannens upptäckande. —  K. deltog i de under Lundby by nämnda 
skiftena av omkr. 1768, av 1829-36, 1837-38 och 1884-90; kartläggning och rågångsutstakning 
förrättades 1856.

Lindholmen linhéhmm, enl. ä. uppteckning även Un-, två »lägenheter », nu 
även namn på stadsdel. —  Viö Lindis holma c. 1325 Eirspennil 639, 640, 642 (viö 
Lindisholma Cod. Frisianus 544 ff., Lindisholma(r) Flatej'jarbok 3,186,187), Lind-

1) »Lyckan» invid kallas 1785 Säfwan, Säfwen (olika händer).
2) Hans namn har mött i handlingar från senare delen av 1700-t., men det blev ej an

tecknat.
3) 1 fråga om vissa stallen i ä. handlingar är det svårt att avgöra om bebyggelsenamn 

föreligger. Som oomtvistligt naturn, träffas namnet tidigare (se nedan i texten).
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liolm 1333 SD 4,324 (gammal avskr.), Lyndholmis (lat. dat. pl.) 1334 Därs. 381, 
Lyndholm 1334 s. 382, 1339 s. 680, Lind- 1335 s. 450, Linde- 1335 s. 453 | Lind
holmen 1635-1881 || Lindeholmen 1559 G. I:s reg. 29,804, Linndhollmenn 1589 
NLT 132; jfr Elfzborgz Lindhålme 1627 Db bl. 221), Lindholm 1855 Lgn (som 
namn på byggnaden). Synes rätt och slätt kallas Holmen 1763 Db bl. 819. oo 
Samtliga inhemska former innehålla som f. led trädnamnet lind, delvis i böjd 
form linde-, av ä. linda-, vilket dock kan vara en i skrift uppkonstruerad form. 
Den i den fvnord. litteraturen uppträdande formen med Lindis- innehåller gen. 
sg. av kollektivet lindi, n. ’lindskog, lund av lindar’ ; möjl. har denna form tidi
gare nyttjats i orten. Det alternativa uttalet med i beror säkerl. på missriktad 
»uppsnyggning», i det man kunde ha den känslan att lin-, ss. i vissa andra 
namn (se Naturn.), »rätteligen» åsyftade ordet Un. —  Ännu t. ex. 1855 (Lgn) anges 
ett om än delvis sammanvuxet sund mellan holmen och Hisingen.

Prep. är -på. Linhollms Sundh 1620 Db f. NL (jfr NLT 564), Lindholmens 
mekaniska verkstad.

Att L. först sent upptages i jb  (se ovan), sammanhänger med dess säregna ställning som 
forntida befäst slott. Första ggn ett sådant namnes var 1253-34, då konung Håkon Håkonsson 
bodde där vid underhandlingarna med Birger Jarl. Slottet har tydl. då tillhört Norge; där
emot var det svenskt då konung Magnus Eriksson vistades där på 1330-t. Sista ggn slot
tet nämnes under medeltiden är 1339; det avlöstes sedan av Bohus (se W. Berg i Bidr. 7,2 f f .; 
jfr  även Styffe Un.3 144). Om de till senare tid bevarade resterna se Brusewitz Elfsyssel 168 
ff., W. Berg anf. st.; de utmärkas 1811 på kartan Lu. nr 21. År 1559 (G. I:s reg. 29,804) 
uttalade sig hertig Johan för lämpligheten av att på L. (ånyo) anlägga en fästning; därav blev 
emellertid intet. Som skeppsvarv nyttjades L. 1579-1584 el. 1585 (Zettersten Sv. flottans hist. 
1,270). Skeppsbyggaren och redaren Cornelius Corneliusson fick holmen L. i förläning 1607 
(Zettersten anf. st. 270); jfr under P ö 1 s e b o. År 1627 (RATop, Ö. Hisings hd) arrendera
des L. av Wellam Giesen (Gijsen), tydl. en inflyttad holländare (el. nordtysk)* 2); jfr under S a n- 
n e g & r d e n .  Det tycks framgå av en uppgift i samma källa, att »gård » vid denna tid fanns 
på holmen; ty gården säges ha blivit skövlad under danska kriget på 1640-t. (säkerl. 1646; jfr 
under S a n n e g å r d e  n). År 1647 säges amiral M. Thijsen Ankarhjelm ha erhållit L. i pension 
(RA Städers akter, Gbg 3, och anteckning i Gjb 1707); han uppger sig sedan ha år 1650 köpt L. 
under fr. (anf. källor). Emellertid upptages L. som fr. redan i Jb 1635, likaså 1648, men det är 
ovisst i vad mån därvid någon bebyggelse åsyftas, ty åtm. 1679-1777 talas uttrycki. blott om 
»holmen»; jfr emellertid nedan. L. arrenderades rätt länge av den ovan nämnde Giesen; enl. Db 
1652, bl 1 ff. lågo närnl. denne och amiralen i tvist om arrendeavgiften. Efter den senare inne
hades L. tydl. av dottersonen, Martin Ankarhjelm (major, j  1677 i danska kriget); ty enl. Db 
1663, bl. 34 erhöll överste S. Ranke bekräftelse och laga häradsdom på att han av A. till- 
pantat sig L., tillika med åtskilliga andra av de köpegods på »Svenska öijarne» som förut till
hört A:s morfar; av en senare uppgift i db från 1670-t.3) framgår, att det Ankarhjelmska godset 
förutom L. bestod av fem gårdar, av vilka en låg på Asperö. År 1683 reducerades den ena hälf
ten av L. ss. »pur donation», medan A:s änka fick behålla den andra som köpegods (anteck
ning i Gjb 1707); hon ägde denna åtm. ännu 1697, medan den andra då uppges vara kr. (Db

*) Formen Lindön 1605 Zettersten Sv. flottans hist. 1,207 kan ej ha haft lokal hemul.
2) Samma år (Db bl. 22) omtalas ss. boende på L. två andra holländare, Jacob Giertssonn 

och Dijricli Hybertssonn, vilka lågo i delo med varandra.
3) Sista siffran otydl. skriven av excerpisten, stället har ej kunnat ideptifiyras \'(d kon

trollen.
7
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bl. 102; jfr Jb 1607). Jb:s uppgifter ang. jordenaturen (efter 1648, jfr ovan) synas ej vara 
fullt klara: 1697 anges L. som kr., likaså åtm. 1691-1811, men R jb 1685 talar om »1 frällse 
hollme», alltutan den nyssnämnda distinktionen frän Db 1697. En värdefull uppgift rörande 
holmens beskaffenhet under 1600-t. lämnas 1688 (Db bl. 106), då den yngre A:s änka, Elsa 
Beata Macklier, begärde rättens attestation just på i vilket skick L. befunnit sig då amiral A. 
fått den i sin ägo (alltså 1647). Nämnden intygade därvid, att man inte visste av att där nå
gonsin funnits andra hus än en liten husmansstuga; om något slott sade man sig intet veta —■ 
nämnden tycks alltså ha hört någon tradition om ett sådant — , men väl förmodades att där 
möjl. varit ett »uppkast» och en skans, av samma slag som på Billingen. År 1697 (Db bl. 102) 
kallas L. emellertid säteri, varav den fru A. tillhöriga delen fortfarande var pantsatt (jfr ovan). 
År 1705 (Db bl. 146) nödgades fru A. för lån pantsätta »gården» L., jämte hemmanen Köp- 
stadsö, Vrångö och Skandia, till landshövding D. Macklier. I Jb 1719 säges L. vara anslaget åt 
landsstaten till guvernörsboställe. De svåra dagsverken som bönderna nödgades utföra hos 
fru M., omtalas 1727 (se under G u n n e s t o r p  i Tuve s. 120 f .). År 1733 befinner sig säteriet L. 
i Ankarhjelms dotters och mågs, ryttmästare C. v. Braudtens, ägo (AHA G 2), men året därpå ha 
dessa för 5.000 dr smt, jämte ytterligare 600 dr smt»i discretion» (d. v. s. som gåva, gratifika
tion), sålt det till presidenten Jean Rambeau (sist anf. källa, Db 1735, bl. 12). År 1738 ägdes 
L. av dennes måg, sedermera kommendören P. v. Utfall (AHA G 2), som 1743 (Db bl. 270) an
håller om tingsbevis på att färjeplatsen Sandhåla tillhör och alltid tillhört L. Sedermera tycks 
»Kommissariskan Schütz», trol. änka efter Samuel Schütz, ha varit ägare (Rydholm 15), och efter 
henne, åtm. 1750 (Db bl. 103), fru Lona Busk (Busch), änka efter sjökaptenen J. Maule; nämnda 
år utverkade denna (enl. anf. st.) tingsrättens förbud mot fiske vid L:s strand, mot bortförande 
av vass, mot sandtagning, samt mot att någon finge »fara med skytteri». Hon var ägarinna 
åtm. ännu 1764 (Db bl. 600), men sjmes ha haft marken utarrenderad: Db 1762, bl. 375 näm
ner som arrendator en viss Brynte Staf. År 1764 (anf. st.) omtalas sillsalteri på L.; det in
nehades av handlanden J. Karstedt och var uppfört på ett av honom förhyrt område. Fyra 
år efteråt sålde han det, nu kallat Lindbergsliolm (Db 1768, bl. 53), för 16,000 dr smt till as
sessor C, G. Valtinsson. Åtm. på 1770-t. fanns tydl. kårdelogi på holmen; ty 1773 vigdes där 
en fröken J, M. Stålhandske med löjtn I. C. Thulin (Hv. N. c/ 12). Ägare var vid denna tid 
överste A. D. Stålhandske (Db 1775, bl. 60); han hade kommit i besittning av gården genom 
giftermål (år 1773, Anrep) med änkefru Maule. Genom gifte med dennas dotter i första gif
tet, Elisabet M., tycks ostmdiekaptenen Levinius Olbers ha blivit ägare av L. (1 Åm 155)'); 
han utarrenderade smärre områden åt göteborgare till trädgårdar el. plantager. Utom sel
tener funnos även trankokeri och tjärupplag (Därs. 17, 23). År 1813 beramades en fabriks
anläggning (Berg Sami. 1,340). Åtm. åren 1822-35 ägdes L. av kommerserådet Nordström i 
Åmål, resp. hans arvingar2) (Rydholm 15). År 1844 inköptes L. av grosshandlare Tranclicll, 
som där anlade ett mindre skeppsvarv; 1851 uppges som anläggningsår för den mekaniska 
verkstaden (Höjer Sv. 2,912; jfr Rydholm 15 f .). —  År 1748 (Db bl. 11) anmälde L:s ägare 
inför rätten, att han ämnade på gården bygga en väderkvarn; att en sådan kommit till stånd, 
ses av att en kr.-kvarn upptages i Jb 1759. Men Db 1773, bl. 448 säges kvarnen ha blivit 
flyttad från L., och därför uteslöts den ur jb  genom ett kammarkollegii brev av 1774. En 
husbehovsväderkvarn under L. omnämnes dock i Jb 1825. —  Kartläggning och beskrivning 
verkställdes 1811, laga skifte på alla ägorna utom vassen fastställdes 1847, dito på vassen 
förrättades 1848-52 och på samfäld sandtäkt 1878. Dessutom deltog L. också i det under 
Lundby by nämnda skiftet av 1884-90. 1 2

J) Rydholm 15 säger blott att O. med familj b o d d e  på L., och detta redan på 1760-t.
1 Åm 23 säger, att han »lärer vara ägare».

2) Till dessa hörde väl näml. den grosshandlare N. som var ägare 1835.
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T o r p ’ o c h"  l ä g e n h e t e r :
L e n a s  t o r p .  1846 Lu. nr 34.1 * 3 4 5) —  S v a l e b o e t .  1811 Lu. nr 21, 

1846 Lu. nr 34. —  I Jb 1825 nämnas 18 torp under L., men inga namn ges.2)

LlU ldby länby3) Ity. —  Lundby 1417 SD ns 3,272 (avskr.)4), Lwndby 1540 Skjb 
142 | Lwndby 1547, Lundby 1565-1881 || Lwndby 1546 TI, Lumby 1583 VFT 
III. 3-4, Inv. s. 34. oo Att lund här åsyftar en h e l i g  lund, ss. i många andra sv. 
ortn., särsk. Lund och Lunda, blir rätt sannolikt dels i viss mån därigenom att kyr
kan och prästgården blevo hit förlagda, dels genom rikedomen på stensättningar 
från heden tid (se därom Inl.).

Prep. är i. Lundby kyrka. Invånarna, väl både i byn och socknen, kallas 
lunbåhga  (Lundbölingar 1662 Db bl. 73), y. Innbyboa (best. form, n äppe! fullt 
äkta).

Byn bestod redan 1550 (Jb) av sjutton liemman, men eftersom åtm. V. och Ö. Pilegården då 
räknades dit, synas åtm. ett av de nuv. hemmanen där saknas.6) L. är (resp. v a r  på det 
gamla bysamhällets tid) den största byn inom hela länet. På 1400-t. tyckas dock icke mer 
än ett par av hemmanen ha varit av betydande storlek: år 1417 fick en viss Fikke Grw- 
pendall jämte sin hustru i arv efter dennas syster »then ene stoore gaardhen i Lundby vppa 
Hiisingen». Vilken gård som avses, kan ej nu utrönas. Jb 1697 visar delvis långt gången 
liemmansklyvning; längst var denna gången i Gropegården och Putsegården (vardera fyra 
bönder) och i Brämaregården (tre bönder). Odelade voro då Skomakaregården, Hökegården, 
Klockaregården och Länsmansgården. —  År 1647 köpte Regner Leuhusen till fr. (vilket icke 
hade inflytande på rubriceringen i jb) nr 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 och 14, vilka däri
genom komrno under Holms säteri (se där s. 122, och jfr med avs. på äganderättsförhållandena 
under B r ä c k  e). Samtliga dessa hemman lydde ännu 1719 (Jb) under Holm, men 1748 (Jb) 
voro nr 2 och 3 självständiga egendomar (sc nedan); i stället hade då nr 8 kommit under 
Holm. —  Flera av gårdarna ligga kvar på sina gamla platser invid den ä. sockenkyrkan. -— 
Vid L, var, säkert sedan uråldriga tider, häradets ordinarie tingsplats. — Teg- och solskifle 
på samtliga hemmans inägor verkställdes 1722. Om den därvid uppgjorda kartan sades 
emellertid 1768, då storskifte på samma ägor just hade förrättats, att den dels aldrig blivit 
fastställd, dels var oriktig (Db bl. 66 ff .); hela byn hade »ruinerats av fienden» (härvid åsyftas 
tydl. en tidpunkt f ö r e  1722; jfr under nr 1 och 2), och därefter hade de förstkommande lagt 
beslag på »tliet häldsta ock mästa» (läsningen kontr. efter orig.). Storskifte på ox- och kalv- 
liagarna förrättades 1778, enskifte på byns (och vissa andra hemmans) samfälda utmarker 
1815-21, laga skifte på alla ägorna utom vassen 1829-36, på byns vassar 1837-38, på sam- 
fälligheten Skinnsäcken (se Naturn.) 1863; nytt skifte m. m. på byns och Lindholmens vas
sar verkställdes 1884-90. Jfr ytterligare under nr 5, 6, 7, 11 och 13. De olika hemmanens

1) Nämnes även 1811 Lu. nr 21, men på ett sätt som gör karaktären av egenn. oviss.
z) De öro väl inräknade i de 22 hus, som Rydholm 16 säger ha funnits 1822.
3) Ett ur detta uttal genom assimilation av nb till mb uppkommet uttal lumby betygas 

genom nedan anförda skrivning från 1583. Det förekommer säkert alltjämt i dagligt tal.
4) En form Lyngby träffas i ett referat i Da. Arehivreg. 1,75 av en icke bevarad hand

ling av 1276.
5) Av excerpistens utdrag synes det ej lätt att få full klarhet i denna punkt. I  själva

verket tyckas både Klockaregården och Putsegården uppträda först senare (se under nr 10 
och 14).
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ägor äro till stor del alltjämt splittrade på långt ifrån varandra belägna hemmansdelar. Därav 
förstås, att åbonamn avledda av hemmansnamnen knappast uppkommit.

Nr 1 P r ä s t g å r d e n  prcestvgåri 1/1 kr. Var ky. åtm. 1576-1630 (Jb), se
dan kr., en tid förmedlat till x/ 2 mtl. I Jb 1697, 1719 infört under särskilt ru
brik och »allenast till des Nampn». Kallas Stommen (el. Prästestommen) ännu 
1691, men 1697 Jb Prästegård, vilket vittnar om att prästen då bodde här (jfr 
nedan).

Enl. Rydliolm 20 fick kyrkoherden, som tidigare bott i moderförsamlingen Tuve, år 1639 
P. till boställe. Bevisligt är emellertid, att skolmästaren vid mitten av 1600-t. gjorde anspråk 
på stommen i L. »efter sina undfångne privilegier» (AHA G 2). Under kriget med Danmark av
brändes år 1678 alla åbyggnadema på P. (Db 1680, bl. 13, 1706, bl. 89, RA Acta, Gbgs stift); åtm 
huvudbyggnaden hade uppförts av sedermera domprosten Florander (Db 1706, bl. 89). Husen 
måtte dock rätt snart ha nödtorftigt återuppbyggts, eftersom allmogen 1687 fick tillsägelse 
att fodra och bekläda »prästhusen» (Db bl. 80; jfr Db 1706 anf. st.); men några år efteråt 
(Db 1692, bl. 114) befinnas dessa ha blivit så illa byggda, att kyrkoherden varken själv »med 
bekvämlighet» kunde bo där, än mindre härbergera någon. År 1706 (Db anf. st.) var frågan 
åter före: bygguaden var fortfarande alldeles förfallen, och det gällde att fördela kostnaderna 
för återuppbyggandet. Florander dömdes att betala 50 dr för de tio år han efter branden 
bott där, mag. Scliröders arvingar hade att betala 25 dr för de fem år S. bott där. Efter
trädarna Otterdalil och Bask frikändes från ansvar, då de verkl. sökt reparera byggnaderna. 
Församlingen skulle gälda återstoden. Målet gick till lagmansrätten. Ang. prästgårdens 
tillstånd under senare tider, efter 1791, se Rydliolm 20 f. P. är alltjämt kyrkoherdeboställe.

Nr 2 B i s k o p s g å r d e n  biskopsgåti (så vid kontrollen; även antecknat 
biskeps-) 6/ 8 sk., nu även namn på stadsdel. Var helt mtl intill 1726 (Db 1766, 
bl. 61). Namnet har tidigast träffats i Jb 1600 (1603 TI skrivet Bijschobegcb- 
den). Anledningen till benämningen måste väl vara att hemmanet tidigare varit 
biskopsgoäs.

År 1680 Jb antecknas dm B: »Ödhc och Brendt af fienden 1/2 sampt skattewrack ». År 
1700 (Db bl. 65) intygades inför rätten den »svaga» ställning hos både B. och nr 3, som se
dan föranledde förmedling (se ovan och under nr 3); åborna skulle ej ha kunnat betala sin 
skatt, om de ej haft arbete vid skeppen o. d. Efter förmedlingen, trol. åtm. redan 1727, 
lämnades de båda hemmanen, som tidigare lytt under Holm (se ovan under byn), av greve 
Carl Duoker till Kronan som vederlag då’ han återfick de reducerade godsen Holm och 
Sannegården (Jb 1748, Db 1766, bl. 61), det senare tydl. tillika med övriga under Holm 
lydande hemman (jfr under H o l m  i Tuve sn).* 2)

Nr 3 G r o p e g å r d e n  gr öp dg in  3 */ 4 sk. Var i äldsta tid helt mtl, men 
förmedlades 1726, samtidigt med nr 2. Namnet har tidigast anträffats i Jb 1590, 
men redan 1576 TI omtalas gården under namnet Groopis (»i Groopis»), Denna 
form är svårbedömbar; prepositionen synes hindra antagandet att formen är en 
som (kollektivt) åbonamn använd genitiv. Någon ledning är knappast heller att 
hämta därav, att åbon 1629 TI kallas Anders Groppe, ty detta binamn kan allt

*) Det av Rydliolm 30 uppgivna årtalet 1681 måste vara oriktigt, försåvitt branden 
under kriget avses. Jfr under nr 2 och P i l e g å r d e n  s. 106.

2) Nr 2 och 3 skulle sålunda i c k e  ha blivit reducerade 1690? Också sägas de år 1697
(Jb) innehas av greve G. A. Oxenstierna. De nämnas dock ännu Jb 1719 ss. alltjämt lydande
under (det då reducerade) Holm, Deras särställning är därför oklar.
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för väl vara härlett just ur gårdnamnet. Detta har väl i alla fall något med 
grop  att göra. Den nuv. gården ligger strax nedanför en bergknalle, ned emot 
lågt liggande sankmark. Trol. vore uttal med -b- det äkta, och -pp- samman
hänger kanske med omsättningen till rsp.

G. har i mycket haft samma öden som nr 2 (se där). År 1695 uppbjöds G. inför rätta, 
ss. såld av magister Elias Parnovius till handelsmannen Jacob Jiirgensen (se om denne Bd I, 
09 och s. 72 ovan) men av denne transporterad på sedermera tullkaptenen H. Wagenfelt.1) 
Denne har dock aldrig innehaft hela hemmanet: i Jb 1697 är han upptagen för 5/ls. Året 
därpå sålde han */l2(?) till en viss Olof Larsson (Db 1698, bl. 150, Db 1700, bl. 166). — År 1825 
(Jb) hade G. en liusbehovsväderkvarn.

Nr 4 S k o m a k a r e g å r d e n  skom akaragåii (så vid kontrollen; enl. ä. 
anteckning skom åkard-) 1/i sk. Var 1J1 fr. åtm. till 1697, därefter 1j i  kr. till 1758* 2) 
(anteckning i Jb 1811). Namnet träffas först i Jb 1679, men en skomakare nam
nes där alltifrån Jb 1573.3 4)

Enl. anteckning i Gjb 1707 hade S. år 1638, genom överenskommelse mellan enskilda per
soner, utbytts mot Täby i Kärrbo sn i Västmanland och en utjord i Dalby sn i Uppland. 
Dittills synes riksrådet Claes Fleming ha varit innehavare. Jb 1697 nämner som sådan Erich 
Sparre (väl fältmarskalken greve E. S. till Sundby, f  1726 enl. Anrep), och därför är det väl
S. som åsyftas med det hemman (ev. den del av ett hemman) som 1673 säges lyda under 
dennes säteri. Från dennes arvingar reducerades S. 1701 och överlämnades 1710 åt fru Ester 
Catarina Schening under förpantning (anteckning i Jb 1719); det förra hade skett ss. ersättning 
för Christ. Ludvig Raschs »abalienerade» (d. v. s. ur Ivronans händer komna) donationsgods 
(anteckning i Gjb 1707). År 1720 (Db bl. 139) innehades panten av rådman v. Öltken i Gö
teborg. År 1733 innehades S. av löjtn. Esbjörn Larsson och en Claes Clarnpert (nyss anf. källa).

Nr 5 A n d e r s g å r d e n  åndjpgén 3/4 fr. Var kr. till 1700, då det för
medlades till a/ 4 (anteckning i Jb 1719); som fr. upptas det åtm. i Jb 1725. Nam
net träffas i Jb 1697, men en åbo med namnet A nders  hade funnits åtm. ända 
sedan 1621 (Jb). Vid skrivningen Andors- 1748 Jb, 1765 Lu. nr 3 är då ej an
ledning att fästa någon vikt; den brukar annars visa hän på namnet A (r)ndor  
(Bd I , 189, 233, 275). Gården kallades 1619 1629 TI Jut(h)egården(n ) ; en »Per 
Jutte» (d. v. s. dansken) bodde där åtm. 1590-1619 (Jb).

Storskifte på hemmanets inägor förrättades 1792.
Nr 6 B r ä m a r e g å r d e n  bremaragmi, breemard-*) 1j l fr., nu även namn 

på stadsdel omkring platsen för den gamla gården. Var kr. åtm. ännu 1719. Nam
net anträffas i Jb som Brem ergården  1634, Brem mer- 1648 (även 1650 Gbgs gymna- 
sieräkn., i KA ) ,  Bräm m are- 1679-1725, Brännare-(\) 1777 1811, Bräm are- 1825 1881; 
den felaktiga formen med -nn- träffas även i andra källor. P. leden är oklar.

’ ) Detta innebär icke att denne blev den verklige ägaren; se därom under B r ä c k e s. 
91 f., och jfr föreg. not.

2) I  Jb 1719 säges S. dock ha skattlagts 1704, tydl. i samband med nedan nämnda pro
cedur d. å.

3) Då åbon sedan både i jb och eljest ofta kallas skomakare (t. ex. Nilss Skomackars Gårdh 
1651 Gbgs gymnasieräkn., i KA), kan detta vara en benämning efter gården, oberoende av 
yrket.

4) Vid den ä, uppteckningen (1884) tycks även ett uttal bremetrd- ha funnits (jfr for
merna nedan).
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Det kunde ligga, nära till hands att däri se en personbeteckning på -are. För 
en innebörd ’man från Bremen’ kan intet stöd uppbringas i jb: ingen tysk kan på
visas på hemmanet åtm. 1600-1630. (Uttalet med a, ce behövde nog ej utgöra 
något hinder; jfr SAOB B 4206.) Ett brämare ’person som har till yrke att sätta 
bräm på kappor o. d .’ är känt blott från Lex. Line. (1640), ss. översättning av 
lat. l i m b o l a r i u s  (se SAOB B 4465); det vore f. övr. mycket otroligt, att en 
sådan skulle ha varit bosatt på B.1) Det rimliga är, att brämare- innehåller bräm, 
n., med västsv. utvidgning i sammansättningsfogen. Detta under förutsättning 
att ordet bräm i betin ’kant, rand’ varit ett folkligt ord i dessa trakter. Ordet bru
kar som helhet betraktas som lty. lån. Riktigheten härav är dock tvivel
aktig inför det faktum, att det har rent folkliga specialbetydelser; i Vgtl. be
tyder det t. ex. ’ax på en sädeskärve’ , och i v. Närke ’den nedre något smalare 
delen av lielåret, som utgår vinkelrätt från detta och varigenom lien fästes vid skaf
tet’ (Rietz). I den förstnämnda betin är bräm ty dl. en avljudsform av det väl
bekanta brum(m) i samma el. liknande bet. (se t. ex. Rietz, Sundén Allmogelifvet 
lo ).* 2) Man kanske därför vågar även vid gamla ortn. räkna med en bet. ’kant 
av berg el. ås.’ Det är i så fall ej skäl att avböja tanken på bräm i fråga om Bräm- 
hult, sn i Ås hd, Vgtl., något som SOÄ 14,2 f. gör (»mycket ovisst»), ehuru byn lig
ger på kanten av en höjdsträckning. Även vid Brävimesås, Brunns sn, Redvägs 
hd, bör ordet åtm. has i åtanke; SOÄ 10,20 säger f. leden innehålla ett fsv. 
brimir; men bara en enda skrivning har i, och dial.-uttalet har ce. Namnet torde 
kunna vara ett Bräm-ås, som försvagats till *Brämes i vissa sammanställningar, 
varvid ett nytt -ås tillagts (jfr Bd I, 158, 2ö7f., 305).3 *) Den gamla Brämaregår- 
den låg på randen el. sluttningen av en klart markerad ås.

År 1687 (Db bl. Si) var hemmanet pantsatt av greve G. A. Oxenstierna (jfr under H o 1 m 
i Tuve sn). —  Hemmanet deltog i storskifte på den samfällda betesmarken på Kamberget 
1800.

Nr 7 F  o g d e g å r d e n  fbgddgm\ 3/i fr. Var 1/ 1 kr. åtm. till 1634, där
efter 1/ 1 sk. men som sk.-vrak återfallen till Kronan (anteckning i Jb 1697), för
medlad till 3/ 4 och fr. 1700 (anteckning i Jb 1719). Namnet träffas i Jb 1697, 
men namngivningsgrunden har ej kunnat påvisas. Väl efter en by fogde (Lidén).

F. deltog i det under nr 6 nämnda storskiftet. Dessutom storskiftesdelning på 5/s mtl 1821.
Nr 8 H ö k e g å r d e n  håkgag 1j1 fr. av ålder. Namnet tycks anträffas re

dan 1629 (jfr nedan), i alla händelser 1651 som Höckagården (Gbgs gymnasieräkn., 
i KA). Hök som binamn på åbon kan påvisas redan 1621 (Jb); i Db 1681, bl. 1 
(i orig.) kallas åbon än )>hööken>> än (officiellt) Anders Andersson Höök. I  Husf.-l 
1797 kallas gården alternativt (genom något misstag?) Lunnegården.

*) Med det skånska brämmare ’sämre människa’ (Rietz) finnes ej skäl att här räkna.
2) Från Smål. oeli s. Hall. upptar Rietz i samma bet. också bremm; om detta har slutet 

e, innehåller det ett tredje avljudsstadium brim, vilket kanske f. övr. ligger bakom det ovan 
åsyftade lty. ordet brem(e).

3) Av det Bd 1,163 behandlade »Hyggesås» har sedermera anträffats formen Högesåhs
1718 Db bl. 100. Trol. är Höges- < Högås-.
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Det är väl denna H. som 1620 (AHA G 2) lydde under Lindorm Stake till Berg (jfr under 
A r d a  1). År 1673 (AHA G 2) och 1680 (Jb) lydde H. under Bengt Hård (kan ej säkert iden
tifieras hos Anrep). Sedan var handelsmannen och rådmannen i Göteborg Hinclrick Elcking 
(Elking) ägare, och han tycks ha bott där (Jb 1697); år 1699 sålde han hemmanet till överste
H. Belfrage mot 7 o4 i skeppet Salvalor med full utredning samt salt till 656 dr 8 öre smt; 
fasta beviljades denne senare 1702 (Db 1699, bl. 65, 1702, bl. 68). En följande ägare, kap
ten G. G. Schildt, som var måg till överste B. och jämte hustrun ägde hemmanet, sålde detta 
1725 till mag. J. Montin för 850 dr, hälften i silver, hälftén i »plåtar» (Db 1725, bl. 184, 
1727, bl. 21). Enl. Jb 1748 lydde H. då under Holm i Tuve sn. Senare uppges 1 /2 mtl 
ha köpts av A. D. Stålhandske, vars släkt bodde där ännu på 1860-t. (Rydholm 68; jfr 
under P i l e g å r d e n ) .  —■ År 1825 (Jb) hade H. en husbehovsväderkvarn.

Nr 9 J ö n s  e g  å r  d e n  '¡bnsdgå>i 1I1 fr. Var kr. åtm. till 1719. Namnet 
träffas redan i Jb 1634; en Jöns bodde på hemmanet åtm. 1590-1619 (Jb). Jönse- 
är snarast en försvagning av ett Jönsa- (jfr under nr 8); se annars om e-inskott 
under nr 11.

Nr 10 K l o c k a r e g å r d e n  klökarsgmi sj i fr. Tycks i jb  uppträda först 
omkr. 1576. Var 1/ 1 kr. åtm. ännu 1719, därefter fr. och 3/4. Namnet träffas i 
Jb 1634; redan 1581 Jb namnes en Lars Klockare som åbo.

Nr 11 L e  t s e g å r  d e n  lésgm\ 3/4 fr. Var helt mtl intill 1677 (anteckning 
i Jb 1697; jfr nedan), tidigast (åtm. ännu 1630) kr., därefter sk., så åter kr., slutl. 
(åtm. redan 1725) fr. Namnet skrives Lessgården 1664 Db bl. 14, Ledz- 1677 Db 
bl. 10, Letiz- 1697 Jb, Litse- 1704 Db bl. 147, 1715 Jb, Letze- 1725 Jb, Letse- 1777 
1881 Jb. Tidigare, och officiellt ännu rätt sent (1576-1691 Jb, 1650 Gbgs gym- 
nasieräkn., i KA), kallades gården meedli Leedh(et))) o. d., d. v. s. ’vid grinden’ ; 
TI 1603 1629 upptaga helt enkelt formen Ledet(t). Den nuv. formen är alltså ett 
*Ledsgården, med ett för uttalslättnadens skull senare åtm. i skrift inskjutet e.

År 1664 (Db bl. 14) avhändes hemmanet en viss Anders Höök och »hemulades» till grevin
nan Hedvig Mörner, vilket sammanhänger med att det lydde under Holm i Tuve sn. År 
1676 (Db 1677 bl. 10) intygades att halva hemmanet var öde, och säkerl. var det detta som 
föranledde förmedling året därpå (se ovan).

Nr 12 L ä n s m a n s g å r d e n  lánsmansgáii xj,¿ fr. Namnes redan i Skjb 
1540, s. 142. Var ky. (ej satt i mtl) åtm. 1547-1630; därefter 1j2 kr. (åtm. ännu 
1719). Namnet har först anträffats Jb 1697 och bör då ha varit rätt ungt, efter
som ingen länsman omtalas på gården förrän på 1680-t. (t. ex. i R jb  1685).

År 1846 inköptes en del av hemmanet av staden Göteborg för uppförande av ett räddnings
institut (Gbgs Kal. 1857, s. 131, Rqt 247).1)

Nr 13 N o r d g å r d e n  nokgåti 1/1 fr. Var kr. åtm. ännu 1697. Namnet 
har träffats redan 1600 TI, skrivet Nordgårdh; det skrives sedan i jb  Norgård(en) 
o. d. 1634-1881, Nord- 1679, varemot svarar ett folkligt Noihl- 1679 Db bl. 5. 
Gården ligger längst i norr i byn (jfr under nr 15).

Storskifte på inägorna förrättades 1807.
Nr 14 P u t s e g å r d e n  piisdgmi, i dagligt tal pús&n, púsan s¡i  fr. Tycks 

i jb  uppträda först omkr. 1576. Var tidigast 1J1 kr., förmedlades 1677 (anteck
ning i Jb 1697), fastän detta ej förrän långt senare infördes i själva mtlsuppgiften,

b Enl. den förra källan inköptes s/16, enl. den senare 3/4 mtl.



öfter 1725 fr. Namnet skrives i jb  Puse Gården o. d. 1576-1585 1634, Pussa- 
1590, Puls(s)e- 1600-1621, Pusse- 1630, Putze- 1648-1725, Pulse- 1777-1881; i andra 
källor: Pustagårdhen 1590 TI, Pussa- 1603 TI, Pulze- 1650 Gbgs gymnasieräkn. 
(i KA), Pusse- 1704 Db bl. 147, Paste- 1746 Db bl. 339. Kortformen träffas redan 
1651 Gbgs gymnasieräkn., skriven Pultzen. Materialet pekar i första hand hän 
på en stam piis\ det nutida uttalet med kort vokal kan mycket väl bero på se
nare förkortning (jfr t. ex. uttalet Hissingen). I så fall innehåller namnet sna
rast ett vedernamn *Püse på åbon, med bet:n ’den pussige, pösige’ (möjl. taget 
i figurlig mening); jfr t. ex. Rietz 513 b och särsk. sydboh. (Romelanda) piisdn 
’pussig’ , vgt. (Starrkärr i Ale hd) pusidr, ävensom tjörbomålets pijsiM d  ’ett slags 
fisk’ (jfr nlrkd ’ulk’ ). Grundformen vore *Püsa-gardhin. Vissa andra skrivningar 
bero på association med ljudliknande ord. Skrivningarna med -Is- torde bero på 
inflytande från namnet Pölsebo (se där).

P. liar måhända, att döma av sättet för dess omnämnande i de ä. jb, icke utan vidare 
räknats till Lundby by; den ligger dock, och har väl alltid legat, alldeles intill (den gamla) 
kyrkan.

Nr 15 S m e d j e g å r d e n  srncgmi 1/1 fr. av ålder. Namnet har anträffats 
i Jb 1634, skrivet Smegården-, efter 1648 skrives Smedie- o. d. F. leden är an
tingen smed el. smedja-, Anders smed bodde där åtm. 1621 (möjl. bodde på denna 
gård även den liknämnde person som upptages i TI 1600). Det tycks vara detta 
hemman som 1699 Db bl. 185 kallades Sörgårdhen (jfr nr 13).

År 1673 lydde åtm. en del av hemmanet under fru Catalina Hård (AHA G 2). Då hon var 
gift med en Lennart Bock, är det sannol. S. som åsyftas med talet år 1633 (Db s. 19) om 
de bönder i Lundby som tydde under fru Anna Ridderfordt men som blivit instämda till 
tinget för att de ej utgjort sina utlagor åt en Carl Bock, åt vilken de förpantats. Den Len
nart B. som sedan ägde (trol. hela) hemmanet, och som 1687 (Db bl. 83) sålde det till han
delsmannen i Göteborg Jacob Utfall, var helt säkert ovannämnde makars son (major, f  1734 
enl. Anrep). År 1689 (Db bl. löö) skaftsköttes S. till generalmajor Malcolm Hamilton (jfr 
under B j u r s 1 ä 11), som emellertid pantsatte den för lån till bankokontoret i Gö
teborg (Db 1699, bl. 185), och efter vars 1699 (Anrep) inträffade död gården ägdes av än
kan, Catharina Macklier. Vid delningen mellan dennas arvingar 1712 värderades S. till 463 
dr och 4/u  öre (säkert smt). Året därpå säges hemmanet av Henrik Salfält, som var gift med 
en dotterdotter till fru M., ha sålts till byggmästare J. Feigell för 590 dr smt, som så gott som 
omedelbart sålt det till två bönder för 600 dr smt; men sedan överstinnan Anna Sinclair ss. bör- 
deman (jfr under B j u r s 1 ä 11) klandrat detta köp, tilldömdes gården henne mot det i ovan
nämnda arvskifte fastställda beloppet (Db 1714, bl. 103). År 1719 (Jb) upptagas som ägare 
överstelöjtnant Beitrages arvingar (jfr under nr 8), 1759 (Db bl. 261) friherrinnan Cath. Kruuse 
på Hovgården (i Björlanda sn), och 1763 (Db bl. 819) och 1766 (Db bl. 54), fröken M. B. 
Kruuse (trol. y. syster till friherrinnan K., för så vitt denna är den fröken K. som enl. An
rep var gift med överste I. C. Weinholtz).

Nr 16 Å b o g å r d e n  öpagcpi (!) 1j l fr. av ålder. Namnet har tidigast an
träffats 1650 Gbgs gymnasieräkn. (i KA). En Bengt cib(b)o nämnes 1619 1629 TI, 
och även följande åbor ha burit binamnet. Namnet sammanhänger sannol. med 
hemmanets fr.-karaktär: ägaren bodde där ej själv, utan blott en »åbo». Det nu
tida dial.-uttalet vittnar om omtydning till ett Uppegården.
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Ar 1629 lydde Bengt Åbo under en (ieke identifierad) Lars Håkansson (AHA G 2). 1679 
(Jb) innehades Å. av greve Johan Stenbock och sedan av ryttmästaren Carl Philip v. Sack 
(1697 Jb, 1707 Gjb), i vars släkt den synes ha kvarstannat rätt länge: år 1741 (Db bl. 380) 
namnes som ägare kammarherre J. G. v. Sack. År 1748 (Jb) var kaptenlöjtn. A. I). Stål
handske (jfr under nr 8) ägare, och 1768 (Db bl. 64 ff.) änkefru Eva Christ. Palmcrona (detta 
släktnamn ej upptaget hos Anrep). År 1779 (Db bl. 83) nämnes en handelsman And. Rydell 
ss. åtminstone bosatt på gården. —- År 1825 (Jb) hade hemmanet en husbehovsväderkvarn.

H em m  a n  s d e l  a r  :
Trots den i vissa hemman ganska långt gångna hemmansklyvningen, finnas 

blott helt få mer fasta namn på hemmansdelar. Främst bör nämnas det bebyggda 
området F 1 u n s å s fhinsas, som övervägande är beläget på Fogdegårdens mark. 
Flunså(h)s berg(i)en 1722 Lu. nr 1, Flönsås 1816 Lu. nr 25 (även här blott na- 
turn.). Åborna kallas jhhnsara, best. pl. Alltjämt åsyftas med namnet i första 
hand å s e  n. F. leden är rätt dunkel; måhända innehåller den stammen jluns- 
’uppsvälld(het), tjock(het)’ (se Rietz 153 b, Torp, och jfr särsk. boh. (Tjörn) jhm s 
’stor fet karl el. häst’, fhnnsa, f. —  hithör. ord kända även i Björlanda sn), fastän 
berget inte på något påfallande sätt tyckes göra skäl för ett sådant namn.1) 
Kanske är f. leden ett personligt vedernamn av nämnda stam, i så fall av lik
nande innebörd som pits- i det närbelägna Putsegården. —  För övrigt ha anträf
fats: I Andersgården: K a l v h a g e n  käVvhågen. —  I Jönsegården: M a d e n 
måa (prep. är *); namnet nu ur bruk. —  I Åbogården: Å  b o h u s. Ägdes vid 
mitten av 1800-t. av sjökapten Karl Gadd. Nu är där barnhem (Rydholm 68).
—  I Jb 1825 nämnes S t o r a  Å b o g å r d e n .

T o r p  o c l i  l ä g e n h e t e r  (ej fördelade på hemmanen; alla utom nr 2 förr 
båtsmanstorp):

D r a g g e n s  dragons. Draggen 1832 Lu. nr 29. Efter båtsmannens namn, 
som väl är bildat till (riksspråksordet) dragg. —  K u l l e n  kilan. 1797 Husf.-l.
—  M å l a r n s  måfaoip. Målaren 1832 Lu. nr 29. —  S v  a r  t b e r g s  svå[- 
bérjs. Svartberg 1832 Lu. nr 29. Efter båtsmannens namn. —  T r a v a  m s  
travarus. Trafvaren 1832 Lu. nr 29.* 2) Efter båtsmannens namn, vars innebörd 
är något oklar. —  Blott i ä. källor nämnas: B o c k e l i d e n  1797 Husf.-l. Nu 
blott ss. naturn., uttalat bålpUa. Betyder väl ’ »liden» där bockarna gå (på bete)’ .
—  C h r i s t i n e b e r g  (på Klockaregården). 1851 Ml.

P ile g å fd e n  By. —  [ Pillagårinn 1572, Pilegårdenn 1602, Pilegården
1603-1881, Pille-1619-1634 |[ Pilagord 1546 TI, Pilagården 1590 TI, P ille-1629 TI, 1662 
Db bl. 74, Pijhle- 1650 Gbgs gymnasieräkn. (i KA). Byn hette i jb  förr Buberg: 
Buberig, -b(e)rickh o. d. 1565-1581, Buberg 1566, Bub(b)eryd(!) 1573. oo F. leden 
i detta flerstädes, bl. a. på ännu tre håll inom länet, förekommande gårdnamn, är

*) På kartan av 1722 tycks F. åsyfta även det västliga parti av bergkomplexet, som se
dan kallats »Torsåsen» o. d., se Naturn. under T o 1 e r  e d (s) ås.

2) »Travarna» måg påstås ha flyttat till Rödjan och fört både personbinamnet och torp
namnet med sig dit.
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trädn. pil, här snarast i gen. pl. (ordet torde i här ifrågavarande trakt blott 
vara m.; jfr Bd 1,209). Uttalet med -ll- tycks vara gammalt. Ordet pil har i 
dessa mål Jr. Det nämnda uttalet torde därför möjl. böra förklaras så, att -(•- 
genom riksspråkspåverkan utbytts mot »tunnt» l och att därvid orden med 
k o r t  vokal och ll inom dialekten övade påverkan, därför att tunnt l här 
sällan förekom efter lång vokal. Det enda betänkliga vid denna förklaring är väl 
att formen med -ll- är så gammal. Det ä. namnet Buberg (Boberg) har fått sin 
förklaring under B j u r s l ä t t  s. 90.

Som prep. nyttjas i  1717 Db bl. 129.
Namnet P. tycks till en början blott ha varit ett lokalt binamn (se formerna från TI 

ovan). Då det sedan, efter 1602, blir fullt officiellt, har det först fästs vid nr 1. Nr 2 
har, sedan det för båda hemmanen gemensamma namnet Buberg kommit ur bruk, till en 
början utan särskilt namn räknats till Lundby by.1) —  Båda hemmanen hörde till de många 
gårdar som år 1647 kommo under Holms säteri i Tuve sn (se vidare där s. 122 och jfr med 
avs. på äganderättsförhållandena under B r ä c k e  s. 91). Enl. Jb 1680 voro de båda 
gårdarna förbrända av fienden och öde. Åtm. efter år 1733, då nr 1 var »obesuttet» men 
brukades av församlingens komminister (AHA G 2), som då synes ha bott på Stillestorp (se 
där), fastän han tidigare möjl. bott på P. nr 2 (detta enl. Rydholm 52), torde nr 1 ha hört till 
detta hemman. Även senare hörde nr 1 till nr 2; så 1770, då båda hemmanen innehades av A. D. 
Stålhandske (Jb; jfr under L u n d b y  H ö k e g å r d e n  s. 103). Därför är det väl på nr 2, 
och ej på nr 1 (så Rydholm 67 f.), som åtm. den nämnde S. i själva verket bodde, liksom väl 
ock hans efterträdare och måg, kapten G. Eketrä; men man har vid denna tid tydl. med namnet 
P. åsyftat de båda hemmanen under ett (så åtm. 1809 Lu. nr 22). År 1792 (Db bl. 115) sålde 
kapten E. ’ /io> utgörande delar av både nr 1 och 2, till en bonde, som dock icke fick någon 
del i byggnaderna. Ännu 1875 bodde släkten E. kvar på P.; då såldes gården till grosshand
laren H. J. Hubner (Rydholm 70). Senare åtnjöt läraren vid Stjernecreutz’ skola fr.-räntan 
från hemmanen (GLex 1,209); jfr under S k ä n d l a  N o r d g å r d  i Tuve s n .—  De båda 
nuv. hemmansnamnen träffas i Jb 1697. —  Hemmanen ha deltagit i samtliga de skiften som 
omnämnas under Lundby by s. 99. Storskifte på tomter, trädgården, inägor och vassar 
förrättades 1790, på inägorna till 1/4 mtl 1809.

Nr 1 V ä s t r a  P i l e g å r d e n  3/8 fr. Var 1/ 2 fr. åtm. till 1605, därefter 
cn kort tid 1/ 1 fr., så åter förmedlat till ]/ 2 och kr. åtm. 1621-1719 (förmedlat till 
3/s 1700 enl. anteckning i Jb 1719), slutl. 3/s fr. (åtm. från 1725).

Db 1662, bl. 94 omnämner 1/i av hemmanet, vadan detta alltså var kluvet vid denna tid.
Nr 2 Ö s t r a  P i l e g å r d e n  1/2 fr. Var 1/2 sk. åtm. ännu 1725.

Den i R jb 1685 som åbo upptagne Anders Nilsson synes ha varit regementsslcrivare (jfr 
PlJordrSkattl 2,39). Enl. Rydholm 52 bodde församlingens komminister, Jonas Alander, här 
någon tid (jfr under S t i l l e s t o r p ) ,  men ägare kan han icke ha varit. I  Db 1717, bl. 
131 meddelas uppgifter om de senaste innehavarna: år 1697 hade överinspektör E. Paulin fått 
»immission» i gården ss. pantinnehavare. Panten hade han övertagit av regementskvarter- 
mästaren O. Boström, vilken i sin tur, mot pantförskrivning av gården, lånat innehavaren, 
fru Eva Wernich, 210 dr smt för att hon skulle undkomma exekution. De Paulinska arvingarna 
hade sedan, just vid år 1717, sålt sk.-rättigheten till handelsmannen Zibrant Rosenbuscli. 
Denne innehade sedan Ö. P. åtm. 1717-1733 (Db 1717, bl. 129, 131, AHA G 2). —  Sedan urmin
nes tider hade hemmanet en skvaltkvarn (1697 HJordrSkattl 2,39).

J) I Jb 1572 står visserl. namnet P. tvärtom vid nr 2. Men då det i Jb 1573, 1574 här 
är överstruket och ersatt med det gamla namnet, hade trol. detsamma bort ske redan 1572.
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Pölsebo pblsabo, pulsa- (båda antecknade på 1880-t.), pulsa-1/2 fr. —  | Polse- 
1576-1585, Pölsse- 1590, Pulsse- 1600, Pölsebo 1601-1881, Pylsse- 1605, Pilse- 1619, 
Pullssebodh 1621, Pöllsseboda 1630, Pylse- 1634 || Pölssebo 1603 TI, Pyltzebodli 
1650 Gbgs gymnasieräkn. (i KA), oo P. leden är kanske det i traktens dialekter 
väl bestyrkta puls ’hudavdragare’ .1) Ett -e- bar då inskjutits i sammansättnings- 
fogen i uttalslättnadens tjänst. Om uttalet med u  och skrivningarna med u ej 
skulle förtjäna vitsord, har man med Lidén att tänka på ett öknamn *Pölse (jfr 
B d I, 67; sammanhanget med pölsa ’korv’ dock ej säkert).

Prep. är på. En viss åbo kallades pulsabon.
Var enl. jb  kr. åtm. till 1630, därefter sk. åtm. till 1725. —  I de ä. jb , t. o. m. 1601, 

namnes P. tillsammans med Sannegården oeh har tydl. lytt under detta hemman. År 1610 
erhöll Cornelius Corneliusson (se om honom under L i n d h o l m e n )  P. i förläning samtidigt 
med Sannegården (Fröding Äldsta hist. 7). P. hörde till de många hemman som år 1647 
kommo under Holms säteri i Tuve sn (se vidare där s. 122 och jfr med avs. på äganderätts
förhållandena under B r ä c k e). En kapten och skeppsbyggare Olof Svensson bodde där 
åtm. 1674-76 (Zettersten Sv. flottans hist. 1,169,171). År 1680 (Jb) var hela hemmanet öde 
och sk.-vrak. År 1694 (Db bl. 37, 46) innehades P. av en sekreterare Thelin (trol. densamme 
som den postinspektör J. Thelin som namnes under K a l l  t o r p  s. 72), och 1705 (Db bl. 
2) nämnes ss. där bosatt en kaptenska Maria Jacobsdotter. År 1713 (Db bl. 133) innehades 
P. av J. G. Ankarstierna. Åtm. 1726-1733 var kaptenlöjtnant A. Utström innehavare (Db 
1726, bl. 101, AHA G 2); 1734 brukades gården av hans änka (sist anf. st.). Senare innehades 
P. av ryttmästare Carl Cronacker, som 1757 efterträddes av handlanden Lars Algerus. Fr. o. m. 
detta år hade P. under lång tid gemensam ägare med Färjestaden, varvid P. var huvud
egendomen (där dog fru Elis. Celsing 1791, enl. Anrep), fr. o. m. omkr. 1800 även med 
Bräclce (se under dessa hemman). —  Ang. P:s förhållande till färjningen över älven se under 
F ä r j e s t a d e n  och där cit. litt. -—- En husbehovsväderkvam fanns 1825 (Jb). •—- P. del
tog i de under Lundby by nämnda skiftena av 1815-21 och 1863. Kartläggning och be
skrivning av inägorna förrättades 1852, laga skifte på alla inögorna (inställt) 1878-79, på sam
fällda utmarkerna 1889.

Rödjan rpja 1/ 2 kr. -— | Röiann 1576, Ryian(n) 1578 1581, Rydiann 1578- 
1609, Röd(h)ian 1621-1725, Rya 1685, Rödjan 1777-1881 || Rydian o. d. 1626 Db- 
1739 Db bl. 103, Rya 1659 Bidr. 7, mell. s. 236-237, Rödian 1673 AHA G 2, Rödja 
1688 Db bl. 104, 1691 bl. 9, Rydia 1690 Db bl. 626. Jfr namnen Rya nabbe och 
Rya skog. Till skillnad från R . i Björlanda sn har förevarande hemman stundom 
kallats Stora Rödjan. oo Namnet är best. sg. av ett fsv. rydhia, f. ’röjning’, besläktat 
med det i ortn. vida spridda rjjdh. Den i senare tid stadgade skillnaden mellan 
hemmansn. Rödjan och Rya nabbe, Rya slcog har från början ingen annan grund 
än den att ö-ljudet må ha framträtt mindre klart vid obetonad ställning; även 
i dessa sammanställningar uttalades dock i orten åtm. förr röja (mja näba).

Prep. är på (1673 AHA G 2). Rya nabbe, skog.
Var i ä. tid först kr. (jfr strax nedan), så (åtm. redan 1630) sk., därefter åter kr. (1694 

Db bl. 188). Om temporära fr.-rättigheter se nedan. —  År 1626 innehades K. »efter K. M:ts

!) Då detta yrke var föraktat, och dess innehavare därför icke kan ha bott i en central 
gård i en stor by, är redan detta ett hinder för ett antagande att samma puls skulle ingå i 
Landby Putsegårclen (jfr ovan s. 104).
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tillsägelse» (d. v. s. tillstånd) av en holländare, Johan Floor. Denne blev emellertid inför 
tinget anklagad för att han vanskött egendomen: år 1625 hade en stor del av åkern befunnits 
»ödelagd» (d. v. s. ouppodlad), ängen el. höt sålt, husen förfallna; dessutom hade F. »indra
git och inrymt» en annan holländare, Wellam Giesen (se under L i n d h o l m e  n), på en 
del av hemmanet, utan någon dennes rättighet därtill och utan kontrakt de båda holländarna 
emellan (Db 1626, s. 17). F. skulle dädanefter ensam behålla och bruka B., men då oek 
skaffa sig K. M:ts brev därpå. År 1630 (Db) fick slottsskrivaren på Älvsborgs slott Lars 
Lybeck K. M:ts köpebrev på hemmanet. Enl. anteckning i Jb 1680 fr.-köptes detta 1632 
av John Hinderson Reuter, vars änka, fru »Såffija» R., innehade det 1673 (AHA G 2), tydl. 
utan att själv bo där. En senare ägare var frih. Henning Kruuse, som 1688 sålde hemma
net (jämte Skarvik) till kommissarien J. Sehiurman (Schuman enl. Anrep), adlad Adlercrantz. 
Denne hade egendomen utarrenderad till handlanden J. Blander (jfr Bd 1,69) åtm. åren 1690- 
92 (Db 1690, bl. 626, 1692, bl. 116), samtidigt med att den var pantförskriven till (el. möjl. 
belastad med en stor inteckning hos) handlanden J. v. Minden (jfr s. 59); se Db 1691, bl. 9, 
1692, bl. 99, 104. Sistnämnda år, under vilket R. ännu betecknas som fr. (Db bl. 130, 133), 
fick assessor Joh. Silfverström fasta därpå (Db bl. 133), men 1695 indrogs hemmanet till 
Militieindelningsverket (anteckning i Gjb 1707) och innehades 1697 (Jb) - åtm. 1702 (Db 
bl. 75) av majoren vid garnisonen på lön, men var åtm. det senare året utarrenderat. År 
1709 innehades R. av överstelöjtnant G. Riddersvärd (Db 1713, bl. 134); men år 1717 (Db 
bl. 126) svara därför en viss »Bryntes» efterlevande. Åtm. från 1719 (Jb) var R. långt fram 
i tiden översteboställe (»överstesäteri», »kommendantboställe» o. d.); så ännu 1793 (Db bl. 
371); men det hade då delvis varit utarrenderat: 1760 (Db bl. 350) till fabrikören och 
faktorn J. Bauer, 1766 (Db bl. 36) - åtm. 1779 (Db bl. 41) till fabrikör J. F. Busek, 
1793 (Db bl. 371) till major C. H. Ramsay; det är väl ock arrende det är fråga om då 
R. 1738 (AHA G 2) kallas löjtn. von Betz’ säteri. I Jb 1881 säges R. vara »till kronan 
indraget». —  Kartläggning och beskrivning av alla ägorna förrättades 1760 samt (i förening 
med uträkning av hemmanets åkerjord) 1804, dito av inägorna 1902.

T o r p :
L o t t e l u n d .  1816 Lu. nr 25, 1851 Ml. —  Jfr under hemmansdelar vid 

Färjestaden.

Sannegården såndgå>i 1/1 sk., nu även namn på stadsdel. —  Sandaegarden 
1410 DN 16,62 (avskr.) | Sondegorden 1550, Sandagården(n) 1576-1619, Sanna 
gårgen(!) 1578, Sanna- 1581, Sånnagården 1585, Sande- 1600, Sånnda- 1601, San
ne- 1605, Sånde- 1609 1621, Sannegaarrddenn 1630, Sannagården 1634, Sanne
gården 1679-1881 i| Sande- 1551 G. I:s reg. 22,148, Sånda- 1580 TI, Sanna- 1603 TI, 
Sanne- 1626 Db s. 16, Sand- 1773 Hv. N. 8/ 12 (jfr Rydholm 17), Sandgård 1815 
Lindgrens karta hos Grbg, Sannagården 1875 Bidr. 1,131, 1894 Därs. 5,408. År 
1572 Räk. f. Älffzb. o. Gullb. Befestn. (i KA) kallas gården Sånda Ladugårdh. 
Detta ger stöd åt det även eljest rimliga antagandet, att det är S. som åsyftas 
med Erikskrönikans Sanda', se härom nedan, eo De sist anförda formerna peka 
hän på att gården först burit det enkla namnet Sanda', detta namn nyttjades i 
själva verket ännu 1832 (Lu. nr 27) som namn på ett parti av n. delen av ägorna. 
Sanda är pl.-form av sand, motsvarande ett riksspråkligt Sandarna (se s. 42). 
Ordet gård torde här böra tagas i betin ’kungsgård’ (jfr Södcrwall g a r  J) e r  4); 
se nedan. Det kan ha lagts till det enkla namnet för att undgå förväxling med



området Sanda såna, nuv. Sandarna, snett emot på andra sidan älven (s. 42). 
Formerna med «  (o) i f. leden återge ej ortsuttalet, utan visa anpassning efter 
de inre götabygclernas språk.

Prep. är på. Sannegårdens ägor\ Sannegårdsham/nen.
Var i de äldsta jb  kr., men synes ha blivit sk. i samband med köp från Kronan 1633 

(se nedan), ty Jb 1634 uppför S. som sk. År 1690 blev hemmanet åter kr., men 1721 - 
åtm. 1825 var det enl. jb  (jfr nedan) fr. (om tidigare fr. utanför rubriceringen i jb se nedan). 
Ar 1834 återgick det ånyo till kr., tills det sk.-köptes 1867-68.1) Den sk.-läggning som verk
ställdes 1765 (Lu. nr 3) har måhända haft något att skaffa med gårdens karaktär av bi
skopssäte (se nedan); den har icke påverkat dess natur av fr. —  År 1410 utfärdar drott
ning Margareta ett brev från S. Det kan då med tämlig visshet slutas, att S. vid denna 
tid var kungsgård. Men då blir det också sannolikt, att det »hooff» i »Sanda», dit konung 
Valdemar av Sverige enl. Erikskrön. v. 844 red år 1277, är samma kungsgård (jfr Söder- 
wall h o f  2). Konung Valdemar hade strax dessförinnan, enl. samma källa och isl. annaler, 
vid delning med sin broder Magnus fått behålla bl. a. Västergötland, och något annat Sanda 
synes ej vara att reflektera på. (R. Pipping Komm. t. Erikskrön. 333 f. tilltror sig ej att av
göra vilket Sanda det kan vara fråga om, ehuru han på vissa grunder antar att orten bör 
sökas någonstädes i närheten av Kungahälla.)* 2) —  År 1551 (G. I:s reg 22,148) har Gustaf 
Stenbock inför konungen förklarat att S. vore behövlig för Älvsborgs slott; förut hade den 
innehafts av en Raffvaldh Jönsson. Detta säger sig konungen inte ha vetat utav. G. S. 
får nu emellertid »beholle» gården under slottet; åtm. ännu 1572 (ovan anf. st.) tillhörde S. 
befästningarna. År 1610 fick Cornelius Corneliusson S. i förläning (jfr under P ö 1 s e b o). 
En son till denne var kanske den Db 1626, s. 16 nämnde kantorn Johan Corneliusson, som 
vid företeende av ett arrendekontrakt med K. M:t fick sig tillförsäkrad obehindrad besitt
ningsrätt till gården. Emellertid nämnes redan 1627 som arrendator Wellam Giesen (jfr 
under L i n d h o l m e n  och R ö d j  an). År 1633 (Db bl. 18) kunde Joest Hansson, »bok
hållare » i Västergötland, styrka att han köpt gården av Kronan. Den var sedan med bland 
de gårdar som R. Leuhusen 1647 köpte till fr. (Db 1652, bl. 60, Anteckning i Jb 1697). Där 
igenom fick S. samma ägare som säteriet Holm i Tuve sn, ett förhållande som räckte ända 
till dess S. 1690 reducerades från Rob. Douglas’ arvingar. Under danska kriget avbrändes 
ladugården 1644, men manbyggnaden räddades (Frödirig Äldsta hist. 224). Av Db 1650, bl. 
10 framgår att ovan nämnde Giesen alltjämt (el. ånyo?) hade gården på arrende. Men 1657 
(Db bl. 11) nämnes som arrendator en holländare Cornelius Isaehsson. Att ägaren själv stun
dom uppehöll sig här, framgår därav, att Karl X  Gustaf i april 1658 var Robert Douglas’ 
gäst på S. (Fröding Äldsta hist. 321); också kallas gården t. ex. 1686 »sätesgård» (Db bl. 
80). Vid samma tillfälle intygades inför rätten, att Lundby bys och S:s ägor lågo tillsammans 
utan gränsmärken, »åker om åker, äng om äng»3); även S:s torp hade tidigare legat i själva 
byn, men sedermera blivit flyttat något närmare sjön. Gården var under 1670- och 1680-t. 
utarrenderad till (el. åtm. bebodd av) generalmajoren frih. Fr. v. Börstell ( f  1679 enl. El- 
genstierna), resp. efter honom handlanden H. Elcking (jfr under L u n d b y  H ö k e g å r d e n  
s. 103), med vilken ägaren, greve G. A. Oxenstierna, processade ang. iståndsättande av bygg
naden, som blivit »ruinerad» av fienden »i sista ofreden»4) (Db 1687, bl. 79, 1689, bl. 143).

4) Åtskilliga av förestående uppgifter äro hämtade från Rydholm 17;' jfr även Höjer Sv. 
2,912.

2) Den ovan gjorda identifikationen omöjliggöres icke av att Valdemar 1276 synes ha lo
vat Lundby och Tuve socknar åt konung Magnus av Norge »til ewigh tiidh» (Da. Archivreg. 
1,75). Löftet »har påtagligen icke haft någon särdeles påföljd» (Styffe Un.3 143).

3) Detsamma gällde ännu 1717 (Db bl. 123).
4) Jfr under L u n d b y P r ä s t g å r d e n  s. 100 samt P i l e g å r d e n .



Efter reduktionen var S. lagd under Göteborgs garnison som del av överstelöjtnantens lön (an
teckning i Jb 1697, Höjer Sv. 2,912). Det ar ovisst hur detta skall förenas med uppgiften i 
Db 1694, bl. 37, 46, att S. då var anslagen till översteboställe för prins Karls livregemente.1) 
Tydligt synes i alla händelser vara, att gården senare var anslagen åt översten och kommen
danten på Älvsborgs fästning: år 1715 (Db bl. 27) framför arrendatorn, byggmästare Jacob 
Feigel, vissa besvär till överste Hilken, och 1717 (Db bl. 123) och 1725 (Db bl. 73) är övers
ten och kommendanten G. Gadde innehavare; även vid den senare tidpunkten var gården 
emellertid utarrenderad, näml. åt hr Christ. Pommer och vinskänken D. Breidh. En uppgift 
om grödans storlek, räknad i tunnor, meddelas från 1692 (Db bl. 115): vinterråg 5 3/6, »efter- 
råg**) ’ /so» vårråg 13 1/ ]0 efterråg1 2) 1 */„, korn 17 2/s, efterkom 2 3/ J0. Efter 1725 hade S. åter 
en tid samma ägare som säteriet Holm: först nämnes (anteckning i Jb 1748, Höjer Sv. 
2,912)3) greve C. G. Diicker (riksråd och fältmarskalk, f  1732 enl. Elgenstierna), och därefter 
dennes änka, grevinnan Hedvig Vilhelmina Oxenstierna (Db 1735, bl. 5). Åtm. vid denna 
tid har S. dock ss. säteri (1733 AHA G 2) intagit en självständig ställning till Holm: dessa 
båda gårdar överlämnas år 1735 (anf. st.) av grevinnan O. till arvingarna, hennes svågrar 
frih. Gabriel Ribbing och frih. Carl Wrangel, på perpetuellt arrende; de övriga gårdarna näm
nas icke, tydl. därför att de l y d a  u n d e r  Holm (jfr där). Som arrendator under tiden 
1729-1733 nämnes major Pretlack (Db 1729, bl. 405, AHA G 2), väl =  den hos Berg Sami. 
3 Reg. nämnde Ph. C. v. Pretlack. Re lan 1735, el. möjl. 1736, tycks S. emellertid ha inköpts 
till biskopsgård4 5); som sådan är den upptagen i Jb 1736 (Höjer anf. st.). Köpesumman ut
gjordes av vad försäljningen av tomten efter gamla biskopshuset i staden inbragte, näml. 3,310 
dr smt, med tillägg av 690 dr (RA Städers akter, Gbg 3). Åtm. under åren 1736 (AHA G 2) 
-1740 (Db bl. 313) var S. dock utarrenderat åt strandridaren Brynte Staf. Bland de biskopar 
som bebott el. innehaft S. må nämnas Jakob Benzelius, som nybyggde husen, satte trädgår
den i stånd och upprensade fiskdammarna (Rydholm 17), Göran Wallin (Db 1759, bl. 261 f f ., 
Rydholm anf. st.) och E. Lamberg, efter vars död (1780) arvingarna, sedan biskopshus redan 
tidigare inköpts i staden, skulle få »begagna» gården i 50 år, räknat från 1782, varefter den 
skulle indragas till Kronan (RA Städers akter, Gbg 3 ) )  Så skedde ock, även om L:s ar
vingar frånträdde först 1834 (Rydholm 17). En beskrivning av gården år 1773 lämnas i 
Hv. N. s/12. Om S:s öden i senare tid se Höjer Sv. 2,912, Pz 136, Rydholm 17 f.; om ham
nen se Gbgs Jubileumspubl. X X , 622 ff. —  Ting hölls på Sannegården 1626 och 1633. -— 
S. har deltagit i de under Lundby by omnämnda skiftena av 1722, 1768, 1815-21, 1829-36 
och 1863. Kartläggning och beskrivning av alla ägorna skedde 1832-33.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r  (i ä. tid):
B r ä t t e  r å s .  Brattåhs Berget 1797 Husf.-l (beb.-n.), Bratterås 1851 Ml. 

Nu blott ss. naturn., uttalat brährås. Berget var särsk. innan det sprängdes 
sönder brant (västsv. brat) åt alla sidor. Om -er- i sammansättningsfogen se Bd 
1,254 f., 308, 310. —  E r i k s b e r g ;  förr salteri, i senare tid och alltjämt namn
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1) Ovisst är i vilken egenskap den skeppsredare Petter Sannegård, som representerar S. 
i ett mål 1695 (se ovan s. 13), haft med säteriet att skaffa.

2) Syftar väl på eftersådd vinter- (höst-), resp. vårråg. På motsvarande sätt förstås 
e/terkorn. Varken efterråg el. efterkom finnas i SAOB.

3) Denne talar oriktigt om C. F. Ducker.
4) Köpet kan, på grund av vad ovan anförts, icke ha skett redan 1734 (så t. ex. Gbgs 

Alleh. 1774, nr 85, s. 3, Ant. Bih. 108, Bidr. 7,11; jfr Rydholm 17).
5) Skarstedts uppgift (Herclam. s. 27) att biskop Joh. Poppelman mestadels bott på S., 

kan inte gärna vara riktig; P. blev biskop 1711 och dog 1735. El. skulle han ha bott där 
innan S. blev biskopsgård?
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på mekanisk verkstad (jfr Rydholm 18). 1774 Gbgs Alleh. nr 89, s. 4 (salteriet
auktionerades då bort), 1851 Ml. Den namngivande Erik har ej kunnat påvisas. —  
K r i s t i n e b e r g .  Christinaebergs Salteri 1797 Husf.-l, Christineberg 1851 Ml. 
Den namngivande Kristina är ej bekant. —  N o r d v i k e n ;  salteri och tranko- 
keri. Nordwikan 1769 Spionen 270 (säges här ligga »näst intil Salteriet Söhal- 
len»), Norvik, Nordviken 1780 Db bl. 10 f. (kontr. efter orig.). År 1769 (anf. st.) 
ut bjöds 1j i av N. till salu på auktion, varvid noggrann beskrivning av anlägg
ningen lämnas. Trol. är denna densamma som sedan kallats Sandviken (se följ.). 
—  S a n d v i k e n  sånvika; förr salteri. Sandwik 1798 Lu. nr 9, Sandwiken 1851 
Ml. Kartläggning och beskrivning skedde 1798. —  S k ö l j e s t e n ( a r n a )  ¡jbkp- 
sténa (uttalet möjl. ej fullt genuint). Sjöliesten 1768 Spionen 87, Skjöllj estenar 
1832 Lu. nr 27, Skiljostenen 1851 Ml. Var 1768 trankokeri. Stenarna ifråga lågo 
alldeles nere i sjökanten, och bet:n är därför helt säkert ’stenarna där man 
brukat skölja kläder’ . Formen Skiljostenen beror på folketymologi, som kunnat 
underlättas av tillvaron av ett sådant namn i närheten (se s. 43). —  *S ö (d) - 
h a l l e n  séhahn. Söhallen 1733 AHA G 2 (nämnt som torp), 1769 Spionen 270 
(nämnt som salteri), Sör- 1769 Db bl. 475-1851 Ml, Lille Söhallen, Store S. 1832 
Lu. nr 27. Upptages som kr.-lägenhet i Jb 1881. Den i tryck och skrift ofta 
nyttjade formen med Sör-, som väl beror på anslutning till sör- ’söder’, är oriktig. 
Namnet, som anträffas även på annat håll (Bd 1,257), innehåller västsv. sö(d) 
’får’ , och betecknar här sannol. att man brukat begagna hallen (berghällen) vid 
transport av får över älven.1) A v Db 1787, bl. 378 synes, att man vid färd från 
Gamla varvet brukat lägga till med roddbåt just vid S. Kartläggning och beskriv
ning av S. skedde 1827. —  S ö (d) h a 11 s b e r g e t. Söhalls Berget 1797 Husf.-l. —  
V e t t e r s v i k ;  salteri och trankokeri. Wetterswik o. d. 1766 Husf.-1-1855 Lgn, 
Westerswik(!) 1832 Lu. nr 27. Sälcerl. är det detta salteri som J. Wetterling 
säljer till H. J. Busck 1765 (Db bl. 617, här ej namngivet); i så fall har namnet 
(säkerl. något dessförinnan) skapats i anslutning till den förstnämnde ägarens 
namn (jfr om ett Vättersbäck s. 51 och ett Vetterholm s. 87). En senare ägare 
var Christ. Arfvedsson, som 1792 (anf. st.) sålde anläggningen till sonen Niclas A. 
År 1832 (Lu. nr 27) var där en segelduksfabrik.

Skarvik skarvik (s. ledens uttal ej fullt genuint, men namnet nyttjas sällan; 
jämför nedan) 1/i  kr. —  | Skarui(c)k, -wi(c)k o. d. 1565-1648, Skår-(!) 1573, 
Skör-(!) 1578, Sk(i)er-(!) 1581 1679, Skarn wijck 1621, Skaarwijkan o. d. 1685- 
1777, Skarvik 1811-1881 j| Skaruijk, -wijk o. d. 1576 Tl-1733 AHA G 2, Scharn- 
uick o. d. 1590 1600 TI, Skanvigh 1619 Db, Skar wij ken o. d. 1620 Db-1779 Db 
bl. 41. oo Namnet är ett Skarnvik ’viken med skarn, d. v. s. smuts, orenlighet 
cl. dy ’ (jfr Bd 1,141); vissa av de anförda y. formerna äro alltså ursprungligare 
än de äldsta, vare sig detta beror på alternativt bibehållet ä. uttal, på tillgång 
till gamla skrivformer, el. på, i detta fall vällyckad, »uppsnyggning» av den obe

*) Motsvarande tolkning kan ifrågakomma även vid det i Bd I nämnda namnet.
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gripliga formen på Skar-, Samma namn är SJcarvilc på Björkö, Öckerö sn, och 
antagl. Skarvik, Sätila sn, Marks hd (SOÄ IX . 1,183, med annat tolkningsförslag).

Prep. är på.
S. betecknas i jb som torp åtm. 1565-1600 (även 1634), därefter som 1/l mtl. Tidigast 

upptages det som kr., men under en mellantid (åtm. 1630-1691) som sk. —• Hemmanet har åtm. 
från 1630 och in i senare tider haft gemensamma öden med Rödjan (alltså väl ock fr.-köpt 1632). 
År 1733 brukades det ss. »obesuttet» under detta hemman (AHA G 2), och 1779 (Db bl. 41) 
betecknas det som en äng under R. I  senare tid har en på området uppförd stuga burit nam
net S. På platsen finnes nu också Göteborgs kommunala friluftsbad. —  S. har undergått de 
under R ö d j  a n  nämnda lantmäteriförrättningarna av 1760 och 1902.

Slätten, se B j  u r s l ä t t e n .

Stillestorp stélstorp 1/1 sk. —  | Stillestorpk 1634, Stillestorp 1648-1881 || Stijl- 
lestorp 1590 TI, Stillestorp 1619 TI, Stillers- 1675 Db bl. 52. c/s Samma namn fin
nes i St. Lundby sn, Vättle hd, Älvsborgs län, tidigast skrivet Stillestorp 1545. 
F. leden antages där vara uppkommen ur ett Stillings-, egentl. gen. av ett av de 
många släktn. på -ing (SOÄ 13, 84; jfr Hellquist Ortn. på -inge 141). Vårt Stil
lestorp skulle rent av kunna vara uppkallat efter detta i den liknämnda socknen 
blott ung. 2 3/4 mil i NO belägna hemman med samma namn.

Stillestorps gjerdet 1832 Lu. nr 27.
Hemmanet var kr. åtm. intill 1755 (Db bl. 5). —- Enl. anteckning i Gjb 1707 var S. mi- 

litiehemman år 1600. På 1670-t. tillhörde hemmanet en familj Rothenhane (1673 AH A G 2, 
1675 Db bl. 52), om vilken se Berg Sami. 3 Reg. År 1679 (Db bl. 3) kallas det kommen
danten Erik Larssons donationshemman (jfr under F ä r j e s t a d e n ) .  År 1685 kom S. sam
tidigt med Färjestaden och på samma villkor i händerna på B. Cronacker, och 1697 (anteckn. 
i Jb d. å.) erhöll änkan genom kungligt brev rätt att inneha hemmanet »till nådår». År 1729 
sålde fru Anna Cronacker (se under B r ä c k e) halva gården till komminister Jonas Alander 
( t  1753 enl. Rydholm 52) för 150 dr smt, och denne torde också ha bott där (jfr under 
P i l e g å r d e n  nr 1 och 2); ty år 1755 (Db bl. 5) protesterade i egenskap av åbo dennes 
änka, då ryttmästare Carl Cronacker erbjudit sig att ss. »donationsinnehavare» köpa hela S. 
till sk.; även åbon på den andra hälften protesterade, emedan C. lämnat gården nästan öde, 
utan att bry sig om varken dess hävd el. utskylder, vadan ock denne åbo, som av krono- 
befallningsmannen antagits redan 1741, själv uppbyggt nya man- och laduhus och väl upp
odlat marken. Båda åborna förmenade sig berättigade till sk.-köp före C. Med fru Alan- 
ders barn ingick dock C. förlikning redan s. å. (Db bl. 94), varigenom hemmansdelen över
läts till den senare. År 1766 (Db bl. 54) ägdes S. av kaptenen vid Ostind. Komp. Dan. Stiern- 
man och lotsuppsyningsmannen Lorentz Edberg; den jaktlöjtn. J. M. Edberg på S. som om- 
namnes 1793 (Db bl. 495), var väl dennes son. —• Den gamla gården finns ännu kvar; nam
net nyttjas även som namn på hållplats vid busslinjen Gbg— Lundby (— Torslanda). —  S. 
har deltagit i alla de skiften som nämnas under Lundby by s. 99.

Synnered sondrd, sunars (delvis kanske —}  0) 1ll sk. —  | Siunderidt 1550, Sön- 
nerödtt o. d. 1565 1573, Sunneröö 1590, Synnere(e)dh 1605-1685, Synnered 1691- 
1825, Synneröd 1777-1881 || Synnerydh (-rijdh?) 1580 TI, Sonnerödh 1590 TI, Sönne- 
1600 TI, Synnerid 1604 Db. co F. leden är med all sannolikhet det väl betygade
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fsv. mansn. Sjunde (eg. ’den sjunde’), som även ingår i de två Sjunnaryd i Jön
köpings län, i Synneröd i Ytterby (J Sionda rudi 1354 DN 2,268 [vidim. avskr.]) 
och Hede (j Siaunda rudi 1391 RB 363) socknar i Boh. (se ock SOÄ 4,20), ävensom 
i t. ex. Sjuntorp i Älvsborgs län (SOÄ 5,11) och ögtl. (Lundgren-Brate 227).

Prep. är i. sonara markar. Åborna kallas sonarabå (best. pl.).
Yar 1550 1/1 kr., seclan 1/l sk. (i jb 1881 dock ingen uppgift om mtl). —  År 1648 köpte 

Anders Gyllenclou S. från Kronan (anteckning i Gjb 1707), och lian synes ha ägt det till sin 
död 1665 (dödsåret enl. Anrep). År 1673 lydde hemmanet under burggreve I. Norfelt (AHA 
G 2); jfr under H  ä r r ö d och S y r h å 1 a. Åtm. åren 1686-97 betalade S. ränta till översten 
och kommendanten i Göteborg (Landskont. E V II b, bl. 3, 1697 Jb). —  Kartläggning och 
delning verkställdes 1752 och 1801, storskifte på inägorna 1774 och 1801, enskifte på alla ägorna 
1815 och laga skifte på dito 1844-47.

H e m m a n s d e l  ar :
Hemmansdelarna benämnas efter de nuv. ägarna, utom följande tre: H ä g - 

g e n  héyan (prep.: på). Kan ej vara best. form av trädn. liägg, eftersom detta 
i målet är femininum (best. sg. hcéga, higa). A tt någon person med familjen. 
Hägg skulle ha bott där, är ej känt. Snarast är namnet en ellips av ett *Hägge- 
gcirden, där trädn. inginge som f. led. Någon liägg (resp. några häggar), som kan 
ha varit namngivande, kan likväl numera ej påvisas. Med avs. på kortformens 
accent jfr under L u n d b y  P u t s e g å r d e n  (s. 103). —  L y c k a n  Wka. 
Om lycka se Bd 1,189. —  S l ä n g e n  -slévgn (—^ ¿-), även S v ä n g e n  pivégan 
(prep.: i). Både släng och sväng åsyfta här en vägkrök.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
P u l l t o p p  fidtöp. Namnet är skämtsamt och sannol. ironiskt. Ty på 

stället har just ej funnits fullt opp av denna världens goda. —  G a p e t  gåbat 
el. G a p e l y c k a n  gabaléka. Närmast sannol. efter Gapekilen (se Naturn.) och 
således blott indirekt knutet till »gapet», d. v. s. mynningen av nämnda »kile» 
(vik) mot öppna sjön. -— G å s e s u n d  ggsün1); förr salteri. 1765 Db f. V. Hi- 
sing bl. 843 (namnet nyttjas här möjl. om hela hemmanet S.: »wid Synnered eller 
Gåsesund»), Betyder ’sundet där (vild)gröss hålla till’ . Det är sundet mellan 
fastlandet och L. Aspholmen som åsyftas. Platsen för det forna salteriet kallas 
ännu S a l t e r i e t  såltarit. —  G å s e s u n d s m a d ;  om torp med utskänkning 
1774 Db bl. 277. —  K v i n  kwia. Se Bd 1,196. -—  V a d r ä c k a n  våraka; 
ställe i Gåsesund. Där har funnits en vadräcka, d. v. s. (i rad uppförda) ställ
ningar att torka vad på. —-  År 1776 (Db bl. 97) upplåts en äng på S. vid 
namn T a k s k j ä r  (el. Hålan) till uppförande av en stuga (namnet träffas även 
1763 Db bl. 439, stavat på samma sätt). P. ledens innebörd är oviss, i sht då 
uttalet är okänt. Möjl. fsv. tak ’kvarstad (i fråga om gods varom det tvistas)’ ?

S yrh åla  syr/jka By. —  | Siöralla 1550, Syroll, -åll o. d. 1565-1581, Sörall 1573 
-1585, Syrall 1576, Söråll 1581 (alternativt) 1585 (dito), Syra(h)la 1590-1685, -alla

*) Vid kontrollen har (i Syrhåla) antecknats g as An (— m), där p möjl. hänvisar på folk- 
etymologisk anslutning till gård.

8
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1600-1621, Syrralla 1630, Sy(h)rhålla 1679 1691 (alternativt), Syhrhåla 1691, Syr- 
håla 1715-1881 || Syråla 1576 TI, -a(h)la 1590 Tl-1728 Db, -alla 1594 NLT 330, 
1603 TI, -aala 1622 Db, Syrralla 1673 AHA G 2, -håla(n) 1751 Db bl. 92, Sör- 
halla 1765 Husf.-l. co Den rätta gamla formen har sannol. varit ett fsv. *Syr- 
Jiola (-hula), resp. *Syr-hol. Därpå hänvisar direkt det nutida uttalet, och detta 
stödes av vissa gamla former, bland vilka särsk. märkes den i TI 1576. Nam
nets innebörd belyses då av s/dboh. s\rdhit\- ’sumpigt ställe’ (antecknat i Rome 
landa sn). F. leden är här syra, f., i bet. ’ »sur» mark’ . Den låga och fuktiga 
marken mellan bergen Ö och SÖ om byn har varit namngivande. Skrivningarna 
med a kunna ha inkommit i handlingar på grundval av en el. annan förlaga där 
å-priclcen bortglömts. Eljest har tidigt A-bortfall (jfr det nutida uttalet samt 
under S k ä n d 1 a i Tuve sn) kunnat underlätta omtolkning el. urspåring; m öjl. 
ha namn på -ala utövat attraktion, ävenså (vid förmedling genom skriften) ordet 
-hall (i nutida dial, dock m.).1)

Prep. är i. syr(h)skd dåk. Åborna kallas syr(h)shbo.
Byn består redan i Jb 1550 av de tre hemmanen jämte »lägenheten» (nr 4), i ä. jb  be

tecknad som tomt. —  År 1648 köpte Anders Gyllenclou hela byn från Kronan på Norrkö
pings besluts villkor (anteckning i Jb 1697, 1707 och 1719). År 1673 (AHA G 2) lydde 
hela byn under burggreve X. Norfelt; jfr under I l ä r r ö d  och S y n n e r ö d .  År 1720 (Db 
bl. 109) gjorde en åbo anspråk på att få njuta »åreskifte» (jfr Bd 1,56) i det »Ruskesäte» 
(d. v. s. den plats där ryssjor utsättas; ryssja heter i målet rusk, rOsk, f-), som låg vid Ljungs- 
kär, och detta på den grund att holmen utanför brukades i årskifte. Då anspråket bestreds av 
en viss annan åbo, förordnade rätten om syn och laga skifte. Över gränsen mellan Härröd 
ooh S. hölls syn 1728 (Db bl. 275); bland gränsmärkena nämnas Högdal, Hylta, Kvamhallen, 
Fäberget, förr, säges det, kallat Tåberget el. Flåget (»Flöget»); se under Natum. En hus- 
behovsväderkvarn namnes Jb 1825. —  Ting hölls i S. 1622, 1629, 1635. —■ Teg- och solskifte 
på byns inägor förrättades 1750, storskifte på inägor och ägoutbyte med Härröd 1808, laga 
skifte på alla ägorna 1863 och på samfällda holmar 1867; en karta över utmarken upprät
tades 1792.

Nr 1 N o r d g å r d e n  nökgån 1/1 sk. av ålder. . Namnet träffas 1692 Db 
bl. 195.

År 1692 (anf. st.) försåldes N. av ovannämnde A. Gyllenclous son, Jacob G. till Hylinge 
och Hulterstad. Åtm. 1697-1719 (Jb) var hemmanet anslaget åt översten och kommendan
ten på lön.

Nr 2 U p p e g å r d e n  ôpdgàn 1/1 sk. av ålder (jfr nedan). Namnet träffa« 
i Jb 1697. Om innebörden se Bd 1,84.

Hemmanet reducerades med 1683 års ränta (anteckning i Gjb 1707); enl. Db 1695, bl. 195 
hade reduktionen skett 1687; hemmanet var 1695 förpantat, och A. Gyllenclous arvingar voro 
instämda till tinget på grund av oklarhet rör. böndernas skatter. De förra voro alltså tydl. 
åtm. innehavare av hemmanet. Enl. Jb 1697 hade U. då köpts till fr. och »possiderades » 
av A. G:s arvingar (uppgifterna där förefalla i övrigt något oklara). Åtm. redan 1719 (Jb) 
gällde om U. detsamma som redan tidigare om nr 1.

Nr 3 S ö r g å r d e n  sflrgån 1J1 fr. Var sk. åtm. intill 1725. Namnet träf
fas i Jb 1697.

l) Påverkan spec, från det s. 111 behandlade namnet Södhallen (Sörliallen) är väl icke 
sannolik mer än i fråga om skrivningen Sörhalla 1765.
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Âr 1680 var S. militiehemman (anteckning i Gjb 1707). Ar 1697 (Jb) ägdes S. av A. 
Cyllenclous arvingar och 1719 (Jb) av räntmästaren J. Psilander. År 1790 (Db bl. 317) fick 
lcungl. sekreteraren Lars Hellström och hans fru, Maria Vict. Matssén (så skrivet i orig.), 
fasta på fr.-räntan av S.; handelsmannen Eric Nissen (se under Ö v e r å s  i Örgryte s. 87) 
hade på sin tid skänkt bl. a. S. till M. V. M. och hennes två syskon (av vilka systern var 
fru Dorotea Santesson på Underås och Överås), varefter den förstnämnda och hennes man 
inlöst hemmanet av meddelägarna.

Nr 4 sk.-lägenheten (tomten). Synes förr en kort tid ha varit fr., att döma 
av R jb  1685.

»Tomten» synes åtm. ännu 1670 (Db bl. 80) ha varit i händerna pä A. Gyllenclou» ar
vingar. Ar 1697 gällde om nr 4 detsamma som om nr 1. Som obesutten namnes tomten 
1733 (AHA G 2), varav dock icke i och för sig får slutas att den en gång haft åbo. Den 
kartlades och beskrevs 1783 (Lu. nr 311).

H e m m a n s d e l a r  :
Några ha namn efter nuv. ägare. Följande ha särskilda namn:
a) I Uppegården: H ö k e g å r d e n  hdkgcoi (—> o). Ägaren har länge ar

renderat Hökegården i Lundby by.1) —  K u l l e n  kijhn (prep. på; åborna kallas 
kihbo, best. pl.). —  L u n d e n  lün. —  S t a m p a r n s  stampargs. Den nuv. 
ägarens släkt kommer från Stampered i grannsocknen Björlanda. —  Ä n g a r n a  
kpora; flera ställen, delvis i Sörgården. Där var äwgfsmark under det gamla b y 
samhällets tid. Ett av ställena kallades förr M å n s ’ månsos, efter farfarsfar till. 
den nuv. (medelålders) åbon på Lund; nu kallas det M j ö l n a r n s  mårjaifå 
(-man-1).

b) I Sörgården: J o n s  jons. Jon var morfar till den som åtm. ännu 1922 
ägde stället. — Å n g a r n a ,  se under a.

T o r p  :
P a l m e t o r p e t .  Den förste Palm, var en båtsman död för 50-60 år sedan.

T o lered  tån , törs 1/1 sk. jämte en sk.-åker; även namn på stadsdel. —• | To- 
rid 1547, Thoridtt 1550, Tordröd(tt) 1565 1567 (alternativt), Torröd 1566, Tolle- 
röd, Tåleryd 1576, Tholeröd 1578 1581, Tolredt 1590, Toleredh 1600-1605, Tolle- 
1600(alternativt)-1685, Tohle- 1648-1777, Tolered 1715-1881 || Tordrodh(!) 1546 
TI, Tolryd 1576 TI, Toleredh 1600 TI. Jfr Tore grind, Thore Mosse 1816 Lu. nr 
25. co Grundformen är *Pordhar-ryd ’Tords röjning’ . På grund av de ä. skriv
ningarna får man möjl. räkna med tvåfaldig utveckling härav (varvid kanske ac
centväxling spelat en roll), näml. dels till Tole-röd o. d. HcJn-, dels till Tor{dh)- 
röd o. d. och vidare till Tor(r)-, vilken form ju är tidigt styrkt. Måhända återgår 
dock T orid närmast på ett Tolr- H oir- och bero de först senare uppträdande 
skrivningarna med Tole- blott på skriftlig konservatism och ä. tradition. Samma 
namn träffas som bynamn i Angered i Vättle hd.

Prep. är på. Åborna tånbnnora (om sammansättningsform jfr T o l e r e d  (s) 
å s under Naturn.).

*) Man lär emellertid knappt direkt benämna Syrliålegården Hökegården; men väl talar 
man om Petter i H. Det förra är sannol. egentl. här ett åbonamn med bet:n ’Hökegårdsbon’ .



116

T. bestod redan enl. Jb 1547 av hemmanet och åkern, den senare där betecknad som 
»äng», senare som »utäng» el. »utjord». Åtm. själva hemmanet lydde 1629 under Nils Bjel- 
kes sätesgård Åkerö i Bettna sn i Srml. (AHA G 2). Hemmanet och ängen förvärvades 1645 
av Anders Appelboom, och åtm. själva hemmanet tycks sedan i allo ha haft samma öden 
som det bredvidliggande Bjurslätt, åtm. fram till 1746 och trol. längre. År 1673 tillhörde T. 
presidenten Gerhard I.eijoncrantz (AHA G 2). I  Jb 1680 står det som öde. År 1787 (Db 
bl. 314) ägdes det av grevinnan Beata Vilhelmina Kruuse, gift med greve H. H. v. Saltza, ägar
inna också av Hökällan i Säve sn. -— Laga skifte på alla ägorna förrättades 1846.

Nr 1 var kr. intill 1758 (anteckning i Jb 1811).
Redan år 1697 var hemmanet kluvet på fyra gårdar ä 1/i . Det består även nu av fyra 

delar, men dessa ha inga särskilda namn. Rester efter den gamla gåx'den före skiftets tid 
synas ännu på en låg bergplatå.

Nr 2 åkern. Var ky. åtm. till 1630, därefter kr. åtm. till 1725, sedan sk.
Åren 1733-34 (AHA G 2) uppges direkt att åkern brukades av åborna på nr 1.
T o r p  :
G r i n d e n .  1851 Ml. Låg vid den ovan nämnda »Tore grind,)).

Ulvegraven uVgråva 1/2 fr. (jfr nedan). —  | Wlffuegraffuenn o. d. 1576-1725, 
-grafuan 1605, -grafua 1609, -graf 1621, Ulfvegrafven 1777-1881 || Ylffuagraffuen 
1576 TI, Ulffuagraffua 1590 TI, Ulfue- 1603 TI. oo Namnet betyder ’varggraven, 
varggropen’ , och är alltså ett minne om att en sådan i forna tider funnits på plat
sen. Samma namn har påvisats i sv. bebyggelsenamn från två andra håll av J. 
Sahlgren i NoB 1920, s. 157, där en rätt talrik grupp sammanställes av namn 
som vittna om äldre tiders djurfångst. Skrivningen med Y- i TI 1576 kan åsyfta 
uttalet med spetsigt u.

TJ. var kr. åtm. till 1719. Åren 1604-åtm. 1630 hörde till hemmanet även en kr.-äng; 
måhända var det samma äng »vid U. och Pölsebo» som prosten J. Torinius ägde 1660 (Db 
hl. 13). U. hörde till de många gårdar som 1647 kommo under Holms säteri i Tuve sn (se 
vidare där). År 1667 (Db bl. 71) säges U. vara vanskött och pantsatt, 1684 (Jb) var det 
öde och förbränt av fienden. Åtm. på 1730-t. var hemmanet obesuttet, och brukades åtm. 
1733 under Färjestaden (AHA G 2). Senare var handlanden Petter Ekman ägare; han sålde
U. 1779 till kontrollören och grosshandlaren P. Svalin (Db 1781, bl. 160). En stuga kallas 
ännu U. —  Hemmanet har deltagit i alla de skiften som nämnas under Lundby by, utom det 
av  1829-36.

I t i d i g a r e  t l  u p p t a g e n ,  n u  f ö r s v u n n e n  b e b y g g e l s e :
” Veddeboda” nämnes 1619 Tl. oo Att antaga blott oriktig skrivning för 

någon av de kända gårdarna i socknen, synes knappast möjligt. Om formen är 
riktig, är namnets f. led sannol. målets védd (fvnord. viti) ’vårdkase’ (se t. ex. 
V e t t e b e r g e t  under Naturn.).
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C. Bihang: Tuve socken.
B erg sg å rd en  bcépgari y2 sk. —  I Bergzgården(n) 1629-1725, Bergsgården 

1685-1881 || Bergzgården 1628 TI, Bers- 1647 Db bl. 1. oo F. leden är gen. av 
berg. Ovanför gården ligga de småbergiga utmarkerna Tnve röser.

Prep. är på.
Yar tidigast Y-i ky., men sk. sedan 1630. År 1647 (Db bl. 1) besvärade sig Anders An

dersson i Tingstad (i Backa sn) över att Anders Kloo, vilken å egna, sin moders och sina 
syskons vägnar hade till honom mot 20 rdr »städt» och hemulat gården på tre år, icke låtit 
honom »till godo njuta» sin städsla, ty  gården hade i stället blivit såld och sedan förpantad 
till Weddig Dellinghusen i Göteborg (enl. Anrep handelsman, bördig från Reval). Bannsak- 
ningen gav vid handen, att sistnämnda förpantning, som uppgjorts med A. K:s moder, blott 
gällt hennes egen arvpart. Rätten dömde, att A. A. skulle tillträda A. K:s enskilda arv
part i B. Då året därpå halva hemmanet befinnes vara i händerna på »Hr Erffwidz», kyrko
herde på Hisingen, änka, och från henne då skaftsköttes till den nämnde Dellinghusen och 
hans anhöriga (Db 1648, bl. 10), synes A. K. ha varit prästens son. Någon kyrkoherde med 
nämnda förnamn (en biform till Arvid) är emellertid icke känd och synes icke passa in i 
serien av Hisingspräster (se Rydholm 28 f.).1) Omkr. 1660 sålde sedan W. D. (jämte syster) 
oeh en Lambert Bertold (trol. blott samma hälft av) B. till kyrkoherde Jonas Torinius (f  
1671) och hans maka; den senare synes ännu 1675 ha innehaft denna part (Db bl. 47), me
dan den andra parten åtm. 1673 tycks ha lytt under fru Catharina Hård (AHA G 2), maka i 
första giftet till överste Lennart Bock (jfr under L u n d b y b y nr 15). År 1680 var B. militie- 
liemman (anteckning i Gjb 1707), och som sådant betalade det ränta till översten och kom
mendanten i Gbg (1686 Landskont. E VII b, bl. 3, 1697 Jb). Senare ägdes sk.-rättigheten, 
väl av hela hemmanet, av D. v. Amiya, vars sterbhus år 1711 sålde den till en åbo i Sko- 
gome i Säve sn (Db bl. 108), varvid bördemannen, fru Anna Cathar. Cronacker (dotter till 
kyrkoh. Torinius), avstod från klander och inlösen (Db 1716, bl. 112). I  senare tider tyckes 
B., ehuru ej officiellt, på grund av sitt läge ha räknats som tillhörande Tuve by (jfr strax 
om skiftena). År 1916 (Ml) var B. kluven på fyra parter. —  Hemmanet har deltagit i de 
på Tuve by nämnda skiftena av 1758-59, 1793, 1809 och 1831-33.

GlÖstorp gVésterp2) 1/1 sk. —- | Glöstörp 1550 1576, Glöstorp 1566-1881, Glos- 
1619 1634 || Glystorp 1546 TI, 1673 Db bl. 8, Glösstorpa gård 1604 Db f. Säv. oo 
F. leden är tydl. det från ä. no. kända mansn. Gldoir. eg. ett binamn, identiskt 
med nyno. dial, glae ’rask och energisk ung man’ , innehållande samma stam som 
suhst. glöd (Lind Dopn.).

Prep. är i. gVåsturps märkdr (Glösstorpa gård 1604 Db torde egentl. innehålla *)

*) Skulle den nämnde »Erffwid» ha varit far till den länsman Lars Erfvidson, som be
redde kyrkoherde Torinius vissa svårigheter att utfå lönen (Rydholm 29)?

2) Nilén tillfogar 1884, att f. ledens vokal visade »en täml. stor dragning åt w-hållet».
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gen. av åbonamnet; jfr Lundahl Falbygdens by- och gårdn. 98 f.). Åborna kal
las gksstsrpara (acc. dock osäker).

Är 1/l sk. av ålder. Av Db 1604 framgår att hemmanet redan då var kluvet,: 1/3 därav 
såldes; både säljare ocli köpare tyckas ha varit bönder. (Även Jb 1697 anger tre parter.) 
År 1647 fick sedermera amiralen M. Tijsen Ankarhjelm G., jämte Gunnestorp nr 1, >'i pen 
sion» under Norrköpings besluts villkor (Riksreg. i RA, Anteckning i Gjb 1707), men hem
manet reducerades 1682 (sist cit. st.). Året därpå fick emellertid den yngre A:s änka, född 
Macklier (se under L i n d h o l m e n  s. 98) G. som donation på livstid (anteckning i Jb 
1697). —• Storskifte på inägorna förrättades 1794, laga skifte på alla ägorna 1848.

H e m m a n s d e l a r :
A r v i d s  ärvds. Arvid levde före mannaminne och gården har nu gått ur hans 

släkt. —  K r i s t i a n s  kréfans. Kristian säges ha levat för 50-60 år sedan. —  
S k y t t l e k u l l e n  skbthksl, y. fbthk&l, -kshn. Husen ligga på en kulle, på 
vars båda sidor förr fanns en skyttel, d. v. s. ett led med skjutbara stänger (se 
Bd I, 184). —  Som femte del tillkommer den där nu socknens försörjningshem 
ligger.

Grim bO  grymby, grymi-, grim-1) By.-— Grindabool 1353 SRP nr 141 | Grimbo 
1550-1881, Grinnbåå, Grimbå 1565, Grin(n)bo o. d. 1566-1630 || Grimbo 1546 TI, 
Grijmmebo 1576 TI; Grimbodh 1604 Db f. Säv., 1637 Ml f. Gbgs stad, Grimebodh 
1629 AHA G 2. oo Av den äldsta formen framgår att f. leden är ett Grinda-. Nå
got mansn. Grinde kan ej sägas vara säkert uppvisat (se SIOD 1,76, ödeen Stud. 
i Smål. beb.-hist. 97). Det behöver heller ej här tillgripas. F. leden är säkerl. 
gen. a v  ett ord tillhörande den stam grind- ’sand, grus’ , som efter allt att döma 
funnits i Norden (jfr sörmländskans grindå, f. ’plats med sämre växtlighet än om
givningens’ (G. Ericsson i Bidr. t. Srmks ä. kulturhist. I. 2,50), liksom den åtm. 
med närstående bet. funnits i andra germ, språk (jfr SIOD anf. st.). För denna tolk
ning talar starkt även ett sakligt skäl. Alldeles invid byn finnas betydande grus- 
åsar, med grustäkter som tillhöra dels byn dels ägaren av nr 5. —- Att s. leden skulle 
vara bol ( ’bostad’ ), är trots den äldsta formen ej säkert. Alla övriga skriftformer 
peka på -bo(d)a; skall detta fälla utslaget, bör likväl märkas att däri sannol. lig
ger en uppsnyggning (försvenskning) av ett dialektalt bu(d); jfr under B j u r 
s l ä  11 s. 90, under de många namnen på Bu- i Bd I, och särsk. uppgifterna under 
K o p p a r b o  och Å s t e b o Bd 1,19, 126. Dialektuttalet på -by beror kanske 
främst på assimilerande inflytande från f. leden; detta kan ha understötts av 
inbyggarnamnet grimbåhga (se nedan), i det att till sådana namn på -bähn eljest 
i trakten höra ortn. på -by (Lundby, Lexby, Mellby, Utby).2)

Prep. är i. grimbo ijtmcirkdr. Åborna kallas grimbuHga, en viss åbo i senare 
tid dock grimban, vilket dock kan sammanhänga med vederbörandes egenskap *)

*) Uttalet -by både 1884 och 1921. Vid kontrollen 1927 vidgicks blott grimbo.
2) Att -b u H »  skulle utgöra bevis för att Grimby varit den ursprungliga namnformen, 

torde ej kunna påstås (jfr Bd 1,122).
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att vara riksdagsman (jfr emellertid Grimboerna 1704 Db bl. 144; behöver dock ej 
vara folkligt).

År 1353 (anf. st.) skänktes G. (jämte en del av Kviberg, som lydde därunder, se s. 25) 
till Aranas’ kloster. Redan 1550 består byn av åtm. fyra hemman; det femte, nr 3, till
kommer åtm. 1565 (jfr nedan). En Nils i G. omtalas 1601 (Db f. Säv.) som nämndeman i 
Sävedals hd. Yissa åbor i byn lydde 1673 under Fru Ingeborg Thott (AHA G 2). —  Om 
tvist med Gunnestorp 1780 rör. en mosse se där. —  Byordning för G. fastställdes 1772 (Db 
II, bl. 11). —• Storskifte på byns inägor förrättades 1756 och 1785-87; vid den förra tidpunk
ten funnos på nr 1 tre ägare, på nr 2 fyra, på nr 3, 4 och 5 vardera två (Db 1756, bl. 15). 
Storskifte på byns tomter och beteshagar verkställdes 1792, på utmarker och torvmossar 
1813, på torvmossen Klaran 1816, laga skifte på inägorna 1835, på torvmossarna 1856-58 
och på utmarken Tån 1866. -— Ting hölls på G. 1629, 1631, 1642.

Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  mcelangåri 1/1 sk. av ålder. Namnet träffas som 
Mellomgården 1697 Jb.

Hemmanet var 1647 (anteckning i Gjb 1707)-åtm. 1730 (Jb) anslaget till Göteborgs 
gymnasii lektorer (jfr Rqt 102). År 1697 (Jb) funnos fem hemmansdelar.

Nr 2 M å n s  T o r b j ö r n s g å r d e n  mans tgrb]0¿;gá>i 1/1 sk. av ålder. 
Namnet träffas 1697 Jb, skrivet Törbiörneg[ården], vilket överstrukits och ersatts 
med Måns Torbiörns Gård. En av åborna hette då Törbiörn; om namnet givits 
efter denne, bör nyssnämnda ändring ha gjorts först en tid efter 1697 (något var
på bläcket kan tyda). Ännu 1756 Db bl. 15 skrivs Torbjörnegården, i Husf.-l 1797- 
1802 Månstörbjorsgard(\).

År 1680 anslogs M. T. till militiehemman (anteckning i Gjb 1707) och ingick såmedelst 
i överstens och garnisonskommendantens lön (anteckning i Jb 1697). Sistnämnda år voro 
åborna fyra. År 1776 (Db bl. 137) bortpantades % i hemmanet (med vissa undantagsbe
stämmelser) för 1,650 dr smt.

Nr 3 R a s m u s g å r d e n  msmusgå>i y2 sk. av ålder. Namnet träffas 1697 
Jb. Åtm. 1680-1691 (Jb) bodde där en Rasmus. I de äldsta jb  (åtm. 1565-1567) 
kallades gården Breckia o. d., d. v. s. ’backsluttningen’ (se t. ex. Bräclce i Lundby 
s. 91).

Genom kungl. resolutioner av 1648 och 1668 fick kyrkoherden i Göteborg R. som veder
lag för ägor som lagts under Gullbergs skans (anteckning i Jb 1697);1) åtm. ännu 1709 (Jb) 
var hemmanet anslaget till detta ändamål. —  Storskifte på hemmanets inägor förrättades 
1792.

Nr 4 S ö r g å r d e n  sorgå>i 1/1 sk. av ålder. Namnet träffas redan 1629 (TI).
År 1652 erhöll burggreve I. Norfelt S. under Norrköpings besluts villkor, men den redu

cerades sedan med 1683 års ränta (anteckning i Gjb 1707). Dock ägdes den 1697 (Jb) av 
N:s änka. —- Storskifte på hemmanets inägor förrättades 1789, laga skifte på dess utmark 
1861.

Nr 5 N o r d g å r d e n  nökgåri 1/1 fr. Var sk. åtm. till 1585. Namnet är 
anträffat först 1697 (Jb), men dess tillvaro förutsättes sannol. av Sörgården (se 
nr 4). Kallas nu vanl. Herregården hcerdgå>i, ty det är den enda fr.-gården i byn, 
och den ha,r ända sedan 1780 (se nedan) sammanhållits på en hand.

Trol. var det detta hemman som år 1629 (AHA G 2) åtm. till en del »lydde» under Carl

')  Rqt 60 citerar ett brev från 1649, enl. vilket superintendenten fick R. med samma 
motivering; jfr Gjb 1707 och under T u v e  N o r d  g å r d  e n  s. 127.
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Loquin (ej identifierbar). År 1607 (Jb) ägdes det av fru Beata Ikorn (ej omnämnd hos An - 
rep), men var 1707 (Gjb) »graverat» (d. v. s. inteeknat). År 1730 (Jb) voro länsman Er. 
Olofssons arvingar ägare, men hemmanet brukades av »Sieur» Carl Hallberg i Kvillebäcken 
(enl. Db 1731, bl. 315 innehade han N. jämte sina svågrar, vadan trol. både han själv och 
dessa tillhörde nämnda arvingar). År 1733, då C. H. fortfarande brukade gården, anges 
denna uttrycki. som obesutten (AHA G 2). På 1760-t. ägdes N. av kaptenen hos Ostind. 
kompaniet D. Schierman (1765 Gbgslca Veckobl. 16 väl oriktigt skrivet Stjernman), sedan 
bördemannen till halva hemmanet, sergeanten J. L. Lundenstierna, sålt sina rättigheter till 
honom (Db 1762, bl. 316). År 1780 (Db bl. 39) sålde Fr. Ad. Sch. (trol. sonen) hela hem
manet för 1,166 rdr 32 sk. specie till gördelmakaren Johan Faust i Göteborg. Senare ägdes 
N. av frih. Jacob Cederström ( f  1795 som vice amiral, enl. Anrep), vars änka, Anna M. Sparre, 
1798 (Db bl. 47) säges ha sålt den till ränte- och proviantmästaren Sven Brask. Nu innehas 
hemmanet av riksdagsmannen H. T. Andersson. —  En väderkvarn namnes 1825 Jb.

H e m m a n s d e l a r :
Alla hemmanen utom nr 5 äro delade på flera parter, nr 2 på ända till omkr. 

15 stycken enl. Ml 1916. Av dessa äro blott två benämnda på annat sätt än 
efter nuv. ägare: A n d e r s  L a r s ’ ånsp^ldps, utgöres av bitar av nr 2 och 3. 
A. L. dog för omkr. 30 år sedan, gården innehas av dottersonen. —  H ä 11 å s 
halas; i Mellangärden, med bitar även av nr 3 och 4. Hällåhs 1757 S 6 fol 113 
(här naturn.), Hallås(!) 1825 Jb (»en stuga», upptagen på nr 4).

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  e l l e r  a v s ö n d r i n g a r :
a) På Mellangärden: M y r (e) k ä r r myr(?)$ér. F. leden säkerl. myr (ej 

myra).
b) På Sörgården: F i n l a n d  finían. Finían 1776 Db bl. 137. Påstås förr 

ha varit en krog som ägdes av finnar.

G u n n esto ip  gunsturp (1921 antecknat: » —^y), guns- By. —  | Gunnars- 
torp, -törp 1550, Gunnistorp 1566-1585, Gunnestorp 1566 (alternativt)-1881, Guns- 
törp o. d. 1576 1578 || Gwnnerstorp, Gwnnors- 1546 TI, Gunnars- 1576 TI, 
Gunniss-, Gunness- 1604 Db. f. Säv. oo F. leden är namnet Gunnar.

Prep. är i. gunstsrps märkdr. Åborna kallas gunstsrpara (best. pl.; acc. vack
lande).

Redan 1550 bestod byn av de nuv. båda hemmanen. År 1604 (anf. st.) omtalas % i
G.; åtm. ett av hemmanen var alltså redan kluvet i rel. små parter. —  År 1780 (Db bl. 
78) rådde tvist mellan åborna i G. och Grimbo rör. rättigheten till den förr s. k. Gunnes- 
torps damm, en mosse med öppet vatten belägen på parternas gemensamma utmark. Trots 
det Gunnestorpsborna hävdade, att mossen ursprungi. varit deras enskilda egendom, att de 
nyttjat dammen som fiskedamm tills fisken dött ut, och att de sedan begagnat mossen till 
torvtagning, tillerkändes Grimbo del däri. —  År 1758 påbörjades storskifte på inägorna, men 
kartan blev ej fastställd, vadan ny delning påyrkades 1776 (Db bl. 82); men även denna 
avstannade, enär parterna ej mäktade lösa kartan (Därs. 142). Storskiftet fullföljdes 1792. 
Storskifte på torvmossarna förrättades 1813 och laga skifte på alla ägorna jämte ägoutbyte 
med Glöstorp och Grimbo 1833-36. -— Hemmansnamnen träffas 1697 (Jb).

Nr 1 N e d e r g å r d e n  ner dg dy 1/1 sk. av ålder.
De under G l ö s t o r p  för 1647-1683 anförda fakta gälla även här. År 1727 (Allmogens 

besv. t. Riksd., RA) anhöll en åbo i N., jämte en åbo i Skändla Nordgård, hos K. M:t om
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befrielse från de svåra dagsverkena hos Fru Macklier på Lindholmen, detta därför att N. 
säges redan 1720 ha indragits till Kronan och anslagits åt överstelöjtn. Ekestubbe, som 1722 
avlösts av överstelöjtn. A. Kollbeck. I  själva verket innehade nämnda officerare dock 
aldrig hemmanet, utan hade i utbyte fått en annan av fru M:s gårdar (se framdeles under 
B r ä n n ö  i Styrsö sn). — Storskifte på inägor och tomter förrättades 1800.

Nr 2 Ö v e r g å r d e n  Pvdrgåri 1/1 sk. av ålder (jfr dock nedan).
Redan 1655 (Db bl. 19) säges Ö. ha varit »gammal Länsmansgård som Länsmannen på 

Hijsingen varit påförd», men dåmera ha donerats till skeppskapten Hans Kinnart som ärft
ligt fr. (alltså efter grunderna för fr.-ränta). Enl. anteckning i Gjb 1707 hade emellertid läns
mannen »i Askimbs lierad» 1680 ånyo fått hemmanet »fritt till sin tienst»; i Jb 1697 är 
antecknat att denne hade det »på lön och boställe».

II e vi m a n s  d e l a r :
År 1916 (Ml) funnos på nr 1 fyra, på nr 2 sju delar. Gammalt nedärvt namn 

har blott en: G u n  n e s  giuids, benämnd efter farfarsfar till åbon 1921.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
H i n n a  hin a. Namnet är helt säkert det gamla enkla namnet på nuv. Hin- 

nebäcken (se Naturn.), vilket också visas därav, att prep. vid nyttjas (Sven vid 
Hinna fwcen ve hina). Ånamnet ingår också i Hinnebron (se Naturn.). Det kan 
ej säkert avgöras huruvida här ingår Hinn- el. Hind-. I  förra fallet vore det frå
gan om stammen i verbet hinna, men bet:n bleve rätt oviss; i det senare om 
djurnamnet hind. Det senare är det sannolika också därför, att detta ord synes 
ingå i no. ånamn (Rygh No. Elven.; jfr Hellquist Sjön. 1,220). Namnet är väl 
ett jämförelsen, med bet:n ’den snabba’ ; om djurn. i ånamn jfr annars Bd 1,149, 
302 (under S i r s e b ä c k e n  och U g g l e b ä c k e n ) .  I  olikhet mot de m ot
svarande no. ånamnen skulle det sv. uppvisa svag form (*Hinda, f.). —  Jb 1825 
nämner ett »hus» under Övergården vid namn B j  ö r s e l y c k a n .  Det är sä
kert samma namn som nu lever kvar i åkernamnet Björnslyckan b]6,sleka. F. le
den är mansn. Björn. Inskottet av e i den ä. skrivformen kan gott ha funnits 
även i uttalet (jfr t. ex. Björsegården Bd 1,118).

Holm hsVm 3/1 fr., säteri. —- | Holm 1550-1881, Holmen(n) o. d. 1567-1715; 
på 1500-t. ofta på grund av felaktig avskrivning benämnt Hulann, Hulenn, H o
len o. d. || i Holma 1546 TI, Holm 1576 TI, Holmenn o. d. 1600 TI, 1622 Db. o» 
Namnet härrör därav, att området ifråga på tre sidor är, resp. förr varit, om
givet av bäckar; jfr Bd 1,100, 279. Knappast åsyftas enbart kullen NO om går
den (jfr i så fall Bd 1,229).

Prep. är på (i ä. källor dels på, t. ex. 1622 Db alternativt, dels i, t. ex. 
1546 1576 TI, 1622 Db alternativt), håkms märkdr. Åbonamn hishnbo (obest. 
sg.), -böra (best. pl., säkerl. ungdomlig form).

I de äldsta jb (1550-1630) bestod H. av tre skilda hemman om 1/1 sk. vartdera, och 
var alltså då by. De tre hemmanen kallas särsk. i ä. tid Holmsgårdarna o. d. (1605 Jb, 
1650 Db bl. 11, 1658 Db bl. 24), även Holms gårdar o. d. (t. ex. 1629 TI). Fr. o. med Jb 
1634 äro de förenade till en enhet om 3 mtl, till en början (åtm. intill 1691) sk., därefter 
(åtm. 1697-1719) kr., så åter sk. (1730 Jb), slutl. fr. Redan 1627 (Db bl. 12 f.) finner man
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beteckningen »säteri», vilket visar att H. redan då innehades med fr.-frihet (jfr nedan). År 
1687 (Db bl. 19) kallas H. »herrgård.» •— År 1626 (Db bl. 18) såldes H. av Lambricht Skip- 
ping till Walter Johansson van Wernes, men köpet skulle återgå ss. icke lagligt; året därpå 
(Db bl. 12 f.) uppträda den bekante presidenten Nils Börjesson och holländaren Jacob v. 
Ackern i Amsterdam som motparter i ett mål rör. säteriet, vari båda hade fordran på van 
W. Domen lydde att B. skulle utfå en summa av v. A ., och att denne så skulle tillträda
H. Samma år (Db bl. 21) gjorde emellertid L. Skippings mågar anspråk på säteriet, och 
de fingo rätt att inlösa det. Därav tycks emellertid ingenting ha blivit, ty ännu 1631 (Db 
bl. 29) finna vi v. Ackern som ägare; han fick då böta för dåliga gärdesgårdar och för våld 
på grannarnas boskap. Enl. anteckning i Jb 1697 köpte Begner Leuhusen år 1647 H. till 
fr., jämte en mängd gårdar i Lundby sn, som lades under godset (jfr nedan). Det framgår 
av Db 1650, bl. 11, där skaftskötningen omnämnes, att säljare av H. var en hustru Ingrid 
Jonsdotter, vars »aflinge-1) och köpejord» alla tre gårdarna (jfr ovan) sägas vara. R . L. sy 
nes aldrig ha bott på H. Av Db 1652, bl. 50 f. framgår att alla tre gårdarna någon tid 
legat öde, och då brukats av L:s bönder. Av uppgifter 1657 (Db bl. 12) och 1658 (Db bl. 
24) framgår att fältmarskalken greve Rob. Douglas då var ägare till domänen. Efter honom 
innehades denna av änkan, Hedvig Mörner (t. ex. 1671 Db bl. 6).2) Under kriget med dans
karna blev säteriet »ynkligt åtgånget» (Db 1677, bl. 10). Åtm. fr. o. m. 1684 (Db bl. 10) 
är mågen, greve G. A. Oxenstierna, ägare. Godsets ställning tycks fortfarande ha varit svag, 
ty det brukades åtm. under 0:s tid under Sannegården (Db 1687, bl. 19; jfr Db 1658, 
bl. 24). År 1690 reducerades H. och anslogs åt översten och kommendanten i Göteborg 
på lön, till att brukas som säteri (anteckning i Jb 1697). År 1692 (Db bl. 115) utfärdas på 
tinget en attest om H:s »gröda och provtröskning» för 1691; skörden uppges ha utgjorts av 
174 stackar hö, 21/5 tunnor vete, 73/5 tunnor råg jämte l 1/,  tunna »efterråg» (se under S a n 
n e g å r d e n  s. 110), 693/4 tunnor korn jämte 31/10 tunnor »efterkom» (se anf. st,). År 1703 
(Db bl. 97) arrenderades H. av stadsfogden Wästman. Det blev sedan under någon tid 
översteboställe (Db 1706, bl. 83). Åren 1729 (Db bl. 405)-1733 (AHA G 2) namnes som arren- 
dator räntmästare Hellings änka, delvis jämte hovrättskommissarien Peter Warlund ( »utan 
rök », d. v. s. utan hushåll). Godset hade nu åter kommit i samma släkt som före reduk
tionen (jfr under L u n d b y  B i s k o p s g å r d  s. 100): åtm. från 1720-t. (jfr Db 1727, bl. 
280) ägdes det av ovannämnde G. A. Oxenstiernas måg, fältmarskalken greve C. G. Dueker 
(anteckning i Jb 1748) och hans maka, Hedv. Vilh. O., och efter den förres död (1732) av 
iinkan ensam. År 1735 (Db bl. 5) insatte hon sina svågrar, friherrarna Gabriel Ribbing och 
Carl Wrangel, som ständiga arrendatorer under hennes livstid och därefter arvingar till H. 
(och Sannegården); åren 1736-38 (AHA G 2) nämnas Ribbings tre torpare under H. Jämte de 
båda baronerna nämnes Ribbings maka, grevinnan Ulla Eleonora Oxenstierna, som säljare 
då godset med sina sex dagsverkstorp 1744 köptes av hovrådet Magnus Lagerström (Db 1746, 
bl. 339); under H. lydde då följande hemman i Lundby sn: V. och Ö. Pilegården, Bräcke, 
av Lundby by Klockaregården, Jönsegården, Putsegården, Brämaregården, Nordgården, An- 
dorsgården. Fogdegården, Länsmansgården och Letsegården (senare synes Hökegården ha 
tillkommit, anteckning i Jb 1748), vidare Hallen, Ulvegraven och »Färjestaden» Kvillebäc- 
ken. Köpesumman utgjorde 43,000 dr kmt (i smt 14,333 dr 102/3 öre). År 1774 sålde L:s 
änka, född Olbers, säteriet till fänriken, sedermera kaptenen, A. F. v. Döbeln för 41,000 dr 
smt (Db 1776, bl. 127); men denne nödgades förpanta det till handelsmannen Petter Ekman, 
som redan samma år blev dess ägare (Db 1776, bl. 184) och ägde godset åtm. ännu 1781 (Db 
bl. 221 ff.). År 1791 (Db bl. 314) innehades detta av handlanden And. Olsson och sedan av 
lians änka (Db 1794, bl. 218). År 1916 (Ml) ägdes 2a°/looo av H. av A.-B. Småbruk i 
Västra Sverige. —- Holms vattenkvarn omtalas 1666 (Db bl. 55) och 1668 (Db bl. 39). —

1) Avlingejord ’förvärvad egendom’ .
2) Direkt avser denna uppgift Sannegården, men kan begagnas även för H.



Kartläggning och beskrivning förrättades 1721 och 1896, ägostyckning p& alla ägorna 1909, 
—  Som tingsplats nämnes H. 1652, 1653, 1665 och 1666.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
Jb 1825 nämner nio torp, dock utan att namngiva dem. Nu känner man 

med egna folkliga namn följande torp och lägenheter: B ö n e k u l l e n  bind- 
kilon. Måhända har kullen jämförts med en böna; annars kan nog bönodling ha 
förekommit där. Om namn på Böne- jfr överhuvud Ödeen Stud. i Smålands 
beb.-hist. 45 f. —  H a g e n  hagon. —  J a b o b s d a l  pzkopsdåk. —  N o r d 
t o r p  noffjrp. —  S ö r t o r p  solurp.

H u k e  hugg (delvis antecknat: u —}«(), y. hiikd 34 kr. —  | Huku 1550, Hu- 
getorp 1565-1567, Huckethårp 1573, Hukatörp 1576, Hu(c)katorp 1578 1585, 
Hucko 1590, Hu(c)ke 1600-1621, Huu(c)köö 1630-1697, Hukö 1634-1881, Huke 
genom beslut 8 dec. 1927 || Hucketorp 1576 TI, Hu(c)ko 1580-1603 TI, 1622 
Db, Huckö(ö) 1624 Db f. Säv., 1629 TI, Huuke 1681 Db bl. 9. e/a Den ur
sprungliga namnformen synes vara Hiiko, varav i nutida dial. just skall bli hugg 
(jfr under T u v e samt under B r ä c k e i Lundby). Formen är då oblik kasus 
av ett liuka, f.1), snarast kanske med bet:n ’framskjutande hörn’ ; gården ligger 
vid det över lägre mark framskjutande, dock ej särdeles markerade »hörnet» av 
en åtm. nu delvis naken åssträckning. I danskan finnes ett hug, n., både i bet:n 
’inskjutande vik’ och i bet:n ’framskjutande landtunga’ . Vid no. dial. huk 
synes i allm. huvudvikten ligga på tillvaron av en krökning el. sväng, medan 
ordet i västsv. ingår i vissa sammansättningar där sluttningen el. lutningen 
synes vara det väsentliga (huglunt ’med kort, skarpt lutande länd [om häst]’ 
Tjörn, higkhåt ’med sluttande axlar’ s. Dalsl.); jfr sitta på huk, Meka sig ned. 
Måhända ligger något av detta även i förevarande ortnamn. —  Formen på -ö 
beror på den felaktiga uppfattningen att -e vore en försvagning av -ö, och att 
detta därför borde insättas i skriftformen.

Prep. är på (1622 Db; i Därs., 1624 Db). huggs markor.
Var 1/1 sk. åtm. till 1630, därefter y2 sk. åtm. till 1691, % kr. 1697, efter att ha blivit sk.- 

vrak, slutl. %  k''- åtm. fr. o. m. 1719. •— År 1666 fick överste Yilh. Järnschiöld (se Bd 1,37) 
H. under Norrköpings besluts villkor, men det reducerades sedan med 1681 års ränta och till
delades fortifikationsstaten (anteckning i Gjb 1707; jfr Db 1681, bl. 9, där beskrivning av hem
manet ges). År 1686 åtnjöt därför överste Lydinghielm räntan därav (Landskont. E V II b, 
bl. 6). Sedermera blev H. boställe för kaplanen (komministern) i Lundby och Tuve (anteckning, 
utan datum för förordningen, i Jb 1697; Db 1737, bl. 47, 1773, bl. 307), och som sådant upp
tages det ännu i Jb 1881. Nu är hemmanet utarrenderat av länsstyrelsen och domkapitlet, 
men inkomsterna användas alltjämt till kyrkliga ändamål. •—• H. deltog i det under Tuve by 
nämnda skiftet av 1831-33.

K ä ttilsröd  pélsoro (pälsoro) 34 sk- —  ! Kettilsryd 1578, Kiättilzröd 1581 
Tjellissredt 1590, Kielsiö 1600, Kiälsö 1605, Kittelsröd 1825, Kettilsröd 1881 ||

') Eftersom ett huka, f., ej eljest är känt, vore det dock möjligt att Huku, -o vore upp- 
snyggning av ett *Huke, som vore dat. av det nedan nämnda huk, n.
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Tielsere Måse 1668 Db bl. 39, Kiettilsered, Kettilsröd ,1782 Tuve nr 12, Kjellsered 
1797-1802 Husf.-l, Kittelseröd 1844 HJordrSkattl 2,83, Kettilsered 1882 Rosen
berg Geogr.-stat. handlex., Kittelsered 1916 Ml. År 1782 Tuve nr 12 talas om 
»ödetomten» K. el. »Kalffödh»; om det senare namnet se under Naturnamn, om 
det sakliga se nedan, oo F. leden är mansn. Kät(t)il, det nuv. Kjell, s. leden fsv. 
rydh ’röjning’ . En fullt ohämmad ljudutveckling har redan före 1600 resulterat i 
ett uttal *pélsd, i skrift återgivet dels, vid anknytning till ordet ö, som Kiälsö, dels, 
vid anknytning till sjö, som Kielsiö. Det genom andra skriftliga källor vidmakt
hållna medvetandet om att s. leden var -röd, -red, har så framkallat nuv. folkliga 
uttalsform (jfr Tielsere redan 1668).

Prep. är få . Tielsere Måse 1668 Db bl. 39. Åborna kallas pcelsarsbo (best.
pl.).

X Jb 1546 och 1547 upptages »1 aker ij Twffua gieerde(?)»; den var då ky. och är san- 
nol. identisk med den »öde jord» som 1540 (Skjb 142) l.örde till Tuve stoms uppbörd. Det 
är väl likaledes samma jord som sedan, i Jb 1565-1576, omtalas som en sk.-tomt i Tuve 
(socken) och som alltifrån 1578 namnes vid namnet K. År 1825 (Jb) upptages den som kr., 
skattlägges (för enskild disposition) 1832 (Tuve nr 44) och sättes 1835 till >4 mtl (anteckning 
i Jb 1881). Detta mtl blev sedermera, sedan det kommit att gälla även bebyggelsen Ii., 
genom sk.-försäljning 1862 (anteckning i Jb 1825) uppdelat på */, sk. och */„ kr., under samma 
jb:snr; sedan 1908 är hemmanet % sk. K. kallas »ödetomt» 1782 Tuve nr 12 (då en »under
sökning» därav ägde rum), och är 1797-1802 Husf.-l likaledes upptaget som öde under Holm. 
—  Laga skifte på alla ägorna förrättades 1895.

Norum  norumip), norom(d) %  sk. —  | Norum 1550-1881, Norunge 1565- 
1581, Noringhe 1566, Noronnge 1573, Nårunga 1576, Norunga 1578, Noringa 
1585 (jämte Norum), Norom 1630 || Nårunda 1576 TI, Nårunga 1580 (avskr.) Acta 
eccl. Gbgs stift (i RA), Norum 1590 1600 TI, Norom 1673 AHA G 2, 1702 Db 
bl. 86, Norume 1797-1802 Husf.-l. Den äldst och bäst betygade formen är N o
rum. Den hänvisar på en grundform *Nör-hém ’trakten el. bygden invid ett 
»nor», d. v. s. ett trångt pass el. en trång farled’ . Ordet nör, som ingår i många 
svenska ortn. (t. ex. i stadsn. Nora, i Norsholm och i det identiska boh. sockenn. 
Norum, varom se SIOD 1,51) åsyftar säkert att Kvillebäckens dalgång här 
är något trängre än såväl i N som i S; namnet går ganska säkert tillbaka till 
den tid då nämnda dalgång utgjorde en trång, måhända dock på ett par ställen 
avbruten farled mellan de båda älvarmarna. Denna farled synes då just här ha 
ytterligare förträngts genom (nu naturl. upplandade) skär. —  Norume är egentl. 
en kasusform av Norum (jfr Skogome i Säve sn, alldeles mitt emot N. på andra 
sidan Kvillebäcken, de nordhall. Lindome, Lingome osv.). Därav är sannol. Nor
unge, -unga, -inghe o. d. en »förbättring» i anslutning till andra namn på -inge, 
-unge, varvid det ligger nära till hands att särsk. tänka på det förr inom samma 
län liggande Nårunga, sockennamn i Gäsene hd, Vgtl. Liksom detta ibland skri- 
ves med o (SOÄ 6,146 f.), så vårt namn stundom oriktigt med å.1)

>) Den möjligheten må dock påpekas, ått det vid sidan av * Nor-hem kan ha funnits ett 
*Norunga, -e, vilket i så fall egentl. varit (böjningsform av) namnet på åborna. Som stöd för
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Prep. är i. nörumd mårkar. En viss nu avliden åbo kallades nörumdn.
Var 1/1 sk. åtm. intill 1630. År 1580 intygade Torbjörn Joensson, präst på Hisingen (ej 

nämnd hos Skarstedt Herdam. el. Rydholm), att han bott i N. i 18 år, samt att »Lille Nole- 
hult» (nu obekant) av ålder lytt under prästgården »för Stomsens [d. v. s. Tuve stoms] swag- 
hett skull» (Aota excl. Gbgs stift i RA). År 1647 fick amiral M. Thijsen Ankarhjelm N. i pen
sion under Norrköpings besluts villkor (Riksreg. i RA , anteckning i Gjb 1707). Det inneha
des sedan av den yngre A. (jfr under L i n d h o l m e n  s. 97), reducerades med 1682 års 
ränta (sist anf. st.), men donerades redan 1683 ånyo åt A:s änka E. B. Maeklier till fr. på livs
tid (anteckning i Jb 1697). Av AHA G 2 ses, att hemmanet 1673 var kluvet; år 1695 (Db bl. 
53) lagbjöds 1/3 i en åttondepart. Jb 1697 upptar tre parter, varav två 8:delar. —  I N .  ligger 
nu församlingens skolhus. —  Jb 1825 nämner en väderkvarn tillhörig N, Denna finnes 
ännu kvar. —• Storskifte på N:s (och Tångens) inägor förrättades 1761-63; enl. Db 1760, 
bl. 313 skulle därvid även de däri inblandade spridda åker- och ängstycken som tillhörde 
Tuve stom, utbytas. Storskifte på samma hemmans beteshagar verkställdes 1820.

T o r p :
Å s e n  namnes 1825 Jb. Där bodde mjölnaren förr. Även nu talas om 

N o r u m e  å s  nörumd ås, men därmed synes företrädesvis själva berget åsyftas. 
—  S i m o n s  * u n d a n t o r p  simas unatitrp. * Undantorp är väl förkortning 
av undantag storp.

Skändla skcénla, y. jcenla By. —  aff Skinhellu 1354 DN 2,266 (vidim. av- 
skr.) | Skenille o. d. 1550-1605, Skännille 1565 1609, Sk(i)ennille, -elle 1565-1578, 
Skenellef o. d. 1585 1600, Skenl(l)a o. d. 1619-1691, Skiännela 1621, Skienella 1621 
(alternativt), Skennel(l)a o. d. 1630-1679, Skiänla 1691 (alternativt)-1725, Skändla 
1777-1881 || Skenille 1554 HSH 29,72, Skämlie 1576 TI, Schennelle 1590 TI, Skenn- 
ele 1599 NLT 432, Skeenela 1622 Db, -illa 1625 Db bl. 6, Skiennella 1626 Db 
bl. 21, Schenela 1647 Db bl. 1, Skiänla 1692 Db bl. 115. co Namnet är ett fsv. 
Skin-hcella ’hällan som är utsatt för solens sken’ . Byn ligger på en större, fritt 
belägen, platåliknande böjd nedanför en högre ås. Formerna på -u och (yngre) 
-e innehålla oblik kasusform, vilken längre fram ersatts av nominativen, till en 
del kanske därför att e-formen kändes som mera dansk. (I namnet Partilie har 
däremot den ur -héllu utvecklade formen bevarats; se om detta namn Bd 1,105, 
SIOD 4,179 f.) Att även dialektuttalet nu visar -a, är intet bevis för denna forms 
folklighet; ty  uttalet med ce i första stavelsen hänvisar i varje fall på inflytande 
från skriften. A v skin- kan näml. ej uppkomma annat än sken- (se särsk. skriv
ningarna i Db 1622 och 1625), förkortat sken- (Jen-) el. på sin höjd skan- (J'an-). 
Skrivningen Slcän- o. d. måste bero på skrivares sammanblandning av e- och 
«-ljuden; om ä insatts medan vok. ännu var lång, vilket ej kan säkert avgöras, 
kan det bero på s. k. omvänd skrivning: eftersom dialektens långa ä (sannol.

en sådan möjlighet kan åberopas, att invånarna i det västgötska Sannum (av *Sand-hem) 
tyckas ha hetat *sänningar (Sahlgren Vgt. ortn. av typen Kölingared 20), liksom man synes 
kunna sluta sig till ett namnpar *Ballum —  *Balling(ar), -ung(ar) ur Balluma liall (c. 1220) 
—  Ballingslöv (Balluncslef c. 1220), sn i Ö. Göinge hd, Skåne (formerna hos M. R;son Nilsson 
i NoB 1926, s. 104 f.; jfr 114).
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redan tidigt) övergått till e, kan en skrivare lia oriktigt satt in ett ä i stället 
för ett e. Den nutida skriftformen visar det vanliga inskottet av cl mellan n och 
l, men detta har icke skett i ortsuttalet.

Prep, är i. slcérila markor. Åbonamnet upptecknat blott i ung form: fccnla- 
bora (acc. osäker).

Byn bestod redan 1550 av de nuv. tre hemmanen. År 1647 donerades nr 1 till amiral M. 
Tijsen Ankarhjelm i pension (Riksreg. i RA, Anteckning i Gjb 1707), år 1648 säges (Jb 1697) 
nr 3 ha genom fr.-köp kommit i A:s hander, och 1653 fingo hans arvingar även nr 2 (enl. 
uppgift i Allmogens besvär t. Riksd., i RA). Sedan kommo trol. alla tre gårdarna i den y. 
A:s (jfr under L i n d h o l m e n  s. 97) händer, men nr 1 och 2 reducerades med 1682 års ränta 
(om nr 3 se nedan). —  De tre hemmanens namn träffas i Jb 1697. —- Storskifte på byns 
inägor förrättades 1757 och 1795, på tomter och täppor 1821, enskifte med hemmanen i byn 
och storskifte med delägarna 1826, laga skifte på utmarkerna 1862-63. —  Ting hölls i S. 
1625 och 1647.

Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  1/1 sk. av ålder. Mellomgården 1697 Jb.
År 1697 (Jb) var hemmanet delat i två delar. I  senare tid (1916 Ml) ha delarna varit 

fem, vilka alla innehafts av bönder. —  Laga skifte på inägorna förrättades 1867-68.
Nr 2 S ö r g å r d e n  1/1 sk. av ålder.

Bestod 1697 (Jb) av tre delar, 1916 (Ml) av fem. -—- Laga skifte på inägorna förrättades 
1870.

Nr 3 N o r d g å r d e n  1/1 fr. Var 1/1 sk. åtm. till 1725 (om tidigare fr.- 
köp se dock ovan). Namnet skrivs i jb  vanl. Norgård(en).

År 1697, då N. redan var kluven i fyra 4:delar (Jb), ägdes den av den y. Ankarhjelms 
änka, E. B. Maoklier, men hon hade redan 1690 pantsatt den till fru Maria Walck (Db 1710, 
bl. 46; jfr ytterligare under L i n d h o l m e n  s. 98), vars arvingar 1708 (Db bl. 68) upp- 
bjödo den till inlösen; då ingen sådan ifrågakom, fingo de 1710 (Db bl. 46) fasta på hemmanet. 
Om en åbos klagomål 1727 se under G u n n e s t o r p  N e d e r g å r d e n .  En senare ägare, 
häradshövding Z. Stjernecreutz, förordnade år 1812, att efter hans död (som inträffade 1814) 
den från N. utgående fr.-räntan skulle användas till avlöning åt läraren vid en av honom upp
rättad skola i Säve sn, den sedan s. k. Stjernecreutzska skolan. Skolan fick sitt första regle
mente 1819 och har, i kombination med folkskolan, ägt bestånd intill 1924. Då räntan sålunda 
inte längre fick sin av donator avsedda användning, utan i stället under de närmaste åren ut
gick till pension åt den siste läraren, vägrade jordägarna i N. år 1927 att utbetala den, intill 
dess frågan bleve rättsligen utredd. Målet är ännu (nov. 1927) oavgjort; se närmare därom 
HT 29 aug. och Gbgs-Posten 5 och 8 okt. 1927. ■—• En husbehovsväderkvarn nämnes Jb 
1825. —  Laga skifte på alla ägorna förrättades 1863.

H e m m a  n s d e l  a r  (ej fördelade på hemmanen):
Följande delar ha namn efter annat än den nuv. innehavaren: B r o n  hr oa, 

Efter en närbelägen bro. —  H a n s ’ hånsds (senare H a n s  e-L a r s e n s  hånso- 
la§ons). Efter morfarsfar till ägaren 1921. -— J a n s  '¡ans. Jans barn levde i 
mannaminne. —  J o n s  jqns. Efter farfarsfar till ägaren 1921. -— K o h a g e n  
köhågon. —’ N i l s ’ p å  k u l l e n  nilsds po kahn. — N o r d  g ä r d e t  nolrj l̂. 
—- O l l e  L a r s ’ ofe låps. —  O l l e s  öhs. Efter farfar till ägaren 1921.— 
S i m o n s  simas. —  O l l e  S v e n s ’ ( S v e n s s o n s ? )  oh  svénsas.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
F ä r d i g s  fceclis. Efter en båtsman Färdig (jfr Bd 1,46). — N y k o m-
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m e n s ny kornsus. Även Nykommen1) var båtsman. —  I ä. källor: E k å s. Ekåhs 
1757 S 6 fol 112. —■ K  a 1 v å s. Kalfås Därs. -  K r i s t i n e t o r p .  Christinas 
Torp 1826 S 33 fol 19.

Tuve tuvd (delvis antecknat: u —̂ uj) By. — Twva stomps vpbörd 1540 
Skjb 1422), i Twffua 1544 VET I. 8-9,111 I Twffua o. d. 1546-1621 (få ex.), 
Tuf(f)uo o. d. 1550-1619 (många ex.), T(h)uffue, Tufwe o. d. 1573-1725, Tufve 
1777-1881, Tuffweedh 1630 (alternativt) || Twf(f)wo o. d. 1546 T1-I604 Db f. 
Säv., Twe sogen 1550 DN 15,709, Tuuer Sochnn, i Tuffue 1583 VET III. 3-4,34. 
o* Den nuv. formen på -e är utvecklad ur Tuvo (fsv. *puvo), oblik kasusform av 
ordet tuva, f. (fisl. fiufa). Namnet åsyftar trol. den markerade, nu delvis sönder
sprängda lilla bergkullen vid Tuve stom, alldeles V  om landsvägen. Jfr berget 
Mjörns tuva, SIOD 3,185, som säkert benämnts utifrån sjön (se även Därs. 48).

Prep. är i. tuvd märkdi'. Åborna kallas tuvdbo (best. pl.).
Byn bestod åtm. redan 1550 av de nuv. tre hemmanen. —  Storskifte på åker och äng i 

nr 1 och 3 (och på Bergsgårdens inägor) förrättades 1758-59, på samma hemmans torvmar- 
ker 1809, laga skifte på byns alla ägor 1831-33. -—- Ting hölls i T. 1624.

Nr 1 N o r d g å r d e n  nbkgmi 1/1 sk. av ålder. Namnet träffas i Jb 1697.
Enl. resolution av 1648 och kungl. brev av 1668 fick superintendenten i Göteborgs Erik 

Brunnius hemmanet i vederlag för de ägor som tagits till Gullbergs skans (anteckning i Jb 1697 
och Gjb 17073); jfr Rqt 60). Åtm. 1697 (Jb) var gården kluven, 1764 (Gbgs Wecko-bl. 15, 
55, 184) omtalas % i N.

Nr 2 S t o m m e n  tuvo stöm, vardagl. kallad P r ä s t g & r d e n  pråstagmi, 
y2 sk. Var ky. åtm. 1621, därefter utelämnas hemmanet av obekant anledning- 
någon tid i jb, men uppträder sedan som %  k1'- 1686-1725 (sk.-brev ännu ej ut
färdat 1727, Allmogens besvär t. Riksd., i RA). Namnet träffas redan 1540 Skjb 
142 (»Twva stomps vpbörd»).

År 1653 (Db bl. 5) omtalas hemmanet som Mag. Jonas Torinius’ »tilldelningsstomm»; det 
framgår att T. inte själv bodde där (han bodde helt säkert på prästgården i Lundby, jfr S. 100). 
I  Jb 1697 åberopas för nämnda »tilldelning», som åtm. då ännu gällde, resolution av 1648 och 
kungl. brev av 1672. —  Tuve kyrka ligger på S:s mark (Db 1692, bl. 98). —  En, kvarn, tydl. 
vattenkvarn, omnämnes 1666 (Db bl. 58); Jb 1825 nämner en väderkvarn, —  Kartläggning 
av hemmanet förrättades 1699, laga skifte på alla ägorna 1834. Med avs. på ett storskifte på 
1760-t. som berörde S., se under N o r u  m.

Nr 3 S ö r g å r d e n  sbrgåti 1/1 sk. av ålder. Namnet träffas i Jb 1697.
Enl. anteckning i Jb 1680 hade grevinnan Beata de la Gardie köpt S. till fr.; hon ägde 

hemmanet åtm. redan 1657 (Db bl. 11), då hon näml. av en fattig änka utkrävde utlagorna 
för )4 däri. a/4 av hemmanet voro 1680 öde. Åtm. ännu 1673 lydde S. under grevinnan 
de la G. Sedermera betalade S. ränta till översten och kommendanten i Gbg (1685-86 Lands-

0  Namnet har uppgivits som Nykom, men det beror säkert på ett försök att snygga 
upp Nykommen, fattad som en vardaglig best. form på -en.

2) En felaktig form Twie träffas i ett referat i Da. Archivreg. 1,7 5 av en icke bevarad 
handling av 1276.

3) Det måste vara oriktigt då i denna sista anteckning talas om »pastor» B. Man tycks 
ha låtit sig bestämma av det faktum, att det senare var kyrkoherden i staden som innehade 
hemmanet; så 1697 Jb kyrkoh, Joh. Florander, Denne var även domprost.
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kont. E. V III b, bl. 23, 1697 Jb). —  Storskifte på ängarna förrättades 1765, på inägorna 1808, 
på hustomterna 1816.

H e m  m a n  s d e l a r :
Nr 1 består i senare tid (1916 Ml) av fyra delar, nr 3 av tre, medan nr 2 är 

odelat. Eget namn har blott en del i nr 1: T o f  t e k u l l a  (-kullen) thjtskvla 
{-kiihn). Tostekullen (!) 1758 Tuve nr 6. P. leden är böjningsform av västsv. toft 
’hustomt’, möjl. syftande på (märken efter) någon ä. husgrund på väsentl. samma 
plats där det nuv. huset står.

T o r  p:
G r å b e r g s  gråbcep. Namnet sammanhänger helt säkert m edGråbergsheden 

(1791 Db bl. 315) och Gråbergsliden, varom se under Naturnamn. Det är då en 
förkortning av ettdera.

Tången tå^dn (delvis antecknat: a—ym) 1/1 sk. —  | Tongen(n) 1550-1634, 
Thånnginn 1573, Tungaredh, -ridh 1576-1581, Tånghann 1590, Tån(n)genn 1605 
-1630, Tångenne (väl oblik form) 1609, Tagnne (dito) 1619, Tången 1621-1881 
|| Twngho 1546 TI, Tångan 1576 TI, Tongenn 1590 TI, Tången, i Tångene 1620 
Db f. Säv. co Den rätta formen är helt visst Tången, best. form av västsv. tange, 
tånge, m. (fisl. tangi) ’långsmalt näs, landtunga’ (samma ord som långe på en kniv). 
Antagl. åsyftas n. ö. delen av den förr s. k. Tånge(n)s ås, på vars sluttning går
darna ligga. En omtydning till namnet som »tungan» visar sig åtm. i skrivningen 
Twngho 1546, liksom i Tunga- 1576-1581; även skrivningarna på -en(n)e hänvisa 
på en feminin form, och å behöver där ej tala emot tanken på tunga. Kanske har 
denna omtydning därför haft stöd i orten, om ock ej nödvändigtvis i fullt folkligt 
uttal.

Prep. är i. Tångens kvarn (1666 Db bl. 55), Tånge(n)sås (se här ovan). 
Åborna kallas tå^dbo (best. pl.).

Är 1/ 1 sk. av ålder. Blev militiehemman 1680 (anteckning i Gjb 1707), och betalade som 
sådant ränta till översten och kommendanten i Göteborg (Landskont. E V II b, bl. 3) —  Redan 
1697 (Jb) bestod T. av sex delar, och samma antal fanns 1916 Ml; två delar ägdes då av åbor 
i Tuve by. —  Om skiften jfr under N o r u m; enskifte på inägorna förrättades 1826-27, 
laga skifte på alla ägorna 1844 och 1853. —  Ting hölls i T. 1627, 1629, 1631, 1634, 1638, 
Kanske utmärker domarringen ett stycke S om T. den gamla tingsplatsen.

T o r p :
På en icke namngiven »backstuga» på T:s utmark bodde 1756 (Db bl. 13) kyrk

stöten J. Asperot, som blev beskylld för att olovligt idka krögeri.

Unnered unora, timra 1/1 sk. —  | Vnderidt 1550, Vnderröd(tt) o. d. 1565- 
1567, Wnneröd(h) 1573 1576, -ridtt 1581, -ridh 1585, Vnnered(t) o. d. 1590- 
1725, Önneröd 1777-1881, Unnered genom beslut 8 dec. 1927 || Vnnerödh 1546 
TI, Vnneridz gerde 1554 HSH 29,72, Vnderijdh 1576 TI, Wndhare 1590 TI, Wnn- 
deredh 1600 TI, Önnerödh 1695 Db bl. 64, Unnered GS. co F. leden är sannol. 
ett mansn., och i så fall Unne (känt från Sverige, men ej från Norge och Island);
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ifrågakomma kunde även kvinnon. Unn el. Unna. S. leden är ryd ’röjning’ . De 
sent uppträdande formerna med Ö- bero på inflytande från närbelägna Önneröd, 
vilkas f. led har annat ursprung (se Bd 1,88). särsk. väl från Ö. i grannsocknen 
Björlanda (skrivet Ödneröt 1568 Jb, Önnerödt 1573 Jb). Göteborgsmålets benä
genhet för ett ljud nära 9 som motsvarighet till rsp. kort u kan möjl. ha med
verkat till att stadga formen.

Prep. är i. undras märkar. Åborna kallas unarabo (best. pl.).
Är l/j sk. av ålder. År 1686 betalade hemmanet ränta till översten och kommendanten i 

Göteborg (Landskont. E V III b, bl. 3), och detsamma gällde 1697 (Jb). —  Storskifte på in- 
figorna förrättades 1803, laga skifte på alla ägorna 1835. — Hemmanet var redan. 1697 (Jb) 
liksom ännu i senare tid (1916 Ml) delat i fyra delar; dessa ha ej gått i arv från ä. tider, 
och de benämnas efter nuv. åbor.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
B e r g e n  bcérja1). —  K n a l t e n  knciltan.

*) En viss avliden åbo, Olle i Bergen, bar vedernamnet Hår/attig hkrfcitl, som väl eufe
mistiskt åsyftade flintskallighet.

Ö


