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FÖRORD.

Redan i första bandets förord tillkännagavs, att den utförligare plan enligt vil
ken »gårds- och kulturhistoriska anteckningar» skulle medtagas i arbetet, icke skulle 
fullföljas utöver Göteborgs stads område med dess närmaste omnejd. Den utförli
gare planen skulle sålunda tillämpas på länets västgötadel samt på den ned till älven 
och själva staden nående Backa sn i Bohuslän. Denna socken ingår i det band som 
nu framlägges. —  I övrigt får arbetet nu, enligt samma, tidigare fastställda plan, 
från och med detta band karaktären av ett ortnamnsverk i trängre mening, där 
t y d n i n g e n  a v n a m n e n och belysningen av namnskicket är det egentliga 
syftet. — Men det har visat sig nödvändigt att göra en ytterligare inskränkning; 
detta främst av kostnadsskäl och av önskan att påskynda utgivningen. I detta 
och följande band göres en bestämd åtskillnad mellan de namn som kräva tydning 
och dem som äro självklara. De senare namnen ha nu dels helt uteslutits — när de 
ansetts helt sakna intresse —  dels blott nämnts eller uppräknats. Inskränkningen 
kommer till synes särskilt vid naturnamnen, och för tillvägagångssättet där redo- 
göres närmare s. 68.

Manuskriptet har utarbetats av undertecknad med biträde av fil. mag. Elov 
Andersson och fil. lic. Assar Janzén, utan någon bestämd uppdelning utom såtillvida 
som den sistnämnde blott undantagsvis handlagt bobyggelsenamn. Båda assisten
terna ha bidragit till materialets komplettering. Prof. Liden har alltfort med samma 
beredvillighet ställt sig till förfogande. Doc. Armini har som medlem av arbetsut
skottet benäget läst ett korrektur. Medarbetarna citeras efter de senast i Bd III 
angivna grunderna.

Tillägg och rättelser till detta och föregående band, liksom slutledsregistret för 
det föreliggande, uppskjutes till ett följande band.

Ett förnyat tack må uttalas till chefen och personalen på Eländers Boktryckeri
aktiebolag.

Tryckningen har denna gång bekostats av Humanistiska fonden, till vars sty
relse härmed frambäres Institutets vördsamma tacksägelse.

I övrigt hänvisas till Förordet i Bd III.
Göteborg i maj 1936.

H j a l m a r  L in d r o t h
Institutets sekreterare och undersökningsledare.



Källförkortningar.

AH A =  Askims häradsrätts arkiv (i Lands
arkivet i Göteborg).

Avk.-l =  Avkortningslängd.
Ba. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand- 

ling rör. Backa sn på Lantmäterikonto- 
ret i Gbg.

Bidr. =  Bidrag till kännedomen om Göte
borgs och Bohus läns fornminnen och 
historia. 1-8. 1874-1913.

Bj. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand- 
ling rör. Björlanda sn på Lantmäterikon- 
toret i Gbg.

D =  Krigsark. VII D (se Krigsark. här ne
dan).

Db =  Dombok (för V. Hisings hd då ej an
nat säges).

DN =  Diplomatarium Norvegicum.
DSt =  Danmarks Stednavne (Nr 1 1922).
Fbg =  Fredberg Det gamla Göteborg. 1-3. 

1919-1922 (-24).
Fornv. =  Fornvännen. Stockholm 1906 ff.
G. I:s reg. =  Konung Gustaf den förstes re- 

gistratur (tr. 1861 ff.).
GBFT =  Göteborgs och Bohus läns fornmin

nesförenings tidskrift.
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).
GS =  Generalstabens karta i skalan 1:100000.
Hellquist Sjön. =  Hellquist Stud. öfver de 

svenska sjönamnen ( =  SvL X X ). 1903- 
06.

Hermelin =  Karta ö. Gbgs och Bohus läns 
Höfdingdöme, utg. av S. G. Hermelin 
(förf. av C. G. Forssell). 1806.

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

HJordrSkattl =  Handlingar rör. jordrannsak-

ning och skatteläggning (i Landsarkivet 
i Göteborg).

Holmberg =  Holmberg Bohusläns historia. 1. 
uppl. (Holmberg1) 1842-1845, 2. uppl. 1867.

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

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

Husf.-l =  Husförhörslängd.
Jb =  Jordebok.
JN =  Biskop Jens Nilssons Visitatsboger 

1574-1597 (nedskrivna av biskopens fa- 
mulus Oluf Borgesson). Kristiania 1885.

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

Jr =  Jordregistret (1909 ff.).
Kalén =  Kalén Ordbok över Fageredsmålet. 

1923.
K b =  Kyrkobok.
Klint Underrätt. =  G. af Klint Underrättel

ser, hör. t. kartorna över Bohus Bugten 
samt Kattegatt. 1807. 2 uppl. 1840.

Krigsark. =  Karta i Krigsarkivet i Stockholm.
Lindberg =  Lindberg Skeemålets lj.udlära 

(ordlista s. 3 ff.). 1906.
Lundahl Falb. =  Lundahl Falbygdens by- 

och gårdnamn. 1927.
Lundgrén-Brate =  Lundgren Personnamn 

från medeltiden ( =  SvL X . 6). 1892-
1915; s. 167-322 utg. av Brate. Tillägg 
av Lind ( =  SvL X . 7). 1934.

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).
NoB =  Namn och Bygd. 1913 ff.
NRJ =  [Norske] Regnskaber og Jordeboger 

fra det 16de Aarhundrede. 1887 ff.



V

/

nr 276 a =  Sjökortet över Kattegatt. Swedish 
Coast, Inloppen till Göteborg, rättad till 
1 aug. 1935.

Oedman =  Oedman Chorographia bahusien- 
sis. 1746.

OH =  Oluff Hansson Geometriselik Landt- 
chart aff Sjärijegården etc. (i Krigsarki
vet). c. 1620?

Palmsk. =  Handskr. i Palmsköldska hand- 
skriftssaml. i Uppsala Universitetsbiblio
tek.

RATop =  Riksarkivets topografiska samling.
RB =  Rode Bog (Biskop Eysteins jordebok); 

tr. 1879.
Riksk. =  Rikskarta (nyinfört signum i Gene- 

rallan tmäteriarkivet) .
R jb =  Reduktionsjordebok.
Rz =  Rietz Svenskt Dialekt-lexikon. Lund 

1867.
Rö. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand- 

ling rör. Rödbo sn på Lantmäterikonto- 
ret i Gbg.

S =  Karta el. lantmäterihandling rör. Göte
borgs och Bohus län i Generallantmäteri- 
arkivet i Stockholm (enl. äldre signum). 
Den närmast följande siffran anger kart
bokens nummer.

SAOB =  Svenska Akademiens ordbok.
SD(ns) =  Svenskt Diplomatarium (ny serie).
Sillón = Kartan Krigsark. V II D I 32.
SIOD =  Skrifter utgivna av Institutet för 

ortnamns- och dialektforskning vid Gö
teborgs Högskola. 1918 ff.

Skjb =  Skara stifts kyrkliga jordebok av år 
1540 (Bilaga till Västergötlands fornmin
nesförenings tidskrift 1899).

SNF - Studier i nordisk filologi. Helsing
fors 1910 ff.

SOV =  Sverges ortnamn, Värmlands län.

SOÄ =  Sverges ortnamn, Älvsborgs län.
SRP =  Svenska Riks-archivets pergaments- 

bref 1-3 (tr. 1866-1872).
Strömcrona =  Strömcrona Karta av 1737, i 

General- och åtskilliga speciale passkar
tor (osv.) tr. 1737-39.

Styffe Un.3 =  Styffe Skandinavien under uni
onstiden. 3. uppl. 1911.

Sundén Allmogelifvet =  Sundén Allmogelif- 
vet i en västgötasocken under 1800-talet. 
1903.

SvL =  Svenska Landsmålen (1878 ff.).
SvO =  Svensk Ortförteckning. 1935.
Sä. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand

ling rör. Säve sn på Lantmäterikontoret 
i Gbg.

Tax.-l. =  Taxeringslängd.
Tengström IN =  Tengström Stud. öv. syd- 

boh. inkolentnamn. 1931.
TI =  Tiondelängd.
To. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand

ling rör. Torslanda sn på Lantmäterikon
toret i Gbg.

Torp =  Torp Nynorsk etym. ordb. Kristi
ania 1915-19.

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

VFT =  Västergötlands fornminnesförenings 
tidskrift.

Vgl =  Västgötalagen.
Vkjb =  Vadstena klosters jordebok (tr. i 

Historiska handlingar Bd 16, 1897).
Ä. Vgl =  Äldre Västgötalagen.
Öek. (nr 1 osv.) =  Karta el. lantmäterihand

ling rör. Öckerö sn på Lantmäterikonto
ret i Göteborg.

III (med följ. stor bokstav) =  signum på 
vissa kartor i Krigsarkivet.

'Övriga starkare förkortningar och särskilda tecken.

Vid angivande av läget ha följande soekennamnsförkortningar nyttjats: Ba =  Backa, Bj 
=  Björlanda, Rö =  Rödbo, Sä =  Säve, To =  Torslanda, 0  =  Öckerö.

Bya- och hemmansnamn (resp. vissa andra jb:snamn) förkortas sålunda: I  B a c k a :  Ar. =  
Aröd; Ba. =  Backa; Br. =  Brandkärr; Bäck. =  Bäckebol; Bäll. =  Bällskär; Du. =  Dub-



bered; Ha. =  Hagen; Kä. =  Kärrsgården; Lä. '= Lärjo; Skä. ~ Skälltorp; Ta. =  Tngene; 
Ti. =  Tingstad; To. =  Tofta. I B j ö r 1 a n d a: AU. == Alleby; Bj. =  Björlanda; Få. =  
Fågelvik; Ha. =  Halvorsäng; Hel. =  Helgered; Ho. =  Hovgården; Hö. — Högen; Ka. =  
Kallhed; Ki. =  Kippholmen; Kv. =  Kvisslingeby; Kå. =  Kålsered; Le. =  Lexby; Li. =  
Lilleby; Lu. =  Lunnegården; Lå. =  Låssby; No. =  Nolvik; Bödj. — Ködjan; Sk. ?= Skägge- 
red; Ste. =  Steneby; Sto. =  Storegården; Sö. =  Sörred; Vi. =  Viken; Ön. =  Önneröd; Üst. 
=  Östergärde. I R  ö d b o: Ba. =  Backer; Bo. =  Bolsten; Eller. =  Elléröd; Elles. =  Ellesbo; 
Gr. =  Grimås; Gö. =  Göddered; Häk. =  Hakered; Hall. =  Halleröd; Hög =  Hög; Ko. =  
Kockhed; Lu. =  Lunna; Ma. =  Maggcred; Ox. == Oxhagen; Pi. =  Pileröd; Rönn. — Röu- 
ning; Rös. =  Röset; So. =  Solbräcke; Ve. =  Vedbacka; Ås. =  Åsen; Öst. =  Österhög. 
I  S ä v  e: Ask. =  Askesby; Assm. =  Assmundtorp; Bj. =  Björred; Br. =  Brunstorp; Bä. 
=  Bärby; Bö. =  Bönered; Dj. ■ Djupedal; Fj. == Fjället; Ge. =  Gerrebacka; Gubb. =  
Gubbered; Gun. =  Gunnesby; Gö. =  Göpås; Hök. =  Hökälla; Ing. =  Ingebäck; Ka. =  
Kalshed; Kla. =  Klareberg; Kvi. =  ICvillehed; Ky. =  Kyrkeby; Käring. =  Käringetorp; 
La. =  Larsered; Le. =  Lerbäck; Li. =  Lillelcärr; Mu. =  Mulered; Nors. =  Norslätt; Nort. 
— Nortagene; Nä. =  Näset; Sko. =  Skogome; Skå. -  Skålvisered; So. =  Solberg; Sv. =  
Svensby; Sö. =  Sörslätt; Ta. =  Tagene; Toft. =  Tofter; Tol. =  Tolsered; Tro. ==' Trollered; 
Trä. =  Trädet; Ås. =  Åseby; Äsp. =  Äspet; Öst. =  Österslätt; Öx. =  Öxnäs. I T o r s-
l a n d a :  Am. =  Amhult; An. =  Andalen; Bul. =  Bulycke; Hä. =  Hästevik; Hö. =  Högen; 
Kä. =  Kärr; No. =  Nolered; Sk. =  Skogen; To. =  Torslanda; Tu. =  Tumlelied; Öst. =  
Österöd. I Ö c k e r ö  (inklusive förkortningar av de större öarna): Bj. =  Björkö; Fo. =  
Fogdö; Gr. =  Grötö; He. =  Heden; Huv. =  Huvudet; Hy. =  Hyppeln; Hä. =  Hällsö; 
Hö. =  Hönö; Kni. =  Knipplan; Kä. =  Källö; No. =  Nolö; Öck. =  Öckerö.

aee. =  accent.
anf. st. =  anförda ställe.
ang. =  angående, 
anl. =  anledning, 
ant. =  anteckning, 
anv. =  användning, 
avi. =  avledning.
bebygg.-n. =  bebyggelsenamn.
bet. =  betydelse.
cit. st. =  citerade ställe.
da. =  dansk(a).
dr smt =  daler silvermynt.
f. =  femininum.
f. leden =  förra leden.
fhty. =  fornhögtysk(a).
fno. =  fornnorsk(a).
fr. =  frälse.
fsv. =  fornsvensk(a).
fvnord. =  fornvästnordisk(a), d. v. s. forn- 

isländska jämte fornnorska. 
gg(r) =  gång(er). 
hd =  härad.
hmn(t), hmnn =  hemman(et), hemmanen. 
K A  =  Kammararkivet i Stockholm, 
kn. =  knapegods. 
kr. =  krono. 
ky. =  kyrko.

LA =  Landsarkivet i Göteborg.
Landskansl. =  Landskansliets arkiv (i Lands

arkivet i Göteborg).
Landskont. =  Landskontorets arkiv (Därs.). 
lty. =  lågtysk(a).
M =  sammanfattande beteckning för Mast

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

m. =  maskul inum. 
mk =  mark.
mlty. =  medellågtysk(a). 
mtl =  mantal.
n. =  namn (blott i vissa sammansättningar:

bebygg.-n., mansn., naturn., ortn. in. fl.). 
Eljest =  neutrum el. norra, 

naturn. =  naturnamn. 
no. =  norsk(a). 
nsv. =  nysvensk(a). 
nr =  nummer.
ON =  ortnamn, 
osv. =  o. s. v. 
pl. =  pluralis.
RA  =  Riksarkivet i Stockholm.
rsp. =  riksspråk, riksspråket(s), riksspråklig.
s. — sidan; södra.
s. leden — senare leden.



VII

sg. —: singularis.
sk. =  skatte.
sii =  socken.
ss. =  såsom.
ssg =  sammansättning.
sv. =?.' svensk(a).
ty. — tysk(a).
v. västra.
Vgt. =  yngre, 
ä. == äldre. 
ö.b=* östra.
| sättes framför serien a v j o r d e b o k s f o r -  

m e r ur de i Rigsarlcivet i Köpenhamn 
förvarade äldsta jb, samt ur den svenska 
tidens jb  i Kammararkivet el. Landsarki

vet i Göteborg, vartill sluter: sig formen 
ur det nya Jordregistret. ( F ö r e  detta 
streck stå former som äro äldre än . de 
vanliga jordeböekernas tid), r ,

|| sättes före namnformer, som hämtats ur 
d i v e r s e  k ä l l o r  efter 1540. 

e<o sättes före utredningen av namnets upp-: 
komst och betydelse.

-f betecknar att namnet ännu nyttjas men ej 
anträffats i »äkta» uttalsform.

* betecknar konstruerad (ej direkt uppvisad) 
språkform.

Kursiv typ i namnform som i övrigt är skri
ven med vanlig antikva betyder upplöst 
förkortning: t. ex. Dufwe-Tiärn.

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

1. V o k a l e r :
C{: i r.sp. hat. 
a: » » hatt.
a. mitt emellan de båda föreg.
ur. s. 1c. Masthuggs-a; nära å-ljud.
e: i rsp. veta, vett.
a:: » » väta, mätt.
fl: mitt emellan de båda föreg.
a: i t. ex. sthlmska bära ( »brett» ä).
i: i rsp. flik, flicka.
Y mitt emellan % och e. 
o: i rsp. bo.
o: » » lott ( »öppet» å).
O', mitt emellan de båda föreg.
u: i rsp. sur (»spetsigt» u).
il', i rsp. surra.
y :  » » byta, bytta.
yi: mitt emellan y  och 0.
a: » » gå (»slutet» å).
0'. » » dö.
ö: » » stött, västsv. lön.
i/: i t. ex. sthlmska köra (»brett» ö).
O", mitt emellan o och y. 
a: i rsp. hare, bevisa ( »slappt», obetonat e). 
På uttalsformernas åtskillnad el. växling mel. 

lan n, V, 0 får av följ. skäl ej säkert byg. 
gas:

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

2) Genom dialektens upplösning har ett mer
»äkta» och ålderdomligt u  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 :
(j: i rsp. jord. 
f. J-ljud.
J\ i rsp. sorla (då här ej vanligt l nyttjas). 
k: »tjockt» l. 

i rsp. barn.
fV. rn med ännu högre tungspets än föreg. 
r: rullande tungspets-r. 
h, skorrande r (tillhör ej bygdens äkta mål). 
g: i rsp. kors.
&: scåe-ljud med ännu högre tungspets än 

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

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

dantagsvis), någon gång (ss. i r0fa  ’rys. 
sja’ ) ett långt fram beläget scåe-ljud. 

f :i rsp. gjort, sort



VIII

i: rt med ännu högre tungspets än föreg.
J-pl rsp. ije-ljud m e d  »i-förslag». 
p: rsp. i/e-ljud u t a n  i-förslag.
W =  »engelskt» v.
g t k, g  nyttjas som generella tecken för g-, 

resp. Is- och ny-ljud.
På åtskillnaden mellan •g och f\, mellan och 

S, och mellan £ och t bör ej säkert byggas. 
3. S ä r s k i l d a  t e c k e n .
-  under bokstav anger att ljudet är långt 

(i fråga om kons. =  dubbel): dag, dag. 
Längdbeteckning av första kons. efter 
vokalen är icke konsekvent använd i ord 
av typen mark.

~ under bokstav anger att ljudet blott är 
"halvlångt” .

' : accenten i buren (best. form av bur).
' : accenten i buren (av bära).
~ : »bruten» accent (cirkumflex).
1 : bjtryck, 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: ncesctuk näsduk (med d nära t). 
—^ betyder: närmar sig el. övergår i (ett visst 

annat ljud).

»



INLEDNING.

Namnet Hisingen har behandlats Bd II, 140. Häradsnamnet Västra Hisings 
härad borde snarare lyda Hisings Västra härad, liksom motsvarande kunde ha sagts 
om 0. Hisings hd (jfr Inlands Nordre, resp. Södre härad). — Häradet har av ålder 
hört till Bohuslän och först genom freden i Roskilde 1658 kommit under Sverige. 
Sedan gammalt kallas denna del av ön Hisingen därför Norska Hisingen; se Bd 
II, xnr. Områdets kontur har företett, och företer alltjämt även sedan ingen riks
gräns längre går över ön, en oregelbundenhet svarande mot den hos Göteborgs 
stadsgräns (Bd II, xn): Bohuslän skjuter med en smal flik ned till Göta älv emel
lan den förutvarande Lundby sockens båda delar. Hur gränsen i övrigt gått i äldre 
tider, kan ses hos Kalén Boh. gränsmärken 38 ff. Någon betydelsefullare förskjut
ning av den gamla linjen har ej ägt rum inom häradets hisingsdel, i annan mån än 
vad som sammanhänger med att en del av Tingstadsvassen år 1883 införlivats med 
Göteborgs stad. Däremot har helt nyligen en gränsreglering skett i skärgården, 
varigenom Öckerö sockens sydgräns förflyttats ett stycke mot S på bekostnad av 
Styrsö socken i Askims härad; den nya gränsen är, jämte den gamla, inlagd på den 
här bifogade kartan (liksom den kan ses på den snart utkommande Ekonomiska 
kartan). Eftersom den äldre gränsen följdes i Bd III, ha där några namn be
handlats som nu höra till Öckerö socken. —  Betydelsefullare är emellertid att i 
NO byn Surte, hemmanet Skårdal och ett par utjordar år 1888-89 Ö om älven 
överförts från Rödbo socken (förut kallad Kungälvs socken) till Ale härad i Älvs
borgs län; se närmare SOÄ 2,50, 51, 55, 58. —  Med avseende på häradets nuv. in
delning i socknar, vilken icke undergått någon förändring, och dessas nuvarande 
gränser se kartan i bandets slut.

Av ett särskilt intresse är, att hela Hisingen åtminstone intill slutet av 1700- 
talet hade en stor gemensam utmark. Det vore värt en undersökning om denna 
gemensamhet fanns redan under den tid då ön var delad mellan två riken, eller 
när och hur den annars tillkommit. Därvid borde den nämnda stora kartan läggas 
till grund för en viss del av undersökningen (den är just av Kungl. Lantmäteristy- 
relsen omhändertagen för en nödvändig restaurering).

Om häradets n a t u r f ö r h å l l a n d e n  behöver i fråga om själva Hisingen 
icke mycket tilläggas till det Bd II, xiv sagda. Det kvantitativa förhållandet mel
lan vissa naturnamnsgrupper lämnar delvis besked. Namnen på berg och kullar 
dominera; sjö- och bäcknamnen äro icke särdeles talrika. Att namnen på åkrar 
o. d. äro kraftigt decimerade i nutiden, beror på det Bd I, xvi påpekade förhållan
det. I skärgården är, liksom fallet var i Styrsö sn (Bd III), rikedomen stor på



X  —

namn på öar, holmar o. d. — Om f a u n a n s  o c h  f l o r  a n s  inflytande på 
namngivningen må det nu räcka att hänvisa till registret nr 4 ; det är nästan 
bara som förleder ifrågavarande ord överhuvud nyttjas i ortnamn.

Vad Hisingens å l d e r  s o m  k u l t u r b y g d  och de arkeologiska vittnes
börden därom beträffar, gäller om öns västra och norra delar i huvuddrag det som 
sagts Bd II, xv om de till Göteborg hörande delarna av ön. Även från skärgården 
äro stenåldersboplatser kända, i synnerhet från Björkö. Några fasta fornlämnin- 
gar från vikingatiden äro icke anträffade på öarna. På den lilla ön Hällsö har där
emot hittats en vacker armring av guld (Gbgs Jubileumspubl. 111,337). —  Av 
för b e b y g g e l s e  h i s t o r i e n  mer eller mindre upplysande namntyper träffas 
inom häradet följande bland by- och hemmansnamnen (av vilka några försvunna): 
1 -hem, 2 -landa (båda sockennamn), 13 -by (gruppen dock trol. heterogen, se t. ex. 
sv 17, 23), 4 -torp och 30 -röd, -red. Om f ö r k r i s t l i g  r e l i g i o n  vittnar nam
net Torslanda och möjligen Solberg.

Någon d i a l e k t g r ä n s  (inom den äkta, nu i mycket upplösta dialekten) 
går icke genom detta härad. Den som med hjälp av ortnamnen vill lära känna 
målets utmärkande drag, må själv sammanställa dessa ur uttalsformerna.

Med avseende på de otryckta källorna är att nämna, att de äldsta jorde böc
kerna nu, sedan arbetet fortskridit in i Bohuslän, utgöras av Norske Regnskaber 
og Jordeboger fr. o. m. c. 1528 samt de i danska Riksarkivet förvarade räkenska
perna av 1544, 1567-68 och 1585-86, vartill kommer en i Göteborgs landsarkiv för
varad från 1573-74. Återgivandet av bokstaven ö i dessa och likartade tidiga 
källor har blivit något inkonsekvent (0 eller öj. — Från och med detta band medtagas 
också namnformerna i det nya Jordregistret (Jr). — Möjligen ha vid några käll- 
uppgifter en förväxling skett mellan utmarkshandlingarna Lu. nr 18 (1791) och 
Tu. nr 35 (1793).



OR TN AMN EN I V. HISINGS H Ä R A D
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A. Bebyggelsenamn.

Backa socken.
Om sockennamnets former, uttal och bet. se under B a c k a  b y  nedan.

ArÖd ard (»mycket långt r» enl. ä. ant. hos IOD), ård 1/1 fr. —  | Arm  c. 
1528 NRJ 4,170, Aaröt 1568, Aröd 1586, Aröed(h), Abrööd o. d. 1650-1725, Arudb 
1659-1675, Ahred 1697, Aröd 1777-1881, Jr || Arnnerod 1539 DN 10,768, Aröd 1634 
Bob. kopb. 642, Arröd 1662 Fört. på fr.-gods, Arred 1761 Gbgska Mag. 357. <*>F. 
leden är ursprungi. gen. på -a av namnet Arne (el. möjl. gen. Arna{r) av namnet 
Örn). S. leden är ryd, röd ’röjning’ . Samma ursprung har (el. kan ha) Aröd dels i 
Stenkyrka sn, Tjörns hd, dels i Ljungs sn, Inlands Fräkne hd (j Arna rudi 1388 
RB 321, resp. 348). — Med avs. på ljudutvecklingen jfr t. ex. Björröd Bd I, 47.

Prep. är i. ards mårlcdr.
Är 1/1 fr. av ålder, under en tid s. k. »ofri mans» (så 1662 ovan anf. st., Jb 1697-1725, 

1746 Db bl. 85), dvs. sådant fr. som under da. tiden varit i ofrälse mans hand men varpå 
lagfart och fasta meddelats efter de före 1723 gällande bestämmelserna. —  Åren c. 1528 
(NRJ 4,170)-1586 (Jb) fanns bara en åbo, och 1539 (DN 10,788) var A. »Itt odegiorde», 
som en ung man ville upptaga. Det tillhörde då Esge Biide, och uppföres 1568-1586 (Jb) 
bland Peder Biides gods. År 1634 utställdes ett öppet brev vari tillkännagavs att Tyge 
Brahe, Frands Löcke, Jute Broek och Jörgen »Skiels» till Henrik Rasmusson—  »sorenskri- 
vare» enl. Jb 1685 —  på Guddehjälm (i Ytterby sn, Inlands S. hd) sälja »all den del och 
rätt» som deras »fader» (väl resp. »svärfader») Eskil Broek till Estrup ägt bl. a. i A., näml. 
utskylder från vissa personer (Boh. kopb. 642). Åtm. redan på 1660-t var hmnt delat i 
två delar (Fört. på fr.-gods). År 1695 (Db bl. 16) innehade gymnasielektorn And. Arell halva 
hmnt i pant —  ägarinna är Britta Rasmusdotter, säkerl. arving till ovannämnde Henrik 
Rasmusson (jfr nedan) — ; tydl. samma hälft var 1710 (Db bl. 140, Db 1713, bl. 195) för 700 
dr smt såld av efterträdaren, lektor E. Giers, och hans hustru, Cath. Trozelia1), till kyrko
herden Per Andersson vid Hospitalet, som ännu 1719 (Jb) ensam står därför. G. hade för
värvat gården genom hustrun. Den andra hälften innehades 1707 (Gjb) av en Jacob Hind- 
richsson. Emellertid tycks det av Db 1746, bl. 85 framgå, att den förstnämnda hälften då 
ännu (el. ånyo?) ägdes av H. Rasmussons arvingar, och att även den andra hälften gått i arv 
under mångaled. Men övers(tlöjtn. J. L. v. Saltza önskade lösa hela hmnt på grund av sina

*) Detta torde vara den rätta namnformen. Namnet skrives på växlande sätt (i Gjb 1707 
kallas vederbörande Anna Fogelin).



adliga privilegier. Denna lösningsrätt bestreds honom till en början (Därs. bl. 132), men seder
mera (Därs. bl. 519) fick han den sig tillerkänd; villkoren voro 1.800 dr smt samt tillåtelse för 
säljarna och deras efterkommande att mot skatt få behålla gårdarna. År 1825 (Jb) innehades 
A. av grevinnan B. V. v. Saltzas (se Bd 11,116)1) arvingar. —  Laga skifte på alla ägorna 
1841-42.

T o r p :
H a r á s  harás. 1761 Gbgska Mag. 357. F. leden är djurn. hare.

B ack a  baka By; Baclca socken uttalas i ä. mål bäkdsökdn. — Bakka ktVkia 
a Backum, j - - Bakka 1388 RB 325, Bakkasokn 1396 s. 278, a Backom 1399 s. 529 | 
Backe c. 1528 NRJ 4,170-1659, Bacha 1665 1670, Backa 1685-1881, Jr. oo Namnet, 
som är synnerl. vanligt i kela landet, är böjningsform, åtm. här sannol. i pl. (jfr 
de plur. dat.-formerna på -om, -um ovan), av ordet backe. Byn ligger på en ej sär
deles brant höjd.

Prep. är i. Både socken- och byborna kallas bcikdbó, y. bäkabå (Tengström 
IN 194).

År 1388 BB 325 ägde B. kyrka i byn dels ett »punds» land »mellan backarna», dels en 
ängslycka och 2 åkrar. C. 1528 (NBJ 4,170) upptagas i byn sju åbor, varav en fattig ( »pauper»). 
Åren 1568-1586 (Jb) tyckas gårdarna (åborna?) blott vara tre, varav en »prästegods» (säkerl. 
nr 1); därtill sistnämnda år en öde sk.-jord (jfr under nr 2). X Jb 1650 upptagas nr 1, 3, 4; 
nr 5 och 6 tillkomma först efter 1825 (se nedan). Hmnsnamnen träffas tidigast i Jb 1697 
(jfr under nr 1). —  Åbor i B. ägde förr (inägo)tegar i Bällskär (se s. 5), och Lärje (s. 8). 
Laga skifte på byns (och Bällskärs) alla ägor 1833-34, storskifte på inägorna till nr 2-6 1762, 
och ytterligare på inägorna till nr 2, 3, 5 och 6 1822, på inägorna till nr 3, 4, 6 (samt till 
Lärje by m. m. 1760, till inägorna till nr 3 och 6 1783, kartläggning och beskrivning på nr 
5 och 6 1895 (kompl. 1916).

Nr 1 A n n  e x  e g  å r  d e n  1/2 kr. åtm. sedan 1659 (Jb). I Jb 1650 kallas 
hmnt )>Backe prestegård». Nu komministerboställe (Jb 1881).

Nr 2 K r o n o g å r d e n  krondgáii 39/ 352 sk., tidigare (med inräknande av 
sedermera nr 5) x/ 8 mtl och kr. åtm. 1697-1719. Se f. övr. här nedan.

Hmnt har framgått ur den jbisenhet som 1650-1691 kallas utjord —  öde 1650-1659 — , 
och som innehades av färjemännen vid Hospitalet. Då denna utjord var sk. 1650 (sedermera 
kr.), är den säkerl. identisk med den ovan under Byn nämnda öde sk.-jorden 1586. -— År 
1679 hade »Iiommissarien», sedermera burggreven, H. v. Gerdes (jfr Bd II, 45) tillpantat 
sig K. (Gjb 1707). År 1719 (Jb) var K. anslagen åt landshövdingen på lön. År 1733 (AHA 
G 2) brukades den av en åbo på Tingstad Högen.

Nr 3 V ä s t e r g å r d e n  vcesUrgmi 2/ 3 sk. I Jb 1825, med inräknande av 
nr 6, uppfört som 1/1 sk.

År 1665 (Jb) innehades V. av amirallöjtn. D. Strussflycht, så länge han var anställd vid 
skeppsbyggeriet i Gbg. År 1680 hörde hmnt till de hmn som voro K . M:t och Kronan »be- 
hållne» (Gjb 1707). År 1719 (Jb) var det anslaget åt landshövdingen på lön.

Nr 4 Ö s t e r g å r d e n  estdrgåii 1/1 sk. av ålder.
Åren 1665, 1680 och 1719 gäller om Ö. detsamma som om nr 3. —  Storskifte på inägorna 

även 1796 och 1825.
Nr 5 K r o n o g å r d e n  kröndgå>l 5/ 352 kr. (jfr nr 2).

4) Hon var född f r i h e r r i n n a  Kruuse (icke grevinna).
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Denna part av den ä. K. indrogs till statsverket först efter 1825. Den säges i Jb 1881 ha 
tillhört Hospitalet och sedermera 1929 ha för dess räkning sålts åt arrendatorn till allmänt fr. 
—  Inställt enskifte 1814.

Nr 6 V ä s t e r g å r d e n  véstargåil 1/3 kr. (jfr nr 3).
Öm nr 6 gäller detsamma som nyss anförts om nr 5.

Brandkärr brånp&r, (ungt uttal) brånpmr 1/1 sk. — | (Lerre eller) Bran(n)d- 
kier 1586-1670, Brankier(r), -kiär 1659-1725 Brandkärr 1777-1881, Jr |] Brankier 
1686 Landskont. reg. E VII b, s. 3, 1727 Db bl. 29. to F. leden är snarare brand 
’eldsvåda’ el. ’svedjefall’ (jfr Branddalen Bd III, 236, Brandshålan SOÄ 11,4) än 
gen. av mansn:t Brand, fsv. Brander (med gen.-s försvunnet före det följ. p). 
S. leden är kärr, sannol. i bet:n ’buskage, dunge av småträd’ (jfr Bd III, 232 och 
cit. litt.).

Prep. är i. brånpcep markor.
Har alltid varit helt mtl, tidigast kr. (åtm. redan 1586 Jb); jfr strax nedan. —  Hmnt 

synes förr ha räknats till Lärje by (»Lerre eller Branndkier» sist anf. st.); så ännu 1748 Ba. 
nr 5. Det låg där längst i N, NO om Tolsegården. Det var 1680 Kronan behållet (Gjb 1707), 
oeh betalade 1686 (Landskont. reg. E V II b, s. 3) ränta till kommendanten i Gbg. År 1719, 
(Jb) betalades denna till majoren vid Boh. kavalleri »på Staab». Då 1720 1/ 2sk.-hmn B. säges 
vara inlöst från kr. (Db 1727, bl. 29), tycks detta alltså blott ha gällt halva hmnt. —  Kart
läggning och beskrivning av vissa inägor 1748, storskifte på inägorna (jämte Lärje bys m. 
m.) 1760 samt 1812. Deltog i laga skiftet på Lärje by 1833-47.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
B e r g e n  bérja. — G r å å s gråas. Jfr Gråberget Bd 11,152. — K n i p a n  knipa 

(acc. säkerl. oursprunglig) el. K n i p a t o r p e t  kmpatbrpdt. Knipa 1776 Db 
bl. 286. Namnet är best. form av ordet knipa ’smal passage’ (jfr Bd III, 133, SOÄ 
19,19), syftande på den nedanför Lärje »os» hopträngda älvfåran. I den samman
satta namnformen ingår det färdiga ortn. Knipan-, jfr Bräckaliden Bd III, 186, 
H e d a t o r p e t  s. 11. Om torpets ä. hist, se under Bäckebol nedan.

Bäckebol bcekdbå, båkdbok a/2 fr. —  | Bechelboe(!) 1650, Bäckeboo o. d. 
1659-1725, Bäckebol 1777-1881, Jr ]| Bäckebohl 1660 Bidr. 1, 226, Beckeboell 
Därs. 257, Bäckeboo 1686 Landskont. reg. E VII b, s. 3, 1732 Db bl. 182, 1774 
bl. 165, Bäckebol 1761 bl. 231, GS. <*> F. leden är gammal gen. (fsv. bceklciar) av 
bäck. S. leden är bol ’bostad’, omväxlande med bo. Om denna växling jfr Bd 
II, 118 (under Grimbo), Tengström IN 202. I detta fall torde -bo vara ursprungli
gast. Det gamla bygdeuttalet visar endast -bo. Detta kan återgå på fsv. bo, n. 
’boning’, el. på gen. pl. -boa av fsv. -bo{e) ’innebyggare’ (knappast på bod, med 
mindre uppsnyggning skett av ett ännu mer äkta -bit). Jfr härom ytterligare 
Tengström IN 202 f. Gården ligger vid en bäck.

Prep. är på.
Är 1/2 fr. (utsocknes) av gammalt (jfr dock nedan). —  Var ett av Dorothea Bielkes »strö- 

gods» (1660 Bidr. 1,226, Jb 1685), inköpt av lagmannen Hans Frandtzen (Bidr. 1,257; jfr Tise- 
lius Boh. märkl. gårdar 2,266). Hmnt köptes sedan av Rutger v. Ascheberg. Denne bytte

.
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dock bort det under kr. med 1675 års ränta (Gjb 1707), varefter det (enl. Landskont. reg. E 
V II b, s. 3, år 1686) betalade ränta till översten och kommendanten i Gbg —  uppgiften i Gjb 
1707, att B. efter bytet med Kronan var anslaget åt Landskamreraren på lön måste väl alltså 
avse en något äldre tid (om den alls är riktig). I Bidr. 2,280 uppges att landshövding David 
Makeléer, måg till Ascheberg, erhöll B. efter dennes död (1693). År 1696 återgick hmnt till sin 
fr.-natur (sist anf. st.). År 1719 (Jb) innehades det av fru Anna Sinclair (jfr under Lilla Hagen 
s. 6). År 1732 (Db bl. 282) beviljades fasta därpå åt överkommissarien A. Cederflycht (jfr Bd 
II ,81); han hade köpt det »i diskretion» av löjtn. Per Lilliebielcke och hans maka, Lisa Sass, för 
450 dr smt och en förgyld silverbägare. År 1748 ägdes hmnt av urmakare Vogel (Tiselius anf. 
arb. 2,267). Åtm. 1759 (Db bl. 207)-1774 (Db bl. 165) —  ännu 1777 enl. Tiselius anf. st. —  
ägdes B. av vågmästaren i Gbg Johan Oliveholm (Db anf. st. kallas han brukspatron). År 1791 
(Db bl. 291) omtalas en major Bethun på B. ■— Gammal ägogemenskap i visst avs. med Lärje 
by framgår därav att hmnt stundom kallas Lärje B. (1759 Db bl. 107), samt väl även därav att 
1776 (Db bl. 286) ett litet område, kallat »Knipa» (nu till Brandkärr, se s. 3), hade utbrutits 
från nämnda bys samfällda kohage och då tillhörde B.; det hade bebyggts och utarrenderats 
på 60 år. —  Kartläggning och beskrivning av vissa inägor 1748, storskifte på inägorna (jämte 
Lärje bys m. m.) 1760. Deltog i skiftet på Lärje by 1833-47.

T o r p ,  r e s p .  l ä g e n h e t :
D y n g e v i k1) dygdvig, y. -vik-, det folkliga namnet på F r e d r i k s h a m n  

strax nedan. Förr även färjställe. 1775 Db bl. 738, Fbg 2,626, Dyngvik GS. F. 
leden är ordet dynga. Där var förr upplagsplats för naturgödsel, som av bönderna i 
roddbåtar hämtades från Gbg. — F r e d r i k s h a m n ;  annat namn på Dynge- 
vih i den mån detta åsyftar den i senare tid uppkomna herrgården. GS.

Bällskär bélfcer,beelJar,bé$kcer,béskeT By. — | Belsker c. 1528 NRJ'4,170 
Bielschord 1568, Beltsker 1573, Bielskier 1581 1586, Bilskier 1581 (altern.), Bildtt- 
kier 1586 (altern.), Belschier 1650, Bäälzkiärr 1659, Bählskierr 1665, Belhsskiär 
1670, Beltzkier 1685, Bällskierr 1697 1777, Bällskär 1811-1881, Jr || Bälskiär 1750 
Db bl. 25, Bällskjär 1768 bl. 897, Bällskär 1773 bl. 212, Bällskär GS, Bältskär 
Geol. kartan. <*> Om uttal med tunnt l är det ursprungliga, kan f. leden möjl. vara 
samma ord som no. dial, bell, m. ’ (tjockt) lager (t. ex. av tång, torv o. d.)’ , även 
’golv el. grund i ett hus’ , som förmodats ingå i no. ON (se NG 5,180, 12,111 f.), och 
som möjl. föreligger även i gårdn. Bälleberg i V. Ny sn, Aska hd, Ögtl. Detta bell- 
anses vara uppkommet av bedl- (se t. ex. Liden i NoB 1916, s. 114). Bet:n vore 
väl ’förhöjning (av något slag)’ . Men både de ä. skriftformerna och uttalsfor- 
merna med §k och sk tala kanske för att namnet haft tjockt l. Man kunde i så 
fall tänka på stammen bel-, bal- ’svälla, något uppsvällt’ (bl. a. i isl. bali ’hård och 
jämn höjd’); el. ock på ordet bälg i dess ursprungliga betydelse ’ansvällning, kula’ , 
här ’höjd’ . S. leden är väl skär i bet. ’mindre, uppskjutande, naket bergparti’ 
(jfr NG Indi. 75 samt det Bd I, 191 och nedan under Steneby s. 27 nämnda 
bränneskär). Namnet torde ha åsyftat den till större delen gräsbevuxna berg
kulle med uppskjutande, något flackt rundade, nakna partier, som ligger ome
delbart invid gården. Lth: F. leden kunde, om namnet haft tunnt l, vara ett

l) Bebyggelsen var äldst torp på B.; åtm. sedan tycks marken även ha hört till Lärje.



Bälte-, där först mellanvok. och sedan -t- tidigt försvunnit. Ett sådant ord synes 
näml. ingå i Bälteberga i Skåne och Vgtl. Om rspr. bälte därvid kunde komma i 
fråga —  i så fall i någon bildlig, terrängbetecknande bet. — , finge bero på om 
detta ord, som är ett lat. lånord (se Hellquist Et. ordb.), varit ett verkligt folk
ligt ord.

Prep. är i. bélfcep märlcdr.
Byn består åtm. sedan 1508 (Jb) av de båda nuv. hmnn; åborna voro doek redan c. 

1528 (NBJ 4,170) fyra. Hmnsnamnen träffas tidigast i Jb 1697. Gjb 1707 har om båda hmnn 
samma anteckning som om Backa nr 2. —  År 1758 (Db bl. 304) hemställdes om storskiftes- 
delning i B., varvid det meddelas att åbor i Backa, Dubbered och Lärje hade ängstegar i B., 
liksom tvärtom åbor här hade inägotegar i L. (s. 8). Detta skifte på inägorna verkställdes 
1759, nytt inägoskifte 1760 (i samband med motsvar. skifte på Lärje by m. m.), storskifte på 
alla ägorna 1799, laga skifte på dito (och Backas) 1833-34.

Nr 1 N o r g å r d e n  nöbgåii 1/1 kr. av ålder, men i senaste tid fr. (se nedan).
Åtm. åren 1719 (Jb)-1773 (Db bl. 212) var N. boställe för landsgevaldigern. Uppgiften 

härom meddelas ännu Jb 1881, där tillika antecknats att hmnt 1929 försålts till arrendatorn 
att ägas och besittas ss. allmänt fr.

Nr 2 S ö r g å r d e n  sbrgmi 1/1 sk. åtm. ända sedan 1650 (Jb); i Jb 1568 upp
tages hmnt däremot ss. kr.

Dubbered dubdrd 1/2 sk. — I Doberöed, -rödh 1650-1665, Dobbe- 1670-1715, 
Dubberö(ö)d 1725 1777, Dubbered 1811-1881, Jr || Dubberöd 1686 Landskont. reg. 
E VII b, s. 3-GS, Dubbered Geol. kartan, eo Gården ligger i en sänka mellan två 
mindre, men åtm. på den åt gården vända sidan rätt höga, runda bergkullar. Det 
synes möjligt att det är dessa (ev. blott den ö  om stugan belägna) som ursprungi. 
åsyftats med f. ledens dubbe — boh. dubbe, sv. dial. dobbe, jämte dobb (no. dobb), m. 
’dubb, bult’ . Dock kan f. leden även mycket väl vara ett (visserl. ej bestyrkt) 
ökn. Dubbe (jfr familjen:t Dubb); jfr ökn. Bulten om en liten och tjock person 
Bd I, 28, och se f. ö. liknande binamn hos Hellquist Xen. Liden. 87 ff.

Prep. är på. dubdrd märlcdr.
Var ki’. åtm. 1650-1725. För år 1680 har Gjb 1707 samma ant. som om Brandkärr. År 

1686 (Landskont. reg. E V II b, s. 3) betalade D. räntan till översten och kommendanten 
i Gbg, 1719 (Jb) till kaptenlöjtnanten på livkompaniet vid Boh. kavalleri. —  Åbor i D. hade 
förr (inägo)tegar i Bällskär (se ovan) och Lärje (s. 8). Storskifte på inägorna (jämte Lärje 
bys m. m.) 1760, på inägorna 1794, enskifte på alla ägorna 1813.

Hagen häodn, heiudn By. —  | Haffuen 1568, Houffue 1581, Houffen(n) o. d. 
1586-1665 (altern.), Houffuen 1650 (altern.), Haagen 1659 (altern.), Hagen 1665 
(altern.)-1881, Jr. e/a Vissa former, även det alternativa (ä.?) dialektuttalet, kunna 
tyda på att det ursprungliga namnet varit ett Högen. Jfr dock under T i n g- 
s t a d H ö g e n  s. 13.

Båda gårdarna upptagas redan 1568-1586 ss. Peder Biides gods, och alltså fr. År 1634 
gäller om vissa åbor i H. detsamma som anförts under Aröd.

Nr 1 L i l l a  H a g e n ,  vanl. kallat L i l l h a g e n  (så redan 1691 Db bl. 51) 
lélhåwdn, y. lelhågdn 1/2 fr. av ålder. Namnet träffas tidigast 1659 Jb.
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Enl. Jb 1665 hade hmnt »fordom» tillhört lagman Hans Frantsson. Åtm. 1691 (D bbl. 
51, då fasta ännu ej beviljats)-1707 (Gjb) innehades båda hmnn av överste, resp. generalmajor 
Malcolm Hamilton; år 1699 (Db bl. 187) omnämnes nr 1 ss. av denne, jämte andra hmn, pant
satt hos bankkontoret i Gbg för lån. År 1719 (Jb) innehades både nr 1 och nr 2 av fru Anna 
Sinclair, änka efter överstelöjtn. frih. C. G. Kruuse. Från henne köptes de sedan av mågen, 
överstelöjtn. J. L. v. Saltza (Db 1746, bl. 240); de sägas då ligga under Hökälla (i Säve sn); 
jfr under nr 2. Det nya nu s. k. Lillhagens sjukhus, som tillhör Gbgs stad, ligger på egendomen 
Hökälla i Säve sn; sitt nya namn —  i st. f. Hökälla, som fått en dålig klang —  fick det 
redan före uppförandet (jfr Stadsfullm. Handl. 1930, nr 165). —  Laga skifte på alla ägorna 
1884.

Nr 2 S t o r a  H a g e n  (Storhagen) störhåwdn 1/1 kr.; fr. ända till 1861, resp. 
1885 (ant. i Jb 1881; jfr nedan) och därvid 1/2 mtl ännu Jb 1691, ehuru det redan 
1669 blivit av lantmätaren »förökt» till 1/1 mtl (Jb 1697). Kallas blott Hagen ännu 
1684 (Jb).

Hmnt upptages 1660 i MHvJb, men säges i Jb 1665 ha år 1661 köpts av greve R. Doug
las från »sworenskrifwaren» Henrik Rasmusson; åtm. 1684-1697 (Jb) innehades det av den 
förres arvingar. År 1709 (Db bl. 32) fick Frih. C. G. Kruuse fasta på hmnt, se vidare un
der nr 1. I Jb 1881 är antecknat, att 3/ s av hmnt 1861 kommit till Statsverket genom av 
Serafimerordensgillet avtalat köp (fasta 1873), och att ä/8 köpts för Kronans räkning 1885. 
Sedan har hela hmnt tillhört Gbgs hospital. Hospitalsbyggnad uppfördes där redan 1872 (Höjer 
Sv. 2,915), vilken kom att kallas Hökällan fastän den inte låg på H. (i Säve sn). Numera kal
las sinnessjukhuset på hmnts ägor S:t Jörgens sjukhus, men detta tillhör Staten (jfr under 
nr 1).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
H a g a t o r p e t  hagatirpdt el. H a g a  haga-, f. d. båtsmanstorp. Båtsmannen 

hette Haga, men det sannolikaste är, att torpn. Haga är det primära. Det är i 
så fall dialektal best. pl. av hage. Efter torpet har så båtsmannen fått sitt namn, 
och efter honom torpet sitt alternativa namn Hagatorpet. —  S ö d e r h a g e n  
sfjrhågdn (ungt uttal); öde sedan c. 40 år.

Högen, se T i n g s t a d  nr 1.

KälTSgården $ce$gå>i 1/1 sk. — I Ker c. 1528 NRJ 4,170, y Kiarre 1568, i 
Kierre 1581, Kierredt, Kierrödt 1586 (altern.), Kiersgaard o. d. 1586 (altern.)-1659, 
Kierssgården, K(i)ärs(s)- o. d. 1665-1825, Kärrsgården 1881, Jr. o» Om bet:n av 
kärr jfr Bd 111,232. Nu ej sankt. Kanske bet:n ’buskmark’ .

Är 1/ l sk. av ålder. En del av hmnt utsöndrades 1931 som K. nr 2. Det räknades förr 
till Tingstad by, och kallades då Tingstad K. (t. ex. 1761 Db bl. 203). —  C. 1528 (NRJ 4,170) 
funnos två åbor, varav en fattig. Av HJordrSkattl 2,5 (1662) synes framgå att K. då ägdes 
av Hans Jiirgenson i Gbg (se Bd 11,72). År 1673 fick kyrkoherden vid tyska församlingen i 
Gbg, Nic. Westerman (jfr Bd 111,287) hmnt på 20 år (Gjb 1707), men 1686 (Landskont. reg. 
E VII b, s. 6) betalade det ränta till stadsmajoren. Dock ägdes det av W:s änka till hennes 
död, 1696 (Jb 1697), och innehades sedan åtm. 1701 (Jb 1715)-1719 (Jb) av assessor Sebastian 
Tham (t 1729). År 1716 (Db bl. 82) köptes 2/ 3 i K. »inom börden» av handl. Haberman (sä- 
kerl. den hos Berg Ant. upptagne handl. J. C. H.) från befallningsman Borgs änka. —  Deltog 
i skiftena på Tingstad by av (bl. a.) 1769-70, 1815, 1827-28, 1829-33, 1836-38,

Prep. är på.



H e m m a n s  de l :
T o r p e t  t i  virat.

Lagmansåkern, se Naturn. s. 144.

Lär je leer] a By. — j Lseirgu 1388 RB 324, a Lergho 1399 s. 529 | i Leryo, 
paa Lerio, Leryoo, Ley00(!), Lerio c. 1528 NRJ 4,170 f., Lerffue(!) 1568-1586, Lerre 
1568(altern.)-1586(altern.), Lerrie, Ler(i)je 1650-1811, Lärije 1659-1725, Lärje 1685- 
1881, Jr || till Läria 1587 NLT 83, Lergie 1592 s. 261 m. fl., i Lergio 1595 s. 350, 
353, Lerije 1604 s. 511 m. fl., Danska Lärge 1739 Cbg 126, Lerje GS. Se ytterli
gare »L e r g h a swnc l »  s. 71. Byn ligger vid Göta älv mitt emot den gamla 
byn Lärje vid Lärjeån i Angereds sn, Vättle lid (vilken numera tillsammans med 
en del andra gårdar bildar egendomen Lärjeholm). Till åtskillnad från detta Lärje 
har L. på Hisingen stundom kallats Danska Lärje (se ovan). e<o Namnet har av Cbg 
126 oriktigt härletts ur ordet läger. Det vgt. Lärje har i SOÄ 13,10 tolkats som 
böjningsform av sv. dial. (Sk., Hall.) leria, lärja, y. fsv. lergha (P. Månsson) ’ler- 
grund’ , ursprungi. en avi. av adj. lerig. Jfr ägonamnet Lerjan i Rönnebergs hd, 
Sk., betecknande ’åkerjord av lerig beskaffenhet’ (Bruhn Ägon. 158). Mot upp
fattningen att ordet lärja i här förevarande båda namn avsåge området uppe på 
land, talar emellertid det faktum att detta ej är påfallande lerigt vare sig vid Lärje 
el. Lärjeholm, åtm. ej i förh. till den närmaste omgivningen. Den sannol. riktiga 
förklaringen har redan framförts av Hellquist Sjön. 3,67: namnet är från början 
ett gammalt namn på nuv. Lärjeån. Denna kan näml. efter kända analogier (se 
Hellquist anf. arb. 2,30) antagas ha hetat *Lergha ’den leriga’ (sannol. har samma 
namn tillkommit även den å vid vilken Lergered, Dannike sn, Kinds hd, Vgtl., 
ligger). Ån har leriga stränder och oftast grumligt vatten. Den oblika kasusfor
men Lergho har utvecklat sig till Lärje; jfr t. ex. Tuve av ä. Tuvo (Bd II, 127). 
Det är känt att gamla försvunna vattendragsnamn ofta återfinnas i ON vid ställen 
där vattendragen korsas av gamla färdevägar; se härom vidare M. Olsen /Ettegård 
og helligdom 17 f. •— Lidén pekar emellertid på det egendomliga däri, att b å d a  
de gamla stora byarna, på var sin sida om älven, hetat * Lergha-, han tänker sig 
den möjligheten att självä strömfåran i älven, annars kallad Lärie ström(m) 1584 
(SOÄ 13,116), trol. även åsyftad med )>Lergha swnd» (s. 71), burit namnet. Detta 
har väl då varit en sekundär utvidgning av namnets innebörd. Benämningen av 
bebyggelserna skulle förstås allra bäst, om män finge antaga att hela trakten se
kundärt kallats *Lc.rgha, ett namn som kan ha utgått från dem som beforo den 
livligt trafikerade Göta älv.

Prep. är i. Icerp bérj. Åborna kallas Icerpbo, (best.) pl.
Redan c. 1528 (NRJ 4,170) nämnas i byn 17 åbor, varav 4 fattiga och en kvinna som 

»nichil habet». Jb 1568 upptager 10 gårdar (säkerl. ej alla =  hmn), varav 6 sk., 2 kr. och 2 
tillhörande Peder Biides gods. I  Jb 1581 1586 nämnas ytterligare 2 kr.-gårdar; 1586 har 
också en »jord», väl =  den »åker» i L. som nämnes redan 1388 RB 325, liksom väl även 
=  ängen nr 11 —  som äldst var kr. (se nedan) — , trots det denna annars ej tycks kunna på
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visas förrän vid slutet av 1600-t. Till L. by räknades i ä. tid också Brandkärr (se s. 3). —  
Enl. Gjb 1707 hade nr 1, 2, 4-8 och 12 år 1674 förlänats åt överste Malcolm Hamilton på 
Norrköpings besluts villkor, men sedan reducerats med 1681 års ränta; nr 3, 9 ooh 10 hade 
däremot 1680 blivit Kronan behållna. År 1686 (Landskont. reg. E V II b, s. 5) sägas fyra 
gårdar i L. betala ränta till överste Lydinghielm, fem till »generalmajoren och guvernö
ren». Till de förra hörde tydl. nr 3 (jfr nedan), ävensom nr 6 eftersom bland dem nämnes 
den gård som betalar räntan även för Tofta (se under Tofta); till de senare trol. nr 3, 7, 9, 10, 
vilka näml. alla 1719 (Jb) äro tillagda landshövdingen på lön (jfr även under nr 10). År 1725 
(Db bl. 48) upplyses att åborna på nr 1, 2 och 5, vilka 1719 sägas tillhöra löjtnanten av s. kom
paniet av Boh. kavalleri, voro löningsbönder under det två mil avlägsna löjtnantsbostället 
St. Risby i Hålta sn, Inlands N. hd, och hade att dit utgöra tolv dränge- och sex ökedags- 
verken. —  År 1758 (Db bl. 304) hade åbor bl. a. i L. ängstegar i Bällskär, medan omvänt 
åbor i Backa, Bällskär, Dubbered och Röd hade ägor i L. (Db 1759, bl. 566); därför beslöts 
om storskifte (a. st:n). —  Hmnsnamnen träffas 1697 Jb. —  I L .  låg 1388 RB 325 också ett »ij 
[dvs. 2] msela land som kallades Vuildar akra» (se närmare Naturn. s. 152). —  Storskifte på 
inägorna 1761, kartläggning och beskrivning av vissa inägor 1748, på inägorna (jämte vissa an
dra hmns) 1760, laga skifte på hela byns ägor 1833-47. (Ängen nr 11 har möjl. icke deltagit i 
dessa skiften.)

Nr 1 A l b o g å r d e n  åkbagåii 1/1 sk. men, åtm. ännu 1697 i sin helhet kr.; 
1704 löstes åtm. halva hmnt till sk. (Db 1713, bl. 82, Jb 1719). Skrevs Allbogården 
1697-1725 Jb, Albo- 1777 Jb, Åhbo-{\) 1713 Db bl. 82. F. leden är albo ’person från 
Ale hd’; jfr Albostaden Bd II, 1.

År 1685 (Jb) brukades under A. en kr.-äng, säkerl. =  L a g m a n s å k e r n  (s. 144).
Nr 2 H a l l e g å r d e n  håhgåri, i folkmun även H a l l e n  haln 1/1 sk. Var 

kr. åtm. 1650-1715. Jfr Bd I, 118, 128 m. fl.
Nr 3 K u l l e g å r d e n  kshgåri 1/i sk. Var äldst 1/2 sk.; x/2 kr. åtm. 

1697-1719, därefter 1/4 sk. Den nuv. skrivningen träffas tidigast 1662 HJordr- 
Skattl 2,5. Skrives Kalle- 1697-1725 Jb; kallas Kollen 1700 Db bl. 6, Kållen 
1744 bl. 187.

Om hmnts sk.-förh:n 1662 se under nr 8. Var öde 1685 (Jb). År 1700 (Db bl. 6) var K. 
donerat till överste Lydinghielms änka (jfr ovan). Åbon lät då både hus och annat alldeles 
förfalla, vadan ägarinnan fick rätt att »af bohlet vräka» honom. År 1705 (Db bl. 43) hade 
han för fattigdoms skull gått ifrån gården och lämnat efter sig blott höstsädet och för övrigt 
obrukad och osådd jord. Fru L. hade givit ifrån sig besittningsbrevet, varför gården måste 
anses som kr. (jfr ovan). —  Kartläggning och beskrivning på inägorna 1738.

Nr 4 M a d g å r d e n  mågaii 1/2 sk. Var äldst kr., så ännu 1725 (Jb). 
Skrives Ma(a)gärden 1697-1881, Jr. F. leden är mad ’sank äng’ .

År 1719 (Jb) var M. tilldelad Boh. kavalleri och översten »på Staab».
Nr 5 M e l l a n g ä r d e n  måslanga^ 1/1 sk. Var kr. åtm. 1650-1715 (Jb).

Storskifte på inägorna 1813.
Nr 6 T o l s e g å r d e n  töpgåii, tdpgdn, y. tslsogmi 1/1 sk. av ålder. Tolse- 

1881 Jb, Jr, Torsgården 1791 Lu. ner 18. F. är leden ursprungi. gen. av mansn. 
Tord (el. möjl. Tore). Uttalet med »tunnt» l är ungt »läsuttal». Jfr samma 
namn Bd III, 90.

Storskifte på samfällda inägorna 1808, laga skifte på samfällda beteshagarna 1831-35 (jfr 
nr 10).
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Nr 7 T r u l s e g å r d e n  tridsdgåri, -gån 1/1 sk. av ålder. F. leden är mansn. 
Truls (om vilket se Anna Erikson i NoB 1930, s. 116 f.). Den åsyftade Truls 
synes ha levat före mitten av 1600-t.

Gjb 1707 har om T. samma ant. som om nr 4. År 1719 (Jb) innehades hmnt »på guver
nörs beställning». —  Storskifte på inägorna 1762.

Nr 8 * T o r k e l e g å r d e n  lånkiihgmi, ton- 1/ 4 sk. Var kr. åtm. t. o. m. 
1719. Skrives i Jb Tohrlcullegården 1697, Tåhr- 1715, Tåre-1725-1825, Tårkullegår- 
den 1881, Jr; Tårrekullegården 1733 Db bl. 79, Torkele- 1748 Ba. nr 5. Gården kallas 
1662 (HJordrSkattl 2,6) »Torckiell Börgessons gård». I Jb namnes samme Torkel 
som ägare 1659-1691. Jb- och db-formema bero på skrivaretymologi; de ansluta 
sig möjl. närmast till namnet Kullegården på den närmaste granngården (nr 3 ovan);, 
jfr en likartad omtolkning av Halvorsäng till Halvgårdsäng (s. 19). Även de dia
lektala uttalsformerna utgöra läsuttal av officiella namnformer. Namnet Tdre- 
kullen på en bergskulle vid gården är säkerl. föranlett av gårdn:t, och tillkommet för 
att motivera och »förklara» detta. —  Kallas i dagligt tal vanl. H e l g e s  hcekps, 
trol. efter den Helje Jonasson (f. 1763) som bl. a. i Husf.-l för Backa sn av år 
1796 nämnes som boende i Lärje.

År 1662 (HJordrSkattl 2,6) skattade T. tillsammans med nr 3. År 1697 (Jb) var den Kronan, 
bespard. År 1701 hade assessor Sebastian Tham tillpantat sig hmnt, som han innehade ännu 
1719 (Jb).

Nr. 9 V ä s t e r g å r d e n  véstdrgdn 1/1 sk. av ålder.
I Jb 1697 uppgives att Backa kyrka betalade(?) landskyldspengar för hmnt. —  Storskifte 

på inägorna 1801.
Nr 10 Ö s t e r g å r d e n  cistorgmi 1/1 sk. av ålder. Kallas även K ä t t a r e 

g å r d e n  rétaragåti, vilket namn ävenledes synes vara gammalt; jfr R ä t t a  r- 
å k r a r n a  s. 146. Det innehåller målets rättare ’fjärdingsman’ (jfr Bd III, 16, 64).

År 1685 (Landskont. reg. E V II b, s. 23), då redan ängen nr 11 brukades under Ö., 
säges denna betala räntan till översten och artilleriet i Gbg; det tillägges: »Det öfriga är 
Öfversten uti hemmansräntor tilldelt på Dahlslandh», vilket väl betyder att till samma ända
mål även betalades av gods på Dal. Enl. Jb 1697 var Ö. anslagen åt Landsstaten, näml. åt 
generalen och landshövdingen på lön; se vidare under Byn. —  Storskifte på inägorna 1800. 
Laga skifte på samfällda beteshagarna 1831-35 (jfr nr 6).

[Nr 11 en kr.-äng. Var lcy. ännu 1777; hade sk.-lagts 1669 (Jb 1719), fastän 
jordenaturen ej ändrades i jb (dock sk. i Jr), varifrån den sedermera år 1930 ute
slöts ss. »obefintlig».

Nämnes först i Jb 1685, och har åtm. intill 1825 brukats under nr 10. Huvudparten av 
räntan var 1719 (Jb) förpantad till assessor P. Göthenstierna (jfr Bd III, 7).]

Nr 12 F r ä l s e g å r d e n  frcelsogåti 1/2 fr. Var helt mtl åtm. t. o. m. 1715.
År 1646 sålde byfogden Mickel Kock i Marstrand(?) E. till Tomas Dyre till Sundsby (Boh. 

kopb. 410, Jb o. andra handl. rör. fr.-gods, Fogdarnas fört. 1659-62). Därigenom kom hmnt 
att tillhöra Marg. Hvitfeldts gods (Bidr. II, 81, 1660), och det tillhör ännu Hvitfeldtska sti- 
pendieinrättningen (Jb 1881).

H em  m an  s d e l :
B e r g e n s  bérpns (i Mellang.).
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T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
G r i n d e n  grina; på Tolsegården, nu öde. Prep. ve ’vid’ . — R u m p a n 

rampa-, på Tolsegården. S. hörnet av byns ägor (nu blott namn på åker). Jfr 
Bd III, 264. Prep. på. Inkolentn. Bumpen rúmpdn. —  S k a n s e n  skånsdn; vid 
Skälltorps hed. Låg ursprungi. strax invid en gammal skans vid Dyngevik. Det 
torde vara denna senare skans som 1682 Krigsark. K  1 kallas nPuletz Schantz». 
Egendomligt nog ger Ljungberg Gbgs befästningar, som s. 83 ff. reproducerar och 
kommenterar nämnda karta, ingen upplysning om anl:n till denna benämning. 
Den åsyftar dock tydl. fransmannen Thomas Poullet, som vistades i Sv. några år 
efter 1677, och som 1679 blev generalingeniör i Boh. (Nord. Eam.2). I vad mån 
detta föranleder annan uppfattning rör. skansens tillkomst än den av L. fram
ställda, få historikerna avgöra. — Sm  e d e n  s b e r g  sméns bérj. Åtm. i senare 
tid har en smed bott i närheten.

RÖcl rot 1/1 sk. —  [ Rud 1568, Rödt 1573 1586 (altern.), Rudt 1586, Ruudh, 
Rö(ö)dh 1659-1725, Röd 1777-1881, Jr || Rööt 1660 Gbgs stads räk., Ruudh 1662 
HJordrSkattl 2,5, Rödh 1686 Landskont. reg. E VII b, s. 3, Röet 1702 Db bl. 33, 
Röd GS. <*> Röd {rud) ’röjning'. Skrivningen Rööt o. d. 1660 1702 återger säkerl. det 
alltjämt brukade uttalet med -t, vilket egentl. är best. form. Däremot intygar skriv
ningen med -dt ej detta uttal; den är en vanlig daniserande skrivning för -d.

Prep. är på. rots mårkdr.
Är 1/ 1 skatte av ålder. Då det vore överraskande om detta hela hmn alls ej skulle näm

nas i de da. jb, kan man förmoda att det, el. någon del därav, åsyftas med Sönderrö{d)t 
1568-1586 Jb. —  År 1686 (Landskont. reg. E VII b, s. 3) betalade R. ränta till kommendan
ten i Gbg. År 1709 och 1719 (Jb) innehades hmnt av ryttmästaren på s. kompaniet av Boh. 
kavalleri »på fördehl». —  Storskifte på inägorna (jämte Lärje bys m. m.) 1760, nytt storskifte 
på inägorna 1778, laga skifte på alla ägorna 1844-46.

H e mm an  s d e l :
Å s e b e r g e t  asgbcérpt.
T o r  p:
S k i l l e b a c k e  fildbåkd (säkerl. ungt uttal); f. d. båtsmanstorp V ut i byn. 

Oklart. Jfr Skilleheden Bd III, 214. Möjl. =  nordboh. skiljarebacke ’ställe i 
gemensam betesmark till vilken man om aftonen driver boskapen för att skilja den’ .

Skål' sksr By. — Skor 1388 RB 325 | Skoer c. 1528 NRJ 4,170, Schor 1568 
1650, Skaair 1581 1586, Skor 1586 (altern.), Skåår, Skåhr 1659-1697, Skår 1715- 
1881, Jr || Skor 1585 No. riksreg. 2,013, Skåår 1686 Landskont. reg. E VII b, 
s. 3, Skår GS. ^  Bd I, 33, II, 44, 75.

Prep. är i. skå§ mårkdr.
C. 1528 (NRJ 4,170) nämna på det odelade hmnt (jfr nr 1 och 2) bara en åbo, och 

denne var fattig; Jb 1568-1586 nämna åbon som sk. Vid denna tid hade hmnt ägts av 
borgmästaren Peder Brems, som 1585 (No. riksreg. 2,613) hade bytt bort det till Kronan mot 
Kleven i Lycke sn. År 1680 (Gjb 1707) var det Kronan behållet, och säges år 1686 (Lands-
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kont. reg. E V II b, s. 3) betala ränta till översten och komendanten i Gbg. År 1684 (Jb) inne
hades limnt emellertid av kaplanen, sedermera komministern, Björn Alinius (tillnamnet i Jb 
1719), som själv lät bruka det, detta enl. »guvernörens» brev av 1674; 1696 (Db bl. 125) 
tycks kaplanen själv ha bott där. Jb 1697 har ant:n »Hr Biörn», samt om ett visst ränte- 
belopp: »Cronan Bespardt». År 1719 (Jb) säges översten för Boh. kavalleri ha hmnt för sitt 
»ryttmästarskap ». Åtm. redan 1735 (AHA G 2) innehades S. av komminister Arengren, liksom 
det sedan alltjämt varit komministerboställe. —  År 1388 KB 325 innehade Backa kyrka i 
S. fyra »msele» land. —  Storskifte på inägorna 1796, på dito och beteshagarna 1812, laga skifte 
på utmarken 1829.

Nr 1 1/4 sk. Var ännu inte 1825 Jb utbrutet ur nr 2.
Nr 2 1/4 sk. (jfr nr 1). Var, innan nr 1 bröts ut, x/2 mtl., och kr. tills det år 

1704 inlöstes till sk. (Jb 1719).

Skälltorp féltarp, fa l- By. — ] Schiel(t)torp 1568-1650, Schelthorp 1573, 
Scheid-, Skel(l)d- 1581, Skiel- 1586-1685, Skel- 1586 (altern.), Sk(i)äl- 1659-1777, 
Skiäll- 1665-1725, Skälltorp 1811-1881, Jr |[ Skältorp GS. o ’  F. leden är flertydig. 
Fsv. gen. Skicelda(r) av ett mansn. Skiöld, som tycks ingå i ett flertal nord. ortn. (se 
Lundgren-Brate 2311)), kunde ifrågakomma, men även stammen skiccld- ’sköld’ , 
åsyftande någon sköldliknande terrängformation (man kunde tänka på den runda 
Skälltorps hed N om gården, el. på den därintill liggande konvext välvda åkern 
V om bäcken). Ett tredje alternativ vore att f. leden vore ett ä. namn på den 
förbiflytande bäcken, nu kallad Skälltorps bäck, vilket då kunde innehålla stammen 
skcell- ’slå, smälla, ljuda’ . Med avs. på de båda sista möjligheterna jfr vidare under 
Skällared Bd 1,7 f. -—- Mot ett antagande att namnet innehölle adj. skäll ’mager 
(om jordmån)’, anses naturförhra tala.

Prep. är på. fceltvrps mårlcdr.
Byn bestod redan 1568-1586 (Jb) av de nuv. båda hmnn (de synas redan 1568 ha varit 

delade på flera brukningsdelar). Båda voro 1680 slottsskrivarhmn (Gjb 1707); de betalade 
1686 (Landskont. reg. E V II b, s. 9) ränta till räntmästaren Johan Gullberg. —  Laga skifte 
på byns alla ägor 1837.

N. 1 V ä s t e r g å r d e n 1/2 sk. Var x/2 kr. intill 1704.
Kallas i Jb 1697 1719 beneficiehmn (hmn'som är anslaget åt välförtjänta men fattiga 

officerare; jfr SAOB), och var anslaget åt Boh. kavalleri. —  Kartläggning och beskrivning 
av alla ägorna 1821, storskifte på dito 1824.

Nr 2 Ö s t e r g å r d e n  x/2 sk. Var x/2 kr. åtm. ännu 1725.
År 1719 (Jb) var Ö. anslagen åt s. kompaniet på Boh. kavalleri. År 1774 (Db bl. 165) 

tillbytte sig brukspatron Johan Oliveholm (jfr under Bäckebol) hmnt mot 2/4 hmn i Tagene 
(jfr s. 12); han och hustrun, Maria Elisabet Gustafsson, fingo fasta därpå 1777 (Db bl. 337).

T o r  p:
H e d e n  héa el. H e d (a) t o r p e t he(a)tbrpdt; nu blott åker. Vid Skälltorps 

hed. Heda- hea- är gen. av Heden héa (jfr K n i p a t o r p e t  s. 3), el. av ett in- 
kolentnamn till detta ON. Prep. är på. *)

*) Vissa där upptagna ON innehålla dock säkerl. annan förled.
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Tagene tägdnd, tggnd By. — I1) af Takunni 1396 RB 278, Thagen c. 1528 
NRJ 4,171, Thagenn 1568-1586, Thaggenn 1586 (altern.), Tagene 1650-1881, Jr, 
Takene 1811 || T(h)agene 1591 1623 Äganderättshandl., Taagen 1650 No. riksreg. 
10,87, Tackene, Taghene 1665 Kopb. f. Boh. 1219, 1237, Tagene GS. «  Namnet 
är fsv. dat. sg. best. form av taka, f. ’intaga’ . Samma namn är Takene SOÄ 
1.2,55, 18,51b, SOV 4,8.

Prep. är i. tägdnd märkdr. Åborna kallas tägdUdbå, (best.) pl.
Av byns sju hmn ligga sedan gammalt blott två i Backa sn (de övriga i Säve). Dessa 

motsvaras säkerl. av de tre åborna c. 1528 N RJ 4,171, oeh av de två sk.-gårdarna Jb 
1568-1586. Ett av dem, ett sex öres »bol», var 1396 (RB 278)’ anslaget åt S:t Mikaels al
tare. —  Båda hmnn voro 1680 K. M:t och Kronan behållne (Gjb 1707), och det tycks vara 
samma båda gårdar i T. som 1685 (Landskont. reg. E V II b, s. 4) betalade ränta till kommen
danten på Bohus. -—■ Eftersom den gård i T. som löjtn. Gustaf Nilsson 1665 (Kopb. f. 
Boh. 1219, 1237) för trogen tjänst fick rätt att fritt njuta och bruka för livstiden, säges ligga 
i B&cka sn, bör det väl vara nr 1 el. nr 2 som avses. —  Hmnsnamnen träffas i Jb 1697. 
—  Kartläggning oeh beskrivning av åtskilliga inägor 1748, storskifte på inägorna 1783, inställt 
skifte på dito 1826, laga skifte på nästan alla ägorna 1831-35, dito på samfällda utmarken 
1837-38.

Nr 1 N o r g å r d e n 2) 1/1 sk. av ålder.
Åtm. 1697-1719 (Jb) innehades N. av landshövdingen på lön (jfr nr 2).
Nr 2 S o r g å r  d e n 2) sérga>i 1/1 sk. av ålder. Skrives T. Södergård Jb 1697.
År 1719 (Jb) innehades hmnt av guvernören ss. beställningshmn. År 1774 bortbytte 

brukspatron J. Oliveholm 1/4 i S. (och 1/ 4 i T. Norgård i Säve sn) mot Skälltorp nr 2 (s. 11). 
•— Enskifte på inägorna 1824.

Tingstad tégsta, tigstg By. —  jiingstalz (sista stav. förvanskad gm skrivar - 
lapsus) 1388 RB 325 | Tingstadt c. 1528 NRJ 4,170, Tingsta 1568, Thinngsta 
1581 1586, Thenngsta, Tingste 1586 (altern.), Tingstadh 1659-1685, Tingstad 
1650-1881, Jr || Tinngzstadh 1593 NLT 297, Tingstad GS. e/a Fsv. ¿>ings(s)tadher, m. 
’tingsställe’ . Tydl. har en uråldrig fast tingsplats funnits vid byn, ehuru bevarade 
historiska urkunder el. fornlämningar intet direkt därom upplysa. Då tingen i 
gammal tid ofta höllos vid gravhögar (se t. ex. Neergaard i Aarboger for nord. 
oldkynd. 1902, s. 299 ff.), kan tingsplatsen emellertid förmodas ha haft anknyt
ning till bronsåldersgravhögen Gröthög på Madgårdens (nr 5 nedan) ägo; även 
högens namn kan peka i samma riktning, se SIOD 1,25 f. (jfr dock D. Palm i 
NoB 1925, s. 65 f.), även Bd 111,192.

Prep. är i. tégsta märkdr. Åborna kallas tegstabö, (best.) pl.
C. 1528 (NRJ 4,170) upptagas i byn sex åbor, varav två fattiga; 1568 nämnas fem, 1573 

(Jb) sex sk.-gårdar, dessutom sistnämnda år en utjord; det är knappt troligt att denna är =  
den äng i T. som 1388 (RB 325) skattade till Backa kyrka, och till äventyrs därmed också 
=  nr 10 el. 11 nedan (vilka ävenledes åtm. en tid voro ky.). Snarast är utjorden =  nr 4 nedan 
(se där). Med det »boll Jord» på fyra öre som först omtalas 1586 Jb, och då ss. kr., åsyftas *)

*) Här medtagas former även av Tagenegårdarna i Säve sn.
2) Namnen Norgården och Sörgården finnas också som namn på två av de i Säve sn liggande 

T.-hmnn.
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uppenbari. nr 9. Det återstående hmnt är nr 1, som 1586 (Jb) namnes med sitt speciella 
namn. Hen dessutom räknades även Kärrsgården (s. 6) i gammal tid till T. by. —  År 
1680 (Gjb 1707) voro nr 1, 3 och 9 Kronan behållne, 1686 (Landskont. reg. E VII b, s. 3) 
betalade fyra gårdar —  vilka, har ej i detalj utrönts —  ränta till översten och kommendan
ten i Gbg, och ett hmn, ovisst vilket, till stadsmajoren. —  År 1876 erhöll Gbgs stad lagfart på 
en del av den s. k. Tingstadvassen, och 1881 förordnades att såväl den delen av vassen som 
ytterligare ett område därav, fr. o. m. 1 juni 1883 skulle skiljas från Backa sn och införlivas 
med staden (Jb 1881). —  En »byförening» mellan byborna infördes 1756 i db (bl. 168). —  
Alla hmnsnamnen träffas Jb 1697. —  Storskifte på byns inägor 1769-70, på tomter, täppor 
och odlingsmark 1820, på T. vass 1827-28, inställt enskifte på inägorna 1815, laga skifte på alla 
ägorna utom vassen 1829-33, på vassarna 1836-38. Skifte på samfällda utmarken (dock ej be
rörande nr 1, 4, 9) 1861.

Nr 1 T i n g s t a d  el. H ö g e n  hémvn 1/2 sk. av ålder. Skrives Houffenn 
1586 Jb.

Hmnt var åtm. 1709-1719 (Jb) anslaget åt översten vid Boh. kavalleri, och nämnes 1725 
(Db bl. 53) som löningshmn till överstebostället Kastellegården (vid Kungälv), som då inne
hades av generalmajoren greve Ture Bjelke. Dit skulle dagsverken göras.

Nr 2 L i l l a  K r o k e g å r d e n  léh krågåvi, kråga>i s -̂ av ålder. Skrives 
i jb Kroggeröt(\) 1568, Krogegardt 1573, Kraaggaa[r]dt 1581, Kroggaardt 1586, 
Lille Kroegaard 1650, Lille Krogårdh 1659 1665, Lille, Lilla Krogården o. d. 
1670-1777. Vid en krok (krök) av gamla landsvägen. Uttalet med a i f. leden 
synes vara fast; det torde då bero på assimilation till slutledens vokal (jfr Janzén 
Vokalassim. 56 f.).

År 1662 (HJordrSkattl 2,5) hade hmnt köpts av Hans Jurgenson (se Bd II, 72) och bru
kades under Kärrsgården (jfr s. 6). Det betalade 1686 (Landskont. reg. E VII b, s. 6) 
ränta till stadsmajoren. Icke desto mindre säges fru Elisabet Westerman, änka efter superin
tendenten A. Kilander (Bd II, 72, delvis rättat III, 287) år 1682 ha fått hmnt under fr. på 
livstid (Jb 1697). År 1719 (Jb) betalades räntan dels till landshövdingen på lön, dels till 
översten på Boh. kavalleri för hans »ryttmästarskap».

Nr 3 S t o r a  K r o k e g å r d e n  store krågag, Icragin 1/2 sk. Var 1/1 mtl 
åtm. ännu 1825. Jfr nr 2. Det är väl denna gård som på 1530-t. (O. Engelbrekts- 
sons jb 94) kallas Kroken (jfr nedan).

Hit, och ej till nr 2, hörde väl den halva gård »Kroken i Tingestaed i Backa sokn» som på 
1530-t. (ovan cit. st.) hade kommit under S:t Olavs jord. Var 1680 (Gjb 1707) K. M:t och 
Kronan behållet. År 1686 (Landskont. reg. E V II b, s. 3) betalade hmnt ränta till översten 
och kommendanten i Gbg, och 1719 (Jb) till 2:e korpralen på Boh. kavalleri. —  Jfr under 
nr 11.

Nr 4 L i l l e g å r d e n  léhga>i 1/2 sk. av ålder (jfr dock nedan).
Av excerpisten i K A  identifierad med den sk.-ödejord, resp. därefter sk.-utjord, som om- 

nämnes 1650-1691. Åren 1663 och 1664 fick Johan Wärnschiöld (jfr Bd III Keg.) L. (väl alltså 
då en utjord?) på Norrköpings besluts villkor (Gjb 1707) ■— enl. Kopb. f. Boh. 1152 f. köpte 
han den av sin släkt — ; men den reducerades med 1681 års ränta. Säkerl. är det dock samma 
hmn i T. som sonen, löjtn. W . (väl Jakob W .), säges innehava 1688 (Db bl. 74); här säges 
den likväl vara 3/4 sk. Åren 1709-1719 (Jb) tillhörde L. Landsstaten, det förstnämnda året 
gick räntan till »guvernören och amiralen», det senare till landshövdingen.

Nr 5 M a d g å r d e n  måga>i, i dagligt tal ofta M a d e n  måa, 1/1 sk. av ålder. 
Skrives Magården 1697-1881 Jb, Jr.



14

Även detta hmn (jfr nr 2) hade superintendenten Kilanders änka erhållit på livstid (Gjb 
1707). År 1719 (Jb) tillkom räntan dels landshövdingen på lön, dels översten vid Boh. ka
valleri.

Nr 6 P o s t e g å r d e n  påstagåii 1/1 sk. av ålder. Namnet träffas 1694 Db 
bl. 4.

Blev enl. Gjb 1707 postbondehmn 1690 (jfr ovan). År 1708 (Db bl. 116) hade tvist upp
stått mellan postbonden och handl. Sven Pihl i Gbg (jfr Bd II, 49, 56, 57) ang. äganderätten 
till nr 9. Å den förres vägnar inlämnade postinspektören Johan Thelin (se Bd II, 72, 107) 
en inlaga, vari det heter: »Handelsmannen i Gbg Swen Pihl har med osanning och våldsam
heter drifvit denna sin olaga och okyska handel till att belöchta (dvs. ’genom lögn avhända’)1) 
ära, välfärd och lagfången egendom ifrån sin nästa, efter Pilars natur, som växa utan rötter, 
och lärer så visserligen ock finnas, att denna rotlösa aktion tagit sin olaga begynnelse och 
våldsamma utspridande allt här intills, som vidare af kärandens aftvungna mödosamma 
remonstrations vidlyftighet bestående uti 60 momenter kan erfaras, hälst sedan konglig hof- 
rätten själf nådrättvisligen determinerat Pihlens okyska ansökning om denna kronoåttings lösen 
1703 och sålunda två år senare än postbonden det gjort 1701 vid landt- och stadskommissio- 
nen, som allom vederbörande lärer vara bekant.» Vidare talas om, huru processen är »ända- 
vänd». Resultatet blev att postbonden fick bruka gården tills närmare delning och undersök
ning skett. År 1719 (Jb) gick räntan till ryttmästaren vid s. kompaniet på Boh. kavalleri. — 
Under P. brukades nr 10 åtm. 1685-1825 (Jb).

Nr 7 S t o r e g å r d e n  stongaii 1/1 sk. av ålder. Tydl. är det denna gård 
som 1663 1664 (Kopb. f. Boh. 1152 f.) kallas T or stensgården.

Gjb 1707 har om S. samma ant. som om nr 4; Jb 1709 har ant:n: ryttmästaren av s. kom
paniet på Boh. kavalleri »på fördehl», 1719: ryttmästaren på lön.

Nr 8 T j ö r b o g å r d e n  ferbogå>i, gbrbo- 1/1 sk. av ålder. Kiörbogården 
1697-1725 Jb. Tjörbo ’person från Tjörn’ . Jfr Tjörbosiaden Bd II, 75.

Gjb 1707 1719 ha om T. samma ant. som om nr 5. —  Jfr under nr 11.
Nr 9 T o m t e g å r d e n  tåmtdga>i 1/s sk. av ålder. Var kr. åtm. 1650-1719.

Gjb 1707 har om T. samma ant. som om nr 4. Se även under nr 6.
[Nr 10, en kr.-åker, dock ss. obefintlig 1930 utesluten ur Jb. Åkerns äldsta 

jordenatur är oviss, dock säges den t. ex. 1719 (Jb) ha skattlagts 1669. År 1685 
(Jb) säges den vara ky., och som sådan upptages den åtm. ännu 1777 (Jb).

Brukades åtm. en lång tid under nr 6, och rantade 1719 (Jb) likaledes till ryttmästaren 
vid s. kompaniet.]

[Nr 11, en kr.-äng, dock ss. obefintlig 1930 utesluten ur Jb. Var ky. åtm. 
intill 1777.

Blev 1669 »förökt» (dvs. fick förhöjd skatt). Brukades åtm. 1662 (HJordrSkattl 2,5) 
och 1691-1825 (Jb) under nr 3 och 8. År 1719 betaltes räntan dels till översten »på stab», dels 
till 2:e korpralen på Boh. kavalleri, dels slutl. ss. »landskyld» till Backa kyrka.]

Ii e m m a n s d e l a r :
a) I Lilla Krokegården: B 1 a n k å s blågkås, nu kallad B l a n k e n s  blåg- 

Jcdns (prep, te ’till, hos’). Bergssidan vid gården är jämnt avslipad, och säges lysa 
blank när den är våt av regn. Blankens är tydl. förkortning i st. f. * Blankåsens. 
Ett Blankåsen finns som torpn. i Borgviks sn, Vrml.

B Ordet finns icke i SAOB. Det är bildat till ä. nsv. lögta (läkta, löchta) ’beskylla för lögn’ 
(se Dahlgren Glossar, Bureus hos Lindroth Bureus 122, 123).
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b) I St. Krokegården: S m å k ä r r  småpcér, även kallat S t e n e n  sten. Ste
nig mark. Prep. pä.

c) I Lillegården: *K r o g a r n s  Mdans. Där var krog Mo förr.
d) I Storegården: V ä r å s  verås el. V ä r å s e n s  veråsons. Nu beläget i 

mellersta delen av byn. Låg ursprungi. vid Högen; det var då det högst belägna 
stället i byn. Innehåller antingen målets väre ven ’bagge’ el. väder i bet:n ’vind’ ;, 
jfr i senare fallet I. Modéer i NoB 1932, s. 138 ff. Den längre namnformen är gen.. 
av åbon:t.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r  (ej fördelade på hmnn):
* G l i s t o r p ?  Namnet ingår möjl. i Glisterbackarna (s. 109). F. leden kunde 

vara sv., no. dial. glisa, f. ’öppning som det lyser igenom, glänta o. d.’ , el. 
(kanske sannolikare) ett visserl. obestyrkt1) bin. Glis(e), bildat av det boh. verbet 
glisa i bet. ’skratta (så att tänderna synas), flina, hångrina’. Ex. på fsv. tilln. 
bildade av verb med denna el. liknande bet. ges av Hellquist i Xen. Liden. 108. —  
H a 1 e; f. d. båtsmanstorp. 1820 S 30 fol 13. Båtsmannen hette Hale. — H ö 
g a n ä s .  På nr 1 Högen. Trol. givet i anslutning till det bekanta Höganäs i Skåne. 
— K a l v e n s  kåkvdns. Gen. av ett ökn. Kalven. — L u n d e n  Inn; =  T o m -  
t e n. Låg SO om Ringen. —  L y c k a n  löka. — -f R i n g e n ;  nu upptaget som 
kvartersn. i roten nr 3. Bd III, 263. —  S m e d t o r p e t .  1830 Ba. nr 50 .— 
S t o r e n s stons. Storen hette ursprungi. Store-Nils; han hade tjänat dräng 
på samma ställe som en annan Nils, kallad Lille-Nils. — T o m t e n  tåmta; =  
L u n d e n .

Tofta tsfta el. Lärje 1/2 sk. Sk. av ålder. —  | Thufftenn, Toffte 1586, Toff- 
ten 1650-1691, Tofftan 1685-1725, Toftan 1697-1881, Jr, Tåftan 1777 || Toften 
1662 HJordrSkattl 5,2, Tof(f)tan 1686 Landskont. reg. E VII b, s. 2-1750 HJordr- 
Skattl 1,11. Påstås i dagligt tal kallas *Hederna héra. to  Bd III, 44. Skriv
ningarna med -en{n), kanske också de med -an, äro att fatta ss. best. sg. (i 
dial. téfta o. d.), men de kunna bero på inverkan från namnet Toften på andra håll.

Det alternativa namnet hänvisar på att T. räknades till Lärje hy. Också brukades hmnt 
åtm. 1662 (HJordrSkattl 2,5)-1733 (AHA G 2) under Lärje nr 6. Åtm. förstnämnda år var 
gården »alldeles obyggd», och såsom »obesutet» nämnes hmnt ännu 1750 (HJordrSkattl 1,11), 
då det förklarades att det borde förses med särskild åbo. År 1680 var T. IC. M:t och Kronan 
behållet (Gjb 1707); om förh. 1686 se under Lärje (byn). År 1719 (Jb) var hmnt anslaget 
åt landshövdingen på lön. —  Deltog i kartläggningen, resp. skiftena på Lärje by av 1748, 1760 
och 1833-47; storskifte på samfällda inägor 1808, laga skifte på samfällda beteshagar 1831-35.

F ö r s v u n n a  n a m n  (alla kanske icke bebyggelsenamn):
Broke? — 1388 RB 325 (»B. ok Gudlangsgard», se nedan; det förra möjl. blott 

naturn.). oo Samma namn träffas som gårdn. i Härlunda sn, Skaraborgs län. Tyd
ningen är oviss. Mot ett antagande att namnet innehölle ordet brolc, f. ’byxa’ i 
terrängbetecknande bet. (jfr Bd III, 146, NG 6,334) talar, att en böjningsform 
på -e då vore oväntad.

Enl. RB anf. st. ägde Backa kyrka i »Broke ok Gudlangsgard [se nedan] pundz(!) landz».
1) Det kunde ingå i gårdn. Glisetorp, Hammarlunda sn, Skåne. Lth.
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»Grsenna lyk k iu », dativform. — 1388 RB 325. oo Oklart och flertydigt. 
Ett vgt. Oränne (i ä. tid skrivet både med n och nn) anses SOÄ 4,64 med stor 
tvekan innehålla gräne ’granskog’ . Däremot antages utjorden Grenne Därs. 2,60 
(Gränne quarn 1770, vartill må läggas Gränne Qwarn 1758 Jb) trol. innehålla en 
form av »gränne, biform (t. e. ofta i vgl) till granne».

Namnet kan antagas verkl. vara ett bebygg.-n. på samma grund som den vid »Hffilsli 
brEekko» nedan anförda. Backa kyrka ägde enl. eit. källa ett pund land i G.

»G u dlau gsgard». —  1388 RB 325 (»Broke ok G.», jfr ovan; det senare väl 
säkert bebygg.-n.). oo Läsningen kontrollerad; i uppl:n står genom felläsning Gud- 
langsgard. E. leden är det vanliga mansn. Gudlaugr, fsv. Gudhlvgh.

Namnet kan nog avse något hmn som senare är känt under annat namn. Se f. övr. un
der Broke.

»Hselsli brsekkO»(!), dativform. — 1388 RB325. oo Felskrivning el. felläsning 
för Hcesslibrcekko, av hcesle (fvnord. hesli) ’hasseldunge’ (jfr Bd 11,132) och brcekka 
’bred sluttning, backe’ (jfr Därs. 91). Samma namn (Hässlebräcke) i Krokstads sn, 
Sörbygden, Bob.

Att namnet avser en bebyggelse, synes framgå av att den ifrågavarande till Backa kyrka 
hörande jorden —  två åkrar och fyra lass äng —  sägas ligga »i» H. Jorden hade skänkts 
av Gunnar »tarfuale».1)

SÖnderrÖd, se under R ö d s. 10.

»TokOIUdi», dativform. — I Toko rudi 1388 RB 325. oo Då mellanvokalens 
kvabtet i RB ej sällan är oursprunglig — vilket tyder på att den då åtm. i vissa
bygder redan försvagats till -e----- , och då ett kvinnon. Toka (med en gen. Toko)
ej är fullt säkert styrkt, står formen antagl. i st. f. ett ä. Tokarud(i), där f. leden 
är mansn. Toke. S. leden är rud, växelform till röd (jfr Bd III, 40) ’röjning’ . A. 
Janzén: -o för -a är dock sällsynt i RB.

Enl. cit. källa ägde Backa kyrka i T. »serts boll», dvs. ’en örtugs »bol»’.

1) Det senare är antingen dativ av Tarvald(er), en norsk utvecklingsform (y. T ar vald, -all) 
av Jjórvaldr, el. den svaga biformen Tarvalde; jfr Janzén Vokalass. 69 och cit. litt.



Björlanda socken.
Om sockennamnets former och bet. se under B j ö r l a n d a  b y  nedan.
Invånarna kallas björlänningar bjblcenevar. Gråben är ett ökn. på åborna i Al- 

leby rote; det ingår även dels i G r å b e n e k r o k e n  (s. 140), dels säkerl. i be
nämningen »Gråbenevadlaget» på ett 1792 (Db bl. 109) omnämnt vadlag i B. I 
Lundby tycks *gråbenen (*gråbenarna?) gråbéna åsyfta björlänningarna överhuvud. 
Det betyder egentl. ’varg’.

Alleby åhby By. —  Allaby, Alla by 1381 DN 5,234, Allaby, Alloby 1382 
DN 3,332, Allaby 1390 SRP nr 2492 | Aleby c. 1528 NRJ 4,174, Allebi 1568, Alleby 
1573-1881, Jr, Allebye 1581, Aalle- 1586, Ålle- (!) 1665 || Alby 1550 DN 15,709. oo 
E. leden är, ss. redan sagts av Lind Dopn. 20, gammal gen. på -a av mansn. Alle, 
som synes ha varit vanligt både i Danmark (Nielsen Oldda. personn. 27) och Sve
rige (Lundgren-Brate). Även i ett par no. ON har det träffats (Lind Dopn. Suppl. 
19), och i ett nu väl försvunnet boh., näml. ett Alletorp (1535 NRJ 4,492) i Mor- 
landa sn (Belsheim Norge og Vest-Eur. 240). — S. leden är -by, säkerl. med bet. 
’gård’ .

Prep. är i. åhby väto. Åborna kallas åhbybo, y. åhbybåra, el. åhbybéndra, 
best. pl.

Nr 1 S k a 11 e g å r d e n x/a sk. Var kr. till 1723 (Jb 1758).
Nr 2 P r ä 1 s e g å r d e n 1j2 fr. ( »ofri mans fr .» 1811, »utsocknes fr.» 1825). 

År 1673 blev (väl blott för kort tid?) halva hmnt kr. (Jb 1697). Var 1/1 mtl åtm. 
till 1680.

H e m m a n s d e l :
S ö r ä n g a r n a  (motsatt ett N o r d å n g a r n a ) .

Björlanda b) b land ( « —) s), bjslam By. — Biorlanda sokn 1381 DN 5,234, 
Biorlands sokn Därs., a Biorlanda kirkiugarde 1382 DN 3,331, j, resp. a Bior- 
landum 1388 RB 326, 1399 s. 327, Byarlonda slutet av 1300-t. Acta et proc. 
canoniz. Birg. 133, Biorlande soghn 1476 DN 2,669, Biorlandz soghen 1497 
Därs. 730, Biserlandsogen 1499 s. 739 | Biorne land c. 1528 NRJ 4,172, y 
Biörndlande 1568, Biörnnlanndt 1581 1586, Biörland(h) 1659-1719, Biorlanda 
Prästegård 1758, Björlanda 1811-1881, Jr || Bjorn(e)land (sogn) 1523 No. riksreg. 
1,1, Biornlandjt) sogen(n) 1550 DN 15,709, Biorland Sougn 1573 No. Hist. tidsskr. 
4 R 3,210, Biorneland, Bi0rn(e)landz kircke o. d. 1576-1598 JN 27, 71 m. fl.,

2
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Bierre Lenes (!) Prestegjeld 1624 No. riksreg. 5,399, Burelands(!) Skiberi 1630 6,195, 
Biorlanna by 1697 Bj. nr 6. c/» Skrivningarna med Björn- bero utan tvivel på 
senare omtydning. Namnet innehåller säkerl. antingen björ- (sv. bjitr-) ’bäver’ el. 
björ- ’kilformigt markstycke’ (t. ex. i Bjurö i Sthlms skärgård och i åtskilliga no. 
ON, se t. ex. NG 1,294, 5,208, 7,14); så Lindroth i SIOD 1,66 f. (jfr där cit. litt.), 
med företräde för det senare alternativet, eftersom »det näppel. är troligt, att 
bävrar skulle ha uppehållit sig vid den å som rinner förbi kyrkbyn; därtill var 
väl trakten även i forntiden för öppen och tillgänglig.» A. Janzén (i GBFT 
1932-1933, s. 227) framför visserl. skäl för att bävrar böra ha kunnat finnas även 
på denna ort.1) Han antager emellertid att f. leden är ett ånamn *Björa (’ån i 
vilken bävrar finnas’), ett i Norge vanligt ånamn. I så fall finge man, ss. J. också 
framhåller, antaga, att ett *Björolanda redan c. 1380 förlorat sin mellanvokal; 
antagandet kan icke helt bestridas, även om J. icke anför något fullt lika gammalt 
analogt ex. Man torde böra hålla båda de (resp. alla tre) nämnda tolknings
möjligheterna öppna. Som stöd för att stammen björ-’\üY ingår, pekar Elov Anders
son med rätta på att ån utefter nästan hela sitt lopp bildar kilformiga uddar, nå
got som synes kunna ha gällt även i ä. tid. Den heter nu Björbäck. —  S. leden är 
landa, sannol. i bet. ’mark vid vatten, strandmark’ (jfr Bd 11,6, III, 31 och cit. litt.); 
att den i många ä. skrivningar framträdande biformen på -land varit en uttalsform, 
synes bl. a. framgå av namnet * B j ö r l a n d s  t o r p  nedan; -landa är kanske 
från början gen. pl. (jfr formmaterialet ovan).

Prep. är i. bjilan» by. Åborna (i B. by) kallas bjälanebo, (best.) pl.
N r l  P r ä s t e g å r d e n  1/1 kr. av ålder. Präste- 1697-1825 Jb, Prest- 

1881 Jb, Präst-Jr.
Nr 2 M e l l a n g ä r d e n  (i) mcelom-, y. mcefan-, 1/1 sk. av ålder.
Nr 3 Ö s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
H e m m a n s d e l(?):
* B j ö r l a n d s  t o r p .  Biörnelandstorp 1594 JN 185.

Fåglevik fufovi, fugbdvi, föf/h-, fog- By. — Foglwiik 1350 SD6,174 (avskr ). 
| Ffwglewick 1519 Ng RJ 3,12, Fugleuig c. 1528 Därs. 4,173, Ffwlewigh 1535 Därs. 
494 | Ffwlewig 1544, Fugleuig(h) o. d. 1568-1586, Fuglewijk 1659-1680, Fogle-1665 
(altern.), Fougle- 1697-1758, Fogelvik 1811-1881, Fågel- Jr || Fuglevik 1626 No. 
riksreg. 5,560, Fulewijck 1637 Ml (väl denna ort), Fouglewijken 1733 AHA G 2, 
Fogelvik GS. <*> F. leden är helt säkert fågel, i ortens dial, uttalat fidr?) Sjöfågel 
av olika slag håller ännu i stort antal till i viken utanför byn.

Prep. är i. fukavi bcek. Åborna kallas fukdvibo el. fbqkdmbémra, (best.) pl.
1) Ingen av de västsv. orter varifrån han anser sig genom ON kunna styrka bäverförekomst 

i gammaltid, visar emellertid sådan natur som Bj. Uttalandet om Björbäck i Grimeton, Hall., 
är illa grundat.

2) Det är väl näml-, eftersom form med Fogl- är så tidigt styrkt, ingen anl. att antaga, att 
namnet är ombildat av ett *Fulavik ’den »fula», dvs. (vid lågvatten på grund av förruttnelse - 
produkter) stinkande viken’ , ss. annars med skäl antagits för vissa no. Fuglevik (NG 1,309).
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Nr 1 A n n e x e g å r d e n ,  vardagl. ibland kallad P r ä s t e g å r d e n ,  1/2 kr. 
av ålder.

N r 2 B r e m s e g å r d e n  bremsd- Va sk. Var kr. åtm. 1659-1665, sk. åtm. 
1680, ånyo kr. åtm. 1697-1804 (Jb 1811). Namnet skrives Brim(b)segård 1697- 
1758. F. leden är ett personbin. Brims, Brems, egentl. ’broms’ (se Lind Person
bin. 43).

Nr 3 M e l l a n g ä r d e n  mcelom-, y. mcelan-, V2 sk. Förändringar i jorde- 
natur =  nr 2.

Nr 4 en sk.-utjord. Sk. av ålder.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
G r ö n e v i k e n .  — H ä l l å s e t o r p e t .  Efter en torpare kallad Hällåsen, 

stammande från Hällås i Tuve sn (Bd II, 120).

Halvorsäng hälva§ ég , hälyapceg, halvös, &g, även hahga&(!) åg; vanl. kal
lat Torpet (pa) térpot 1/i sk. av ålder. — Halduerseng 1581, Halduors Enngh 
1586, Halfwars Engh 1659, Halfwardzängh 1665, Hal(l)fwår(d)säng o. d. 1680-1719, 
Halfwords Ängen o. d. 1758 1811, Halfvårdsängen 1825 1881, Halfvards- Jr || Half- 
uorsengen 1673 S 73 fol 6, Halfvårdsäng GS; j Vorpe 1388 1399 RB 326, 327 
(identifikationen väl ej säker). 05 F. leden är det förr vanliga mansn. Hallvord 
(Hallvar), fvnord. Hallvardr. Uttalet hahgas,-1) beror på »folketymologisk» an
knytning till halvgård (trots mtlt, jfr ovan) el. innebär snarare en tillfällig för
vrängning.

T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t :
P o r s e n  påpn (möjl. även ') ; nu obebyggt.

Hede hed, he 1/ 8 sk. Förr 1/2 mtl, fr. intill 1673 (Jb 1697), därefter kr. till 
1704 (Jb 1758). — j Hseidi 1399 RB 327 | Hee 1573-1758, Hede 1573 (altern.)-1881, 
Jr. Stelnad dativ (ev. även ack.) sg. av fvnord. heiår, sv. hed, boh. he. Går
darna ligga på en numera odlad slätt.

Prep. är på. he märhdr. Åborna kallas hébo, (best.) pl.

Helgered hcéhpn 1/1 sk. av ålder. —  | Hellerud c. 1528 NRJ 4,172, -rö(d)t 
1568-1586, Häl(l)geröd(h) o. d. 1659-1719, Hälljeröd 1758, Helgered 1811, Heljered 
1825 1881, Jr. F. leden är mansn. Helge, under den da. tiden i formen Helle. 
S. leden är rud (jfr Bd III, 40) el. nyd ’röjning’ .

Prep. är i. hådrprd märhdr. Åborna kallas hcebpnbå, (best.) pl.

Hovgården hågan, högan 1/1 sk. Var kr. intill 1782 (Jb 1811). — | Hog- 
gaarden c. 1528 NRJ 4,172, Hoffgord[e]n 1544, Hoffgard(t) 1568 1573, Houffgaardt 
1586, Hofgården 1659-1881, Jr ||Hoggaard 1597 JN 514, Hoggården 1697 Bj. nr 6. 
6/5 Fsv. hofgardher (fisl. hofgardr) ’herregård, sätesgård’ (jfr SOÄ IX. 2,63, Hellquist

) Uttalet påträffades ej vid kontrollen.
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Et. ordb. 244 a)1), Lindroth i Indog. Forsch. 38/39, s. 54, vanligt som ON i 
Sverige; i Norge saknas ordet, och eftersom förevarande är det enda fall där det 
blivit ON i Boh., bör det väl sättas i samband med de likalydande sv. namnen.

Prep. är på. håg as, märkdr. Åborna kallas håg as.bg, (best.) pl., y. -bora.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r  (nu försvunna):
D r e v e n  [i) drévdn, ss. naturn. förr även D r e v e r n a .  —  Drefverna 1793 

Tu. nr 35 (utmark). Något drev, m., är ej känt. Uttalsformen kan ej vara 
äkta. Dreven och Dreverna torde båda vara pl. drev, n.; se vidare under *T j ä r 
n e r  n a s. 74. Kreaturen drevos förr till utmarkerna förbi detta ställe. —■ 
L y c k a n .

Hästholmarna, se Naturn. s. 85.

Högen héwdn (0 ~  0), y. hbgon, 1/1 fr. av ålder. ■— vndir Haugenum 1388 
RB 326 | Höffuenn 1568, Houff(u)enn 1581 1586, Högen 1659-1881, Jr. 00 Best. 
form av hög, m., här av allt att döma åsyftande naturlig upphöjning.

Prep. är på. héwdns märkdr.

Kallhed käke, Icgh 1/1 sk.; NO om Nolvik. ■—- j Kalfseidha 1381 DN 5,234 | 
Kalueroo (!) c. 1528 NRJ 4,172, Kalffhie 1568, Kalhe 1573, Kilffhee 1581, Kalffs 
hee 1586, Kallhe(d)e 1659 1719, Ka(h)l- 1665-1825 (altern.), Kallhed 1758-1881, Jr 
|| Kalhe 1594 JN 185, Kalfhe 1673 S 73 fol 6, Kalfhed 1725 Krigsark. XV 1, Kalhed 
SvO. 00 Den ursprungliga formen var, enl. både de äldsta formernas och uttalets 
(med »tjockt» k) vittnesbörd, Kalv-hed (Kalf-heiår). Åt tanke på -ed synas natur
förhållandena näppel. ge stöd. F. ledens form skall bedömas på samma sätt som 
vid *K a l v a r e b o  s. 28.

Prep. är i. hake näsa. Åborna kallas kgkebo, (best.) pl.
T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t :
B l i d  (1 ) bkv, nu blott namn på ett område. Möjl. egentl. ett personbeteck- 

nande namn; forskningar i längder av skilda slag rör. Kallhed ha dock givit nega
tivt resultat. Blid är i dessa trakter ett folkligt ord. (Bliga heter bkéja.) Invid 
ligger * Blids damm b Hs däm.

Kippholmen pephikm(dn), pip-, y. Jép- (åtm. till en del säkerl. med mel- 
lanljud mellan p och /-ljud) 1/16 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719). Namnet åsyftar 
ävenledes den till Kallhed hörande h o l m e n  utanför hmnt (jfr nedan). — | Kipp- 
liollmen 1697-1719, Kiepp- 1758, Kippholmen 1811-1881, Jr || Kipholmen 1594 JN 
185 (om holmen), -holme trol. före 1658 Krigsark. O 1, Kjephol: (Kiep-?) 1673 S 73 
fol 6, Kiphålme 1691 fol 25, Kiepholm trol. slutet av 1600-t. fol 11, Kippholmen 1695

l ) Söderwall förser den ovan givna övers, av ordet med frågetecken, och översätter det i 
första rummet med ’gård hvarest en konung el. höfding håller hof’ (dock med ett ex. blott från 
Didrikskrönikan). Måhända bör man observera att hmnt förr var kr.

20
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S 2 fol 106, Kiepholm 1725 Krigsark. XV N 1, Kippholmen 1793 Tu. nr 35, 
Kippholm (hmnt), -holmen (holmen) GS, Kiph., Kipholmsgård Kortet. e<o Med 
orätt har Sahlgren (NoB 1931, s. 153), byggande på ett muntligt meddelande av 
E. Abrahamson, uppfattat uttalet med i/e-ljud såsom beroende på »att man i ör
tens dialekt uttalar sje-ljudet som fye-ljud»; och han påstår därför att den rätta 
formen vore Slceppholmen. Förhållandet är, att ortens äkta dialekt uttalar gam
malt sk just såsom »hårt» sk även framför »len» vokal, och att det först är den 
ganska sena påverkan från rsp. som gjort att detta sk i sht hos de yngre ersatts 
med ett ljud som avses att vara ett scÄe-ljud men som blir ett i/e-ljud, el. ett 
mellanting mellan tje- och scAe-ljud (t. ex. landsmålsalf. ¡f), därför att man inte 
behärskar något verkligt scAe-ljud i början på ord. Då nu namnet ända från 
1500-t. konsekvent skrives med K-, är detta avgörande för härledningen. Nam
net innehåller väl samma Kipp- som är känt från andra ON: gårdn. Kippan och 
Kippe i Vgtl., no. Kippe(n), Kippenes, Kippestöb m. fl. (SOÄ 6,44, 10,255, NG 
11,241, 15,263), men som icke fått någon antaglig tolkning. Ett Kippeveden 
säges emellertid NG 11,241 vara best. form av no. dial. kippevid ’bränsle i knip
por’ , och alltså till sin f. led innehålla fvno. kippi, n. ’knippa av kvistar’ (man bör 
altern. tänka på kippa, f.).1) Man skulle då kunna tolka Kippholmen på motsva
rande sätt, då namnet skulle åsyfta att man tagit kvistar och ris på holmen. (Att 
namnet från början åsyftar den utanför stranden fritt liggande holmen, framgår 
av kartan av 1673.) -— Den gamla skrivningen med -hol: är överraskande. 
Samma karta har skrivningarna Vranghol: för Vrang{s)holmen utanför Tjörn, 
Bringhol: för Bring(ebärs)holmen utanför Fjällbacka. Det ser sålunda ut som om 
ett slags förkortning skulle föreligga.

Prep. är på. péphukms hé.

Krokseröd, se Naturn. s. 143.

Kvisslingeby kbsligdby, kssligd-, Iciip/rgi)- By. — Kutlung(h)abo 1388 1402 
RB 326 f., Kuthmgsbo (2 ggr), Kuskmgabo, Kuskmgsbo 1388 Därs., Cutzkrogaby 
sen. hand Därs. 328 I Kwsslingeby 1544, Quislungbi 1568, -bye 1586, Qwis(s)lingeby 
o d. 1659-1811, Qwis(s)ling- 1665 1680, Qwisslunge- 1719, Quis(s)liungby o. d. 1758 
1825, Qwissjungeby 1758 (altern.), Qvisljungeby 1881, Kvisljunge- Jr || Qwisslunge 
by 1688 Db bl. 113, Köslönge By (ändrat till Queslinge By) 1760 Bj. nr 10, Qvist- 
ljungby GS, Kvistljungby SvO. <̂> Lind Personbin. 228 tolkar Kutlunga- (se ovan) 
som gen. pl. av *Kiitlungar, och detta som ett »släktnamn» med bet. ’Kuts av- 
komlingar’ . Kitt, fvnord. Kiitr, vore ett (visserl. från gammal tid ej säkert styrkt) 
bin. med bet. ’den kutryggige’ el. ’den lille tjocke’ (jfr Torp samt Blöndal Ordb.).

B Kippeveden vore väl då ett. förkortat namn. Men det förefaller minst lika rimligt att i 
s. leden se vid, ved (fvno. viår) ’skog’ ; alltså; ’skogen där man samlat bränsle i knippor’ .
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Denna tolkning är säkerl. åtm. i huvudsak riktig; men man kan altern. tänka sig, 
att i Boh. funnits en motsvarighet —  med avl.-änd. -lungr vid sidan av -lingr — 
till nisl. kutlingur ’småvuxen person’, ooh att de första åborna direkt uppkallats 
efter sin litenhet. —  Av Kiitl-, med vokal förkortning Kiitl-, tycks ljudlagsenligt 
ha blivit Kus(s)l-, ss. något längre i N. I senare tid visar Björlanda sn visserl. -U- 
i ord med ä. -tl- (se Bd 11,64), men detta kan bero på spridning från S uppefter 
kusten. Quissl- o. d. beror på felläsning av Qwssl- (att utläsa Kus(s)l-), och senare 
har -lung- »uppsnyggats» och feltolkats som -ljung-. Men ortsuttalet, där första 
vok. visserl. vacklar, torde vara en direkt fortsättning av Kus(s)l-. —  Om s. leden 
här från början betyder ’gård’ el. ’by’, torde vara svårt att avgöra.

Prep. är i. köshgdby rå. Åborna kallas nu kbsligdbybo, (best.) pl., y. -böra.
Nr 1 K r o n o g å r d e n  1/1 sk. Var kr. till 1735.
Nr 2 S k o m a k a r e g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
Nr 3 T r u l s e g å r d e n  tridsd- 1/1 sk. av ålder.
T o r y  (nu öde):
S o r g e n  sér-ja (delvis ungt uttal); nu sur och sank betesmark.

Kålsered khlsdrd, kslsdro x/x sk. av ålder. — | Koldzrud c. 1528 NRJ 4,173, 
Kolssrudt 1544, Kolsröt 1568, Kaldtzrödt 1581, Kals- 1586, Kollss- 1586 (altern.), 
-rödh 1659, Kålssrödh 1659 (altern.) 1680, Kalss- 1665, Kallsröd 1697, Kalse- 1719, 
Kållsered, Kållsseröd 1758, Kålsered 1811-1881, Jr. M i .  leden är gen. av mansn. 
Koll, fvno. Kollr, om vars ä. förekomst i Norge och Boh. se Lind Dopn. S. le
den är ursprungi. rud ’röjning’ (jfr Bd 111,40).

Prep. är i. kulsdro sköw. Åborna kallas kålsdrdbo, (best.) pl.
T o r y  och l ä g e n h e t e r :
K l a r a  (%) klara. Efter läget vid Klara el. Iilare mosse, varom se Bd 11,132, 

169. — L a d u l y c k a n .  — S k a l e b a c k a r n a  skåkdbåka; nu blott ägonamn. 
Där finns skalsand skåp ån.

Lexby lésfiy (även nå b l., sé(r) l.), lést>y, lastly B y .— Lseifsbo 1388 KB 326, 
1399 s. 327, Loyfsbo 1399 Därs., Leifsbo 1402 Därs. | Lexby c. 1528 NRJ 4,172, 
1544-1881, Jr, Lexsbi 1568, Läx- 1659 (altern.). E. leden är gen. av mansn. Leifr 
(Lind Dopn., Bd 1,97), vilket icke tycks vara säkert påvisat Ö om Göta älv. Bort
fallet av / (v) i förbindelsen -fsb- är säkerl. ljudlagsenligt, även om inga bestyrkande 
analoga fall kunna påvisas. Det synes mycket ovisst om den segrande skrivningen 
med x någonsin haft motsvarighet i uttalet. I så fall hade man att räkna med en 
övergång av -fs- till -ks- (-#-); en sådan är visserl. just för s. Boh. betygad i ordet 
uys ’takkant, överhängande bergkant’ , men t. ex. det mera analoga väys o. d. ’ge
ting’ visar i samma trakter tvärtom bevarat -ys. Sannolikast är kanske, att -x- 
beror på inflytande från andra västsv. namn där det är historiskt berättigat. Till 
dessa hör måhända särsk.Lexby i Partille sn (jfr Bd 1,97 f .); avgörandet försvåras 
dock därav, att de båda Lexby tyckas ha ömsesidigt påverkat varann. Ett anta-
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gande att k kunde falla bort i -ksb- lika väl som / i -fsti-, torde i och för sig icke 
vara betänkligt. — By (bö) betyder väl här från början ’gård’; jfr under L i 11 e b y 
nedan.

Nr 1 B e r g e g å r d e n 1/1 sk. av ålder. Berggård 1697 Jb.
Nr 2 S m e d j e g å r d e n  sméjd- 1/1 sk. av ålder.
Nr 3 V ä s t e r g å r d e n J/j sk. av ålder.
Nr 4 Ö s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
[Nr 5 en kr.-äng. Var ky. åtm. 1659-1825. Uteslöts ur Jb 1921 ss. obefintlig. 

Den är väl =  det »tuseggia msele land» el. den »mseles aker» som nämnes 1388 RB 
326 f.]

H e m m a n s d e l a r :
H å l a n ,  se strax nedan. — L u n d  (en). — N e d e r g å r  d e n, vardagl. 

H å l a n .  —  R ö s e n  (pa) résa. Bd 111,213.
T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t e r :
K u l l ä n g a r n a .  —  Ö r n e k u l l e n  Jr. Ungt namn?

Lilleby léhby By. —  Litlabo 1399 (2 ggr) RB 327 | Lilleby c 1528 NRJ
4,173, Litleby 1544, Lillebi 1568, Lilleby 1568 (altern )-1881, Jr, Lildlebye 1581, Lil- 
deby 1586. <*> Tolkningen ’den lilla byn (el. gården)’ kan, om saken först ses rent 
formellt, vara riktig blott om skrivningen i RB är en levande oblik böj ningsform 
till en nom. *Litle b0(r), vilket är väl möjligt (annars är mellanvokis gestalt i RB 
ingenting att bygga på; -a- kan ev. stå i st. f. ett ä. -e-). Sakligt sett bör beaktas, 
att byn åtm. redan 1568 hade sex gårdar och vid mitten av 1600-t. omfattade 51/i 
mtl, och därigenom både då var och alltjämt är socknens största by. Namnet 
skulle då vara givet vid en tidpunkt då förh:t var ett annat. (Man kan ge akt på 
att L. Sörgården, nr 6 nedan, ligger långt S om de andra hmnn; måhända har den 
ej från början tillhört L., resp. är en senare utflyttargård.) De sakliga betänklig
heterna mot bet:n ’by’ tyckas bli likartade även om man i f. leden (med Elov An
dersson) skulle vilja se gen. av bin. Litle ’den lille’ , ty en ensam ägare kan knap
past ha ägt en stor by (jfr dock D. Palm i Västsv. hembygdsstud. 64 f., 68 f.). 
Man finge kanske gå tillbaka till en tid då namnet åsyftade en enda gård, och 
översätta s. leden just med ’gård’ . Frågan får i detta fall bedömas såsom vid hä
radets övriga stora byar med personn. till förled (t. ex. Lexby ovan, Låssby s. 24, 
Gunnesby s. 42).

Prep. är i. léhby ås. Åborna kallas léhbybo, (best.) pl.
Nr 1 B e r g e g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
Nr 2 Ä l v e g å r d e n  cekm- (ce —) a) 1/1 sk. av ålder. Ellfwergården 1697, El(l)f- 

were- 1719 1758. F. leden kan av sakliga skäl inte vara älv. Att gården benämnts 
efter älvor, är osannolikt (jfr annars Bd 11,174); älvorna synas ej vara uppfattade 
ss. personliga väsen i Boh. Av personnamn kunde man tänka på det från Göta
land väl bestyrkta ¿Efle(r) (egentl. ett binamn: ’den som orkar med mycket’) el. 
möjl. det no. kvinnomt Elfr, om nu detta vore säkert betygat (de av Lind Dopn.
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Suppl. anförda no. ON på Elfva- kunna i själva verket visa metates just av det 
nämnda VEfli, som dock ej anträffats i Norge; jfr SOÄ 6,21 samt Seip No. språk- 
hist. 303). De anförda skrivningarna på-er(e)-kunna innehålla denissgsfog vanliga 
utvidgningen.

Nr 3 K r o n o g å r d e n 3/4 sk. Var äldst 1j1 kr., men från 1704 sk., och 
från 1708 3/4 mtl.

Nr 4 M e l l a n g ä r d e n  mcelom-, y. mcelan- 3/ 4 sk. Var 1/1 mtl åtm. ännu 
1697.

N r ö N o r g å r d e n  nbk-, nok- 1/2 sk. Nord- Jr. Var kr. till 1723.
Nr 6 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
H em m  an  s d e l  a r :
H i n n e r ö d  (pa) himro, hxymro. Möjl. ett ä. *hindra rudh ’röjningen på an

dra sidan’ . Gården ligger, från byn räknat, på andra sidan av en bäck. Jfr Hyn- 
deröd SOÄ 8,184 och Hinderli NG 11,113. —  K o b b e 1 e d (e t)? (pa) köbdh, köbdle. 
Koble Kroken 1765 Bj. nr 10, Kubeli grind 1791 Lu. nr 18 (vid ett inhägnat »Betes 
Berg»), Kåbbele lycka 1802 To. nr 14. Namnet har kommit att bli behandlat 
nedan under Naturn. s. 102. — M j ö v i k  mfsvi, mfn-, mys-, må-, Miövik 1765 
Bj. nr 10. Fsv. mjö ’smal’ . Marken, som uppges förr ofta ha stått under vatten, 
skjuter som en smal vik in mellan berg. — M y s t e l i d e n  {pa) miistdlia, mu&hia, 
mos,- (förr även, efter innehavaren, *Mystelidarns rrm&baiip (n — g), muslans,). 
Myst ’liten mosse’ (Bd 1,176). — S k a r p e t e g e n  (pa) skärpotepn. ’Den skarpa, 
dvs. hårdbrukade, tegen’ . — S ö r m a r k e n  (-erna) (i) sgrmårka, -marköra. Sö
derut i byn.

T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t e r :
N o r d s k o g .  — S ä v e b a c k a  sevobcika. Förkortning av Sävvike backar 

(om Sävvik s. 69). — V e t t e  k ä r r e t  védopét- Nedanför Vetteberget (s. 127); 
säkerl. förkortat namn.

Lunnegården lümgán, hum- 1/2 sk. Var tidigast fr., men skattlades 1663 
(Jb 1665); förr 1/1 mtl, men 1/2 åtm. från 1719. —- | Lundegaard c. 1528 NRJ 4,172, 
1568, Lundgaardt 1586, Lundegårdh 1659, Lunnegardh 1665, Lunnegård(h) 1680- 
1719, Lunnegården 1758-1881, Jr ¡¡ Lundegaard 1594 JN 185, Lunnegården 1697 
Bj. nr 6. oo p. leden är lund el. det liktydiga västsv. Hunde, m. Att *I/undagård 
här åsyftat en hägnad helig lund (jfr samma namn Bd 111,73), synes föga troligt.

Prep, är i. Iumgås, markor. Åborna kallas lümgasbó, (best.) pl., y. -båra„

Långholmen, se Naturn. s. 77.

Låssby léspy, lésby, Usby By. -— Lio(t)zbo 1388 RB 326, 1399 (2 ggr) s. 327 | 
Lode(n)sby, Lodens- c. 1528 NRJ 4,173, Löd(t)zby(e) o. d. 1544-1581, Liödtzbye, 
?Lössby 1586, Los(s)by(e) 1659-1697, Låssby 1665 (altern.)-1881, Jr || Lössby 1660
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Bidr. 2,91, Lossby GS. oo F. leden är det förr vanliga mansn. Ljöt, isl. Ljótr, egentL 
ett ökn. =  adj. ljótr ’ful’ ; sv. dial, ljut (Rz 408 b), som är stamord till rsp. lyte- 
Ss. ofta i boh. uppträder också här den gamla diftongen -eu- som iö (jfr Lindroth 
i Minnesskr. 1920, s. 23 f.). Det sedan i förb. Lj- inträdda j-bortfallet har mot
svarigheter på andra håll; särskilt må formutvecklingen i namnet Lödöse, av 
ä. *Liödh0se (Liudh-) beaktas (jfr även Seip No. språkhist. 244).1) Den mycket 
öpna kvaliteten (») kan tyda på att i Ljöts- j bortfallit innan det verkat omljud (till 
Ljöts-), i vilket fall skrivningarna med ö, likaväl som de med o, å, skulle återge denna 
öppna vokal. —  Om s. ledens -by, -bö jfr under L i 11 e b y ovan.

Prep. är i. Usby beck. Åborna kallas Usbybg, (best.) pl.
Nr 1 I n n e g å r d e n  in&r- 1/1 sk. av ålder. Skrives ss. nu alltifrån början 

(Jb 1697). Det nutida uttalet med -ar- är väl gammalt. Bet:n är då ’den inre 
gården’ .

Nr 2 K n a p e g å r d e n 1/1 sk. Var 1/1 mtl åtm. ännu 1697, äldst fr. (kn.),. 
sk. sedan 1663 (Jb 1665). Knape ’man av lågadel’ .

Nr 3 S k r ä d d a r e g å r d e n sk. av ålder.
Nr 4 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Det tycks vara en gård i L. som åsyftas med »j IJ o r k i ¡e 1 s g a r d e »  1388 

RB 326.

Nolvik noVvi, nb\- By. — Nordwik 1381 DN 5,234, Norwik 1388 RB 326 
I Noudug(!), Nordingh(!) c. 1528 NRJ 4,172, Norduig(h) o. d. 1568-1586, Nordwijk 
1659, Norwi(j)k 1659 (altern.)-1758, Norr- 1665 (altern.), Nolvik o. d. 1811, No(h)lvik 
1825, Nohlvik 1881, Nol- Jr || Norduig 1594 JN 185, Nohlwijke byss äng 1697 Bj. 
nr 6. oo Byn ligger numera ganska långt från sjön. Den närmast liggande viken 
kallas nu ej Nordvik, utan Nordvike kile.

Prep. är i. nåkvi ßika (Nohlwijke byss äng 1697 Bj. nr 6). Åborna kallas 
nblvibå, (best.) pl., y. -bga.

Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  mcelom-, y. mcelan- 1/2 sk. Var 1/1 mtl åtm. ännu 
1697, äldst fr. (kn.), sk. sedan 1663 (Jb 1665).

Nr 2 ö  s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 3 V ä s t e r g å r d e n 1/1 fr. av ålder (förr »ofri mans»).
H e m m a n s  d e l :
H ö g s t e n a  (r na)  (pa) Ji0w(d)sténa (o —}  o), y. hög-. Hoyesteen (»14 eller 16 

hoye stene») 1597 JN 514, Högstena 1673 S 73 fol 6, Högestenshåla 1793 Tu. nr 
35 (utmark). Ett gravfält med höga (bauta)sieraar ligger vid gården.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
H j ä l m a  ycekma. Se samma namn som naturn. på Hovgården s. 111. —■ 

R ä b b å s  rcebås-, öde. Bäbbe ’tuvmark o. d.’ (Bd 11,170).

Rya(n), se R ö d j a n.

x) De ifrågavarande fallen bedömas väsentl. oriktigt av Sahlgren i NoB 1918, s. 35 ff.



1

Rödj an röja, m ja1/2 sk. av ålder. —  | Rödenn, Rödöö(!) 1568, Rödienn 1581 
1586, Rödenn 1586 (altern.), Ryyn(n) 1659-1680, Rya 1697-1825, Ryan (Rödjan) 
1881, Rya Jr. Till skillnad från R. i Lundby, Gbgs stad (Bd II, 107), har förevar, 
limn ofta kallats Lilla Rödjan. oo Best. form av ett fsv. rjjdhia, f. ’röjning’; se 
vidare Bd II, 107.

Prep. är i el. på. Åborna kallas råjabå, (best.) pl.
T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t :
M ö r k a  v r å n  mörka vråa, se Bd 11,190 (samma ort åsyftas); nu obebyggt.

RÖra fåra By. — j Riodrom 1399 RB 327 | Rören c. 1528 NRJ 4,173, Rore 
1544 1568, R(h)örre 1568 (altern.)-1586, Rööra 1659 1697, Rörra 1665, Röra 1680- 
1881, Jr. oo Pl.-form av fvnord. rjödr, n. ’röjning, genom röjning uppkommet öppet 
ställe i skog’ . Med avs. på ljudutvecklingen jfr under L å s s b y  ovan.

' Prep. är i. råra ås.
Nr 1 N o r g å r d e n  nök- 1I1 sk. av ålder.
Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.

[Nr 3 en sk.-utj. Uteslöts ur Jb 1921 ss. obefintlig. Sk. av ålder, öde åtm. 
1659 1665 (Jb).]

H e m m a n s d e l a r :
G u l l k u l l e n  (pa) gidkéhn. Namnet påstås vara föranlett av ägarens ri

kedom, och ha tillkommit när en gång en fattig karl gifte sig till gården. — Ä c k- 
r o r n a.

Skäggered skacprd, y. fttcprd-, jcecprd 1/2 sk. av ålder. —  Schieggerö, Skie- 
gerödt 1568, Skeggerödt 1581 1586, Skegerödh 1659, Skiäggerödh o. d. 1665-1758, 
Skäggered 1811-1881, Jr. oo F. leden är gammal gen. (fsv. Skceggia) av det väl 
styrkta mansn. Skcegge (Lundgren-Brate, Lind Dopn.), från början säkerl. ökn. 
med bet. ’den skäggige’ .

Prep. är i, ibland på. jcecprd mårksr. Åborna kallas 'jceqdrdbo, (best.) pl.

Steneby stensby 3/4 sk. Var 1/1 fr. till 1694 (Jb 1697), därefter 1/1 sk. intill 
förmedlingen till 3/4 mtl 1695 (Jb 1758). —  Staeinaby 1399 RB 327 | Steneby c. 
1528 NRJ 4,174, 1881, Jr Stenneby(e) 1544-1586, Stienebi 1568, Stiennebye 
1581, Stennerödt(!) 1586 (altern.), Stenbyy 1659, Stenebye 1665 || Stenbj 1550 
DN 15,709. oo F. leden är snarast mansn. fvnord Steini (Lind Dopn. 954), 
till synes ett utpräglat västligt namn. Med rätta synes Liden hysa betänklig
het mot att här antaga gen. p 1 u r. av sten; man skulle ss. uttryck för koll. bet. 
ha väntat stamform.1) Det kan emellertid nämnas, att enl. kartan Bj. nr 4 (u.

1) Steneby, Vedbo hd på Dal, innehåller sannol. samma mansn. Det är ursprungi. ett namn 
på -bygd, och dessa innehålla i det vida övervägande flertalet ett personnamn (D. Palm i NoB 
1927, s. 151 f.). SOÄ 19,105 och Palm anf. st. 148 förmoda att f. leden är gen. pl. av ap- 
pellativet sten.

26
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å.; trol. slutet av 1600-t.) gårdens åker, som är delad i »små åkrar med renar och 
stenar emellan», består av »stenig mulljord med månge brenneskiär» (se om detta 
ord Bd 1,191), och »ängen der omkring ähr sommastädes godh dock mest tufwut 
med onyttiga torr Backar och stenar». — By hör här betyda ’gård’ .

Prep. är i. stendby märkdr. Åborna kallas stendbybå, y. -båra, best. pl.

Storegården stördgåii 1/1 fr. av ålder. —  | Stuorgaard 1568, Storgut (?, slu
tet oläsbart) 1573, Stargaardt(l) 1581 1586, Storegårdh 1659 1680, -garden 1665, 
Storgården 1697, Storegården 1719-1881, Jr || Storegaard 1594 JN 185, Stor- 1642 No. 
riksreg. 8,240, Storegaard 1660 Bidr. 2,81, Stooregården 1697 Bj. nr 6. o/o Till vil
ken mindre gård »Storegården» en gång är tänkt ss. motsats, kan nu ej avgöras.

Prep. är i. stbngap vakd. Åborna kallas stordgapbo, (best.) pl.

Sörred s in  (s—jo), s in  By. — af Surfua rudi 1388 RB 326, Sorwerith 1476 
DN 2,669 | Ssorrerad(!) 1519 NRJ 3,12, Sollerud(t)(!) c. 1528 Därs. 4,173 f ., Sörrwth 
1535 Därs. 4,494 (säges här ligga i To), Sorrudt, Socrudt 1544, Siörö(d)t(!) 1568- 
1586, Sörödt 1568 (altern.) 1573, Sörödh o. d. 1659-1811, Sörröd 1758 1825, Sörred 
1881, Jr||Sörid 1604 Db, Sjöröd 1626 No. riksreg. 5,560, Sörröd GS. oo F. leden är 
snarast gen. av ett eljest ej känt ökn. Surve; jfr sv. dial. (Boh.) surv ’försumlig 
karl’ o. d. (Nilén, Lindberg; även från Ljungs sn), ’slarver, odugling’ (Rz), sune, 
n., i samma bet. (Inlands N. hd), (Vgtl.) surva ’oordentlig, sölaktig kvinna’ (Rz). 
På ett terrängbetecknande ord av samma stam (jfr sv. dial. survug ’något sur och 
fuktig’ , ävensom sjön. Surveln i Bäve sn vid Uddevalla) bör man av det skälet 
mindre gärna tänka, att f. ledens form då sannol. måste uppfattas som en gen. 
p 1 u r. Ett bäckn. Surfa (el. Surf-ä) kunde här antagas om det icke vore svårt 
att påvisa en bäck tillräckligt nära byn.

Prep. är s in  märkdr. Åborna kallas sirobå, (best.) pl.
Nr 1 B e r g e g å r d e n 1f1 sk. av ålder.
Nr 2 K  r o n o g å r d e n 1fi sk. Var kr. till 1723.
Nr 3 V i n n e g å r d e n  vind- 1/1 sk. av ålder. Winnegård 1697 1701, 

Winzbo- 1758, Winningsbo- 1811-1881, Vinningsbo- Jr. oo E. leden är sannol. (gen. 
pl. av) vind; gården betecknas då ss. liggande utsatt för vindarna; se betr. andra 
sådana namn på Vind- NG 11,302, 487, SOÄ 18,62, Lindroth Namnforskn. 25, OGB 
111,175, Modéer i NoB 1932, s. 138 ff. Skrivningarna Winzbo-, Winningsbo- bero 
säkerl. på inflytande från (ä. former av) Vinningsbogården i Skårdal i den närbe
lägna Nödinge sn, Ale hd (SOÄ 2,56), men förr räknat till V. Hisings hd.

Nr 4 F r ä l s e g å r d e n  1fi fr. Var 1/1 fr. åtm. ännu 1697.
H e m m a n s d e l a r :
*D j u r å s fiyrås (ss. naturn. nu även * Djursås jiisås). Se Naturn. s. 107. Kal

las nu S t a m p e r ö d  (pci) ståmpdrd. Stampered 1923 Wistedt och Odelsiö. En 
tidigare ägare säges ha ägt en benstamp. (Det Bd II, 115 nämnda Stamparn, varav 
ett mer äkta uttal är ståmpon, är nog där riktigt uppfattat ss. inkolentn., sekun
därt i förh. till gårdmt.)
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Torpet, se H a l v o r s ä n g .

Torholmen, se Naturn. s. 98.

»forkiaels gard», se under L å s s b y ovan.

Viken viga By. — Viigh, Vighen 1497 DN 2,730 | Wiigcn c. 1528 NRJ 4,174, 
Wigenn 1568-1586, Wijkan 1659-1758, Wi(j)ka 1697-1758 (altern.), Wikan 1811- 
1881, Vikan Jr || Wijkan 1651 Gbgs stads räk., Vikan GS, Viken Kortet, Vika Fbg 
1,284. <*> En vik av älvmynningen har förr gått upp hit. Skrivningen Vikan o. d. 
innebär en kompromiss mellan målets viga och rsp. Viken.

Prep. är i. Wilcas backe 1791 Lu. nr 18. Åborna kallas vigabg, (best.) pL
Nr 1 B e r g e g å r d e n 1/2 fr. Var 1/1 mtl åtm. ännu 1697.

. Nr 2 M e l l a n g ä r d e n  mcelom-, y. mcélan-1/2 fr. Var 1/1 mtl åtm. ännu 1697.
Nr 3 N o r g å r d e n  nok- J/2 fr. Var 1/1 mtl åtm. ännu 1697.

[Nr 4 en kr.-utj. Uteslöts ur Jb 1921 ss. obefintlig.]
H e m m a n s d e l a r :
S k a n s e n .  —  T o r p ä n g e n .
T o r p  o c h  l å g  e n h e t e r :
H å l a n .  —  *K a l v a r e b o  kakarabg-, nu obebyggt. E. leden är säkert kalv 

i en ä., sedermera genom rsp:spåverkan försvunnen uttalsform kgk (Lidén). Jfr 
hurusom ett *TJlvagrcen i Tossene sn uttalas ukagrén. Skulle ett bebyggarökn. 
* Kalvarna ligga till grund? — K o r p e d a l e n ,  se nedan. — K r o n e s s e n s  (paj 
krgndséns el. *K r o n e s s e n s a r n s  krgndscbnsaijj;, även krgndscens-. En tidigare 
ägare nyttjade som medicin kronbrännvin, vilket han kallade kronessens (enl. annan 
uppgift benämnt efter etiketten, som i själva verket avsåg ett slags tyska droppar); 
därav hans ökn. Stället fick altern. namn direkt efter medicinen. (Hustrun på 
gården kallades kråndscensdla.) Benämndes annars S u m p a r n a  (pa) sompa, 
förkortning av Sumpåkrarna; efter markens sankhet. — K r å k e d a l e n  kraga- 
dån, mera sällan kallat K o r p e d a l e n  kvrpe-, —  *V ä n t e n vcénta-, obebyggt. 
Samma namn, med samma acc., finns i Västerlanda sn. Det är best. form av ett 
vänt, f. (no. dial. vent), i Boh. kanske nu blott i uttr. ha (ngn) i vanten (i vcénta).

önneröd mara (0 —å u), un ar a 1/2 sk. av ålder. — j Audhuna rudi 1399 RB 
327 | Ödneröt 1568, Önnerödt 1573 1586, Önneröd(h) o. d. 1659-1811, Önnered 
1758-1881, Önneröd Jr. <*> p. leden är gammal gen. på -a(r) av mansn. fvn. Au- 
dun, som åtm. i huvudsak är identiskt med fsv. 0dhin (Lundgren-Brate). Andra 
Önnered ha avhandlats Bd 1,88, 111,50; där tolkades f. leden på annat sätt, men 
åtm. i det senare fallet borde väl samma tydning som här altern. komma i fråga. 
Uttalet med u ovan beror kanske på inflytande från Unnered i Tuve sn, som å an
dra sidan synes ha påverkats av skrivningar av förevar, namn (se Bd 11,128 f.).

Prep. är på. undra mår kar. Åborna kallas unarabo, (best.) pl.
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östergärde ostdrjdito, ostd-, -jåfo By. —  | Östegerdt c. 1528 NBJ 4,174, 
Östergierd 1568, 0stergierde o. d. 1573-1825, Östergärde 1881, Jr. ô  Det kan sy
nas självklart, att f. leden är öster, resp. den gamla kompar. östra. Emellertid 
föreligger den möjligheten, att den är yzta ’yttersta, längst ut liggande’ , ss. fallet är 
bl. a. vid Öste(r)bo i Bärfendals sn, Boh. ( Ytztubudum 1317) och Öster(r)öd i Skreds
viks sn, Boh. (j ytzsta Budi 1388). Om ytterligare en tolkningsmöjlighet se under 
Ö s t e r s l ä t t  s. 52. Gärde bör kanske här översättas med ’inhägnad mark’ .

Prep. är på. Östdjees, tömter. Åborna kallas Östdjcehbg, (best.) pl.
Nr 1 S k a 11 e g å r d e n ^  sk. av ålder.
Nr 2 F r ä 1 s e g å r d e n 1fi fr. Var 1/1 mtl åtm. ännu 1697.
H e m m a n s d e l :
Ö r n e k  u l a n  byßcuka. Kanske ett ökn. av samma slag som *Bamnereren 

’korpboet’ flerstädes i Boh.; namngivningsgrunden dock oklar (jfr Ulvekulan Bd 
111,117). Jfr samma namn under Naturn. s. 128. Måhända ligger ett båtsmansn. 
Örn bakom (känt t. ex. från Kastellgården vid Kungälv).

I  ä. h a n d l i n g a r  u p p t a g n a ,  n u  f ö r s v u n n a  b e b y g g e l s e r :

»Befferby» —  1499 DN 2,739. c/3 E. leden är oklar. Lidén förmodar ss. f. 
led ett mansbin. Bifre (el. kvinnobin. Bifra), till sv. och no. dial, bivra, bevra 
’darra’; jfr Lind Personbin.

Fornered? (by) foipra by, även Fornered tom ter / .  tömtdr-, nu namn på ett 
område på Röra, som intill 1921 var sk.-utjord inom denna by, men då uteslöts 
ur (Jb och) Jr. — Funderöt 1568, Fun(n)derödt 1581 1586 || Funeröd u. å. Bj. nr 18, 
Funneröds backe 1791 Lu. nr 18. oo Det råder ett motsatsförh. mellan det nu 
uppgivna uttalet och alla de ä. skrivningarna (den sakliga identiteten torde ej 
behöva betvivlas). De senare tillåta ej gärna tanken på forn-. Det är frestande 
att däri i stähet se det väl styrkta mansn. (bin.) Fundinn (eg. väl ’hittebarnet’). 
I ett *Fundinsryd (-rud) skulle nog -s- kunna bortfaha, även om sådant är bäst 
styrkt då ett annat s föregår (se Bd III, 153); jfr just ett no. Funningrud, ä. 
Fundings- (NG 2,90). Den sägen som i orten berättas om en hel by som bränts av 
danskarna, och sedan förblev öde, skulle då just ha föranlett uppsnyggningen av 
namnet till ’den forna röjningen och byn’ . Jfr Forntomten, nu åker i Stala sn, 
Orust. (Stammen forn- har i boh. alltid -o- framför vokal.)

*FundinrÖd?, s e F o r n e r ö d .

Grimsrud RöSö. — j Grims rudi 1388 RB 326 | Grimsröt 1568, Grems- 
rödt 1586 || Grimseröd 1791 Lu. nr 18 (utmark till Röra och Sö.). o ’  Mansn. Grim 
(fvnord. Grimr) och rud ’röjning’ .

*Grindarakrar. — j Grinder akrom 1388 RB 326. o’  Det kan ej säkert av
göras om f. leden är grind- ’sand, grus’ (jfr Bd 111,192, 228) el. det vanliga grind, f .



30

Mellanstavelsen -er-, försvagning av -ar-, behöver ej vara gen.-änd., utan torde 
kunna vara den vanliga utvidgningen i ssgsfog; denna synes vara styrkt redan från 
slutet av 1300-t. i namnet LackarebäcJc (Bd III,72)1).

*Gunn(h)ildobol. — j Gunildo bole 1388 RB 326. F. leden är kvinnon. 
Gunnhilda (se Lind Dopn.) — svagt böjd sidoform till Gunnhild(r) — , varav senare 
dels Gunnilla (med knappast folklig betoning av andra stavelsen), dels Gunnela 
Gunla, Ganla o. d. (jfr. Bd 111,122). S. leden är bol. ’bostad’ .

»LifriS Vik». — 1388 RB 326. <̂> F. leden helt oklar. Kanske ingår den 
vattendragsstam Lifr- som omnämnes Rygh No. Elven. 145.

0 Näppel. utgår detta från ett bäckn. *Lackarc(n). Bäekn. på -are(n) synas ej ha så 
hög ålder.



Rödbo socken.
Socknen kallades officiellt Kungälvs socken ända till 1888 (ant. i Jb 1881). Ut

talet är robo, rébo. Någon bebyggelse med namnet Rödbo finns inte. Sockennam
net torde vara en gen. pl. *Rödböa, väl ’Röd-bornas’ (näml. område el. bygd). Därför 
talar, att i Säve sn ss. namn på grannsocknen antecknats namnet Röd(s) socken ré 
(möjl. även Röda rba) sökan. Visserl. finnes icke heller något Röd i Rödbo sn, men 
inte mindre än sex av socknens hmn (byar) ha namn på -röd, vartill komma S k ä g- 
g e r e d  (s. 148) och T u l l a r  e (s. 34). Det rimligaste synes då vara, att före 
de äldsta källornas tid ett enkelt Röd funnits, som sedermera upplösts i själv
ständiga hmn, med särskiljande förleder. Altern. kunde ett av dem vara arvtagare 
till det gamla Röd. Vissa upplysningar om socknen ges i Inledningen.

Invånarna kallas Rödbönder rébénar. Denna bildning torde knappt kunna 
säkert vägleda med avs. på formen av det till grund liggande ON; av intresse är 
dock, att Tengström IN inte har något inkolentn. på -bönder svarande mot namn 
på -bo.

Backer bhkara 114 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719). —  | Backe 1568-1586, 
Baicke(!) 1581, Backa 1659, Bacha 1665, Backer 1680-1881, Jr, Becker(!) 1811, Bäc- 
ker(!), Backen 1825 || Backen GS. eo Ett Backer finns också i Ytterby sn. Där träf
fas formen på -er fr. o. m. 1665, och där även dial.-uttalet bakar. Tengströms för
klaring av formen (IN 195 f.), näml. att den äkta obest. pl. av backe även i s. Boh. 
en gång varit backar, vilket ljudlagsenligt skulle ha försvagats till backer, och att 
det senare baka »kan bero på västg. påverkan», har nu fått bekräftelse, i det att 
ett flertal appellativer, såväl a- som aw-stammar, visat sig ha en pl. på -er, stundom 
vid sidan av (y.) -a, i sydligaste delen av länet.1! Med avs. på uttalet med -ara jfr 
Bd 111,96 f.

Prep. är på. Åborna kallas bäkarabg, (best.) pl.
T o r p :
A s p l u n d e n  el. D a m m  k ä r r e n .  — L u n d e n .

Björn i Kungälv (»Björni»), se Natum. s. 139.

1) Det av T. ävenledes anförda hammer, som i hela s. Boh. visar försvagning av sista vok.,, 
är ingen god parallell. På en ren lapsus beror hans tolkning av namnet Kopper kibar från No
rum och Stenkyrka såsom pl. av no. dial. kopp, m. ’topp, spets’ . Detta ord har i boh. långt p , 
ieke 6.



Bolsten bok&tcn, bökstén 1/2 fr. sedan 1673 (Jb 1758), dessförinnan 1/2 kr. 
-— | Boddelstienn 1568, Bodilstheenn 1581, Bodelstenn 1586, Boelsten 1659, Boehl- 
steenn 1665, Bolsteen 1680, Bohlste(e)n 1703-1825 (altern.), Bolsten 1719-1881, Jr. oo 
Ett *Bötulfssten, där f . leden är det under medeltiden vanliga mansn. Botulf, fvnord. 
Bötöljr. Eftersom f. leden innehåller »tjockt» l, kan kvinnon. Bothild icke ifråga- 
komma. På en åker vid gården har legat en stor sten, som sprängdes hort för omkr. 
45 år sedan.

Prep. är i. båk&tens markor. Åborna kallas boHtensbo, (best.) pl.
T o r f  e l l e r  l ä g e n h e t :
G r ö n å s  el. H ä s t  h a g e n .

Brandtängen, se Naturn. s. 139 .

Elleröd celoro 1Ii sk. av ålder. —  | Gellerudt(!) c. 1528 NRJ 4,169, Ellerö 
1568, Ellerödt 1581 1586, Ellerödh 1659-1680, -rööd 1703, -red 1719, Elleröd 1758- 
1881, Jr || Ellerödt 1687 Db bl. 132, Elleröd GS. co F. leden är kanske samma, i 
boh. dock nu okända celle, n. ’alskog’ som ingår i fvgt. Mllcemyr, ¿Ellikcer, da. eile 
(jfr fisl. elri). Jfr P i l e r ö d  nedan. Lidén. S. leden är ryd ’röjning’. Namnet 
borde rättel. skrivas Älleröd.

Prep. är få. Åborna kallas cehros.
T o r f  e l l e r  l ä g e n h e t :
H ä s t h a g e n .

Ellesbo é?by, y. élsbo By. — | Elleffsboell c. 1528 NRJ 4,169, Ellisboe, 
Ellissbo(o) o. d. 1581-1719, Ellitzboe 1581 (altern.), Ellesboe, Ellessboo 1586 1665, 
Elessboo 1659, Elis(s)bo(o) 1680 (altern.) 1758, Ellisboohlgården 1703 (altern.), 
Ellesbo 1811-1881, Jr || Ellsbo GS. F. leden är gen. av mansn. Elef (fvnord. 
Eileifr), el. av det vanligare, från början därmed icke identiska Elif (fvnord. Eilifr).
En alltjämt kvarlevande biform är Elof (Elov). Om växlingen -bol-----bo se under
Grimbo Bd 11,118 och B ä c k e b o l  ovan s. 3. Det nutida ä. uttalet med -by 
stödes ej av gamla skrivningar.

Prep. är få. égby markor.
Nr 1 N o r g å r d e n 1/2 sk. Var 1/i kr. åtm. till 1664 (Jb 1680), därefter 1/i 

fr. åtm. till 1680, 1/2 mtl fr. o. m. 1692 (Jb 1703) och ånyo kr. 1703-1798, då det 
blev sk. (Jb 1811). Skrives Nord- Jr.

Nr 2 S ö r g å r d e n 1/i sk. av ålder.
T o r f  o c h  l ä g e n h e t e r  o. cl.:
B a c k e n .  — D a l e n . - —- K n a l l e l y c k o r n a  knåhUkora el. K n a l l e n  

knålon; förr till Maggeröd. Eftersom det terrängbetecknande knall(e) är sällsynt 
i dessa trakter, har man kanske snarare att tänka på knalle ’västgöte’ . — S t en- 
v i  11 a n. Villan, som är rätt gammal, är uppförd av gult tegel.
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Grim ås grimas 1/1 fr. Har alltid varit 1/1, först kr. intill 1666 (Jb 1680), 
därefter sk. intill 1673 (Jb 1758), då det blev fr. — ? af Grimarsrudi 1354 DN 2,266 
(avskr. från 1495), ?Grimarsrud, Öfregrimarsrud 1485 DN 14,126 | Grindaas 1568, 
-aais(!) 1581, Grim Aas 1586, Grimåås 1659,-åhs 1665 1680, Grimås 1703-1881, Jr || 
Grimåås 1608 Äganderättsh. Gbgs o. Bohusl. nr 2. e/o Identiteten mellan de i de 
båda äldsta källorna avsedda orterna, antagen av Jobnsen Eiendomsforh. 66, kan 
väl inte anses fullt säker (Lind Dopn. 357 säger att namnet »nu tycks vara för
svunnet»). Om man får bygga på den, torde förh:t mellan namnformerna kunna 
uppfattas så: Grimarsrudh, vars f. led är mansn. Grimar, under medeltiden känt 
t. ex. från Jörlanda på 1300-t. (RB 530), har blivit Grim{m)ase, vilket, fattat som 
(en dativ av?) ett namn på -äs, y. -ås, först i skrift framkallade en nom. el. ack. Grim- 
(m)a(a)s, Grimås-, och denna form trängde sedan igenom även i uttalet. Mindre 
sannolikt är kanske, om nu originalet 1354 haft form med -rs-, att Grimas är ur
sprungligt, och att vid dess sida funnits ett Grimäs-rudh ss. namn på »röjningen», 
resp. sedan på gården, men att detta ombytts och »uppsnyggats» till Grimar s- 
rudh. I så fall bör Grimås här få samma tydning som Grimås Bd 11,85 (jfr 
även 111,282). (Namnet Grimsholm, utanför i älven, torde här ej kunna skänka 
någon ledning.)

Prep. är på el. i. Åborna kallas grimasbo, (best.) pl.

»G ustavs» el. Lillängen, se Naturn. s. 141.

GÖddered jbclara 1/1 sk. Var 1/2 sk. till 1685 (Jb 1719). -— j Gautselfuaru- 
dhum a Hiisingh 1388 RB 329 (säkerl. denna ort) | Giederödt 1581 1586, Giöderödh 
1659-1680, Giöddered, -rö(ö)d 1719-1758, Jöddered 1758 (altern.), Gödderöd 1811, 
Göddered 1825 1881, Jr || 1591 Giöedderödt Aktst. t. de no. staend. hist. 53, Gödde- 
röd GS. ’Röjningen (el. röjningarna) vid Gautelfr (Göta älv)’ .

Prep. är i. Åborna kallas 'jedarabå, (best.) pl.
H e m m a n s d e l a r :
B a r  k h å l a n  bårkhéka; namnet nu nästan ur bruk. Förr var där gott om 

ekar, vilkas bark vid avverkningen tillvaratogs och såldes till garvare. S. leden 
syftar på att stället ligger lågt i förh. till de övriga gårdarna i byn. (Något appell. 
barkhåla tycks inte finnas; jfr däremot barkgrop SAOB.) — R a l l e k e b a c k e n  
rålekabåkan (åbon kallades rålekan); namnet ur bruk. Andra stav:s e behöver nog ej 
tyda på att ek ingår i namnet. Detta kan möjl. innehålla en försvagning av -lycke-; 
jfr »Nejlikorna» Bd II, 77, uttalat nédikara (vars i kan vara likvärdigt med e i 
förevar, namn). Namnets första del kunde då innehålla det ralla ’slutta starkt’ som 
omnämnes Bd 1,252 n. 2 (ordet kan i dessa trakter också betyda ’åka kälke’). 
Alltså *Rall-lycke-backen. — R ä n n e s t y c k e t  rcenastékat. Stycke ’åkerstycke’ . 
F. leden kan åsyfta den lilla bäcken (bäckfåran) invid; ränna tycks näml. ej behöva 
betyda ’konstgjord »ränna»’ (jfr under Ränneliden Bd 11,160).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
D a m m k ä r r; möjl. =  D. under Backa s. 31. — G r i n d e n .

3
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Hakered hagan 1/2 sk. Var 1/2 kr. till 1722 (Jb 1758). — aff Hakarudi 1354 
DN 2,266 (avskr. från 1495), Hakerud 1485 DN 14,126 | Hagerödt 1568, Hag(g)e- 
rödt 1586, Hagerödh 1659 1665, -rod 1680, -rööd 1703 1758, Hagered 1719-1881, 
Jr [| Hageröd GS. oo F. leden är gammal gen. på -a av mansn. Hake (Lind Dopn. 
447). S. leden är ryd ’röjning’ .

Prep. är i. Åborna kallas hqganbq, (best.) pl.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
D a m m k ä r r s g r i n d .  •— * G y t t l a r e l y c k o r n a  jytlaUkara. F. leden 

säkerl. en avslipad form av boh. gyttlare ('¡bilan, b— Solberga) ’person som van
drar omkring och löder småsaker’ . — S å g e b a c k e n .

H a lle r Ö d  halan x/2 sk. och en »kvarnström». Hmnt var kr. till 1797 (Jb 
1811), strömmen har alltid varit kr. — | Hallerödt 1581 1586, Hallerödh, -rööd 1659- 
1703, -red 1719 1825, Halleröd 1758-1881, Jr, Hallered 1881 (altern.) || Hallered 
GS. e-oF. leden sannol. gen. (på -a) av mansn. Halle (Lind Dopn.). I andra hand 
bör man dock även tänka på hall ’häll’ . S. leden är rud (Bd 111,40), resp. ryd, 
’röjning’.

Prep. är i (upp i). Åborna kallas ha hr dbg, (best.) pl.

HÖg hour, även kallat Tullare Hög tikl_an håg (ungt uttal) 1/1 sk. Var kr. till 
1722 (Jb 1758). -— | Hoog c. 1528 NRJ 4,169, Höig 1581, Höeigh 1586, Höög(h)
o. d. 1659-1758, Hög 1811-1881, Jr || Högsgaard 1597 JN 513. eo Tullare Hög är 
tydl. en benämning som givits i motsats till Grimås’ Hög, se under H ö g a .  San
nolikast är att det är fråga om västsv. tullare ’tullnär’ (Liden). H. var ofta den 
gård man först kom till vid färd från N över älven (jfr JN 513), och åbon har kun
nat ha att skaffa med tullen fastän där icke var någon riksgräns. Om traktens 
tullstugor se Almquist Gbgs hist. 1,497.

Prep. är i. Åborna kallas hotos.
H e m m a n s d e l :
»L ö d d e n (s)» Uchn(s). ON:t är kanske ett Lotten, av lott ’jordlott’ , men i 

så fall är uttalet ej äkta; lott heter i genuint mål lud (lad), y. 1st. Formen på -s är 
gen. av det till ON:t bildade inkolentnamnet.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
* V ä r m s l e k ä r r e n  vceplapcera. *Värmsel vcé^l ’källa som ej fryser’ .

Höga, i orten kallat Högen håwan el., nu åtm. vanligare, Grimas’ Hög 
grimas Mg (ungt uttal) x/2 sk. Var äldst kr., så sk. (åtm. 1680), så ånyo kr., slutl. 
efter 1796 sk. Jb 1703 har ant:n: »Warit Donerat fordom». — | Hööga 1659, Höga 
1665-1881, Jr, Högha 1680, Högia 1719, Hööja 1758. co Böjningsform av subst. 
hög. Formen på -a kan vara antingen best.el.obest.pl. För benämningen Grimås' 
Hög jfr under H ö g  ovan.

L ä g e n h e t :
H å l a n .



»In g em or i Kungälv», se Naturn. under J ä n s e r å s  s. 113.

Jänserås’ äng, se Naturn. under J ä n s e r å s  s. 113.

Kockhed kdkhe, koklie 1/2 sk. Var kr. till 1696 (Jb 1758). —  | Kockhie 1568, 
Kockhee 1586 1703, -heedh 1659, Kochheedh 1665, Kåckhe 1719, Kåckhed 1758- 
1825, Kockhed 1881, Jr. || Kåcke 1673 S 73 fol 6. oo Namn på Kock- äro rätt van
liga både i Sv. och No. Åtm. i v. Sv. kunna flera av dem innehålla kock ’tupp’, liksom 
det likbetydande hane träffas i ON; men med vilken innebörd är ovisst (jfr SOÄ 
VII. 1,100). S. leden är hed. Samma namn finns i Torps sn, Orust (Kockhie 1568).

Prep. är i. kdkhe märkdr.

Kyrkängen, se Naturn. s. 138.

Lid h 318 sk. Var förr x/2 mtl och kr. intill 1704 (Jb 1719). — | Lhie 1581, Lhj 
1586, Lijdh 1659-1719, Lijd 1758, Lid 1811-1881, Jr. oo Lid ’backe’ (jfr Bdl,l57).

Prep. är i. Åborna kallas Usbo, (best.) pl.

Lunna liana 1/2 sk. Var i ä. tid kr. — | Lunde 1568-1659, Lundt 1581 
(altern.), Lumde(!) 1665, Lunna 1680-1881, Jr. co Pl., säkerl. best. form, av lund 
el. av den västsv. biformen (se Bd 11,188) lunde.

Prep. är i. Åborna kallas liknas el. lianabå, (best.) pl.; sg. lmna)\.

Maggered mägord 1/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719). — | Ma.ggerö(ö)d, -rödh 
o. d. 1568-1703, Magerödh 1659, -red 1758, Maggered 1719-1881, Jr || Maggeröd GS. 
oo p , leden är sannol. kvinnon. Magga, förkortn. av Margareta. Så tolkas också ett 
Maggarioder (1399 RB 537) av Lind Dopn. 752; jfr emellertid Lindroth i SIOD 1,42.

Prep. är i. Åborna kallas mägordbå. (best.) pl.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
K n a l l e l y c k o r n a ,  se under Ellesbo. — M o s s e n .

Oxhagen, St. och L., störa och lél_a (mera genuint vore störd och léh) äks- 
håimn 1/i sk. och en kr.-äng. Även hmnt var kr. till 1682 (Jb 1758). — | Oxeha
gen 1659-1680, Oxhagen 1703-1881, Jr. oo Oxe uttalas i målet äksd.

Prep. är på. åkshäwdns märkdr. Åborna kallas cikshaw^g, (best.) pl.

PileiÖd plkd s/ 8 sk. Var x/2 mtl till 1685 (Jb 1758) och kr. till 1719 (Jb). 
—  | Pilrödt 1568-1586, Pillerött 1568 (altern.), Pijlerödh o. d. 1659 1703, Pijhlrödh 
1665, Pilrödh 1680, Pijlered o. d. 1719-1758, Pileröd 1811-1881, Jr. oo P. leden är 
trädn. pil. S. leden är ursprungi. ryd, röd ’röjning’ . Uttalet är en sammandrag
ning av *pitord, varom också den akuta accenten i sin mån vittnar.

L ä g e n h e t e r :
S a n d v a d.
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Rönning rbmg By. —  aff Rudninghi 1354 DN 2,266 (avskr. från 1498), i 
Roninghe 1536 Därs. 15,640 | Ronnung, Rnmynngf!) c. 1528 NRJ 4,169 f., Röning(h) 
1568-1758, Rönningh 1586 (altern.), Röningen 1659, Rönninge(nn) 1665, Rönning 
1719-1881, Jr. o» Samma ord som fvnord. rubningr, m., no. dial, rudning, rydning 
’röjning’, flerstädes i Boh. nyttjat som ON.; hit hör t. ex. det genom omtydning 
förvanskade sockennamnet Rönnäng (SIOD 1,97). Om uttalet med 9 är det äkta, 
torde detta visa att grundformen här haft -y- (ev. jämte -u-).

Prep. är i. rbnigs märkdr. Åborna kallas rbmysbo, (best.) pl.
Nr 1 N e d e r g å r d e n 3/4 sk. Var 1/2 mtl till 1692 (Jb 1703).
Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 3 U p p e g å r d e n 3/4 sk. av ålder.
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
K r o k e n .  —  M u l l h o l k e n  mMhékkdn. En fördjupning mellan berg.

RÖSbO råsbo 1/2 sk. av ålder. —  | Rosboell c. 1528 NRJ 4,169, Rösboe 1581, 
Rössbo(e) o. d. 1586-1758, Röessboo 1659, Röössbo 1719, Rösbo 1811-1881, Jr. c/s 
F. leden snarast gen. av mansn. Röd (fsv. Rodh, fvnord. Rauår), cgentl. adj. röd ss. 
binamn. Altern. rös, i så fall sannol. i bet. ’stenig (ut)mark’ (jfr följ.). Om väx
lingen -bol —  -bo se under Grimbo Bd 11,118 och B ä c k e b o l  ovan s. 3.

RÖSet résdt x/4 sk. Var 1/2 kr. till 1704 (Jb 1719). —  | Rössett, Rössenn 1568, 
Rössedt 1586, Röö(e)s(s) 1659-1719, Röss 1758, Rös 1811-1881, Jr || Rös GS. co 
Best., resp. obest. form av rös, här snarast i bet. ’stenig mark’ (Bd 11,160 f.).

Prep. är på. résdts märkdr. Åborna kallas rosabo, (best.) pl.
L ä g e n h e t e r :
K ä l l e b a e k e n .  — S a n d h å l e t  el. S a n d v a d e t  (jfr under Pileröd).

SkarsbO, se Naturn. s. 147.

Skinnarebräcka, se Naturn. s. 122 .

Skinnareviken, se Naturn. s. 7 3 .

Skogen, St, 1I8 kr.; ödeshemman. — Schoffuenn o. d. 1568-1586, Skouffen(n) 
1586 (altern.), Stora Skogen 1825 1881. Nämnes ej i Jb 1659-1825.

Skäggeied, se Naturnamn s. 148.

Solbräcke sbkbrcekd 3/ 8 sk. Var 1/2 mtl till 1685 (Jb 1758) och kr. till 1704 
(Jb 1719). — | i Solbrecke 1581, Solberre(!) 1586, Solbräckan 1659, Sohlbrächiann 
1665, Solbreche 1680, Solbräcka 1719-1881, Jr || Solbräcka GS. m  Den nuv. uttals- 
formen på -e är utvecklad ur -brcecko, oblik kasusform till -brcecka; detsamma gäl
ler alla de boh. Bräcke. Ordet betyder ’täml. brant och framför allt bred sluttning’ .

Prep. är i. sblbrceko märkdr. Åborna kallas sbkbrcekdbo, (best.) pl.

Strandängen (Stråängen), se Naturn. s. 149.
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Vedbacka vebåka 1/16 sk. sedan införandet i jb. På folkmun förr Färjestaden 
fcerpstgn. — | Wedbacka 1758-1881, Jr, -baka 18111| Wedbacken 1705 Db bl. 162. 
c/m Säkerl. ’backen (backarna) där man lägger upp el. lastar ved’ . Jfr t. ex. Labacka 
Bd III,io i.

L ä g e n h e t :
»A m b o n *  ämbon; två stugor, nu borta. Ambonskullar 1802 Krigsark. XV 

D 1. Uttalas nu altern. åmboksla. Är sannol. gen. sg. av ett inkolentn.; och det 
ligger närmast att antaga att det är fråga om en man från Amboryd (officiellt Ry- 
det) helt nära i Nödinge sn strax Ö om Göta älv (Amborydtt 1564 SOÄ 2,54).

Åsen asvn 1/2 sk. Var kr. till 1719 (Jb). —  | Aasenn o. d. 1568-1686, Asenn 
1573, Åssenn 1581, Åhsen 1659, Åsen 1703-1881, Jr.

Prep. är på el. i. åsgns märkdr. Åborna kallas åsgbg, (best.) pl.
L ä g e n h e t  el. dyl.:
B u r e b a c k e n  burgbåksn. Säkerl. stammen bitdh- ’bod’ . Se vidare Bd 

III,9 och cit. st.

Älleröd, s e E l l e r ö d  (uttalsformen).

österhög, i dagligt tal östergården bstgrgmi, 1/2 sk. av ålder. — | Österhö(ö)gh 
1659-1680, Österhög 1665-1881, Jr, öster Hög(h) o. d. 1703-1758 || Österhög GS. e/a 
Namnets skrivning i två ord i vissa jb är trol. uttryck för den sannol. riktiga upp
fattningen, att (det officiella) hmnt är benämnt i motsats till H ö g  ovan. Möjl. 
tyder det folkliga namnet på att hmnt inofficiellt fattats som en del av nyssnämn
da hmn.

Prep. är i (Östergården); bstgrgå^ märkdr. Åborna kallas bstgrga^bo, (best.) pl.
H e m m a n s d e l a r :
H o l m e n ;  vardagl. även S n u s h o l m e n  snus-, »Holmen» är en hög 

mark mellan bäckar. Dunkelt. —  * ö d e g ä r d e t ?  Ingår trol. i »Öjes», då upp
fattat ss. ett koll. inbyggarn. *Ödegärdets. Nu ur bruk.

T o r p  e l l e r  l ä g e n h e t e r :
S t i g  p å  sti på; nu namn på betesmark med skog. Ett imperativiskt namn, 

innebärande en uppmaning till den besökande att stiga på. Kanske först åsyf
tande en krog; jfr under Betala Bd 1,119. •— T i m m e r å s. Namnet vanligt, 
åsyftar iimmerhuggning (el. nedkastning av timmer).

I ä. h a n d l i n g a r  u p p t a g e n ,  nu  f ö r s v u n n e n  b e b y g g e l s e :

Toresrud. — aff Thoresrudi 1354 DN 2,266 (avskr. från 1495), -rud 1485 
Därs. 14,126. I den förra källan nämnes orten mellan Bönered i Säve och Hake- 
red (som möjl. följes av Grimås), i den senare efter Hakered; jfr vidare under 
T o l s e r e d  i Säve sn s. 50. M Personn. Tore (isl. Pörir) och rud ’röjning’ .



Save socken
Då ingen bebyggelse med namnet Säve ss. officiellt namn (jfr under K y r- 

k e b y s. 45) finnes, behandlas sockennamnet här.
Uttal: slcé salen (nu sannol. utdött),/# (ffé) sokdn,f(jd) sevd (shvd) sokn, sevdsökdn.
Skriftformer: Siaffuar sokn 1354 DN 2,266 (givet i Oslo, avskr. från 1495), 

Siofuar kirkia 1388 RB 324, Syofua sokn, Siofua kirkia, firi Siofuar Därs. 325, 528, 
529, Saewa sokn 1413 SD ns 2,594 (västgötskt), Sewiesogen 1499 DN 2,739 (givet 
i Bruberg, Norge) | Soffwe(!) c. 1528 NRJ 4,166, Seffue Sogenn o. d. 1568-1586, 
Sefwe 1659, Säfwe o. d. 1665-1825, Säfve 1811 18811| Seue sogen 1550 DN 15,709, 
Ssefve 1577 No. riks reg. 2,239, 1599 3,567, Sioffue sogn, Sioesogn, Sioe kireke, Soe 
k. 1591-1597 JN 13, 184, 186, 513.

Under medeltiden träffas alltså dels former med Siofv- o. d., dels sådana med 
Säv- o. d. Bådadera representera (se SIOD 1,35 f.) gen. sg. (delvis med bortfallet 
-r) av ordet sjö) och båda kunna följas ända fram till nutiden, där de antecknats 
alternativt även i dial.-uttalet: å ena sidan skö (med den sydboh. övergången sj- 
y sk-, varom SIOD 2,14 f., 44 f .), y. /#  o. d.; å den andra sevd (enl. målets ljudreg
ler av ä. såsvd o. d.). Det ser av fördelningen ut som om den förra formen kan 
företrädesvis representera det no., den senare det sydboh.-sv. uttalet, även om scev- 
i och för sig även är vnord. (Den tidigast anträffade formen, Siaffuar, kunde även
ledes vara no., men tillhör måhända ej orig.) Med det gjorda antagandet kan 
det stämma, att Sävelycke i Jörlanda, Inlands N. hd, nu uttalat scevdlékd, shvlekd 
och skrivet Seue- c. 1528, Sewe- 1544, skrives Siofua(r)-, Sioar 1388, 1399 (RB). — 
Med sjön åsyftas, ss. SIOD 1,35 f. utretts, det vid högvatten (el. stark snösmält
ning) vattendränkta området, med dålig avrinning både åt N1) och S, just invid 
kyrkan, vilket område närmare beskrives av JN 159.* 2)

Askesby äskdsby, -by By. -— Asgoudzbo RB 324 (sen. hand), Asgotzby 1487 
DN 3,701, Asgisby 1499 2,739 [ Askeby(!) c. 1528 NRJ 4,167, Asohisbi, Askiesby 
1568, Askisby 1573, A(a)skisbye 1581, Askes- o. d. 1586 1680, Askeby(e) 1586 (al- 
tern.), 1758 (altern.), Asches(s)byen o. d. 1659 1665, Askesby 1703-1881, Jr || Askums- 
bog(!) 1564 No. riksreg. 1,424, Ascersbye 1623 Äganderättshandl. nr 2, Askis- 1653

x) Även åt N går näml. alltjämt ett sakta rinnande flöde (jfr anf. st.).
2) När det där säges vara »icke andet end som en effie», så bör det sista ordet här icke över

sättas med 'dy1, utan just med ’å som utvidgas till sjö på grund av trögt lopp’ (jfr Torp 91 b).
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Äganderättshandl. nr 1, Askeby 1695 Db bl. 1, Askeby GS. oo F. leden är gen. av 
mansn. fvnord. Asgautr, fsv., fda. Asgot, Asgut, i fsv. även Asgot. Aske- beror på 
felaktig association med trädn. ask.

Prep. är i. åskasby héu> (s. 44).
Nr 1 N o r g å r d e n 1/1 sk. Var 1/1 kr. intill 1722 (Jb 1758). Skrives Nohl- 

gården t. ex. 1703 Jb.
Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 3 Ö s t e r g å r d e n 1/i sk. av ålder.
[Nr 4 en sk.-utjord. Avförd ur Jb ss. obefintlig 1929. Var kr. intill 1710 (Jb 

1719).]
Jfr A s k e s b y  H ö g e n  s. 44.
H e m m a n s d e l a r :
*H a g b e r g e t  håbcerpt, hå-. — H a l v e g å r d e n  häkvd-, håk-. Går

den utgör nu, på 1/ 48 när, 1/2 hinn. Namnet gavs av en föreg. ägare; tidigare hette 
stället Ä n g g å r d e n .  — Ä s p e k u l l e n  cespakshn. Espekullen Jr. Äspe, ’asp- 
dunge’ .

L ä g e n h e t :
• D r å m m e n  drdman; nu officiellt L i n d e s n ä s .  Det förra namnet är 

oklart. Snarast ett mot isl. drumbr, m. ’träkloss’, no. dial. drumb ’kloss, tjockt och 
klumpigt föremål’, sv. dial. drumm ’stor säck (för skrymmande varor)’, svarande ord, 
i vilket fall namnet från början vore ett jämförande namn på den (tidigare kring
flutna) bergudden, nu sammanhängande med Lagmansholmen.

Assmundtorp äsma(n)tårp, åspsn- By. — Af Asnnmda Jiorpe 1388 BB 325, 
j Asmuwda]porpe 324 (senare hand), Aasmundzstorp 1413 SD ns 2,594 | Asmwn(d)- 
torp(p) c. 1528 NBJ 4,167, Asmud- (d osäkert) 1568, Asmundtorp 1581-1881, Am- 
munndthorp(l) 1586, Asmuntorph 1659, Assmuntorp(h) 1665-1758, Asmundstorp 
1811 1825, Assmundtorp Jr || Asmundtorp 1634 Kopb. f. Boh. 642, Asmuns- 1690 
Db bl. 22. oo F. leden är namnet Asmund, se närmare Bd 1,4. Uttalet med -sp- 
(rättare -s8-) bör förklaras ss. beroende på att -rn- altern. blivit tonlöst mellan 
tonlösa ljud: asmnt- har blivit astmt-,

Prep. är i. åspant¿rps mårkar. Åborna kallas åspantmpsbq, (best.) pl.
Nr 1 N e d e r g å r d e n 1!1 fr. av ålder.
Nr 2 U p p e g å r d e n 1/1 fr. av ålder.
H e m m a n s d e l a r :
B ö v e n  njva. Vid ändan av byn, mot Karlshed. Jfr Bd 1,61.

Berg, se K 1 a r e b e r g.

BjÖrred b]6ra x/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1758). Gården har nu uppgått i 
Klareberg och har ingen åbyggnad. —  | Biörött, -rödt 1568-1586, Borödt(!) 1586 
(altern.), Biörödh 1659 1680, Biöre(e)d 1703 1719, Biörred 1758, Björed 1811-1881. 
oo F. leden är namnet Björn\ se närmare Bd 1,47.
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B runstorp brunst»/, -str, brunstyr1), y. brunstérp By. —  aff Brumsstorpe 
1354 DN 2,266 (avskr. från 1495), Brwnstorp 1485 14,126 | Bustorpp(!) c. 1528 
NRJ 4,167, Brinstorp (läsningen ej fullt säker) 1568, Brunstorp 1573-1881, Jr, Brunns- 
1586 || Brunnstorp 1623 Äganderättshandl., Bruns- 1723 Db bl. 68. oo Namnet 
torde böra återföras till ett *Brudhmanstorp. Ett personn. (bin.) fsv. *BruJ>maJ>er 
återfinnes på åtskilliga håll, ehuru det hittills blivit misskänt. Det föreligger till en 
början säkerl. i fisl. ))Brummad(u)r d (2-3 olika bärare), gen. Brummanz- (urspårat el. 
felskrivet, resp. felläst, även Brunmann), av Lind Dopn. med Suppl. behandlat 
som ett Brunmann. Namnet ingår säkerl. i följ. sv. ON: det försvunna Bruns- 
hester i Älvsborgs län (Brumantz- 1560, Brumans- 1561, Brumanna- 1573), av SOÄ 
10,165 tolkat på helt otillfredsställande sätt; Brummesmålen, Adelövs sn, Smål. 
(Brum(me)s- 1631), för vilket Ödeen Stud. i Smål. beb.-hist. 34 f. altern. överväger 
denna tydning; Brumanstorp, Hjärtums sn, Boh. (brumans-, Bruman- 1659), av 
Tengström IN 92 tytt annorlunda. Namnet är det fsv. (bl. a. vgt.) bruj>maj>er ’brud
sven’ (Söderwall), nysv. brudman (SAOB), fornisl. brudmadr. Två fakta tyda på 
att detta namn ingår i det här förevarande namnet: skrivningen Brumss- 1354 (där 
det oväntat tidiga bortfallet av mellanstav:n i avskr:n beror antingen på att orig:t 
använt förkortningstecken, el. på felläsning), samt det närbelägna Brum(m)arebacken, 
som säkert har med Brupmajier att skaffa (se nedan under Torp). De båda namnen 
belysa varandra. [Tillägg: Om ett Brunshester se redan Lidén NoB 1916, s. 87.]

Prep. är i. brunstg§jiié,s. Åborna kallas brnnstyrbö, (best.) pl.
Nr 1 N o r g å r d e n B/8 sk. Var helt mtl till 1700 (Jb 1758) oeh kastellegods 

till 1704 (Jb 1719).
Nr 2 U p p e g å r d e n 1/1 sk. Var äldst kastellegods, därefter kr. (åtm. 1719), 

slutl. sk. (åtm. fr. o. m. 1758). Donerades under enskild besittningsrätt 1672 (Jb 
1758). Var en kort tid vid 1600-talets slut intill år 1700 2/ x (Jb 1758).

Nr 3 V ä s t e r g å r d e n 5/s sk. Se f . övr. nr 1.
H e m m a n s d e l a r :
N ä s e t  nåst2); två hmnsdelar. Näset bildas gm Kvillens utflöde i Nordre älv.
T o r p  (nu öde):
B r u m m a r e b a c k e n  brumanbäkgn. Brumarebacken 1845Holmberg13,466 

(»strid mellan två brudskaror»), 1859 GLex 1,350. Den av Holmberg återgivna, 
låt vara stereotypa traditionen torde i förening med innebörden i bynamnet ovan, 
ge anvisning på härledningen: även här torde bruj>maj>er ’brudsven’ på något sätt 
ingå. Men det är svårt att ange det närmare förh:t till bynamnet. Namnet på 
»backen» kan möjl. ha bildats redan vid en tid då åbon på gården hette Briifimafier, 
och -are- skulle då kunna innehålla detta (vid stammen fastvuxna) -r-. Rimligare är 
dock att -are- är den vanliga utvidgningen i ssgsfog. Den nämnda traditionen torde 
först sekundärt ha lokaliserats hit.

J) Om svagtonsutvecklingen -torp y -tgr se Bd 1,110.
z) Åtm. i en del av socknen: i né,st> till åtskillnad från den närbelägna gården: p& n&st 

(s. 48).
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Bär by bårby, bår- By. — Bserbe 1388 RB 325, Bierby tingh 1497 DN 2,730 
| Berby c. 1528N R J4,167, Bierbyeo.d. 1581-1665, Berg-1586, Bärby 1659-1881, Jr 
|| Berbiu 1608 Äganderättshandl. nr 2, Bärby 1694 Db bl. 25. e/a F. leden är berg, 
fsv. bcergh, bicergh. Försvagningen av -by till -be så tidigt som 1388 är överraskande.

Prep. är i (men på då nr 1 åsyftas), bårby markor. Åborna kallas bårbybo, 
(best.) pl.

Nr 1 N e d e r g å r d e n 1/ 1 kr. av ålder. Häradshövdingeboställe, som vanl. 
kallas H e r r g å r d e n .

Nr 2 Ö v e r g å r d e n  1/1 sk. Var kr. till 1669, då det donerades under sk. 
på innehavarens livstid (Jb 1680), därefter åter kr. 1722 (Jb 1758).

T o r  f  o c h  l ä g e n h e t e r  (alla nu borta):
G r i n d e n .  Landsvägs grinden nu för länge sedan borttagen. Kallades även 

H å l e t  hfit, hst (prep. i) på grund av sitt läge i en sumphåla. -— V a s e n vqson 
(prep. vid Vq). Vase ’utlagd risknippa’ .1) — V r å n  vråa (prep. i). I en »vrå» 
mellan Björlandavägen och gränsen mot Öxnäs.

BÖnered bsnoro (u—>0), bsn(d)oro* 2), béndro, bånoro (ev. 0—>w) 1/1 sk. av ålder. 
— aff Binadarudi 1354 DN 2,266 (avskr. från 1495), I Bseina riodre 1399 RB 325, 
af Beinade riodre Därs. (senare hand), af Bynnia riodre Därs. 324 (senare hand) | 
Ponnerud(!) c. 1528 NRJ 4,169, Bönnrö(d)t 1568 1586, Bönne- 1581 (altern.) 1758, 
Böneröd(h) 1659-1703, Bön- 1680, Bönered 1719-1881, Jr || Bönrödt 1608 Ägande
rättshandl. nr 2. <*> F. leden är oklar, men är kanske gen. på -a av en mot fsv. 
Bcende (Lundgren-Brate 41) svarande kortform *Benedi till mansn. Benedikt. Skriv
ningen Bcein- (i RB) beror kanske då på association hos den norske skrivaren med 
mansn. Beini, el. med de vanliga skrivningarna med -ef- av den y. formen Be{i)nkt. 
Biformen Beni, ävenledes av Benedikt, träffas av samma anledning skriven Beini. 
Labialiseringen av e (el. i) beror på inverkan av B-. Lidén påpekar, att det kan 
vara fråga om ett ökn. på -aår el. -uår, gen. -aåar. S. leden är rjöår, ryd ’röjning’ .

Prep. är i. bånoro markor. Åborna kallas bånorobo, y. -boa, (best.) pl.
H e m m a n s d e l :
Ä n g e n .
T or  p (nu öde) o c h  a v s ö n d r i n g :
D u v e k ä r r .  Jr. — R e m m e t o r p e t  rémotsrpot (el. R e m m e n s  rémons). 

En båtsman Rem bodde där.

Djupedal lybodqk, y. jijpo- By. —  | Dibedall, Diffue- 1568, Dybedall 1573, 
-dahl 1659, Diub(b)e- 1581, Dybbe- 1586, Diupedahl o. d. 1659 (altern.)-l825, Dju
pedal 1881, Jr || Dybedall 1597 JN 513. co Om bet:n av djup i fråga om en dal jfr 
Bd I-III (Reg.).

På samma sätt synas nu liknande namn i Bd I-III böra förstås; det efter Kalén upp
givna vase ’ställe varöver en vätska rinner fram’ torde näml. icke kunna anses tillräckligt styrkt 
(Elov Andersson).

2) Formen med d åsyftar säkerl. ett béndro.
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Prep. är i. 'jybddas, mårkdr. Åborna kallas jpbddas.bg, (best.) pl.
Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  mceld- 1/2 sk. av ålder.
Nr 2 N o r g å r d e n J/2 sk. av ålder.
Nr 3 S ö r g å r d e n 1/2 sk. Var kastellegods åtm. till 1703, därefter kr. åtm. 

1719-1796, då det blev sk. (Jb 1811).
H e m m a n s d e l a r :
K o l s l ä t t  ks&kcet. Jorden säges vara svart »ss. av brand». /foZbränning 

torde inte ha förekommit där. — S a n d e n  (prep. på).

Espet, se Ä s p e t.

Fjället fl<zlt 1/ 4 sk. Var kr. intill 1704 (Jb 1719). — [ Fället(!) 1659, Fiälletn(!) 
1665, Fiellet 1680, Fiället 1703-1758, Fjellet 1811-1881, Fjället Jr. co Bd,1,157. 
Gården ligger vid ett stort kalt bergkomplex (ett fjäll), som nu efter gården kallas 
Fjällsberget.

Prep. är i el. på. Åbon kallas fjaslbon.

Gerrebacka lénbåka 1/i sk. Var kr. intill 1799 (Jb 1811). — j Gserin bakka 
(bakka senare tillskrivet) 1388 BB 325 | Giereback 1568, Gierrebaick(l) 1581, -backe 
1586, Giärrebacke 1659, G(i)erebacka o. d. 1665-1719, Gierre-1758, Gerrebacka 1811- 
1881, Jr. eo Dunkelt. Om f . leden från början innehållit lång stamvokal, utgör dial.- 
uttalet intet hinder för att denna varit ce, eftersom ce i denna trakt övergår till e.

G ubbeied  gåbdrd 1j2 sk. av ålder; nära Kärra. -— | Giöröt(!) 1568, Giöberödt 
1581, Giebberödt, Giberöd 1586, Guberödh 1659, Gubberödh o. d. 1665-1758, Gub- 
bered 1811-1881, Jr. w O m  den nuv. skriftformen och dial.-uttalet skola ha vitsord, 
är f. leden antingen appellativet gubbe, el. Gubbe ss. kortform av något namn på 
Gudh-b-, t. ex. Gudhbiorn, Gudhbrand el. dyl. (jfr Lundgren-Brate); just av det 
senare finns Gubbi ss. kortform på nutidens Island (Blöndal Ordbog). De ä. for
merna hänvisa dock snarast på kort -b-, som i så fall uppkommit av ä. -p-. Man 
kan då tänka på göpa ’lodjur’ (jfr särsk. skrivningen av 1581 samt G ö p å s ne
dan), vare sig ss. appell, el. ss. personbin.; detta ord har i Boh. i stor utsträckning 
bevarat »hårt» g- — i senare tid dock ej på Hisingen — ; och eftersom ett sådant 
i denna ställning förekommer blott i helt få ord, kunde ett *g0bd-, y. ev. *gobd-, 
lätt folketymologiskt omtydas. —  S. leden är ryd ’röjning’ .

Gullö mor as, se Naturn. s. 128.

Gunnesby g unsby, gnys- By. •— Gunnaldzby, Gunnarsby 1354 DN 2,266, 268 
(avskr. från 1495), j Gunnse bole 1399 RB 325, Guimobo c. 1400 s. 324, Gunneby 
1485 DN 14,126, 1498 s. 153 | Gunnesby, Gwnnes-, Gronnis-(!) c. 1528 NRJ 4,168, 
Gun(t)sby, Gunthissbi 1568, Gundisbye 1568 (altern.)-1586, Gunthby 1573, Gunnes-
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by 1659-1881, Jr, Gunnersbyen 1659 (altern.), Gunncrs,sby 1680 (altern.), Gunne-1703 
{altern.) || Gunnesby 1694 Db bl. 1. oo De äldsta formerna och dial.-uttalet peka 
samstämmigt på en förled med -s; formerna utan -s måste vara felaktiga. F. leden 
är Gun(n)vald (jfr Lind Dopn.) el. Gunnar, det förra ingår i det närbelägna Gun- 
nilse (SOÄ 13,7). By betyder väl här ’gård’ ; jfr s. 23.

Prep. är i. gilnstiy markor. Åborna kallas gunsbybå, (best.) pl.
Nr 1 B e r g e g å r d e n 3/ 4 sk. Var kr. till 1719 och helt mtl åtm. till 1703.
Nr 2 K a l s b o g å r d e n  kålsbo- 3/i sk. Se i övr. under nr 1. Kassegården 

1703, Kållssbo- 1719, Kalssbo- 1758, Kalsbo- 1811-1881, Jr. F. leden är möjl. ur- 
sprungl. sv. dial. (Vgtl.) karse (även gasse) ’gårdfarihandlare’ (Rz 312), senare utbytt 
mot Kalsbo- på grund av sammanblandning med Kalsbogården i Säve sn (s. 50). 
Elov Andersson.

Nr 3 K a s t e l l e g å r d e n  Icäpjp- 3/ 4 sk. Var kastellegods till 1719 och helt 
mtl åtm. till 1703.

Nr 4 K ä 11 a r e g å r d e n 3/ 4 sk. Se i övr. under nr 1. Ovisst om f . leden är 
källare el. källa (med -are- i ssgsfogen).

Nr 5 M e l l a n g ä r d e n  mceh- s/i sk. Åborna kallas mcclpgåp. Se i övr. 
under nr 1.

Nr 6 M u l e r e g å r d e n  muh-, muiks- 3/4 sk. Se i övr. under nr 1. Någon 
person från Mulered inom socknen har väl innehaft gården.

Nr 7 S ö r g å r d e n 3/ 4 sk. Se i övr. under nr 1.
Nr 8 T o l s e g å r d e n  ftya- s/ 4 sk. Tohlsegården 1703, Tol{l)sse- 1719 1758, 

Tolse- 1811-1881, Jr. F. leden är väl gen. av mansn. Tolf (sammandragning av 
Torolf, fvnord. Pöroljr), vars /  bortfallit mellan l och s.

Nr 9 V ä s t e r g å r d e n 3/4 sk. Se i övr. under nr 1.
H e m m a n s d e l a r :
L i v a s g å r d e n  livas-. Efter en änka, Liva, som ägt gården. — R ä v e -  

k u l l e n  revdksl, mindre äkta rcem-. Åbons ökn. är Bäven rcévon. Vid en liten 
bergkulle. Enl. en (föga känd) tradition skall en skadskjuten räv ha hittats död på 
kullen. — Ä r t  h ö g e n  celhéwon. Trol. ha ställningar för torkning av ärter stått 
på kullen; jfr Ärtekullen Bd 111,224.

GÖpåS Plhäs, y. ]0p- 1/1 sk. av ålder. —  Giubås, Gibaass 1540 DN 13,746 f. | 
Gobboes(!) c. 1528 NRJ 4,169, Gibaas, Gibbaais o. d. 1568-1586, Giöb Aas o. d. 
1586 (altern.) 1659, Giöpåhs o. d. 1659 (altern.)-1825, Göpås 1811 1881, Jr ]| Giöpås 
1637 Ml. oo F. leden är säkerl. västsv. göpa ’lodjur’ . Gården ligger vid en hög och 
brant ås. Ett Göpåsen finns också i Vgtl. (SOÄ 10,10).

Högen héwon By. — Se nedan under nr 1 och 2. oo Då »byn» består av två 
från början egentl. helt skilda hmn, som blott kameralt förenats, har vartdera sitt 
namn efter var sin (naturliga) hög (höjd).

Prep. är på. héwons markor (styrkt för nr 1).
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Nr 1 H ö g e n el. A s k e s b y H ö g (e n) äskastiy héw 1/1 sk. av ålder. Höf- 
fuen 1568, Högen 1568 (altern.)-1881 (jämte Askesbyhögen), Jr, Hö(e)igh 1581 1586 
|| Hougen 1597 JN 515.

. Nr 2 H ö g e n el. S ö r s 1 ä 11 s h ö g (e n) 1/2 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758). 
af Haugi vider Sudrslset 1388 RB 325 | Höffuenn 1568, Höienn 1581, Höeiggenn 1586, 
Hoyen 1659, Högen 1680-1881 (jämte Sörslättshög), Jr.

Hökälla h()pcela 1/1 fr. av ålder. — af Hauga kiaeldu 1388 RB 324, 325 | 
Hokelde c. 1528 NRJ 4,169, Höchell 1568, -kiell 1581, -kill 1586, Hö(ö)kiälle o. d. 
1659 1680, -kille 1665, Hö(ö)kiälla 1703-1758, Hökälla 1811-1881, Jr || Hi0ffkieldt(!) 
1599 No. riksreg. 3,567, Hökiälla 1687 Db bl. 133. oo F. leden är gen. pl. av hög, 
m., fvnord. haugr. Alltså ’källan vid högarna’ . Det är säkert fråga om naturliga 
högar. Källan torde vara densamma som nu kallas Ålehöljens källa (jfr s. 138).

Ingebäck égdb&k, ?ga-, igd- 1/1 sk. av ålder. — af Jngobsek RB 324 (sen. hand) 
| Jngebeck c. 1528 NRJ 4,168, Ingebech 1568, Enng(g)ebeck 1581, Engi- 1581 
(altern.), Ingebäck 1659-1881, Jr. <̂> Namnet åsyftar tydl. tidigast den nu rätt obe - 
tydliga bäck som rinner ned till älven ett stycke N om de äldsta gårdstomterna. 
Åsen N och NV om bäcken heter Ingås. Samma namnpar, Ingebäck — Ingås, 
träffas egendomligt nog strax i S i Backa sn (s. 112); också där rinner bäcken 
ned till älven. Ett sammanhang mellan namnparets båda representanter bör då 
säkerl. antagas, så mycket mer som Ingebäck och Ingås äro annorstädes knappt 
anträffade namn. P. leden är emellertid ganska dunkel. Till de namn på Ing- o. 
d. som, utan säker tydning, berörts Bd 1,215, 338, må läggas de vattendragsstam- 
mar Ing(r)-, Ign- som nämnas av Rygh No. Elven. 116, 118, men som likaledes 
äro otolkade. Den äldsta formen ovan tycks ju tyda på ett bäckn. *Inga, men 
mellanvok. -o- behöver i RB inte vara ursprunglig, utan kan nog vara ett ä. -a- (el. 
ett »uppsnyggat» -e-). Alltfort är det därför något osäkert om bäckrnt el. åsnam - 
net är det primära i namnparen. I sht i senare fallet kunde man nog tänka påper- 
sonn. Inge (el. Inga).

Prep. är i. inbaks märkdr. Åborna kallas bpbaksbå, (best.) pl.

Kalshed M&d, kap, kap  By. —  j Kalfs haeidi 1388 RB 325 | Koldthedt(!) 
c. 1528 NRJ 4,167, Kals(s)hee o. d. 1568-1665, Kalffshee 1581 1586 (altern.), -heed(h) 
1659 (altern.) 1680, Kallssheed o. d. 1680 (altern.), -he(e) o. d. 1703 1719, Kals(s)hed 
1758-1825 (altern.), Kahlshed 1825 (altern.) 1881, Kalshed Jr || Kalshee(d) 1597 JN 
514, Kalsher (flera ggr) 1651 No. rigsreg. 10,325. Karlshed GS, SvO. c/s P. leden är 
kanske gen. av det fsv. mansn. Kal/, fvnord. Kalfr, el. av det väl därmed egentl. 
identiska bin. Kalf ’kalv’ (Lind Bin. 184, Hellquist i Xen. Liden. 97). Möjligt vore 
dock också att djurnamnet ingår direkt. S. leden är hed, fvnord. heidr. Det synes 
ej omöjligt att formen på -her just är en rest av den gamla nom.-formen på -r.

N r l B e r g e g å r d e n  J/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719).
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Nr 2 M e 11 a n g å r d e n 3/ 8 sk. Var x/2 mtl till 1685 och kr. till 1722 (Jb 
1758).

Nr 3 N o r g å r d e n 3/ 8 sk. Var 1/2 mtl till 1685 (Jb 1758) och fr. till 1668 
(Jb 1680), därefter kr. till 1722 (Jb 1758).

Nr 4 S k a 11 e g å r d e n 3/ 4 sk. av ålder.
Nr 5 S ö r g å r d e n 1/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719).
Nr 6 en sk.-utjord. Var kr. till 1722 (Jb 1758). Lydde åtm. 1825 (Jb) under 

nr 1.
H em  m an  s d e l :
Ä n g a r n a .

K lareberg  klarabcér), klard- 1/1 sk. Var kr. trol. åtm. till 1719. Kallades 
blott Berg till 1756 (Jb 1758). — Bergh 1485 DN 14,126 | Berrig(h) c. 1528 NRJ
4,168-1586, Berg o. d. 1573-1758, Bärgh 1659 1665, Clarse Berg 1756 (se ovan),
Klareberg 1811-1881, Jr, Cläre-1825. oo Namnet givet efter fru Clara Lagerström, f. 
Olbers (1713-1778), maka till Magnus Lagerström (Bd 11,122, 111,81), som ägde 
hmnt.

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
R o s e n d a l .  Rosendahl 1825 Jb. —  T o r p ä n g e n  isrpcega-, förr även 

Ä n g e n .

Kvillehed kwéle, kwéh, även kalle, kwih, kvéh, kvéh By. — | Qwillehed c. 1528 
NRJ 4,166, Quillehie, Quilthie(!) 1568, Quilldehee 1581, Quillehee 1586-1825, 
Qwillhe(e) 1703 (altern.) 1719 (altern.), Qvillehed 1811 1881, Kvillehed Jr. oo Byn 
ligger vid utloppet av den s. k. Vasekvillen (s. 76) i Nordre älv. S. leden är hed.

Prep. är i. kvéh mårkdr. Åborna kallas kvéhba, (best.) pl.
Nr 1 B e r g e g å r d e n x/2 sk. av ålder.
Nr 2 K r o n o g å r d e n  7/g sk. Var helt mtl till 1685 (Jb 1758), och kr. till 

1704 (Jb 1719).
Nr 3 S k a t t e g å r d e n  1/1 sk. av ålder.

Kyrkeby ferkdby, forkd-, även -byn By. — Kirkcby 1485 DN 14,125 | Kircke- 
c. 1528 NRJ 4,168, Kierckeby(e) 1568 1581, Kerckebye(n) 1586, Kyrckebyen 1659, 
Kyrchebye 1665, Kyrckeby 1680-1825, Kyrkeby 1811 1881, Jr || Kirckeby 1594 
JN 171. oo Ännu kallas kyrkbyn någon gång Sä ve (jfr s. 39).

Nr 1 B e r g e g å r d e n  1/1 sk. Var kastellegods åtm. till 1703, därefter kr. 
till 1722 (Jb 1758).

Nr 2 B j ö r s e g å r d e n  bfepd- 1/1 sk. Var kastellegods till 1710 (Jb 1719). 
Skrives Börsegården 1703 1719, sedan Björse- o. d.; f. leden är väl därför från början 
gen. Byrghis, till Byrghir (nsv. Börje), en vanlig biform till Birghir (nsv. Birger, en 
ur fsv. upptagen namnform). Av Byrghis- har blivit Börs-, och sedan med uttals- 
lättande inskott före kons. Börse-. Därefter ha namn på Björn- attraherat.
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Nr 3 Gu l l r  i n g e g å r d e n  gulriga- 1/1 sk., förändringar ss. nr 2. Om de 
mestadels rätt oklara namnen på Gullring- se Bd 1,325, Indrebo No. innsjon. 1,83, 
Sahlgren i NoB 1935, s. 60.

Nr 4 N o r g å r d e n  1/1 sk., förändringar ss. nr 1.
H e m m a n s d e l a r :
A u g u s t e s g å r d e n  ågustas--, nu blott åker. — F j ä l l e t .  — H e d e n .  

— K u l l e n .  — T å n  (Bd 111,245).
T o r p :
S k a r p e l a n d  skärpalån-, nu namn på sandåkrar. Skarp ’torr, mager, 

ofruktbar’ .

Kyrkoängen se Naturn. s. 138.

Käringetorp pceng{a)tsrp, y. ferena- (upptecknat redan på 1880-t.) 1/ 2 fr. 
av ålder. — | Kiarlingtorp 1568, Kierling- 1573-1586, Kiäring- 1659, Kiäringe- 1665 
1719, Kierringe- o. d. 1680 1703, Kierrnge- 1758, Kärringetorp 1825 1881, Jr. co F. 
leden är fsv. gen. sg. på -a(r) av kcerling, nsv. Tcäring. Tydl. upptogs (el. beboddes 
tidigt) gården (torpet) av en ensam gammal kvinna.

Kärra $éra, y. fc'era (upptecknat redan på 1880-t.) By. — j Kiserrum 1388 
RB 325, j Kerrom, j stora Kioerrom 1399 Därs. | Kerre c. 1528 NRJ 4,168, Kiar(r)e, 
Kiere 1568, Kierre 1573-1665 (altern.), Kiärra, Kierra 1659-1758, Kärra 1811-1881, 
Jr || Ker 1550 DN 15,709, Kjere 1648 No. riksreg. 9,184. oo Böjningsform av kärr 
(se Bd 11,73). De öppna markerna äro nu uppodlade.

Prep. är i. påträ mar kar. Åborna kallas pcerabo, (best.) pl.
Nr 1 B e r g e g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
Nr 2 H a m m a r e g å r d e n  häma- 1/1 sk. av ålder (förr sannol. självständigt 

hmn). Hammargårdh 1659 Jb. Hammar ’framskjutande bergbacke o. d.’ (Bd 
111,34).

Nr 3 K l o c k a r e g å r d e n  k kåkar a- 5/ g sk. Var 3/4 mtl till 1685 och kr. 
till 1704 (Jb 1758).

Nr 4 L i g å r d e n li- 1/1 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1758). Lid ’backe’ .
Nr 5 R ä n t a r e g å r d e n, i dagligt tal *R ä n t e r ö d r centar a. I Jb: Rän

ter ed 1703 {-ed skrivet med förkortning), Räntere- 1719, Rättare{\) 1758, Rän- 
tare- 1811-1881. Oklart; något räntare ’räntmästare’ synes icke vara känt.

Nr 6 S v e n s k e g å r d e n  svcensa- 3/4 sk. Var helt mtl till 1695 (Jb 1758) 
och fr. till 1694 (Jb 1703). Säkerl. är det denna gård i K. som Jb 1568-1586 upp
tages som svenskt gods.

Nr 7 V ä s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
H e m m a n s d e l a r :
T u b b o r n a  (*Lobborna) låbara (prep. på). Stammen lubb- {lobb-) träffas 

på skilda håll om ’något tjockt och klunsigt’ el. ’söligt och smutsigt o. d.’ (även i
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personbeteckningar); jfr v. Friesen Mediagem. 69 f. Här ligger det närmast till 
hands att formellt anknyta till sydboh. (Lycke sn) lobba, f. ’halvtjockt bröd’, och 
att översätta namnet ’de med lerklunsar el. tjocka kokor försedda markerna’ (jfr 
öfris. lob(be) ’smutsklump’).

T o r p ,  l ä g e n h e t e r  o c li a v s ö n d r i n g a r :
+F a g e r d  jil. Om fager i ON se Bd 1,9. Möjl. ej folkligt namn; dock kan 

platsen anses rättfärdiga det. —  H u s h o l m e n  hushskman. Med holme åsyftas 
en förhöjning inne på land (Bd 1,229). Platsen var förr bebyggd. — M y s t e r n a ,  
med uppsnyggat uttal Myrstena my§fma. Om myst se Bd 1,176. — O r r e k u 11 e n. 
1825 Jb; ingår nu i O r r e k u l l a  s k a n s  Jr, även kallat S k a n s e n  skånsan. 
Orrekulla skants 1725 Krigsark. XV N 1. — S v a n  k ä l l a  svänpcéla. Jr. Först 
tillskapat namn på en damm för fiskodling.

Lagmansholmen, se Naturn. s. 88.

Larsered låsara (så redan på 1770-t.), låg- 1/2 sk. av ålder. — [ Lauritzrö(d)t 
1568-1586, Larssrödh 1659 1665, Lars(s)eröd(h) o. d. 1680-1758, Larsered 1811-1881, 
Jr. co F. leden är mansn. Lauritz (av lat. Laurentius), =  nuv. Lars.

Prep. är i. låsara märkar. Åborna kallas Igsarabo, (best.) pl.

Lerbäck lerbtik 1/r sk. av ålder. — Lseirbsek, Leir- 1388 BB 324 | Leerbeck 
c. 1528 NRJ 4,169, Lierd- 1568, Le(e)rbeck 1573-1680, Lerbäck 1659-1881, Jr. oo 
Bäcken är nu mestadels uttorkad.

Lillekärr léhgér, y. -feer, -får 1/2 sk. av ålder. — ] Lillekiard 1568, Lildlekierre 
1581, Lilde- 1586, Lillekiarr 1659, -kierr 1665 1680, Lellekier 1703, Lillekiär(r) 1719 
1758, Lillekärr 1811-1881, Jr. oo Om kärr se Bd 111,232 och ovan s. 6.

Prep. i. lélgceg märkar. Åborna kallas lélagcegbo, (best.) pl.
L ä g e n h e t :
J ä m m e r n  jémay; förr krog, nu namn på (en plats vid) en vägkrök, ev. 

även om hela området därinvid. Säkeri. är det krogen som fått det pejorativa 
namnet.

Mulered muka, 1/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719). — | Mulleröt 1568, 
Mulrödt 1573-1586, Mulrödh 1659 1665, Muleröd(h) o. d. 1680-1758, Mull- 1703, 
Mulered 1811-1881, Jr || Mulröd 1597 JN 513. oo F. leden är ett personbin. Mule, 
känt både t. ex. från Norge (Lind Personbin.) och Sverige (Hellquist i Xen. Liden. 
100), även från andra boh. ON. Jfr Multorp SOÄ 12,60 f.

Prep. är på. muka märkar. Åborna ha kallats mukabo, (best.) pl.

Noislätt nöplcet, 6/ 8 sk. Var 1/1 mtl till 1685 och kr. till 1704 (Jb 1758;. 
—  | Nordslett o. d. 1568-1586, Nor- 1573 1680, Norslätt 1659-1881, Jr, Nolslatt(!) 
1811, -slätt 1825. oo Motsatt S ö r s l ä t t  (s. 50).

Prep. är på. nogfcets märkar. Åborna kallas ngglceboa (ung form), (best.) pl.
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N ortagene nötåg(a), nö{- 3/4 sk. Tycks även i äldsta tid helt ha varit 
sk.-gård. Var sedan 1/2 sk. och 1/2 kr. intill 1727 (Jb 1659 1758). —  | Nordtangenn(!) 
1568, -t(h)agen(n) 1580-1659, Nortagne 1665, Nortagene 1680-1881, Jr || Nordtagne 
1656 No. riksreg. 11,618, -takene 1764 Gbgska Veckobl. 367, Nordtagene GS. oo F. 
leden anger läge N om Tagene (s. 50), men s. leden torde från början formellt icke 
vara fullt identisk med detta namn (varom se s. 12). Då ett enstavigt -tak, boh. 
-tag, icke har någon motsvarighet i urkundsformerna, torde visserl. uttalet nötåg 
bero på senare påverkan av intak, n. (Bd 11,16) o. d. Men även skrivningen -lagen 
visar avvikelse; den är antingen en fördanskning av ett boh. -taga(n), best. f., el. 
best. pl. av den nämnda -tag, n. Det alternativa uttalet no tåga kan, om det är 
gammalt, vara vilketdera som helst av dessa, men kan väl ock vara tillkommet 
genom inverkan från intaha, f. (nyss anf. st.).

Näset nést, mindre äkta nist, ncést 1/2 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758) — | 
Ness 1568, Nhes(s) o. d. 1581 1586, Nääss o. d. 1659-1680, Nääset 1703, Näset 1719- 
1881. oo Gården ligger vid basen av ett näs vid Nordre älv.

Prep. är på (jfr s. 40 n. 2).

Prylycke, se Naturn. s. 145.

Simonsäng, se Naturn. s. 138.

Skogome skamd, skönjd By. — j Skogheme RB 324 (sen. hand) | Skoen(!) 
c. 1528 NRJ 4,169, Schoffuenn, Skoufuenn o. d. 1568-1586, Skome 1659-1719, 
Skomme 1665 1680, Skogome 1758-1881, Jr || Skoum 1599 No. riksreg. 3,567. oo F. 
leden är skog, s. leden hem i någon av dess gamla bet:r ’trakt’ el. ’gård’ (jfr Bd III ,2 
och cit. litt.1). Skogen finns ännu kvar i byns närhet.

Prep. är i. skämd märkdr. Åborna kallas skåmdbo, (best.) pl., y. -bora, best. pl.
Nr 1 N o r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 2 S ö r g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
[Nr 3 en sk.-utjord. Var kr. till 1710 (Jb 1758). Ss. obefintlig utesluten ur 

Jb 1929.]
L ä g e n h e t :
»B u k ä r r » ( »Bökärr »), i skrift B u d s k ä r r  bug ter, bég-, även »B ö s s e 

k ä r r »  basd $ér, bés-. F. leden är Börsås (s. 107), delvis i sammandragen form.

Skålvisered skslvisdrd, skal- 1j1 sk. av ålder. — ? af Sialff 1354 DN 2,266 
(avskr. från 1495), af Skolnis rudhi (läsningen kontrollerad, men n kan vara fel- 
skrivet för u) RB 324 (sen. hand) | Skollesind(!) e. 1528 NRJ 4,168, Scholletsröt

x) Den förra bet:n har antagits föreligga när f. ledens innebörd, såsom här, icke tyckts väl 
stämma med en bet. ’gård’ . Han kan dock åtm. ibland möjl. ha rätt att överbrygga klyftan 
mellan de båda bet:rna genom att fatta hem ss. omfattande både bebyggelsen och all den 
mark som hörde till denna.
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1568, Skollersrödt o. d. 1568 (altern.) 1573, Skaalliss-, Sköllitz- 1581, Skiöllidtz-, 
Skallidtz-O), Sckolluidz- 1586, Scholwisserödh 1659, Skohl- 1665, Skålviseröd o. d. 
1680 1825, Skållwijsi- 1703, -ereed 1719, Skållwiseröd 1758, Skålvisered 1811 
1881, Jr II Skaallingsrud, Skollings- 1594 JN 184 f., Schollisroed 1647 No. hist. 
tidsskr. 4R 3,237, Skållwisseredh 1704 Db bl. 203. F. leden innehåller med all 
sannolikhet ett mansn., resp. mansbin. (på den osäkert hithörande formen från 
1354(?) kan intet byggas, se om denna s. 53); men dess närmare fastställande är 
vanskligt. Möjl. ett *Skollvis(e) (jfr Lind Personbin. under S k o 11 i och -v i s i, 
-viss)?  I Eddan finns skollviss ’svekfull’ . Dock visar formmaterialet ieke med full 
säkerhet att f. leden innehållit ett -v-. S. leden är rud, ryd ’röjning’ .

• Prep. är i. skslmsm markor. Åborna kallas skslmsorobo, (best.) pl.
H e m m a n s d e l :
B e r g e t  (en viss från B. utflyttad person kallades Bergarn).

Solberg sökbar) By. -— aff Solbiorghom 1354 DN 2,266 (avskr. från 1495), 
-berg 1485 14,126 | Solberg c. 1528 NRJ4,167-Jr, -berig 1568, -bergh 1573-1719, 
-bierrig 1581, -berre 1586, -bärgh 1659, Sohlbärgh 1665, Sohlberg 1758-1881 || Sol
berg 1597 JN 514. c*o I Boh. finnas nu sju bebyggelser Solberg och ett Solberga. I 
SIOD 1,95 ha en del fakta framförts till stöd för antagandet att namnet ofta (icke 
alltid) har med gammal solkult att göra (jfr ytterligare D. Abrahamsson i Ymer 
1924, s. 239 ff., där dock ej ON beröras). Frågan får prövas i varje enskilt fall. 
Vid de fyra nordboh. Solberg ha, trots särskilda undersökningar (av Lindroth), inga 
solristningar anträffats (däremot typiska solhjul nära Solbräcke i Kville sn); men 
därmed är ju frågan om platsernas betydelse i berörda avs. icke avfärdad. Icke 
heller vid före var ande S. är o några ristningar funna. S. synes emellertid ha varit 
ordinarie tingsplats för V. Hisingen (Db 1699, bl. 1). Möjl. är bet:n dock här ’berget 
som (på ett särskilt sätt och vid viss tid på dagen) återkastar solljuset’ (jfr anf. st.). 
Man bör då främst tänka på intrycket från Askesbyhållet.

Prep. är i el. pä.1) sokbatp mårkdr. Åborna kallas sökbcepbg, (best.) pl. (sä- 
kerl. sen bildning).

Nr 1 N o r g å r d e n 1/1 sk. Var kastellegods till 1704 (Jb 1719).
Nr 2 S ö r g å r d e n  1/1 sk.; även i övr. =  nr 1.

Svensby ,swénsby, svéns- B y .— Sueinsby 1354 DN 2,266 (avskr. från 1495), 
Swens- 1485 14,125 | Swendzby c. 1528 NRJ 4,168, Swens- o. d. Därs.-1825, Suensbi 
1568, Swänssbyen 1659, Swenss- 1665, Svensby 1811-1881, Jr. <*> Mansn. Sven och 
by, här väl ursprungi. i bet. ’gård’ .

Prep. är i. svcénsby markor. Åborna kallas svcénsbybo, (best.) pl.
Nr 1 M e 11 a n g å r d e n 1I1 sk. Var kastellegods åtm. till 1703 (Jb), så kr. 

till 1722 (Jb 1758).

1) Det påstås näml., att man åtm. på den tid då ägarna på bådadera hmnn hette Karl, 
gjorde åtskillnad mellan K. på S. och K. i S.
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N r 2 N o r g å r d e n  1/1 sk.; även i övr. =  nr 1.
Nr 3 S ö r g å r d e n  1/1 sk.; även i övr. =  nr 1.
H e m m a n s d e l a r :
S ö r ä n g a r n a .  — T å l y c k a n .
Sörslätt S 0 $lcet, -&V- 1/i sk. Var trol. åtm. ännu 1703 1/2 sk. — Suderslset 

1388 RB 325 | Sön(n)derslett o. d. 1568-1586, Sör(r)slet 1568 (altern.) 1665, Söe- 
slett 1586 (altern.), Sörslätt 1659-1881, Jr. <*> Motsatt N o r s l ä t t  (s. 47).

Prep. är på. soplcets mår kar. Åborna kallas sgplcetsbg, (best.) pl.

Tagene tagand By. — Se under T. i Backa sn (s. 12), där näml. två av byns 
hmn ligga, co Se under T. i Backa sn (s. 12).

Prep. är i. tagand mårkar. Åborna kallas tqganabo, (best.) pl.
Nr 1 B ä c k e g å r d e n x/4 sk. Var 1/2 mtl till 1695 (Jb 1758), och fr. till 1664 

(Jb 1665), därefter kr. till 1684 (Jb 1703).
Nr 2 K a l s b o g å r d e n  kålsbo- 1/1 sk. av ålder. Kolisbo- 1703, Kallssbo- 

1719, Kållssbo- 1758, Jr; Hettes Bogården (!) 1695 Db bl. 6, Kalsbo- 1744 Db bl. 187. 
Tolkningen är osäker. Av *Karlsbo(da)1

Nr 3 N o r g å r d e n '/ j  sk. av ålder.
Nr 4 S ö r g å r d e n 1/i sk. av ålder.
Nr 5 Ö d e g å r d e n  1/i sk. av ålder. Öddethaggenn 1586 Jb. Var »obesuttit» 

även 1758 Jb.

Tofter tsftdra, -dr 3/ 4 kr. Var 1/1 mtl till 1685 (Jb 1758) och kastellegods åtm. 
ännu 1703. —  | Tufft(h)enn o. d. 1568-1586, Toffter o. d. 1581(altern.)-1665, Tof- 
tan 1680, Tåf(f)ter 1703-1758, Tofter 1811-1881, Jr || Thofftenn 1613 No. herre- 
dagsdomb. 157, Toffter 1647 No. hist. tidsskr. 4 R  3,237. c/s Från början best. sg., 
resp. —  och detta i den officiella formen alltjämt — obest. pl. av toft ’hustomt’ . 
Uttalet på -3ra beror på anslutning till sådana bildningar på -red (-röd) som (alter
nativt) fått en uttalsform på -ar; se B a e k e r  s. 31; jfr särsk. hurusom nuv. 
Tomtered tomtara i Alingsås sn, enl. Elov Anderssons påpekande, i ä. tid hette Tomter 
o. d. (SOÄ 6,40 f.).

Prep. är på. tsftara mårkdr. Åborna kallas tsftaras.

Tolsered lé&a, té§a, y. tålsara By. — | Tolsröt 1568, Thols(s)rödt 1581 1586, 
To(h)lssröd(h) o. d. 1659-1719, Tohlröd(!) 1703, Tolsered 1719 (altern.)-1881, Jr. e/a 
F. leden är ett mansn. Om det vore med rätta som formerna aff Thoresrudi 1354 
DN 2,266 (avskr. från 1495), Thoresrud 1485 14,126, ansetts åsyfta denna bebyg
gelse (Johnsen Eiendomsforh. 65, med tvekan), vore det tydl. fråga om Tore (isl. 
Pörir). Men oavsett att denna gård 1485 säges vara »öde», och överhuvud blott 
osäkert kan lokaliseras (den låg snarast i Rödbo sn, se s. 37), visa de övriga västsv. 
namn som med säkerhet innehålla detta mansn., bibehållet o i uttalet; så T or ser öd 
i Bokenäs (töpara) och Tanum (tö$a). Man torde därför snarast böra tänka på 
fsv. Tholf, fvnord. Pölfr, sammandragning av Pöroljr (se Lind Dopn. 1133 f.).



Prep. är få. tå&d markor. Åborna kallas ts&obo, (best.) pl.
Nr 1 L i l l a  T o l s e r e d  léla té&o 1/4 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719).
Nr 2 S t o r a  T o l s e r e d  stora ts&o 1/i sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719).

Trollered trsloro 1/1 kr. av ålder. — | Trolderudt e. 1528 NRJ 4,168, Trolle- 
röt 1568, Threllerödt(!) 1581, Thorlle-(!) 1586, Trållerödh 1659-1680, -red 1703-1825, 
Trollered 1881, Jr || Trållerööd 1733 AHA G 2, Trollerö 1760 Gbgska Mag. 556. oo F. 
leden är det även eljest från boh. ON bekanta bin. Trolle (se om detta SOÄ 6,76, 
VII. 2,116, Lundahl Falb. 111, Ödeen Stud. i Smål. beb.-hist. 280 och cit. litt.).

T or  f  o c h  l ä g e n h e t e r :
A r k e n  (i) årka; nu riven pörteliknande hydda. Jfr Bd 111,121. — H o r s e- 

v ik  (en) hii$ovig(a), hsso-, hsso-\ numera (också) namn på betesmark. F. leden i 
vikn:t är hors ’häst’ . Marken skjuter in som en vik mellan två berg.

Trädet trét, mindre äkta trät (trast) 1/i sk. Var tidigast 1/1 mtl, synes där
efter en tid ha varit 1/ 2, slutl. 1/i 1685; (Jb); var kr. till 1704 (Jb 1758). — | Tredt 
1568 1573, Thuedt(!) 1581 1586, Trädet 1659-1881, Jr, Tredet 1680. oo Västs v. träde 
’trädesåker’. Namnet är ganska vanligt som bebygg.-n. i Älvsborgs län (SOÄ 
1.2,56).

Prep. är få. trås markar.

Åseby åsoby By. — | Osseby(!), Ottze-(!) c. 1528 NRJ 4,166,167, Aassebi, 
Asseby(!) o. d. 1568 1665, Aassebye 1581 1586, Åhseby 1659, Åseby 1680-1881, Jr 
|| Aaseby 1597 JN 515. oo Gårdarna ligga vid kanten av en bergås. F. leden är 
åtm. formellt gen. pl. Om s. leden här ursprungi. betyder ’by’ el. ’gård’ , är svårt 
att avgöra.

Prep. är i. åsoby markor. Åborna kallas asobybg, (best.) pl.
Nr 1 M e 11 a n g å r d e n 7/ s sk. Var 1/1 mtl till 1685 (Jb 1758) och kr. till 

1719 (Jb).
N r 2 V ä s t ‘e r g å r d e n  7/ 8 sk.; även i övr. =  nr 1.
Nr 3 Ö s t e r g å r d e n  7/ 8 sk.; även övr. =  nr 1.
H e m m a n s d e l a r :
H e d e n .  — K a n h a l l  {fa) kanal, -hål, kä>i-. Kanehalls heden, Kulle 1791 

Lu. nr 18. F. leden är verbet kana, s. leden hall (Bd 11,94). Det var särskilt förr 
ett omtyckt nöje för de yngre att »kana» utför det jämnt avslipade berget bakom 
manbyggnaden. Många skosulor och byxbakar sägas där ha blivit utslitna. Sam
ma namn finns som gårdn. i Ytterby sn, Inlands S. hd.

ÄSpet eesfdt 1/1 sk. Var kastellegods åtm. till 1703 (Jb), därefter kr. till 1726 
(Jb 1758). -— | Es(s)pedt 1568-1586, Espet 1581(altern.)-1881, Jr, Espit 1659 || Es- 
pet GS. to Äsfe, n. ’aspdunge’ .

Prep. är få . cesfo{t)s markor?
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Österslätt bstasJrcet (-&('- —}  ustd- 1/1 fr. av ålder. — | af, j 0fsta
slaetto 1388 RB 324, 325, 0streslett c. 1528 NRJ 4,168, 0stersle(d)t o. d. 
1568-1680, österslätt 1659-1881, Jr. o> Gården ligger visser 1. östligare än N o r- 
s l ä t t  och S ö r s l ä t t ,  dook ganska långt ned i SO. Därtill kommer, att den 
äldsta formen knappast kan bero på missuppfattning el. dyl., ty ett *Austasta el. 
(yngre) *0stasta (rättel. -o), resp. *0ystra el. (yngre) *0stra slcetto kan icke ha 
skrivits 0fsta iRB. Bet:n torde alltså vara ’den översta slätten’ . Samma förled ingår 
t. ex. i Öste(r)bo i Brastads sn (j Ofstabole 1399) och i »j 0fstahaugi» 1388 i Skreds
vik (kanske =  nuv. Östertåga), båda i Boh. (Formen slcctto är i en så pass sen 
källa säkerl. höjd form av slätta, f., icke av slätt-, det förra är den no. formen, och 
detta kan ju tyda på att namnformen icke är hörd, utan skriven efter no. källa.)

Prep. är i. (>ata§]cebs markar. Åborna kallas 0 sta§lcetsbå, (best.) pl.
H e m m a n s d e l :
K r o k e n .  Vid en vägkrök.

ÖxnäS éksnås, é(Jc)snes, -nas By. —  j Yxna nesi 1399 RB 325, 0xnensess 1497 
DN 2,730, 0xeness 1499 Därs. 739 | 0xness c. 1528 NRJ 4,167, Öxsnes, öxnähs 
o. d. 1568-1680, -nis 1568 (altern.), 0xnnes 1586, öxenä(ä)s o. d. 1659 (altern.), 
Öxnäs 1703-1881, Jr || 0xnes 1594 JN 515, -nis 1608 Äganderättshandl. nr 2. os F. 
leden är den gamla gen. pl. yxna, öxna av oxe. Byn ligger vid ett näs mellan den 
s. k. Kvillen och Nordre älv.

Prep. är i. é(k)snas märkar. Åborna kallas oksnasbg, (best.) pl.
Nr 1 M e l l a n g ä r d e n  1/1 sk. av ålder.
Nr 2 N o r g å r d e n  1/1 sk. av ålder.
Nr 3 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 4 V ä s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 5 ö  s t e r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
Nr 6 en sk.-utjord. Ss. obefintlig utesluten ur Jb 1929.
H  e m m a n s d e l a r :
K u n g e l i d k u l l e ( n )  kögdlikål; nu blott naturn. Anl:n till namnet *Kunge- 

lid är okänd. —  M a d k u l l a  maleóla, mäksla. Bd 111,57. —  N y p a n  (pa) 
nyba. Trol. efter gårdens läge på ett »hopnupet» el. hopknipt ställe av ägorna, mel
lan öxnäsvägen och en mot denna framskjutande bergås. Samma namn SOÄ I. 
2,12. —  *T a k m a d e r n a támara, támara. Tak ’vass (växten)’, se Bd 111,234,
— T y v e t (pa) tyvat. Kanske ett *tyve ’tuvig mark’ , till tuva. En obetydlig
tuvmark finnes ännu vid gården.

I  ä. h a n d l i n g a r  u p p t a g n a ,  n u  f ö r s v u n n a  b e b y g g e l s e r :

*JättebO. —  Nordan firir Isettabudwm 1399 RB 325. os Om namnet verki- 
avser en bebyggelse, och inte någon forngrav (jfr j ä 11 e h u s och j ä t t e -  
s t u g ' a  SAOB och där cit. litt.; något jättebod, -bo är dock icke bekant), är f. leden
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väl Jätte ss. bin. på en storvuxen person. Vid Jättebo i Kind tänker SOÄ VII. 1,23 
på ordet get, på alldeles otillräckliga grunder.

*Lad(u)teg ? —• Latseigh 1388 RB 325. <*> Väl snarast ’tegen vid ladan el. med 
en lada’; i så fall tidig sammandragning av *Ladhutégh (ä. -teigh). Då läget är 
okänt, vet man ej om f. leden kunde vara det *lad (fvnord. hlad) ’lastplats’ som 
ingår i Lahall m. fl. (Bd 111,114).

Lyngby. — 1388 RB 324. <̂> Lyng, sydboh. vanl. lygn, loun o. d. ’ljung’ . 
I hela Boh. träffas f. övr. bara e t t  Ljungby, näml. i Tanum.

*Tagene hed. —■ I Tagen hie 1568, Tagennhee 1573. eo Till Tagene ovan 
s. 50.

»Nestaeigharen». — Nestaeigharen a Bserbe 1388 RB 325. Namnet ser 
ut att vara, icke ett ON utan ett inkolentn. på -are, med bet. ’han som bor på 
Näs-tegen’ . I så fall är bildningen på grund av sin ålder av särskilt intresse. Att 
just till namn på -teg(en) åtm. i senare tid bildats inkolentn. på -are(n), framgår 
av Tengström IN 89 (-.Ribbetegarn).

»Sialff». —  1354 DN 2,266 (avskr. från 1495). <*> Formen har av Johnsen 
Boh. Eiendomsforhold 65 med tvekan antagits åsyfta S k å l v i s e r e d  ovan s. 
48 f. I så fall skulle den i avskr:n vara högel, förvanskad. Man har annars att 
tänka på möjligheten av att här föreligger ännu en representant för det bekanta, 
omdiskuterade nord. Skialf, varom senast Magnus Olsen /Ettegård og helligdom 274; 
i detta namn har man inlagt en mytisk betydelse. Men den nämnda möjligheten 
är för osäker för att den skulle föranleda en mer ingående diskussion.

Åker. — Agger 1568-1586 (-er delvis med förkortning), Agero 1655 No. riks- 
reg. 11,382 (säkerl. samma ort, säges ligga på Hisingen).

*Älvakärr. — j /Elfuakiscrrom 1399 RB 325.



Torslanda socken.
Om sockennamnets former och het. se under T o r s l a n d a  b y  s. 58.

Amhult amelt, amult (u—)e), ånidlt, amhult By. — j Almholte 1388 RB 327, 
i Amolte s. 328 (y. hand) | Annolth(!) c. 1528 NRJ 4,175, Amelt 1544, Amult 1568, 
Am(m)oldt 1586, Amhult 1659-1881, Jr, Amholt 1665 || Amelt c. 1640 III ÖÖ 1, 
Ammhult 1718 S4 fol 118, Amhult GS. ^  F. leden trädn. alm (i målet alm, f.), 
med tidigt bortfall av 1 (i'), säkerl. på grund av dissimilation gentemot det följ. I 
(som visserl. är »tunnt» 1). S. leden hult, västsv. holt (halt) ’skogsdunge’ . Nu fin
nas inga almar på platsen.

Prep. är i. åmals védd. Åborna kallas åmalsbo, (best.j pl.
Nr 1 N e d e r g å r d e n  né(jå>i 1/1 sk. av ålder.
Nr 2 U p p e g å r d e n  öpg- 1/1 sk. av ålder.
H e m m a n s d e l a r :
*K r i n g e l  h a m n  kriglån, krimlån. Kringelham 1720 To. nr 2, Kringell- 

hamm 1791 Lu. nr 18. Namnet åsyftar i första hand en havsbukt, då uttalat 
krimalhåm. P. leden är kringla, f. ’krets, ring’ , vanligt i ON med syftning på rund 
form (se Bd I-III Reg.). De nutida uttalen förstås häst så: -(h)amn har blivit 
-(h)am (jfr under Klipphamn Bd 111,132); i ett *krig(d)l'-am har slutstavm altern. 
sent attraherats av namn på -land, varigenom k ersatts av tunnt l : krivlån. Men 
altern. har -to före nämnda kons.-byte assimilerat g till to: krimlån.-—- L i d e n .  
-— L y s e  lysg\ nu även åsyftande betesbackar. Lyset(!) 1842 To. nr 26. Ett 
ä. *Lyso, oblik form av ett *Lysa. Trol. är detta det gamla namnet på den ge
nom byn rinnande bäcken, nu kallad Karholmebäcken; det åsyftar då sannol. ljus 
färg hos vattnet. Lysa är vanligt ss. namn på vatten och vattendrag, se SIOD 
1,40. — L å n g a  k ä r r e t .  — V ä s t e r l y c k a n .  —  Ä c k r o r n a  el. Å c k -  
r er  a d e n  celmråa. Rad av ställen. Om äckra se närmare Bd 1,189.

T o r p :
G r ä s l y c k a n .

Andalen ändån x/ 4 sk. Var x/16 kr. till 1720, då det blev x/ 8 sk., förbätt
rat till x/ 4 1728 (allt enl. Jb 1758). — | Andahlen 1697 1758, -dalen 1719, Andal 1811 
-1881, Jr || Anondal (det andra n otydligt) c. 1640 III ÖÖ 1, Andalen 1673 S 73 fol 6, 
Ahnendahll 1691 S 73 fol 25, Andahlen 1718 To. nr 2 (»2ne Torp heller Stransit- 
tiare»), Arendalen(!) 1806 S 26 fol 28, Amdahl 1842 To. nr 26, Ahndalen GS, Andal 
Kortet, c/o Formerna med tvåstavig f . led sakna trol. värde för tolkningen; de kunna
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bero på konstruktion, el. —■ vilket i varje fall gäller skrivningen på Ar(e)n- •— på 
sammanblandning med Ar(en)dal vid älvmynningen (Bd 11,89). Åtm. redan 1673 
fanns enstavigt An-. F. leden kan vara fågeln, and (så redan Bd 11,89 n. 2). 
Hmnt ligger vid sjön. Lidén: Gårdens läge gör det rimligt, att den tidigast varit 
strandplats för Amhult; namnet kan då vara en förkortning för *Amhultdalen, 
varvid uttalet med a finge förklaras ss. beroende på att målet eljest har detta 
a-ljud före (ä.) nd.

Prep. är i.

Bua bita 1/2 sk. av ålder. — i Budhe 1497 DN 2,730 (väl hit) | Buue, Bude c. 
1528 NRJ 4,174, 175, Bwe 1544, Bude 1568, Buffue 1581 1586, Buua 1659-1719, 
Bua 1665-1881, Jr |[ Bua c. 1640 III ÖÖ 1. <̂> Pl.-form av bod, västsv. bu(d) (Bd 
111,26); se vidare under B u r  nedan.

Prep. är i. bua kåw. Åborna kallas biiabo, (best.) pl.

Bulycke buhka, bulokd, y. även biihkd 1/ 4 sk. Var kr. till 1769 (Jb 1811). 
— | Bulöcke 1568 1680, Bue-, Buffue- 1581 1586, Buur Lycke 1586 (altern.), Bye- 
lycke o. d. 1659-1697, Bulycke 1719-1881, Jr || Bualycke c. 1640 III ÖÖ 1, Bylycke(!) 
GS. Det är ovisst om f. leden är bu(d) ’bod’ (se föreg.) el. innehåller ettdera av 
namnen på de närbelägna hmnn Bua el. Bur.

Prep. är på. buhkd mårkdr, bmlikd dam (m —}  b) . Åborna kallas buhkabo, 
(best.) pl.

Bur b ur (u enl. Lindroth med något av »Viby-»klang, »väsning») x/2 fr. och 
två utj. -— | Bu(u)de 1568-1581, Bue 1586, Buuer(r) 1659-1680, Buur 1697-1881, 
Bur 1758-1825(altern.), Jr |[ Bur GS. Namnet Bur träffas i närheten i Ale och 
Vättle hdr, Älvsborgs län. Det har SOÄ2,4l tolkats som ett Blidkar, pl. av västsv. 
budh ’bod’ (Därs. 13,26 hade en helt oriktig tydning givits). Ett intressant men 
rätt svårlöst spörsmål är, hur man bör tänka sig det reella och formella förhållan
det mellan de alldeles invid varandra belägna hmnn Bua och Bur. Formmaterialet 
tyder snarast på ursprunglig identitet. Även annars visar sig näml. skriftform både 
utan och med -r hos namn av stammen Bod- (Bud-); se SOÄ 2,40 f. och särsk. Bd 
111,26. Den förra, i v. Sv. och No. vanliga formen bör tydl. likställas med de 
många sv. Boda — väl redan från början utan r, dock av icke fullt klarlagt upp
hov ■—, den senare svarar mot den gamla nom. pl. Biidkir, fvnord. Buåir, varav 
Buer (möjl. också mot ett alternativt Budkar'). Sakligt sett fingeman antaga, att 
namnet i förevar, fall först inbegripit både sk.-hmnt och fr.-hmnt. I jb har därav 
sedan blivit två enstaka hmn, med bibehållen jordenatur och var sin namnform.

Prep. är på. Åborna kallas bu§ el. biirdbo, (best.) pl.
Nr 1 hemmanet. Var 1/1 fr. till 1666 (Jb 1758).
Nr 2 utjordarna, den ena kr., den andra sk., ingendera upptagen förrän i Jb 

1825. I Jr blott en utj., sk.
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L ä g e n h e t :
G a r n f o t  gårfod, går--, i jb sk.-äng med eget nr. Var kr. och »backsitt.» 

åtm. 1568-1680, därefter kr.-äng till 1732 (Jb 1825). Gaarnfod 1568, Garnfedt(!) 
1581, Garnnfoedt 1586, Garnfo(d)t o.d. 1659-1719, -fodh 1680, Garnfoten 1758-1881, 
Jr. Något garnfot är nu icke känt, men kan antas ha åsyftat foten på en garn
vinda, boh. garvina (med bortfall av interkonsonantiskt n alldeles som i föreva
rande ON); Garnvinda finns (enl. Post- och telegrafortfört.) som bebygg-n. i Skepp- 
landa sn, Ale hd, Älvsborgs län (ej medtaget i SOÄ).

Garnfot, se ovan.

Hästevik hcRStom By. — Hasta vik 1388 RB 327, Hestawik 1399 SRP nr 
2492, Hsestawiik 1413 SD ns 1,595 | Hesteuigh o. d. c. 1528 NRJ 4,174-1586, Häst- 
wijk 1659, Hästewi(j)k o.d. 1665-1825, Hästevik 1811 1881, Jr ¡| Hästewijk c. 1640 
III ÖÖ 1. <*> Det uppges att man förr brukade bada ( »svänga») hästarna i viken 
nedanför byn (vilken ännu bär samma namn); och detsamma kan väl ha varit för
hållandet redan i gamla tider.

Prep. är i. hfestevi mårkdr. hcestdvibo, (best.) pl.
Nr 1 N o r g å r d e n  nok- 1f1 sk. av ålder.
Nr 2 S ö r g å r d e n 1f1 sk. av ålder.
H e m m a n s d e l a r :
H j u 1 v i k jukvi, y. -vig, ännu y. jiwik. Julvik 1802 To. nr 10, Hjulevik 1839 

To. nr 22, Hjuvik GS, Kortet, Jr. P. leden är sannolikast hjul, n., men bet:n bleve 
oklar. Namnen på Hjul- [Jul-, Djul-) ha utförligt behandlats av N. Lindqvist Bj.- 
Säby ortn. 1,129 f f ., men någon bestämd ledning för tolkningen av förevar, namn 
står ej där att hämta. Om man kan antaga att umbellatväxten Angelica även i boh. 
hetat *jul (no. jol, isl. jöll), förtjänar det nämnas, att denna växt, som överhuvud är 
vanlig i Boh., även —  och detta gäller båda de sydliga sv. arterna —- finns vid 
Hj. (Dr H. Fries). Jfr Lindroth Ortn. på -rum35. En möjlighet vore att, ss. Elof 
Andersson föreslår, i f. leden se gen. Giurdhar, av mansn. Giurdher (fno. Gyrår).

T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
G r u n d s u n d .  Vid det grunda sundet med samma namn. —  G ä n g 1 o r- 

n a jcegkora, kallas nu Beateberg. Väl snarast samma gängla, f., som tycks ingå i 
Gänglan, lägenhet i Lista sn, Srml. Bet:n är kanske den som anges för gängle, n., 
SOÄ I 2 ,21: ’något gängligt, slarvigt upprest’ . Kanske de första byggnaderna 
åsyftas. •—- L u s a s k e n ;  ett »värdshus» på Varholmen. 1845 Holmberg1 3,472. 
Samma namn på en försvunnen krog på Tjörn. — N o r d ä n g e n .  — T r å n g e t  
trågdt. Bd 1,258. Vid ett trångt pass.

Högen héwan 2/3 sk. Var 1/1 kr. till 1685 (Jb 1758), därefter a/8 kr. till 1710 
(Jb 1719). Kallas vardagl. Tomterna tömtora, även Torslanda Hög(en) tåland 
héw(dn)-, hmnt räknas till Torslanda by, i vars mitt det ligger. —  | Höffwen c. 1528 
NRJ 4,174, Högenn 1568 1581, Höeiggenn 1586, Högen 1659-1881, Jr. co Ligger på 
en naturlig hög.
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Kärr p&r 1/1 Sk. av ålder. — Kier 1487 DN. 3,701 (trol. hit) | Kierre(dt) 1586, 
Kiärr 1659-1758, Kierr 1665-1697, Kiär 1680 (altern.), Kärr 1811-1881, Jr || Kiärr 
o. 1640 III ÖÖ 1. oo Kärr har här sannol. sin rsp. bet.

Prep. är i. pép märkar. pcepbö, (best.) pl.
H e m m a n s d e l a r :
D a m m e n .  —■ M y r e b o  myrabo sk.-utj. av ålder; nu bebyggelse. My- 

rebo(o) o. d. 1659-1825, Myrbo 1718 To. nr 2, Myrebo 1733 AHA G 2, Myrebo 
1881 (utesluten ur Jb 1919 ss. icke för sig bestående). F. leden är myr, f. Om bo 
se s. 3.

Prep. är i. m yr dbo märkdr, myrabo, (best.) pl.
T o r f ,  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 :
H u l t é n .  — K l ä m m a n  (hit?). Bd II ,21. —- S a n d v i k .

Myrebo, se under K ä r r.
Nolered no fora, nql'(a)ra (det senare Nilén 1880-t. som trol. hört dels no bara 

dels nqkra) x/2 kr. (boställe) av ålder. Vanl. kallat Prästegården prccstagépi. — Mol- 
leröt(!) 1568, Nolrödt 1573, Nöll-(!) 1581, Nöl-(!) 1586, Nohlröd(h) 1659-1697, Noll- 
1680, Nohlere(e)d 1719 1758, Nolerööd 1719 (altern.), Nolered 1811-1881, Jr || Nole
red c. 1640 III ÖÖ 1, Noleröd GS. »o F. leden är nordhra ’det nordligare’, s. leden 
ryd, röd ’röjning’ . Namnet är väl givet ss. motsatsbeteckning till byn Röd (se 
nedan).

Prep. är i (dock få  Prästegården). nqVara märkar. nqlarabq, (best.) pl., 
el. prcestagåp.

RÖd ro By. — j Rudi 1388 RB 328 | Radh(!) 1519 NRJ 3,12, Rud(th) c. 1528
4,174, Rwtt 1535 Därs. 494, Rudt 1544 1568, Röd 1568 (altern.)-1881, Jr, Röid(t) 
1581, Rödt 1586, Rö(ö)dh 1659-1697, Rööd 1697(altern.)-1758. c/3 ’Röjning’ .

Prep. är i. ros märkar. Åborna kallas rgbö, (best.) pl.
Nr 1 N o r g å r d e n  noV-, n ö k -1/1 sk. Var kr. till 1725 (Jb 1758).
Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. av ålder.
H e m m a n s d e l a r .
D a l e n .  —  G a t a n .  —  Ä n g a r n a .
T o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :
G e t e r y g g e n  fedaréqan. Vid ett berg med samma namn, varom se Bd I-III 

(Reg.). — K a l v h a g e n .  —  L i n d e f j ä l l  linaf} del, även, säkerl. förvans
kat, L i n g e f j  ä l l  K fa-. Linnefjäll Jr. — S l ä n g e n ;  nu öde. Låg vid en skarp 
krök, en släng, av landsvägen.

Sanden, se under T u m l e h e d  s. 59.

Skogen sköwan, skåwan 1/i sk. Var kr. till 1704 (Jb 1719). — | Schoffuenn 
1568, Sko(u)ffuenn 1573-1586, Skougen(n) 1659-1758, Skogen 1811-1881, Jr. o» 
Nu finns här ingen skog, bara ett par lundar.

Prep. är på. sköwans märkar.
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Torslanda t Q? Jana (t. by, t. såkn o. d.) By. — a(a) el. j Por sland ura 1388, 
1399 RB 326 f f j  Poslandinn 1388 Därs. 328 | Tå(a)rss(z)lande soken 1519 NRJ 
3,12, Thosland(t), Toeslandh(!) c. 1528 4,174, Torslande Sogenn 1535 4,494, Tors(z)- 
land(h) o. d. 1544-1719, -lan(n)dt 1568-1586, Thuors(s)- 1581, Torslande 1719 (al- 
tern.), Tors(s)landa 1758-1825, Thorslanda 1881, Torslanda Jr [| Thosland sogn 
1567 No. riksreg. 1,543, Thouidtzlands(!) sogen 1598 JN 13, Torslands kircke 
1594 Därs. 186, Toslannaa kiörkiee 1594 NLT 330, Torsland 1606 Oslo kap. kop. 
3, Toslanna c. 1640 III ÖÖ 1, Thorslands Sogn 1649 No. riksreg. 9,288. oo F. 
leden är gen. av gudan. Tor, s. leden -land el. landa (det senare väl delvis en 
gen. pl. i ställning före by, socken o. d.), antingen i den i dessa trakter vanliga 
bet. ’strandmark, mark vid vatten’ (se Bd 11,6) — N om byn rinner en fordom 
betydlig bäck — , el. i bet. ’mark anslagen åt en guds kult’ (jfr no. Fwisland, 
Ulleland osv, ävensom inom det egentliga Sv. Odenslanda i s. Smål. (se även 
under Frölunda Bd 111,31). På byns område har tydl. i varje fall funnits en åt Tor 
helgad mark, antagl. i förening med en helgedom, som då säkerl. legat i kyrkans 
närhet.

Nr 1 G a t a n, vanl. kallad G a t e g å r d e n  ggdd- 1/2 sk. Var (enl. Jb 1665) 
åtm. 1659-1662 sk. (1659 öde), därefter kr. till 1794 (Jb 1811). Ligger vid den 
gamla bygatan.

Nr 2 M e l l a n g ä r d e n  mcelom-, mceldm- 1/1 sk. Var kr. till 1710, då 1/2 
mtl blev sk.; den andra hälften blev sk. 1731 (Jb 1758).

Nr 3 N e d e r g å r d e n  néymi 2/3 sk. Var 1/1 sk. till 1695 (Jb 1758).
N r 4 N o r g å r d e n  nöt- 1/ 2 sk. Var först 1/1 kr., därefter 1/2 kr. till 1732 (Jb 

1825). Kallas i dagligt tal Änkans åsgkas.
Nr 5 Ö s t e r g å r d e n 1/1 sk. Var 1/1 kr. till 1734 (Jb 1758).
Nr 6 en kr.-äng under Nolered.
Jfr även H ö g e n  ovan s. 56.
H . e m m a n s d e l a r :
B o t t n e n  b un-, längst i NO intill gränsen mot Björl. Bet:n synes även här 

(jfr Bd 111,247) vara ’inre (och smalare) el. bortre delen av en mark’ . —  D a m 
me n .  —  H a n (e) k ä r r hänpdsr, han-, namnet nu ur bruk. Hanekärr 1852 
To. nr 31 (åkrar). F. leden är hane, m., snarast med bet. ’tjädertupp’ (jfr Bd 
1,160, 11,152). Uttalet med g kan i själva verket åsyfta ett m (el. möjl. '(f), vilket 
då beror på assimilation av n till det följ. j>. — H e d e n .  -— J ä m m e r n  )céind>i 
(uttalet trol. ungt); kallas nu vanl. N e 1 i u s’ ndiusos efter en ägare med förn. 
Cornelius. Jämmern 1852 To. nr 31 (åker). Ligger i en dal uppe i bergen, och 
namnet åsyftar säkerl. detta mindre gynnsamma läge. — L a s s e s  h a g e .  —• 
* L o t t k ä r r  lst$cer (prep. är i, åborna kallas lstpce§). Loddekärr(en) 1793 To. 
nr 16 (»utäng»)-1852 nr 31. Innehåller säkerl. lott, m., boh. Iså, lud o. d., alltså 
’kärren vari flera hmn hade lotter’ -, år 1793 hade åtm. nr 3 Nedergården och byn 
Tumlehed ängtegar i L. —- Ä n g h a g e n .
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T o r f  o c h  l ä g e n h e t e r :
ß r a t t e l y c k a n .  En tidigare innehavare hette Bratt. —-  E k e 1 i d e n.

__ K l ö v e t  kkåvdt; nu rivet. Klöv, n. ’smal väg i berg’ (Bd 111,179,180). —
*S k a r d e t? skal. Best. form antingen av det ord som i fsv. heter skardh och 
betyder ’inskärning, skåra’, =  fvno. skarå, även ’inskärning i ett fjäll el. berg’, 
el. av skar, n., boh. skar, i samma bet. Orten ligger vid en tvärgående skåra i 
ett berg.

Tumlehed tomke (1880-t. Nilen), tamko, témh By. — j fhimla haeidi 1388 
RB 328 | Thombleheden o. 1528 NRJ 4,174, Twmlehiede 1544, Thumelhie 1568, 
Tumelhee 1573, Thomble- 1581 1586, Thumble- 1586 (altern.), Tommelhed(h) o. d. 
1659-1758, -hede 1659 (altern.), -he(e) 1680-1719, Tomel- 1680 (altern.) 1719 (al
tern.), Tummelhed 1758 (altern.), Tomle- 1811, Tumlehed 1825 1881, Jr || Tumble- 
hed c. 1640 III ÖÖ 1. <*> Enl. hävdvunnen mening åsyftas Tumlehed redan med 
niå Pumla i en dikt av 1’ jdöolfr Arnörsson c. 1060 (No.-isl. Skjaldedigtn. B, s. 352); 
jfr Lidén i NoB 1926, s. 78. Detta kan vara riktigt så till vida som den åsyftade 
orten sannol. är att söka här i närheten, och som dess namn då sannol. nära sam
manhänger med förevarande namn. Identiskt därmed kan det icke vara. Inför 
det faktum att det i närheten av T. finns åtm. två små holmar som heta el. hetat 
Tummen blir det näml. nästan säkert att det är dessa (el. en av dem, jfr strax) 
som i dikten åsyftas. Den ena Tummen upptages alltjämt på Kortet. Där tycks 
namnet nu snarast avse en udde på Hisingen. Invid denna ort ligga Tomblebergen 
c. 1640 III ÖÖ 1, vartill Tumlehed kan bilda en god parallell. Den s. k. Lille-Tum
men léhtéman är nu ett litet skär betydl. längre i N, näml. i bukten Ö om Ström
sund. (Ett tredje Tummen är ett skär S om Björkö s. udde; jfr under T u m l e -  
s u n d  s. 74.) Det synes rimligast att den här först nämnda, i bygden mera 
centralt belägna orten är i dikten åsyftad. Elov Andersson, som framlagt ovan
stående förslag till tydning av bynamnet, håller för sannolikt att Pumla är ack. 
pl. och syftar på två helt närbelägna uddar (resp. förr skär), vilka vardera skulle 
ha hetat Pumall ’tummen’; den ena vore bevarad i Kortets Tummen. Detta anta
gande stödes i hög grad därav, att Kartan S 26 fol 28 (1806) förlägger Lille Tummen 
alldeles invid denna ort. Namnet Lille Tummen tycks alltså först sedermera ha 
förflyttats till den ovannämnda lilla holmen i N. Alternativet att Pumla vore 
ack. sg. av ett *Pumli, m. (jfr Egilsson-Jönsson Lex. poet., ännuiuppl. 1931) ’den 
tumliknande’, blir då obehövligt. — S. leden är hed.

Prep. är i. temin markor. Åborna kallas témhbo, (best.; pl.
Nr 1 L i 11 a T u m l e h e d  1/2 sk. Var kr. till 1704 (Jb 1758).
Nr 2 S t o r a T u m l e h e d  1/1 sk. av ålder.
T o r f  o c h  l ä g e n h e t e r :
G a b r i e l s  l y c k a .  —  S a n d e n .  Sand c. 1640 III ÖÖ 1, Sanden 1659- 

1881 Jb (här »backsittare» åtm. intill 1680, därefter »äng», som var kr. till 1762, 
därefter sk., enl. Jb 1811) Sandtorp Kortet. —  S i l l  v i k  sélvi, sélvi; fiskarstugor.
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Siluijk 1673 S 73 fol 6, Sillviken 1796 To. nr 12, Sellevik 1802 nr 14. — S k e d 
d a l e n  ¡jédan (j—)y), uttalet ungt. Väl skede, n. ’utfartsväg o. d.’ (se Bdl,283). 
—  T r o l l d a l e n  traldån. Det sägs ha spökat där. —  T r å n g e t  trågdt. 
Bd 1,258. Vid ett smalt vägpass.ÖsterÖd bstdra, osidTd (e —> u Nilén) 1/2 sk. Var kr. till 1704. —  | Österöd(t) 
1568 1581, Österrödt 1586, Österodh(!) 1659, Österödh, -rööd 1665-1758, Österöd 
1680-1825 Österröd 1881, Jr || Östered c. 1640 III ÖÖ 1, GS. oo Namnet är mång
tydigt. S. leden är säkerl. röd ’röjning’ (den kunde dock vara -hed); f. leden kan 
vara öster (östra), el. superi, yzta ’yttersta’ (jfr under Ö s t e r g ä r d e  s. 29) el. 0fsta 
’översta’ (jfr under Ö s t e r s l ä t t  s. 52), slutl. ev. mansn. Östen (isl. Eysteinn), 
i det att ett *Östensröd genom dissimilation kunde förlora det senare s och därefter 
n (jfr särsk. ett boh. Hasteröd Bd 111,153). Vid det första alternativet kunde »den 
östra röjningen» dock icke vara namngiven i mots. till byn Röd el. hmnt Noleröd-, ty 
båda dessa ligga i OSO om Ö. Däremot kan gården sägas ligga »ytters» i NV från 
To. by räknat.

Prep. är i. fislan märkdr. Åborna kallas (Jstdnbå, (best.) pl.
L ä g e n h e t :
K r  ek  e n  krkcpn Innehåller ett boh. kr&g (*krei/), identiskt med det Bd 

1,280 n. 2 omnämnda krlk, m. ’bukt, vrå, hörn’, en form som nu inte synes leva 
i boh. mål. (jfr anf. st. och Bd 111,257); däremot t. ex. knki, m., boh. kr eg a.

A v s t y c k n i n g  f r å n  f l e r a  h e m m a n :
Hällsvik hélsvi, hcels-\ fiskläge. — ] Hällsvik Jr || Hellsvik (Heles-?) dal, 

Hellwik 1791 Lu. nr 18, Helleviken 1801 Sillen (om viken), Hällsvik GS, Kortet 
(viken kallas här Helleviken). oo p. leden är väl boh. häller (isl. hellir) ’klipphåla 
o. d.’ ; se under H ä 11 s ö i Öckerö s. 64. Att namnet på v i k e n  delvis 
skrivits utan s, beror på förvanskning.

Prep. är i. Åborna kallas hcelsvibo, (best.) pl.



Öckerö socken.
Om sockennamnets former och bet. se under Ö c k e r ö  b y  s. 66. En el. 

annan av de smärre bebyggelser som nedan uppförts under Björkö el. Hönö, tillhöra 
måhända något av de särskilda hmnn på nämnda öar.

Öckeröfiskarna kallas av fiskare från hallandskusten för hästar hcesta.

BjÖrkÖ bjbrkd, b1) sr ko By. — Biserkoy 1399 RB 529 | Bierckeoon c. 1528 NRJ 
4,171, Birkö[e[n, Birkie (läsningen ej fulltsäker) 1544, Birckö(e) o. d. 1568 1581, 
Bierckö 1568 (altern.; 2 ggr), Bercköe 1586, Biörcköe 1586 (altern.), Biör(c)köö o. d. 
1659-1758, Börckö(ö) 1680 1758 (altern.), Björkö 1811-1881, Jr || Birkö 1567 No. 
riksreg. 1,543, Biorckoen, Bi0rcker0e(n) 1594 JN 186,187, Biörcköö c. 1640 III ÖÖ 1, 
Biörköön 1673 S 73 fol 6, Börkö 1681 fol 9, Biörkö 1691 fol 25, Björkön GS, Björkö 
Kortet; jfr Börke Fjord trol. före 1658 Krigsark. O 1. co F. leden är ursprungi. 
bjark-, en ssgsform till björk-, trol. med kollektiv innebörd, åsyftande björkvegetation. 
Birk- är egentl. stammen i kollektivet birke ’björkskog’. Namnet kan vara givet 
i mots. till Ö c k e r ö  ’ek-ön’ (s. 66). I samband med den för länge sedan gjorda 
iakttagelsen, att vissa nord. Björkö varit gamla handelsplatser, en iakttagelse som 
spelat en roll även i den livligt debatterade frågan om namnet Birlca, har även 
detta Björkö nämnts (t. ex. av Wadstein iNoB 1914, s. 92, A. Bugge Därs. 1918, s. 77); 
men att tydningen här skulle vara någon annan än den ovan givna rättframma, 
synes hurusomhelst icke troligt.

Invånarna kallas bjsrkdbg, med ökn. bfsrko palta.
Nr 1 V ä s t e r g å r d e n  1/1 sk. (nu uppdelat på 61/320 och 259/ 320). Ilmnt 

var äldst likaledes 1/1 sk., men blev 1671 kr. (Jb 1680). År 1722 blev 1/ 8, och 
1762 ytterligare 3/ 8, ånyo sk. (Jb 1811); den andra hälften förblev t. v. kr. År 
1860 blev dock även därav " / 320 sk. Återstoden tycks ha blivit sk. 1885 (ant. i 
Jb 1881).

Nr 2 +B a n g  e g  å r  d e n  1/2 sk. Var 1/2 kr. till 1754 (Jb 1758). Ökn. (el. 
familjen.) Bånge; jfr Bd 11,4, 111,286.

Nr 3 S ö r g å r d e n  1/1 sk. Var äldst likaledes 1/1 sk., blev kr. 1671 (Jb 
1680); men i Jb 1758 säges ena hälften vara »gammal adel» och den andra ha blivit 
sk. 1722.

H e m m a n s d e l a r  e l l e r  a v s ö n d r i n g a r :
B e s  (s) k r o k e n  béskrågvn, béskd-. Besse Kroken 1797 Öck. nr 2 a, Bese

kroken 1846 nr 22. Krok betyder här snarast ’bukt, vik’. F. leden är oklar. 
—  » B o g e t »  bögdt (prep, i). Samma namn från två håll Bd 111,246, med blott
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trevande tolkningsförsök; jfr även Bogåkrarna Därs. Det har befunnits icke vara 
troligt att bok förr funnits på Björkö. — +K  1 a r v i k. Namnet torde åsyfta 
klart vatten, ev. i mots. till följ. — S k a r v i k skårvi, skärvi. Är väl ett *Skarn- 
vik (se närmare Bd 11,111 f.). Uttalet med a bör då, om det är äkta, tolkas 
antingen ss. det äldsta, hänvisande på bortfall av n före förlängningen av a 
framför rn, el., snarast, ss. beroende på attraktion från förb:n -arv- (i målet icke 
-arv-) i andra ord. — S u d d e r v i k  suddrvi. Se S u d d e v i k e n  blandNaturn.
s. 73. — T r o 11 v i k trslvi, trvlvi. Trolle Wik 1797 Öck. nr 2 a (naturn.), Trollvi- 
ängen (m. m.) 1859 nr 30. Vid Trollebergen nr 3 (s. 126).

Fogdö född, fögdd, fögdd, föde 1/i sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758). — | Fuodö 
1568, Födöö(!) 1573, Fodöe 1581 1586, Foudöö 1659, Fougd(h)ö(ö) 1665-1758, Fogdö 
1811-1881, Jr || Fogdö 1567 No. riksreg. 1,543, Fodöen 1594 JN 187, Fougdöön c. 1640 
III ÖÖ 1, Fougdö 1673 S 73 fol 6, Fogdön 1748 J. Hahn hos Månsson Sjö-Märkes- 
Bok 49, 1762 S 73 fol 13, Fotön 1806 Hermelin, Fotö GS, Fogdön Kortet. Form
materialet pekar möjl. snarast hän på Fogdö ss. den ursprungliga formen. Dock 
kan Fuodö 1568 icke andragas till stöd därför; ty uo skrives i denna jb även eljest 
som motsvarighet till nord. 5: Stuordal, Kuode m. fl. Men bl. a. Foudöö 1659 torde 
hänvisa på en sådan grundform. Då har man svårt att finna det riktigt sannolikt 
att dessa stavningar skulle innebära en folketymologisk omtydning av en uttals- 
form av Fotö, dvs av ett födo {född). Ty varför skulle inte detta ha fasthållits, 
resp. uppsnyggats just till Fotö? För att det senare vore det ursprungliga namnet,
har likväl åberopats det förhållandet, att »ön i sin helhet-----men i synnerhet
dess mot väster långt utskjutande smala parti onekligen har en viss likhet med en 
människofot» (Lidén i NoB 1931 s. 93). Denna likhet är emellertid i verkligheten 
föga påfallande. Att det åsyftade, genom ett smalt parti från huvudön skilda berg
partiet kan ha betraktats som dennas »fot», skall likväl ingalunda förnekas. Man 
bör emellertid göra klart för sig, att namnet i så fall icke rimligen kunde ha till
kommit förrän e f t e r  det att öns båda partier vuxit samman. Hr Johan Alin har 
vänligen verkställt en avvägning. Den högsta punkten av den låga landremsa från 
N till S som nu förenar partierna i fråga, ligger blott 1,48 m. över havsytan (då 
bortses likväl från en liten stenmal som ligger 2,05 m. ö. h., men denna går icke 
helt tvärs över passet); detta betyder att här även vid normalvattenstånd var sund 
åtm. ännu på 900-t., sannol. ännu något senare (ty upplandningen har i fall som 
förevarande påskyndats genom tånganhopning och uppslamning). Det är ju troligt 
att huvudön, även om den var obebyggd, redan före nämnda tidpunkt haft ett 
namn. Att detta helt vore försvunnet, skulle vi visserl. nödgas antaga även om 
Fogdö vore den rätta formen; ty några ))fogdar» kunna inte då ha funnits i Norden 
(ordet är ett medeltida låneord). — Det finns emellertid en tredje tolkningsmöjlighet: 
önamnet kunde innehålla samma stam som ingår i sjön. fsv. Fygpir (nu Fegen)1) i

J) Den senare namnformen sammanhänger med all säkerhet med den äldre; det torde dock
t. v. vara svårt att exakt ange det inbördes förhållandet.
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gränsen mellan Vgtl. och Hall., och väl även i önamnet Fogdön i Roslagen (uttal fygda, 
Lindroth Våra ortn.2 102, äldst sannol. F0g(h)dh, Lidén anf. st. 91). Trots vissa 
formella svårigheter (framhållna sist anf. st. 92) förefaller det möjligt att häri 
se en med f> utvidgad stam faugh-, fugh- ’blåsa, »fyka»’. Man skulle då som 
grundform vänta ett *Fughpö; men detta måste mycket lätt ha tytts som Fogdö 
(jfr det uppl. önamnet nyss). Är denna tolkning den riktiga, kan öns nuv. namn 
naturl. vara det urgamla. —  Det bör uttrycki. sägas, att namnet Tå udde på den 
yttersta n. v. udden icke får åberopas som stöd för att hela detta parti kallats »/oi»; 
ty det förra namnet innehåller det dialektala tå, m a s  k. ’utmarksbete el. dyl.’ 
(icke tå, fem.), och »Tån» är här just det nutida namnet på det avhandlade partiet 
V om det låga passet. — Tolkningssvårigheterna ökas därigenom att det är vansk
ligt att angiva den regelrätta utvecklingen av ett fogp- el. fugj)- i dessa mål. 
Folkligt är fogde i ssgn snöfogde ’uppsyningsman vid snöskottningen’, och detta 
uttalas snöfudd i Inlands S. och N. härader (liksom längre i N). Det från Hisings 
V. (Säve) antecknade sngfogdd kan innebära en uppsnyggning. Men det är inte 
fullt klart vilken äkta uttalsform man i det enkla ordet fogde skulle vänta i Öckerö 
skärgård. Från S. Hall. äro t. ex. fowda, och född antecknade (Wigforss S. Hall. 
folkm. 324).

Invånarnas ökn. är *måvar mswa ’måsar’.
H e m m a n s d e l a r ,  l ä g e n h e t e r  o. d.
F r a m  fram (prep. i), vanl. D ä r  f r a m  dar frdm; huvuddelen av öns 

bebyggelse, nere vid hamnen. Jfr Där framme(s) Bd 1,77, 111,35; här tycks emel
lertid det riktningsbetecknande adv. ha använts. — » K ä n g a n »  pcega. Dunkelt. 
Mot rsp. känga svarar i dial:n häng. Möjl. en sammandragning av en ssg på -ängen 
-céga. Platsen torde förr ha varit självständig holme. —  S a n d h o l m e n ;  nu 
fastvuxen vid huvudön. — S ö d e r  i h u v u d e t  sér i hvrnt-, på sydligaste delen 
av Huvudet ((jfr s. 77).

FotÖ, se F o g d ö .

GrÖtÖ grodd, gr sdo, y. gretd 1/2 sk. Var x/2 kr. till 1754 (Jb 1758). — | Grod- 
öen(!) c. 1528 NRJ 4,171, Grödö[e[n 1544, Grödö(e) 1568 1581, Grödtöe 1586, 
Gröt(h)öö 1659-1758, Grötö 1811-1881, Jr || Grödö 1567 No. riksreg. 1,543, Grödöen 
1594 JN 186, 187, Grötöö c. 1640 III ÖÖ1, Grötön 1673 S 73 fol 6, Grötö GS, 
Kortet, oo F. leden är västsv. *gröt (isl. grjöt, sv. rsp. gryt, t. ex. i rävgryt) ’sten, 
stenrammel’, här säkerl. särsk. åsyftande sandmoränen av grov klapper och stora 
block på öns v. sida (avbildad i Sv. Geol. Unders:s Beskr. till kartbl. Göteborg, 
s. 60); så redan Brusewitz Elfsyssel 209.

L ä g e n h e t :
D a l e n .

H eden héa x/2 sk.; på Hönö. Var kr. till 1724 (Jb 1758). —  | Hieden 1568 
Hedenn 1573 1586, Heen 1581, He(e)den 1659 1680, Hedann 1665, Heedan 1697 
1719, Hedan 1758-1881, Jr || Heden GS.
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Hult hult, holt ! /1 sk.; på Hönö. Var 1/l kr. till 1722 (Jb 1758). — | Hålt 1659, 
Hollt 1680, Hullt 1697, Hult 1758-1881, Jr. oo Hult ’skogsdunge’ (jfr Bd 1,204). 
Numera finnas inga spår av skog vid gården.

L ä g e n h e t e r :
*B u s t a d e n (och L. Bustaden) bustan, även busctan. Busdahlen, Lilla 

Båds- 1858 Öck. nr 29. Säkerl. ’platsen för (boden el.) bodarna’ . Lämningar efter 
bodar finnas. Formen på -dalen beror säkerl. på folketymologi; -s- bleve annars 
svårförklarligt.

Huvudet hhvdt 1/4 sk.; på Björkö. Var 1/i kr. till 1722 (Jb 1758). —  | Hof- 
fuit 1568, Hoffuedt, Hoffuidt 158i, Houff(u)enn(!) 1581 (altern.) 1586, Houffedt 
1586 (altern.), Höfwet 1659, Hofwet 1665 1680, Hufwet 1697 1719, Hufwud 1758, 
Hufvud 1811-1881, Huvud Jr ||Hufuu[d] 1673 S 73 fol 6, Hufvud GS, Björkö huf- 
vud Kortet, oo Huvud är vanlig benämning på höga berguddar, särsk. då de vetta 
ut mot sjön (s. 77, Bd 111,151).

Hyppeln hépal, hbpvl, hépok 1/2 sk. Var äldst likaledes 1/2 sk., men blev kr. 
1671 (Jb 1680); ånyo sk. 1722 (Jb 1758). —  [ Hyppell c. 1528 NRJ 4,171, Höpell 
1544-1665, Höppell 1568-1758, Höppel 1680-1881, Jr, Hyppel 1825 (altern.) || 
Höppöll 1594 JN 187, Hippeln 1673 S 73 fol 6, Hypel 1681 fol 9, Hypelen 1762 
fol 13, Hyppeln 1806 Hermelin, GS, Kortet, Hyppel 1838 S 44 fol 96. oo Best. form 
(med i dial:n bortfallet -n) av boh. hyppel ’knöl, svulst, puckel’ (E. Abrahamson i 
Minneskr. utg. av Filol. samf. i Gbg 1925, s. 167 f.).

Invånarna kallas hbpkara, (best.) pl., y. hbpolsbo, ökn. hépdls krmpr.
H e m m a n s d e l a r :
G å r d e n ;  bebyggelsens (nuv.) centrum. —  S t r a n d e n .

Hällsö h&lsd 1/2 sk. Var äldst likaledes 1/2 sk., men kr. 1671 (Jb 1680); ånyo 
sk. 1762 (Jb 1811). —  | Hellyszö[e[n 1544, Heillisöö 1568, Ellis(s)öe(!) 1581 1586, 
Hellissöe, -öö o. d. 1573 (altern.)-1719, Hellesö(ö) 1659 1811, Hällessöö 1665, Hel- 
liezöö 1697, Hällssiö(!) 1758, Hällsö 1811 (altern.) 1825, Hällesö 1881, Jr (dock 
Hällsö hufvud) || Hellantsö 1567 No. riksreg. 1,543, Hellesöen 1594 JN 186, 187, 
Hellesö 1673 S 73 fol 6, Hellasön(!) 1762 fol 13, Hällsö 1806 Hermelin, Kortet, 
Hälsö GS. oo E. leden är gen. av västsv. haller ’klipphåla under framskjutande 
bergkant’ . Namnet förekommer flerstädes i Boh.

Hönö hbnd, hund Municipalsamhälle, dessförinnan by. —  Hoynoy 1388 BB 
328, af Hoynonne c. 1400 Därs. 328 | Honoen c. 1528 NRJ 4,171, Hönnö[e]n 
1544, Hönnö(ö), -öe 1568-1586, Hennöe 1586 (altern.), Hönöö 1659-1719, Höönö 
1659 (altern.), Hönö 1758-1881, Jr || Hönö(ö) 1567 No. riksreg. 1,543, c. 1640 III 
ÖÖ 1, Hö(ö)nön 1673 S 73 fol 6, o. d. 1681 fol 9-GS, Hönö 1806 Hermelin, Kortet. 
oo F. leden är säkerl. fvnord. hein, sv. dial. hen.
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’brynsten’ . Öns berg förete rundade, jämnt och fint avslipade hällar, vilka särsk. 
i NO (vid Heden), men även eljest, förläna den ett karakteristiskt utseende. Nam
net betyder säkerl. ’ön med de brynstensliknande bergen’ . Av *Hein0 y  har tidigt 
blivit Hoynay genom assimilation till den rundade diftongen oy, varefter de båda 
0 y  regelrätt monoftongiserats till ö; jfr under Ö c k e r ö s. 67. Elov Andersson.

Hönö huvud. Invånarnas ökn. är hönor hsngr.
Nr 1 B e r g a g å r d e n  bcerja- 1/1 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758). Bergegår- 

den o. d. Jb 1697-1881.
Nr 2 V ä s t e r g å r d e n  1/1 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758).
H e m m a n s d e l a r :
G år d a  gåka. Gååle. 1673 S 73 fol 6. Se s. 141. — H u l t s b e r g e n .  Lära 

förr ha tillhört Hult (s. 64). —  H ä s s 1 a hcesla. Tycks vara best. pl. av kollek
tivet hässle, n. ’hassellund’; jfr dock Bd 11,178 (där kanske samma tydning hade 
bort ges). — K l å  v a n  (Hönö-Klåva) kkhva. Klöfwa 1858 Öck. nr 29, Klåfva 
GS, Kortet. Boh. klåva kV sva ’klyfta’, se Bd 111,10. Särsk. märkes den rätt stora 
klyftan ö  om gårdarna. Skrivningen Klova är förkastlig, då den kan leda, och 
har lett, till uttal med o (ss. i rova). — L å n g e b e r g e n .  — S a n d  (en).

T o r f  o c h  l ä g e n h e t e r :
*K n ö t e n  knédn (-gn). Se Naturn. s. 114. — N y a  g ä r d e t .  — O d e r -  

s l ä t t  ödo§lcet stundom odg(n)slcet. Oderslätterna 1858 Öck. nr 29, Odenslätt 
1862 nr 34. Sannol. sekundärt bildat till *Odersvik, se Naturn. s. 72. — R ä v e -  
L a r s ’ b o  rcevglaps^bö. En viss Räve-Lars bodde där »för mer än 200 år sedan.»

Kalven Jordlägenhet samt tull- och lotsstation, bebyggelsen nu kallad Kalv- 
sund. — | Kalfwer 1659, Kalfwenn 1665, Kalfwan(!) 1680, Kal(l)fwen 1697-1758, 
Kalfven 1811-1881, Kalven Jr || Kalfuen (om ön) 1673 S 73 fol 6, Kalvsund 1909 
Post- o. telegraf ortfört., 1923 Wistedt o. Odelsiö. c/o Ön har uppfattats ss. Björkös 
»kalv»; jfr Bd 111,155.

Invånarnas'ökn. är *ronifar rånifa.

Kalvsund, se K  a 1 v e n.

Knippla(n), se under K ä l l ö - K n i p p l a n  samt Naturn. s. 86.

Källö-Knipplan Municipalsamhälle, förut kr.-utj. och poststation. — | Thielö 
1568, Theille(!) 1586, Tiellö 1573, Thiellöö 1659, Tiellö 1665, Tiällö(ö) 1697-1758, 
Källö eller Knip(p)la 1811, Källö eller Knippla 1825 1881, Jr (med avs. på det se
nare namnet se vidare Naturn.) || Kiälön 1673 S 73 fol 6, Kieldö 1748 J. Hahn hos 
Månsson Sjö-Märkes-Bok 350, Källön 1762 S 73 fol 13, GS, Källö 1832 S 37 fol 12 
-Kortet, c/o De äldre skrivningarna m. Ti- o. d. kunde tyckas tyda på att f . leden 
här, ss. i många andra boh. kust- och skärgårdsnamn, nu vanl. stavade med K-, 
vore boh. tjäll pcel, pad (isl. tjaldr) ’strandskata (Hsematopus ostralegus)’ . Emellertid 
är det säkert oiieikällan S a r a m o r s  k ä l l a  (s. 157) som varit namngivande.

Invånarna på Knippla öknämnas *knotar knöda (av boh. knot ’fisken Trigla 
gurnardus’).

5
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Nolö noké 1/2 sk.; ri. delen av Björkö. Nu vanl. kallat Bovik bov{, bövi. 
Var kr. åtm. till 1758 (Jb). — | Nordö(e) 1568-1586, No(o)rö(ö) 1659-1758, Nolö 
1811-1881, Jr || Nordöe 1594 JN 186, Nolön 1673 S 73 fol 6. wNordö ’den i nord (norr) 
belägna ön’ . Namnet kan möjl. gå tillbaka till en tid då denna del av Björkö var 
en särskild ö; annars =  ’den norra d e l e n  av ön’; jfr Nordön Bd 111,164. Namnet 
Bovik visar, om det innehåller bod, modernisering av uttalet (det äkta vore bu).

Ryd ryt i/2 sk.; på Björkö. Var 1/2 kr. till 1734 (Jb 1758). —  | Rir 1568, Ryer 
1581 1586, Ryydh o. d. 1659-1719, Ryy 1680 1697, Ryd 1758, Ryd 1811-1881, Jr || 
Ryt 1673 S 73 fol 6, Ryd GS, Kortet, oo Byd ’röjning’; jfr Bd 1,27, 11,40 f. Dial.- 
uttalet och kartan av 1673 ha best. form (Bydet).

Åborna kallas rysbo, (best.) pl.: Bydsbo Hufvud 1797 öck. nr 2 a.

RÖd r0 s/4 sk.; på Hönö. Var kr. till 1770 (Jb 1811) och 1/1 mtl åtm. ännu 
1697 (Jb). — | Rud c. 1528 NRJ 4, , Rudt(t) 1544 1573, Rud 1568, Rödt 1581
1586, Röidt 1581 (altern.), Röödh o. d. 1659-1758, Röd 1811-1881 || Röed 1673 S 
73 fol 6, Röd GS. oo ’Röjning’ .

RÖrÖ ryrd By. Intill 1734 utjorde R. blott ett hmn; detta var 1/2 sk. till 1671, 
då det blev 1/2 kr. Förstnämnda år överfördes 1/4 av hmnt, och 1762 ytterligare 
1/ 8, till sk.; efter denna tid finnas nr 1 1/ 8 kr. och nr 2 3/ g sk. Huvudbebyggelsen 
i N kallas Byn. —  | Roroo c. 1528 NRJ 4,171, Röre 1544, Rörröö 1568, Röröö 1573- 
1719, Rörre 1581, Rörö 1665-1881, Jr || Roroen 1594 JN 187, Rörö(ö)n 1673 S 73 
fol 6, Rörön 1762 fol 13, Rörön GS, Rörö Kortet, oo F. leden är säkerl. växtn. rör 
’vass’ . Förr fanns det vass på ön ännu rikligare än nu. Den finns alltjämt, inte 
bara vid stränderna.

Invånarnas ökn. är *gallar gala ’havstrutar’ .
H e m m a n s d e l a r :
A p e l v i k .  — *H å l a  b e r g e t  huka bérpt. Fsv. hol ’ihålig’ . — L å n g 

h o l m e n .  På en förr kringfluten holme. — S ö d e r  i k r i n g  sér a krig, sor i krég\ 
bebyggt område. Namnet åsyftar att man når platsen genom att först runda en 
söder ut (från huvudbebyggelsen) belägen udde; jfr Söder under Bd 111,219.

Öckerö bkoro By. — Namnes flerstädes i den isl. litt.: Eikr eyia (gen. pl.) 
Isl. ann. 336 (vid år 1276), Ekreyiar, til Ekreyia, i Ekreyiom, -um o. d. Cod. Fris. 
544, 551, 583, Eirspennil 639-641, 644 m. fl., Flateyjarbök 1,54, 169, 3,186-188 
m. fl.; i GSykerceyum 1300 DN 1,86 (avskr.), Gykrcei 1388 RB 328, j Gykeronne c. 
1400 Därs., Gykroy 1407 DN 3,425 | Eyckerooen sogn c. 1528 NRJ 4,171, Ögerö(e) 
o. d. 1544 1586, Ögerudt(!) Sog[e]n 1544 (altern.), Öggerö(e) 1568-1586 (altern.), 
Ökrö Sogenn 1586 (altern.), Öcheröö 1659-1680, Öchröö 1659 (altern.), Öckeröö 1697, 
Öckrö(ö) 1719-1825, Öckerö 1881, Jr || Ökerö 1567 No. riksreg. 1,543, Öckerö(e) 
1591, 1598 JN 13, 186, Öggerö, Öykeroy 1606 Oslo kap. kop. 3, Ökeröön 1673 S
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73 fol 6, Öckerö 1806 Hermelin, GS, Kortet. <̂> F. leden är gen. sg. (isl. eikr) av 
trädn. ek (isl. eik), se SIOD 1,79 f.; möjl. med kollektiv bet., men kanske snarare 
åsyftande ett ensamt, på långt avstånd synligt träd. Jfr B j ö r k ö  s. 61. Ei- 
har blivit oi- genom assimilation till slutleden.

Öckerö udd. Invånarnas ökn. ljungspolar lygspgka (jfr Bd 1,32 noten).
Nr 1 N o r g å r d e n  nor- 1/1 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758).
Nr 2 S ö r g å r d e n 1/1 sk. Var kr. till 1722 (Jb 1758).
Nr 3 boställe, förr en kr.-äng.
H e m m a n s d e l a r ,  t o r p  o c h  l ä g e n h e t e r :

F B a g g l e b o  el.(?) B a g g l e b o l ;  bebyggt område. Bagglebo Udde Jr. 
Den enda tolkning som erbjuder sig, synes vara att i f. leden se gen. pl. bagla av 
fno. bagall, egentl. ’krokig biskopsstav’, i pl. namn på det parti som under biskop 
Nikolas gjorde uppror mot konung Sverre 1196, och som efter striden bemäktigade 
sig bl. a. Viken. Även i åtm. e t t  annat boh. ON torde ett minne om »baglarna» 
finnas, näml. i Bagalsbrekka (J Bagals braekko RB 311) på Orust, nämnt både i 
Myckleby och Röra (näppel. åsyftas två namn). Även förevar, namn bör då vara 
gammalt. — B a n k e n .  —  B o d a r n a .  -— B r ä t t e n .  — H ä n g  (e) d y  t, del
vis uttalat hagdrj/t(\). Samma namn Bd 111,229 med cit. litt.; se även nedan s. 
130. — H å l m a d e n  hikmåa. — L u n d e n .  — S t r a n d .



Naturnamn samt kulturnamn som ej 
avse bebyggelse.

I föreliggande band ha även i fråga om naturnamnen vissa ytterligare modifi
kationer vidtagits i den i föregående band följda planen (till vilken eljest hänvisas). 
Om den därvid ledande grundsatsen se Förordet ovan. Modifikationerna fram
träda här nedan på följ. sätt:

Inom varje med romersk siffra betecknad avdelning efterföljes den korta in
ledningen av en u p p r ä k n i n g  i a l f a b e t i s k  f ö l j d  a v  d e  n a m n  som 
visserligen kunna vara av betydelse för kännedomen om det lokala namnskicket, 
men v i l k a s  t o l k n i n g  är  s j ä l v k l a r  e l l e r  b l o t t  k r ä v t  en k o r t  
a n t y d a n  e l l e r  h ä n v i s n i n g .  Stundom bifogas även andra korta uppgif
ter: om antalet »exemplar» av namnet inom häradet, årtalet för äldsta belägg o. d.

Med avseende på lokaliseringen av naturnamnen gäller vad som sagts Bd III, 
127 (och Bd 11,130 med avseende särsk. på en del utmarksnamn i kartor från 1790-t.). 
Vid uppgift om läge av ort i skärgården har även här (jfr Bd 111,127) i stor utsträck
ning byns eller hemmanets namn ersatts med namnet på närmast belägna större ö 
(el. holme); detta gäller särskilt Öckerö sn.

De naturnamn som kommit att beteckna bebyggelse, och som i tidigare band 
samtliga upptagits även under de förra, dock endast med hänvisning till avd. A 
(se Bd 1,132), medtagas här nedan endast i den mån de enligt den förenklade 
planen skulle ha gjort detta såsom rena naturnamn.

Vid angivande av läget ha de s. V f. meddelade förkortningarna nyttjats.

I. Sjöar, tjärn; vikar; sund; fjärdar.

Ordet vik uttalas här ss. mindre betonad slutled ofta -vi, -vi, men i best. form 
-viga. Vatten, uttalat van (trol. även vån, vån), best. form vant, användes stundom 
om insjö o. d. (jfr Bd 111,344). Ex. på kile, m., pikd (Bd 11,131): Björlanda kile, 
Nordvike kile. Jfr i övr. föreg. bd.

Aledammen, *A'pelvik(eri), Aspeviken, 2 Bodviken, 2 Bredvik, Bydammen, Båtevi- 
ken, Dikesviken, Djupsund, Dyngevik (s. 4), Ekedammen, Fjälledammen, Flågevi- 
ken (flåg, n. ’brant bergstup’), Fågelvik (s. 18), Gatedammen (om gata se s. 101), 
Gertrudviken (jfr Gertrudskäret s. 77), 2 Grundsund, 3 Gröna viken, Gröneviken, 
Hamnedammen (hamn i rsp. bet.), Kanaldammen (liknar en kanal), 2-3 Kattedam
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men (Bd II, 132), Klarvik (s. 62), Kristinamorsdammen, Kulla damm, 2 Källevik, 
Lille damm, Lindevik(en), Långa vattnet, Marstrands damm (familjen.), Näckrose-, 
Ormedammen, Pr åstedammarna, Rörvik(en), St. och L. (rör ’vass’), 2 Sandvik(en), 
Sillvik (s. 59), Skolhusedammen, 2 Skutevik (jfr Bd 111,136), Skäddevik, Skölje- 
dammen, Stendammen, 2 Stenvik(en), Strömsund (c. 1640, trol. redan då namn på 
holmen invid), 2 Sävedammen, Sävvik, Torneviken (torn ’törnig buske’), Tuvedam- 
men, 2 Vinterhamnen, Vite fläcken, Åleviken, Åvalls damm.

Alkeviken äkkd- ÖHö. oo F. leden är fågeln, alka.
Allemanssundet, även kallat Allemanshålet To. — Allemans Sundet 1795 To. nr 

15. oo Namnen äro väl sekundärt bildade till Allemansskäret (s. 77). Om hål, här 
’trång passage’, jfr SIOD 3, 131, 163.

»Angnisedammen» ågmsd- ÖHö. &o Säkerl. kvinnon. Agnes.
Arnedammen arid- BjKa. oo Väl mansn. Arne. (Ett and- el. and-, dvs. Ande-, av 

and, skulle endast i språk som påverkats av göteborg,sspråket kvinna uttalas med -»£-.)
Baggesund båqd- To. oo Väl efter Baggeskär(et) invid (s. 78).

*Bes(s)kroken, se Bebygg.-n. s. 61.
»Bindeviken» binds- ÖBj.; numera sumpmark, oo Namnet säges hänsyfta på en 

man som hette Binde (märk: -nd- icke -nn-), om vilken dock inga uppgifter föreligga.
Bladdammen bka- ÖKä. oo I dammen finnas massor av vattenklöver.
Blekedjupet blregoyybot ö ; en del av vattnet V om Hyppeln och Rörö. oo F. 

leden är enl. E. Abrahamson i Västsv. hembygdsstud. 50 trol. boh. *bleka, f. ’om
råde el. strimma lugnt vatten på en för övrigt krusad vattenyta’ . Området genom
drages (enl. samma källa) av flera strömmar. »Då ytan krusas av svag bris, bilda 
strömdragen blanka ränder av lugnvatten.» Möjl. är f. leden dock målets *blek 
bkeg, n. ’vindstilla’, i så fall med e inskjutet i uttalslättnadens tjänst. Det är all
tid lugnare vatten här än något längre i N, där det finns mera bådar och brott.

Blids damm bMs dam BjKa. o» Jfr under B l i d  s. 20.
Blötdjupet bWdybdt ÖRörö; vattenområde, =  B l e k e d j u p e t  oo Där är blöt 

(mjuk) lerbotten. En omtolkning av Blekedjupet, varvid benägenhet för labiali- 
sering efter Bl- gynnat?

Bockedammen bökd- ÖHy. oo En bock lär ha drunknat i dammen.
■f Branddammen BaLä., där Blekekällan (s. 153) förr låg. oo Ungt namn. Dammen 

är grävd för att tjäna som vattenreservoar vid eldsvåda.
Brännvinsdammen brcenvms- SäSö. oo Där har bränts brännvin.
Bästemorsvik ÖBj. — Bästamors- 1850 Öck. nr 23. oo Bästemor ’far- el. mor

mor’ . Närmare uppgift föreligger ej.
Börsvik. 1. bbg- BjFå. 2. ÖÖck. — Börsviks bake(!) 1856 öck. nr 27. oo 

Börs- är flertydigt; jfr Bd 1,159, 11,149, III; 188, 282 och cit. litt.
Böstedammen bnstd- ÖHy. oo Man »»böstar» (klappar) kläder där (Bd 111,129).

»Ers» vatten, St. och L., stora och lel_a é§ vän, e,s vän (även antecknat som jepv.) 
ÖRörö. oo Se under » Er s »  k u l l a r  s. 108, och jfr följ. namn. y-ljudet torde 
ha uppstått just i förb. med följ. v (det äkta målet saknar sv-).
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»Ers» vik é§ vig ÖRörö. oo ge under »Ers»  k u l l a r  s. 108, och jfr föreg. namn.
Esbjörns hamn ToHä. —  Essbjörns Hamn 1838 To. nr 22. oo Esbjörn okänd.
Fiskedammen féska- SäNors. oo Någon fisk (el. något fiske) lär åtm. inte nu före

komma där, alltså väl i den kända bet. ’damm för fiskodling el. förvaring av 
levande fisk’.

Fläkevik fkéga- ÖBj. oo Säkerl. fläke, m. ’ (tillfälligt uppförd) grind utan gång
järn, led av stänger’ . (Något boh. fläke ’slät och jämn yta’ Tengström IN 228 finns 
säkert icke.)

Fläskhamn(en) fkœskhàmna ÖBj. — Fläsk Hamn 1797 Öck. nr 2 a. »o Säkerl. 
förkortning för *Fläskholmehamnen (jfr s. 82).

Gatedammen träffas på åtm. tre ställen: ett i Bj., ett i Sä. (ggdd-) och ett i 
To. (ggdd-). — 1791 Lu. nr 18. oo Bd 11,132. G. i To. ligger vid en gammal iägata, 
G. i Sä. på Gatebergen (s. 104).

Grumsedammen (-dammarna) grùmsd-, grbmsd- har anträffats tre ggr. oo I 
grumsedammar samlades sillavskrädet vid trankokning. Vanligt namn ss. minne av 
de stora sillfiskeperioderna. Jfr närmare t. ex. A. Lindroth i Vikarvet 1933, s. 30 ff.

Hjulvik(en), se Bebygg.-n. s. 56.
*Hjälmvik 'jékvi Ööck. — Gällviåkrar, -hålan, -kullar 1858 Öck. nr 28, Hjärvi- 

b[åden] (!) Kortet, Hjälviflu 1935 276 a. oo Uttalets k ger ganska säker ledning för 
f. ledens bestämmande, trots den ä. skrivningen med ll. Namnet är identiskt med 
gårdn. Hjälmvik jåikvfg, Stala sn, Orust (I Hialmuikum 1388, j Hielvighœ 1493), 
liksom säkerl. med det Bd III, 13 i behandlade vikn:t med nästan samma uttal. 
Om hjälm ’hög bergkulle’ se där och cit. litt.

»Hordammen» hbcfånidn SäLe.; gammal kvarndamm. ooF. leden kan ursprungi. 
vara såväl hora som (med n- bortfall) horn. Men anl:n till namnet skulle icke 
genom någondera tydningen bli klarare.

Hors(e)vik. 1. Se Bebygg.-n. s. 51. Synes här aldrig ha åsyftat vattenom
råde. 2. ÖÖck ingår i Horsvik(e) backe ho,sm bäkd. oo Se s. 51.

*Håkans hamn hågansam, hagans håm, hågalsam(\) ÖRörö; lågt beläget område, 
som säkerl. för ej så länge sen stått i förbindelse med havet. — Håkenshamn 1831 
Öck. nr 15. oo En ring påstås finnas i berget. En viss Håkan lär ha haft sin båt där.

Håkans hytta (Håkanshyttan) hågas hyta, hågashyta ÖRörö; trång vik omgi
ven av höga berg. oo Lokalen har väl liknats vid en hytta ’stuga, koja’ (el. skulle 
inte en sådan ha funnits där?)- Håkan är trol. densamme som nämnes i föreg.

*Håle damm ToKä. — Håledamm 1842 To. nr 26. oo ’Den djupt liggande 
dammen’ (jfr Bd 1,180).

Hälleviken, Hällsvik, se Bebygg.-n. s. 60.
Hästevik, se Bebygg.-n. s. 56.
Hönsebärsdammen hsnsabæ§- BjLå. oo Hönsebär ’Cornus svecica’ (Bd II, 154).
Isläggedamm \sl<k(p- BaLä. oo F. leden är ä. sv. islägg ’skridsko’ (ursprungi. 

gjord av ett läggben).
Juthamnen To; innanför Varholmarna. — Den s. k. Juthamnen 1864 Bruse- 

witz Elfsyssel 184. oo Väl jute ’dansk’ .
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-f Jättedammen RöGr. oo Vid Jätteslätten (s. 142).
Karusedamm(en) SäNors.— Karuse Damm 1791 Lu. nr 18. oo Karus(s)a ’ruda’ 

(Bd 1,295); jfr K r o p p e d a m m e n  nedan.
Klara(n) el. Klarögat BjHel.; se Bd II, 132 f. (även Björlandagränsen beröres 

av mossen).
Klockedammen klräkd- ToTo. oo Nära HocÄstapeln.
Klåvik, St. och L., klrå-, klrå- ÖBj. -— Klauijk 1673 S 73 fol 6, Stora, Lilla Klåf- 

vik 1859 Öck. nr 30. oo Uttalet med a omöjliggör antagandet av ordet Håva, i målet 
klrsva, ’klyfta, ’såsom förled. Bet:n är kanske ’vikendär »sjönHår»’ (se Bd 111,292).

Knasevik knäsovi BjFå. oo F. leden är trol. boh. knasa knasa ’knastra, krasa’, 
och syftar väl då på markens beskaffenhet.

Knipan, se s. 3.
Koljehugget kikphóqdt, kslrjagdt(\) ÖHöÖck.; fiskeplats. oo Man brukade få 

mycket kolja där.
Kolvik, se under K å 1 v i k.
Korsvik ks,j- ÖFo. oo Höjder och sänkor bilda liksom ett kors. Jfr Bd 

1,265, 11,169.
Kringelhamn, se Bebygg.-n. s. 54.
Kroppedammen krspv- BjRöd. oo Kroppa ’ruda’ (Bd 1,216); jfr K a r u s e -  

d a m m e n  ovan.
Kulingeviken kiihvd- ÖÖck. oo Sannol. målets kuling ’havstulpan (Balanus)’ , 

även om förekomsten av sådana numera ej synes vara större här än annorstädes.
Kålviken (Kol-?) ÖBj. — 1859 öck. nr 30, Kolviken 1935 276 a. oo Ovisst om 

kol el. kål.
Käringhamn(en) ÖHe. — Käringhamns kärr 1842 öck. nr 20. oo Den speci

ella innebörden okänd.
*Könevik pino-, pmo- ÖHö. — Kjönnerwiik, Kjönnewiks berg 1797 öck. nr 2. 

oo F. leden är oklar.
»Lergha swnd» BaLä., omedelbart nedanför Lärje os (s. 75), säkerl. =  K n i 

p a n  (s. 3). — Lergha swnd förra hälften av 1300-t. Erikskr. (jfr W. Berg i 
Bidr. 2,15, R. Pipping Komm. t. Erikskr. 597). oo Om avgörande vikt skall läggas 
vid f. ledens -a, måste denna antingen vara n. sg. svag form av fsv. adj. lerogher 
(jfr under L ä r j e  s. 7), el. ånamnet Lergh-ä (jfr s. 7). Det förra är det sanno
likaste; men i så fall vore namnet en sidobildning till Lergha ä (senare Lergh-ä), 
vilken dock kunde vara sekundär i förh. till detta senare namn.

*Lunnevik(en); ingår i näsn. Lunnevikshuvudet lunovikshsmt BjLu. oo Tycks vara 
förkortning för *Lunnegårdsvik. (Om huvud se Bd 111,151 och s. 77 nedan.)

-tMjölkdammen SäHök., vid den gamla manbyggnaden, oo En stor stensatt 
damm där man brukade kyla mjölk.

Mjövik, se Bebygg.-n. s. 24.
»Namnens» vik namnons vig ÖBj. •— Namnens Wijk 1797 Öck. nr 2a, Namnens 

vik 1846 nr 22. oo Det finns knappast något annat att gissa på än mansn. Namne,
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om vars rätt betydliga spridning i ä. tid se Lindroth Ortn. på -rum 55, Lind No.- 
isl. dopn. Suppl.

*Nickdammen nék- ÖHe. oo Det finnes en tradition om att näcken (i målet 
*nicken nék fm, se Bd 111,134) höll till där.

Nolvik, se Bebygg.-n. se 25.
Nålhuset nåkhust ÖHö.; vik. oo Jämförelse med ett nålhus.
Näck-, se under *N i c k-.
Nöteviken (-vikarna) nbdv- (ö—}« )  ÖBj. —  Nötewikerne 1797 Öck. nr 2 a, 

Noteviken 1850 nr 23. oo Fakta (och uttal) tala för nöt, i målet mel ’hasselnöt’ . 
(Formen med Not- torde vara skrivfel, eftersom något boh. uttal *nnd el. dyl. av 
ifrågavarande ord icke finnes.)

Nötsund nétsdn (o —> u) BjFå., mellan en holme och stranden. ■— Nötsunds bac
kar, håla, viken 1791 Lu. nr 18. oo Samma namn har sundet mellan Orust (Vindön) 
och fastlandet i N, ett viktigt färjställe. Den cit. källan upplyser att kreaturen 
bruka vada över till holmen.

*Odersvik ÖHö.; ingår i Odersviksberg. — Ödes wiksberg(!) 1797 Öck. nr 2 a. oo 
Målets öddr ’utter’; jfr O d e r s 1 ä 11 s. 65. Uttrar ha hållit till här i manna
minne.

Oset Q Sdt Ö, »loppet» mellan St. och L. Oseskär, sekundärt även namn på 
(skär och) fyr. -— St. Oset 1935 276 a. oo Os har här sin säkerl. ursprungliga bet. 
(jfr Lindroth i Ark. f. nord. filol. 29,264 n. 4) ’ställe där vattnet icke fryser, 
strömdrag’ .

Finan pina ÖHe.; nu namn på berg (även kallade Pinebergen) och betesmar
ker vid stranden, oo Från början är Pinan säkerl. namn på det stritt strömmande 
vattnet utanför. »En får försöge pine se(g) fårbi», säger man. Jfr Bd 11,135, 
111,134.

Rangleviken räpkd- ÖFo. oo Rangel, n., i stenrangel ’stenanhopning’, känt bl. 
a. från Askims hd. Två stora stenrös dominera platsen.

»Ribbe» (»Rebbe») fjord To, Ö om Skeppstadholmen. -— Rebbe-Fjoln 1806 To. 
nr 13. oo Möjl. en felform för Rivö fjord (Bd 11,133, 111,289), som skrives Rifwe- 
Fiohl 1726 (först anf. st.)? Denna kan näml. nog ha ansetts sträcka sig ända hit 
upp, och på den lokala Torslandakartan har namnet då lagts in på den del av 
vattnet som kartan överhuvud omfattade.

»Ruddevik(en)» (»Rödde-») Ö. 1. ruch- Hö. 2. Kä. Ingår i »Ruddeviklcnop- 
pen», St. och L., mchviknöpdn ( »—) ra); höjd. 3. r&ch- (&-—̂ u), ruch-, redd- Rörö. — 
Roddewiken 1831 Öck. nr 15. oo Samma namn Bd 11,133, där tolkat som *Rut- 
tenviken. Denna, i sht formellt mindre tillfredsställande tydning bör vika för en 
annan: f. leden är säkerl. en gen. pl. *röt(t)a till rötter. Både nr 1, 2 och 3 ärofulla 
av tång ( »klöder») och tångrötter, som driva in från havet; man använde sådant 
förr när man satte potatis.

Ryggedammen rpga- SäKvi. oo I en sänka på en bergsrygg.
Salevik ToTu. — Salewik Intag 1791 Lu. nr 18. oo Om uttalet varit säkd-, är



73

f. leden sab ’sälg’ (Bd III, 180), om det varit sah- däremot sal(g) ’sadel’ ; i det senare, 
mindre sannolika fallet vore ett sadelliknande berg åsyftat (jfr Därs. 167).

Salten saltm ÖKä.; damm. Kallas även Saltvattensdammen. on Dammen står 
i förbindelse med havet och innehåller därför salt vatten. Väl förkortning för ett 
(kanske aldrig förefintligt) sammansatt namn.

Sikedammen s\gg- BjAll. oo Sik ’fuktig mark’ o. d. (Bd 1,176).
Skarvik, se Bebygg.-n. s. 62.
Skinnareviken finarg- RöGrHö. oo Namnet sammanhänger säkerl. med Skin- 

narebräckan (s. 122), och är väl sekundärt i förh. till detta.
Skitna viken jétna viga BjFå. on Ruttnande tång uppfyller viken.

*Skvalevattnet swgbd- ToKä.; naturlig damm. oo Vattnet skvalar där när det 
rinner utför en avsats.

Skärhamn Ö. 1. B j i n g å r  i Skärhamnsbergen pårhams- (ungt uttal). 2. Öck.; 
ingår i Skärhamnsbergen skcerhams-, —  Skärhamn 1856 Öck. nr 27. oo Mera känt 
är municipalsamhället Skärhamn på Tjörn. Skär ligga utanför både nr 1 och 
nr 2. Hamn behöver inte innebära mer än att det finns plats för några båtar på 
platsen.

Smutten smnta ÖRörö; liten vik. oo Målets smutt, f. ’vrå, trång plats’.
Spanskedammen spänskg- ToRöd. oo Anl:n till namnet okänd.
Stallen, St. och L., ÖHö.; vikar. oo Jämförelsenamn; åtm. den ena viken är 

liksom »en bås» mellan branta berg. (I själva verket synes viknamnet vara sekun
därt i förh. till S t a l l e n  nr 2 s. 136.)

Starrsvik stds- ÖHö.; numera namn på en holme. — Starrs- 1797 Öck. nr 2 a. 
oo Väl växtn. starr.

Sudderviken Ö. 1. Se Bebygg.-n. s. 62. 2. snch-. På Halleskär. ■— Sudder- 
1846 Öck. nr 22. oo Se S u d d e n s. 150.

Svan(en) svan Ö, (del av) fjorden N om Rörö (man seglar in »pa svän»), oo 

Innehåller väl fågeln, svan. Eftersom detta i dial, är f., gör redan detta sannolikt 
att namnet är ett förkortat namn1); det står väl i st. f. *Svanefjorden el. dyl.; jfr 
t. ex. Soten utanför Sotenäs, Baggen i Stockholms skärgård i st. f. Baggensfjärden. 
Svaneflut och Svanebådarna behöva icke därför ha fått sina namn först efter fjord
namnets förkortning.

Svarten, St. och L., stora och lela svöta, ,sw(ifa BjKa.; vikar, även om ett klipp
parti invid, e/3 Väl en kortare form för ett (nu ej anträffat) namn innehållande 
Svart-; kanske *Svarteviken.

Sö(d)sund s0 sun ÖFo. oo Västsv. sö{d) ’får’ , icke söder.
Sö(d)viken sf- BjFå. ^  Se föreg.
Timmervik(en), St. och L., temgr- ÖBj. ■— Stora, Lilla Timmer Wi(j)k 1797 

Öck. nr 2 a, Timmerviks gilja 1859 nr 30. oo Samma namn Bd 1,220.

*) Detsamma får då antagas för mossen Långe svanen Bd 111,231; jfr också Svan(s) kärr Bd 
1,319. El. skulle svan här tidigare ha varit m., liksom ursprungi. både i sv. och fvnord.?

m
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*Tjärnerna pcemra, -11- Rö-SäSkå.; tre gölar. oo Böjningsformen är egenartad. 
I Ytterby sn, Inlands S. hd, är visserl. upptecknat ett tjärna, f. ’tjärn’ med pl. på 
-er, men denna sg. är säkerl. sekundärt bildad till pl.-formen. Också där träffas 
(under Kastellegården) ett *Tjärnerna pckndra. Formen sammanhänger möjl. med 
den SIOD 2,40 berörda pl. på -er (i kustsocknarna) av (enstaviga) n. Det har före
fallit som om det härvid väsentl. rört sig om båt-och sjötermer. Men nu synes 
det vara tydligt att sådana former nyttjas även eljest, måhända företrädesvis i ON, 
just i förevar, trakter; se t. ex. D r e v e r na (y. Dreven s. 20 och H ö g s  d r e 
v e r  (s. 102), H ä n g e d y e r n a (s. 130). Kanske sammanhänger formen Tjär
ner därför just med ON:sfunktionen.

Tjörbons vik psrbons v [g BjFå. oo En tjörbo (man från Tjörn), som köpt gård 
i Lilleby, lär ha lossat byggnadsvirke i viken.

Tor(e)s damm to§ dam RöHög; nu nästan uttorkad. oo På ett berg som, sä
kerligen efter dammen, fått namnet Tor. F. leden är gen. av mansn. Tore el. 
Tord (Bd I-III Reg.).

Tor(e)s vik tö§ vig ToAn. oo Helt nära Tor{e)s sten (s. 126).
Tran(e)dammen Ö. 1. tränd- Bj. — Tran- 1856 Öck. nr 24. 2. trän- Hä. oo

Nr 1 är en numera vattenfylld håla som använts vid irankokning. Om nr 2 minns 
man intet sådant.

Trangrumsedammen Ö; på Gisselholmen. — Trangrumsedammen 1846 Öck. 
nr 22. oo Man har där kastat avfallsprodukter från irankokning; jfr G r u m se 
d a  m m e n ovan.

Troll(e)vik(en), se Bebygg.-n. s. 62.
Tumlesund, Inre, Ö. —■ Innere tomblesund c. 1640 III ÖÖ 1. oo Invid skäret 

Tummen nr 1 (s. 59). F. leden behöver nog ej vara en pl., utan torde kunna 
vara utvecklad ur *Tummel-,

Tådammen. 1. tå- RöRös. 2. tå- SäBr. oo Tå, m. (Bd 11,134). Nr 2 ligger 
på Tåfjäll (s. 104).

*Videvik? Ö. 1. Bj. —- Wiviksbacke 1859 Öck. nr 30. 2. Fo.; nu namn på en
grön backe, oo Trädn. vide (om uppslagsformen är riktig; jfr Bd 111,276).

Vårdammen vårfåm^n ÖRöd. oo Gårdens folk menar att namnet betyder vår 
damm. Möjl. riktigt; jfr namn som Nästgården Bd 1,232.

Västerhavet, St.; tydl. (ä.) boh. namn på (i detta fall) Kattegat; jfr följ. — 
Stora Vesterhavet 1695 S 2 fol 106.

Västersjön; =  V ä s t e r h a v e t .  — Westersiön 1673 S 73 fol 6. 
-tÄlvefjord(en) Bj. — Elfwe Fiohl 1762 S 73 fol 13. oo Utanför Nordre älvs 

mynning.
Äspeviken ToSHä. — Espewiken 1791 Lu. nr 18. oo Äspe ’aspdunge’ .
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II. Vattendrag.
Ordet å, som i allm. betecknar ett rätt stort vattendrag, dock mindre än älv, 

är här alls icke anträffat.

Gran-, Heda- (till Hedarna s. 000), Holm- (till Holm Bd 11,121), 2 Kvarnebäc- 
Icen, Kvillediket (BdII,137), Kvillebäcksrännan (ränna ’grävd kanal’ ; numera kallad 
R i n g k a n a l e n ) ,  KyrJcebäcJcen, Lerbäck, Lärje ström (1584), 2 Madbäcken, Nord-, 
Storebäck.

Bastebäcken båsto- RöOx. os Jfr Bd 1,183. Kanske har man tagit bast in
vid bäcken.

*Björa (*Björa)?, se under B j ö r 1 a n d a s. 18.
Björbäck b)sr- BjBj. os Y. namn, med förtydligande tillägg, på *B j ö r a 

(s. 18).
Båtebäcken BjNo. —■ 1695 S 2 fol 112. os Väl ’bäcken där man hade båt (el. 

båtar) liggande’ . Bäcken är nu igenvuxen.
*DusaP, se under D u s e b a c k a r ( n a )  s. 107.
Grisebäcken gnsd- BjHel. os Anl:n till namnet oklar.
Göta älv, se Bd II, 136.
Hålebäck (Håle bäck). 1. BaLä. — Hålebäcks Ängen 1760 Ba. nr 7. 2. Bj 

HaVi. — Hölebeck(en) 179 1 Lu. nr 18, Hålebeck 1793 Tu. nr 35. os Se samma namn
Bd i-m.

*Karholmebäcken karhskmo- ToAmKä. os Mynnar ut vid * Karholmen (s. 85).
Högsbäck (H.ögs bäck?) RöHög. — Hoigsbeck (2 ggr) 1597 TN 513 (en bäck 

»som haffuer icke noget sonderlig vdflod men er ickon en regnbeck»). os Efter 
hmnt Hög.

Korsbäcken ké,s- BjKåLe. os Bildar liksom ett kors med Björbäck, d. v. s. faller 
vinkelrätt in i denna; jfr Tvärån Bd 1,150.

*Kungälven; =  G ö t a  ä l v  åtm. vid Kungälv. —- Kongelffuen 1594 JN 177. 
os Ett helt säkert av JN påhittat namn i anslutning till stadsn. Kungälv, som ju 
är förvanskning av Konungahälla.

Kvillen kolla, kwila (se vidare Bd 11,137).
Ladde bäck läch bék BjKv. os Säkerl. sekundärt bildat till Ladde bro (s. 102).

*Lysa, se Bebygg.-n. s. 54.
Lärje OS leerp ös BaLä.; se närmare om innebörden under L ä r j e  s. 7. os 

S. leden är os ’ställe som inte fryser till’ , särsk. ’åmynning’, och f. leden är säkerl. 
ånamnet fsv. *Lergha (s. 7).

-fNordre älv; jfr följ. och T r o l l h ä t t e  s t r ö m .  — Den nordre elff 1597 
JN 5 13  (kanske ej egennamn), Nordre Elf 18 17  S 29 fol 60. os Namn på den norra 
armen av Göta älv, jfr S ö d r e ä l v .

Norges älv; =  N o r d r e  ä l v .  —- Noriges Elff trol. före 1658 Krigsark. O 1. 
os Trol. (kanske tillfällig) omtolkning av Nordre älv; denna älvarm flöt förr helt 
inom Norge.
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Olsbäcken öls- SäSko. oo Olov är nu okänd.
Pansarkvillen pånsarkvela SäAssmBä.; bäck. — Pantzare-qwillen 1723 Db bl. 

74, Pansareqwillen 1733 bl. 350. oo Efter Pansarbron (s. 102).
Pissegubben pésdgobon RöPi.; nu om åker. oo Efter en bäck som invid åkern 

rinner utför ett litet stup. Jfr Pissebäcken i Morlanda sn.
Prillebäck préh- BjAllLe. oo Ett gårdn. Prillan préla i Harestads sn, Inlands 

S. hd, förmodas av Tengström IN 294 vara samma ord som nyno., nisl. prilla ’nålask’ . 
Sannolikare är dock att Prilla är det gamla namnet på den bäck som rinner förbi 
gården. Detta vore väl då bildat till no. dial. prilla ’fingra, spela med fingrarna’, 
åsyftande dallrande rörelse hos vattnet. Även förevar, namn innehåller väl då 
samma ordstam, och har måhända först varit ett osammansatt bäcknamn.

Ringkanalen, y. namn på Kvillebäcksrännan.ooYél till Bebygg.-n. Ringen under 
Tingstad s. 000.

*Rinneln, synes ingå i *Rinnelns källa BaLä.— Rinnels kialla(!) 1784 Ba. nr 5. 
eoVäl ä. nsv., boh. rinnel riml, m. ’liten bäck’ .1)

*SjÖ(e) ström el. *SjÖ(e) å den n. delen av K v i 11 e n (se ovan). — Soestrom 
eller Soe aa 1597 JN 513. oo Jfr under Sjö(e) bro s. 103. JN:s form är dansk.

*Sksella (*Skaell-ä)?, se under S k ä l l t o r p  s. 11.
Spruthålet sprudhet BjVi.; litet fall i en bäck.
Strömma strama SäBö.; nu åker. oo Pl.-form (säkerl. best.) av ström. Åkern 

ligger vid en forsande bäck.
Södre älv; s. armen av G ö t a  ä l v .  —  Den sond re elff 1597 JN 513 (kanske 

ej egennamn), oo Jfr N o r d r e  ä l v .
Trollhätte ström; ä., ovisst hur mycket brukat, namn på N o r d r e ä l v .  — 

1695 S 2 fol 106. oo Älven utgör ju farled upp till (el. ned från) Trollhättan.
*Tunna, se under T u n n d a l e n  s. 137.
Vasekvillen vasdkwéla Sä. oo Efter Bebygg.-n. Vasen s. 000.
Ålehöljens ränna åkohuns, rcena SäHö. »o Ränna åsyftar en liten bäck; se 

f. övr. Å l e h ö l j e n  s. 138.
Älven ékva\ vida omkring brukat, uråldrigt namn på G ö t a  ä l v .  — Se 

Bd 11,136.

III. Öar, holmar, skär, bådar, grund) näs, uddar.

Ordet både uttalas b ht, bed- Pl.-formen är bia, bea, både best. och obest. form. 
Skär uttalas i äkta mål skar (jfr Bd 111,144). Även här träffas ordet ö åtm. någon 
gg i namn på små holmar (Sö-ö). Unge (se anf. st.) träffas någon gg (t. ex. Fadder- 
holmsungen, Rävungarna el. Rävens ungar). Ordet flu fhu, n., som ibland träffades i

1) [Tillägg i korr.: Kartan visar, att *Rinneln här åsyftar en hög stenig ås (jfr Bd 1,207). 
Någon bäck finnes ej. Lth.j
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Askims hd (se t. ex. Bd III, 162), betecknar ett icke mycket skarpt avgränsat grunt 
område, med el. utan ett lågt skär, där vattnet vid storm på ett synligt sätt »flö
dar» över el. bryter; se om ordet närmare SIOD 3,187. Det är i häradets ON icke 
anträffat annat än i ett par namn och trol. blott i sg. (se under S v a n e n  s. 73 
och S ö d e r f l u  s. 97). Jfr i övr. Bd 111,144. Huvud om namn på höga berg
uddar, i sht sådana som skjuta ut mot sjön (jfr Bd 111,151) har här åtskilliga repre
sentanter; det förekommer dels ss. enkelt namn (Huvudet hsmt, se t. ex. s. 63, 64), 
dels tillsammans med föreg. ON (Lindevik huvud, Pjunkehuvudet, Ramnehuvudet, 
Rydsbo huvud samt t. ex. s. 65); jfr även Berghuvudet. Hönö huvud är en hög 
holme. Om huvud i annan anv. se s. 142. Udde sdd har också sidoformen udd sd 
(t. ex. Öckerö udd).

A sp-, Björkholmen, Björkö, 4 Brattholmen (bratt ’brant’), Brede både(n), Bäck
udden, Ekholmarna, Gertrudskäret (jfr Gertrudviken s. 68), Grågåsholmen (Grågåss- 
1695), 2 Gula skäret el. -en (det ena även kallat Vita skäret och Å l e k r å k a n ) ,  
Gule udde, Hagholmarna, Halsen (landtunga; Bd I-III Reg.), Hamnholmen med 
-båden (i Rörö hamn), Hummerbåden, Jonsskär (Jons skiär 1720), Karisskär (kvin- 
non. Karin, boh. Kari), 2 Lyng(rijholmen1), -näs, -skär, Långebåden, -bådarna, Långe 
udde, 4 Långholmen (ett= Lundsh[olmen] GS), Oxudden, Sandholmen, -tången (tånge 
’framskjutande udde’), 2 Skuteskär (Bd 111,168 f.),Skutholmen,Stensbådarna(Bd 1,256, 
285), 3 Stenskär, Strömskär, 2 Svarta bådar(na), 4 Svarteskär (ett =  *H å ls k ä r nr 1), 
2 Sälebåde(n), -arna (Sällebåå bergskiär* 2) 1720), Sö(d)tängen (sö(d) ’får’ och tånge 
’udde’), 2 Torkelsskär (mansn. Torkel), Trankoksudden, Tärneskär, Uttergrundet, Vita 
skäret el. Vitskär (Wettskär(!) GS, Vett-Kortet; jfr Gula skäret ovan), 2 Ängholmen.

Al(le)mansskäret åkma-, åhmans-, även + Allemansholm(en) To, S om Lång
holmen. oo Jfr Allemans kvarn SOÄ 12,34, Aldrcemanna bracca i VGL IV (Kalén 
Hall. gränsm. 44 f.) och t. ex. Allmänna vägen Bd 11,144.

Anders’ berg Ö; grund. —  Andersberg Kortet, oo Uppkallat efter en fiskare 
Anders, som skall ha haft gründet för sig själv ss. fiskeplats.

»Angrids» huvud ÖHö.; bergudde (ej nu nere vid sjön). — Angrids hufwud 
1797 Öck. nr 2 a. oo Ett samband torde finnas med » A n g n i s e d a m m e n »  
invid (s. 69); i så fall är r ett misstag av skrivaren för n.

»Anskons» udde änskons bdd ÖHy. oo Dunkelt.
Aslaksholmen To, mellan Karholmen och flyghamnen. — Aslaxhollmen 1718 

S 4 fol 118, Aszllars-(!) 1718 To. nr 2, Axlägg-(!) 1742 nr 26, Axlas-(!) 1754 nr 4. oo 
Det särsk. i Norge (förr) vanliga mansn. Aslak (isl. Aslåkr).

-f Baggeskär (en), Svarta och Gula ÖFo. oo Konturen av det ena skäret kan sägas 
ha påtaglig likhet med rygglinjen på en bagge i anfallsställning. Det vanliga boh. 
ordet för bagge ’gumse’ är *väre vgerd, very, men söderut (även i Ö. sn) nyttjas 
också bagge. Se Bd 111,245, SIOD 3,169.

x) Det har nu ansetts lämpligt att som uppslagsform (skriftform) bibehålla det lokala 
Lyng(n)-, oeh icke förvandla det till Ljung-.

2) Möjl. avses här ett Bergskär.
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Baggeskär (et) bägd- To; annat namn på B o c k e n  (väl St. B.). oo Säkerl. 
jämförelsenamn; jfr föreg. och B o c k e n .

Baltsars både bålsd§ bbd ÖFo. oo Väl mansn. Baltsar bdlsdr (jfr det västsv. fa
miljen. Baltzer); men den närmare anledn. är okänd, liksom även Baltsar själv.

Barlineholmarna (*Barrlinde-) balmd- Ö; =  Ä x h o l m a r n a .  oo Där växer 
ännu ^barrlind ba]m ’idegran’ . Jfr SIOD 3,16.

Bassen bäsdn el. Älvebassen Bj; holme utanför mynningen av Nordre älv.— 
Elfbasen 1673 S 73 fol 6, 1688 fol 8, Elfbassen trol. slutet av 1600-t. fol 11-1762 
fol 13, Elfvebasen 1691 fol 25, Elfbassen Kortet, co Väl en skämts, jämförande anv. 
av basse ’galt’ ; jfr dels Bd 111,18, dels de vanliga skärn. Galten och Son. Älvbas- 
sen el. Bassen är även namn på en liten holme nära Vänersborg, »där Götaälvs 
strömdrag anses börja» (SOÄ 12,177, vars övers, ’kluns’ icke torde träff a det rätta).

-fBastholmen ÖHä. oo I brist på pålitlig uttalsform kan det ej avgöras om f. 
leden är bast bast el. bastu, i målet bästa.

Beckholmarna (-holmen) ÖBj. 1. beg-, y. bek-, bek-] nu sammanhängande. 
—  Beckholmarne 1850 Öck. nr 23, GS. 2. Felaktigt namn p å L å g e  L ä s k e n .  
-—- Beckholmen GS. oo Det sägs att man kokat beck på holmen (holmarna).

Benskär bén- ÖFo.; =  T o l l e s k ä r .  — Beensier 1673 S 73 fol 6, Benskär 
1762 fol 13, Kortet, oo Människoåew. sägas ha anträffats där.

Bergskär? Se s. 77 not 2.
Biskoparna béskopa ToAm.; två holmar, även kallade B i s k o p e n  och 

D o m p r o s t e n  (s. 81). — Biskop Hollmen [den östra], Lilla B. 1718 To. nr 2, 
-holmarna 1797 S 24 fol 112, Biskopen 1797 To. nr 15. oo Utgångspunkten för nam
net kan ej anges, försåvitt den inte skulle vara blott en obestämd jämförelse; men 
i så fall är det tydligt att namnet egentl. tillkommer blott den större holmen. Den 
mindre har sedan dragits in under en övergripande plural benämning, och — när 
den nämnts särskilt — fått heta L. Biskopsholmen, el. slutl., gm skämtsamt full
följande av jämförelsen, D o m p r o s t e n .  Det synes ganska rimligt att namnet 
Biskopen här tillkommit i viss anslutning till bergn. B i s k o p e n  (s. 105), där 
anl:n till namnet synes begripligare. Det bör även beaktas, att ett tredje, invidlig- 
gande skär kallas K y r k o h o l m e n  (s. 87).

Biskopsholmen (-arna), se föreg.
Björnhuvudet bfgrjhuvdt Ö; kallas även Öckerö udd. — Biörnhufuud 1673 

S 73 fol 6, -hufvudet 1806 Öck. nr 8-1856 S 58 fol 122, -hufvud Kortet, -huvud 
1935 276 a. on Jämförande namn; om huvud i uddnamn se i övr. s. 77.

Blinde både, St. och L., störd och léh bHnv bsa BjNo. oo Vanlig benämning 
på undervattensbåde (se SIOD 3,175); blind har här bet:n ’som ej synes’ .

*Blodskiten, se B l å s k i t e n .
Blåkullsberget blraksls- 0?; undervattensskär, läget ovisst, oo Har Blåkullen 

(Brattön) i Lycke sn ingått i me’t (jfr Bd I, 249)?
Blåskiten bkåfidn, bköskidon, -jiddn To; litet skär. —  1935 276 a. oo Samma 

namn SIOD 3,16. Boh. dial. blåskit ’peditum furtivum’ . Namnet innebär en
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drastisk jämförelse, som icke får pressas: litenheten(?) och föraktligheten torde 
ha varit tillräckliga namngivningsgrunder. Jfr samma namn på en åker s. 139. 
Det alternativa uttalet innebär nog då en senare omtydning; skäret påstås vara 
rödaktigt. (Ett blodskit är anträffat i Sörbygdens hd, men i bet. ’bofink’ .)

Eläsnäs bVesnés To, s. ö. udden på Skeppstad (s. 94). oa Säkerl. till blåsa 
’blåsa’ , se Bd 11,189.

Bocken, St. och L., störd och leid bökdn To; =  B o c k e s k ä r  nr 1 och väl 
B a g g e s k ä r e t .  oa Konturen av det större skäret kan sägas likna en bock.

+Bockholm(en). 1. =  B o c k  ( e ) s k ä r  nr 1. — 1935 276 a. 2. ÖBj. — Ingår 
säkerl. i Båckhols wijken 1797 Öck. nr 2 a, Bockhållsviken 1846 nr 22. oa En holme 
(utan namn i de cit. källorna) ligger i den ifrågavarande viken. Om innebörden jfr 
Bd 111,145.

Bock(e)skär. 1. bakd-, bdkd- ToHä. -—• Bock- 1801 Krigsark. X V  Åa, 1835 
S 40 fol 65. 2. ÖÖck.; ingår nu blott i Bockskärs udde bokskåp el. boskceg säd. — 
Bockekär(r)sberget(!) 1856 Öck. nr 27. oa Om namn på Bock- se Bd 111,145 och 
där cit. litt.

Bolleskären bsh-, beh- Ö. -— Bollesier 1673 S 73 fol 6, Bollskär 1762 fol 13, 
-skären GS, Kortet, Bolie- 1935 276 a. oa Kanske * botte (fisl. bolli, no. dial, bolle, 
boh. b sh, beh) ’rund (trä)skål’ , även om ükheten ej är slående. Även mansn. 
Bolie måste komma i åtanke; det är styrkt från Boh. åtm. genom Bollestad i Kare- 
by sn, Inlands S. hd (Lind Dopn. 152).

*Borrholmen, se B å r h o l m e n .
»Brea» bréa ÖÖck.; djuphavsgrund. oa ’Den breda’ . Formellt väl ett substanti- 

verat f. av adj. bred; jfr då Gäven nedan. (Om acc:n med rätta vore grav, borde 
man räkna med substantiverad m. pl.: ’de breda »grunnarna»’ .)

Bremsudden (Brims-) brevis- BjLuSto. — 1791 Lu. nr 18. oa Sammanhänger 
trol. med Fåglevik Bremsegården (s. 19).

Bruask[är], se följ.
Brureskären brurd- To. — Bruask[är] Kortet, Brureskären 1935 276 a. oa Boh. 

brur ’brud’ =  fvnord. brudr, men med änd. -r fastvuxet vid stammen. Tillnamn 
på Brud- (Brur- o. d.) äro i mycket stor utsträckning knutna berättelser om brud- 
par el. brudföljen som förolyckats el. dyl.; jfr Bd 1,158, 11,148, 111,56. Även om 
här förevarande namn finnes en sådan tradition, vare sig den är äkta el. från andra 
håll överflyttad. (Det nya uppslaget hos I. Westman i Folkmålsstud. 111,83, att 
ibland tolka Brudholmen o. d. ss. åsyftande ’vacker holme’ torde ej förtjäna mycket 
beaktande.)

Brytet bryt Ö; grund. — Kortet, oa Ett *bryt, n., SIOD 3,177, 194. Sjön bryter 
där under storm.

Brända masten brcenda måsta ÖBj.; udde. oa Anl:n till namnet numera okänd.
Bränneskär To; = L .  M å v h o l m e n .  —  1797 S 24 fol 112. oa Väl inne

hållande stammen i verbet bränna, med syftning på bränningar från havet; jfr 
Brännö Bd III, 120.
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Büro burd ö. — Burön 1673 S 73 fol 6, Bårön(!) 1762 fol 13, Büro 1806 Her
melin, Burön GS, Kortet, oo F. leden är gen. sg. fsv. büdhar, av büdh ’bod’ . Samma 
namn SIOD 3, 86.

Buskär, L., lela búskcer Ö. oo Efter en eller flera bodar (Bd III, 146).
Bussholmen? bits-, bys- och L. Bussholmen léh bus-, bús- ÖFo. — Bys- 1897 

Öck. nr 55, Bussh[olmen] Kortet, eo F. leden sannol. fno. buza, bussa ss. namn på 
ett slags skepp (mlty. busse, bysse); se närmare om ordet Gbgs Jubileumspubl. 1,672 
f f ., A. Nordling i NoB 1930, s. 164, I. Westman i Folkmålsstud. 111,172, samt om 
Busö, Busholmen Därs. 87, 88. Elov Andersson. På nordsidan förr möjl. hamn.

Bu-udden bitåchn BjFå. to Boh. bu ’bod’ . Lämningar efter sjöbodar finnas.
Bårholmen (Borr-), St. och L., störd och léh bijr-, bqr- Ö. — Borholm 1673 

S 73 fol 6, Börk-(!) 1762 fol 13, Dor-(!) u. å. Krigsark. XV U 1, Bår- 1797 Öck. nr 
2 a, GS, Bårh[olmen] Kortet, co Möjl. har namnet föranletts av att på nordkanten 
av St. B. ett par bultar äro borrade in i berget, vilket befolkningen anser ha skett 
för mycket länge sedan. Det blir dock även då ovisst om f. leden är rsp. borr, syd- 
boh. b nr, el. boh. borr, borra, borre ’hål’ (i rsp. näsborre).

Bårön, se B u r ö.
Bästefarn bcestdfaii ÖFo.; skär i vattenbrynet, oo Boh. bästefar ’far-, mor

far’ . Anl:n till namnet är sannol. liknande den vid Länsmanskan Bd 111,162: ste
nen (skäret) har på grund av sin form(?) skämtsamt fattats som en »gubbe», och 
så har den förbifarande bort »hälsa» på denne. Antagandet stödes av den likar
tade tradition som knyter sig till Bästefarn i Harestads sn, Inlands S. lid.

Böstet ÖKä.; skär. —- 1759 Db bl. 57. oo Boh. böste, n. ’svinbog’ . Jämförande 
namn. Jfr Bd 111,147.

Bövelskär(en) bévdl-, béml-, béb'd-(\). ÖFo. —  Böfvelskären 1847 Öck. nr 55. 
ooBövel(n) ’Denonde’ . Skären (egentl. bådarna invid dem) äro »lömska» för sjö
farande. Jfr Bövelsiken Bd 1,3 3.

Dammholmen, St. och L., däm- ÖHyKä. — St. och L. Dam- 1838 Öck. nr 
16, -skär GS (=  St. Dammholmen), Damsk. Kortet (=  L. Dammholmen), oo 
Där var förr en »grumsedamm» (s. 7).

Dam(m)skär, se under D a m m h o l m e n .
Dannekroken dcimkrogdn, dam- (pålitligt?) ÖHö.; udde. — Dane- 1797 Öck. 

nr 2 a, Övre och Nedre Dannekroken 1935 276 a. oo Efter Danaholmen, resp. Dan
mark el. Dana fjord i Styrsö sn, varom se Bd III, 129, 147 f.

Det grunda dce gråna Ö; =  Kortets Grunda gr[und]. oo Subst. grund kan icke 
vara underförstått, ty det är i boh. m. Sannol. är formen en fri substantivering 
med bet. ’det grunda området’ (jfr rsp. det blå, det märkvärdiga o. d.).

»Djupstaholmar» ÖHy.; kallas i folkmun Djup sund sholmarna. — Djupsta- 
holmar 1832 S 37 fol 12. co Något * djupstad är icke anträffat. Kartformen är sä- 
kerl. en falsk uppsnyggning av en uttalsform Djupse(s)holmarna el. dyl.; med avs. 
på försvagning av -sunds- i mellanstav. jfr under Stavsundsholmen SIOD 3,134.1)

M [Tillägg i korr.: Originalhandhn 1838 Öck. nr 16 har Lilla Djupsundsholme. Formen i 
texten förvanskad.]
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Domprosten To. —• 1797 To. nr 15.oo ge under B i s k o p a r n a  s. 78.
Dynan dyna ÖHy.; »flu» i vattenbrynet. -— Kortet, oo Jämförelsenamn; jfr 

Bd 111,148, SIOD 3,22.
Dyngan döga ÖHö.; skär. oo Namnet ser ut att innehålla dynga, f. (i så fall 

snarast åsyftande »blöt» botten invid, jfr Indrebo Stadn. fraa Oslofj. 39). Då det 
i orten förklaras därav att en dödinge döigd ’död man’ blivit funnen där för c. 150 
år sedan, kan denna tydning emellertid vara riktig. Skäret kallas också »Dönge- 
skäret» dögd-, och sundet »Döngesundet», varav altern. uttalet dödgd-, d. v. s. 
*Dödinge- är antecknat. Om namn på Dödinge- se i övr. Bd 11,131, SIOD 3,98 n. 1. 
»Dönga(n) » vore då en folketymologisk bildning i anslutning till ssgns f . led. Elov 
Andersson. Dyngan finns i Boh. ss. ON (SIOD 3,97).

*Dödingeskäret, se föreg.
Engelsmannen To; litet skär. — Engelsman 1838 To. nr 22. oo Sannol. har 

ett eng. fartyg stött på där; jfr Holländaren SIOD 3,33.
Enholm(en); =  E n s k ä r ;  nu obrukligt. —  Enholm Kortet.
Enskär én-, in-, én- ÖRörö; jfr E n h o 1 m (e n). —  1748 J. Hahn hos Måns

son Sjö-Märkes-Bok 350, 1832 Öek. nr 15 , GS. oo Trädn. en (i kollektiv bet.), vil
ket dock i äkta mål heter ener. Jfr Bd 111,149.

Ertholmen; se Å r t h o l m e n .
Exholmarna, Exholmen, se Ä x h o l m a r n a  osv.
Faddern fädoti, fädip fäddn, fcédd>i(\) el. Fadderholmen ÖRörö. — Fadeholm(!) 

1762 S 73 fol 13, Fadder Holmen 1832 Öck. nr 15, Fårholmen(!) GS, Farholm(!) 
Kortet, oo Samma namn SIOD 3,23, där föranlett av att ett fadderskap, dvs. ett 
dopfölje, en gång »satt på» där. Här oklart.

Farholm; Kortets form för E a d d e r  ( h o l me )  n.
Finnens hake fins1) hagd ÖRörö; lång bergsrygg under vattnet, fiskeplats, oo 

En viss Finne-Nils hade före mannaminne fiskeplatsen för sig själv i många år. 
Hake synes här betyda ’ut- el. uppskjutande bergsrygg (som man »hakar upp» sig 
på?)’ . Jfr Bd 111,153, SIOD 3,174.

»Fisenoll» fisansl ToTu.; udde. oo Dunkelt.
Fjä(de)rskär, se E j ä (d e) r s k ä r nr 2 Bd 111,149 och jfr Inl.
Fjärholmen Ö. 1. fr er-, f)kr- ÖBj. — Fierholm 1673 S 73 fol 6, Tierholmar, 

Kiärholmen(l) 1725 Krigsark. XV nr 1, Tiärholmen 1762 S 73 fol 13, Ejär- 1797 
Öck. nr 2 a, GS, Fjärh. Kortet. 2. f]ér-, ffer-, även $cer- Bj. — Kiärholmen 1797 
Öck. nr 2 a, Kjärr- 1850 nr 23, Tjärholmen GS, Fjärholm Kortet; =  K n i p p l a ( n )  
nr 2. oo F. leden är säkerl. fjäder (sydboh. fyer), åsyftande att sjöfågelfjäder tagits 
på holmarna; jfr Bd 111,149 f. Tjär- i nr 2 torde ha tillkommit i anslutning till 
de närbelägna Beckholmarna; peer- är överhuvud intet äkta uttal (det borde heta 
*$ér-), och det övriga formmaterialet visar även här på Fjär-,

Flacket fkakdt ÖRörö; grund, oo Boh. (Tjörn) flack fkak, n. ’stor flat yta’, 
(Öck.) ’stort stycke is’ . Grundet är flackt. Samma namn Bd 11,176.

*) Uttalet fins bör förstås ss. uppkommet av fins> av *finns.
6
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Florentinskären flardntin- ÖBj.; L. Fl. även (efter T a s k  an  s. 97) kallade 
Taskeskären. —  Florentin- 1893 Öck. nr 52. oo Efter något strandat fartyg?

*Fluskär To. —  Flugskiär(!) 1720 To. nr 1. oo Boh. *flu ’grunt område (utan 
någon framträdande berghäll) där vattnet »flödar» el. sköljer över’ (SIOD 3,187).

Fläskholmen fkcesk- ÖBj. oo Samma namn SIOD 3,118. Jfr under F l ä s k e -  
b e r g e t  s. 108.

Fockebåden fdko- ÖHö.o’> Fock, f. ’trekantigt segel’ i jämförande anv.; jfr SIOD 
3,154.

Fogdö, se Bebygg.-n. s. 62.
Fånyttan Ö. 1. fanéta, y. fargéta Hä. — Fånyttan 1865 Öck. nr 37. 2. /«- 

nuta (a-^o),  förinta, fanéta, y. får[8ta Rörö. —  Fånhättan(!) 1762 S 73 fol 13, 
Får-(!) 1776 Riksk. nr 31, u. å. Krigsark. XV U 1, Fårnytta 1806 Hermelin, 
GS, Kortet, Fånytta 1831 Öck. nr 15. oo Best. form av boh. fånytta, f. ’något som 
intet (egentl.: föga) duger till’ (t. ex. i uttrycket de e fanéta ’det tjänar ingenting 
till’); jfr fsv. adj. fänyter ’som föga duger till’ .

Fårholmen, fel på GS för F a d d e r (h o 1 m e) n.
Fårnytta, se F å n y t t a n .
Fällingen, St. och L., stora och lela fceVrga, frelu-ga ÖHö.; grund.; — Fällungarne 

Kortet, Fällingarna 1935 nr 276 a. oo Säkerl. samma ord som no. dial, fetling ’fot 
på en hud’, isl. pl. fetlingar. Liden. Detta ord har delvis sammanblandats med 
foiling ’strumpfot, strumpsocka’ och dess motsvarigheter (nisl. fcetlingar, pl., o. s. v.). 
Inom Öckerö övergår -tl- till -ll- (Bd 11,64).

*Gaddestacken gäddstakdn, gäch- ToHä.; udde, förr kringfluten. — Gateståc- 
ken(!) 1791 Lu. nr 18. oo På udden är en stocMormad kulle. Någon gata ’fägata 
o. d.’ finnes icke, varför f. leden kanske trots (den etymologiserande) skrivningen är 
gadd, men ovisst i vilken bet. Från no. och sv. dial, känner man bet. ’torrfura’, och 
från norrl. bet. ’udde, spetsig landtunga’ . Jfr Gadd(er)ås Bd 111,285. A. Janzén.

Gall(e)skären, -et. 1. gäh- To. 2. Se Bd III,151 och jfr Inl. 3. ÖBj. — Galleskär 
1850 Öck. nr 23, Gallskären Kortet, oo Qall(e) ’havstrut’ (Bd 111,151, SIOD 3,146).

Gamle Erik gåmto er ak ÖÖck.; grund. En man som kallades Gamle Erik tros 
ha suttit på grund där. Betr. namnets bildning jfr under L j u n g q v i s t  s. 88.

Gateskär ToAm. — Gateskiär 1754 To. nr 4. oo Möjl. sammanhang med Gate- 
skägg s. 140. Jfr Bd 11,140. Det bör kanske beaktas att en hmnsdel i Röd heter 
Gatan.

Getekroken '¡iddkrggdn ÖBj.; udde. — Getekroks Wiken 1797 öck. nr 2 a, 
Getekroksviken 1846 nr 22. oo Get, f. Kanske brukade getterna gå där.

Geteryggen yedvrågdn. 1. BjFä.; smal holme. 2. ÖRörö; både. oo Vanligt jäm
förelsenamn (Bd I-III Reg.). Nr 2 möjl. efter ett berg i »me’t»? Samma namn 
på bergåsar s. 109.

Gisselholmen psl- pst-, )ésh-, fislsimyn ÖBj.; nu landfast. — Gissle Hol
men 1797 Öck. nr 2 a, Gislholmen 1846 nr 22. co F. leden kunde vara fsv. gisl ’stav, 
gissel’ , fisl. geisl{i). Namnet skulle kanske då åsyfta stavliknande form, fastän lik
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heten ej frapperar. Jfr Bd 11,151. Altern. måste man emellertid också räkna med 
det vanliga mansn. Gisle, i Boh. betygat t. ex. genom ON Gisslebo, Gisslegärde(?), 
Gissleröd (2), alla visserl. i N.

*Gjutholmarna ? jyd - BjKå.; holmar i Björbäcken, med ett litet vattenfall 
invid. oo F. leden trol. ett *gjut{a), motsv. no. dial. gjot(a) ’långsträckt fördjupning 
m. m.’ (Bd 11,179). Trol. har bäcken benämnts gjut(a).

Grisebåden, -ar(na) gris-, grisd- ö . — Grisbådar Kortet. oo Jämförande namn 
(känt från Svinesund). Likheten med en grisrygg framträder vid lågvatten.

Grunda grund, se D e t  g r u n d a .
Grytan grf/da el. Grytorna gryddra ÖÖck.; litet skär; jfr G y 11 r a n. — Gry

tan Kortet, oo Vattnet »kokar» där. Då skäret altern. kallas Gyltran ’suggan’, kan 
Grytan dock möjl. ha uppkommit genom jämförelse med en uppochnedvänd gryta.

Grytefötterna gryddfstora B jBj.; tre skär. oo Jämförelsenamn; jfr Grytebenen 
SIOD 3,28.

Gråsejen grasépn ÖRörö; grund, oo Där var åtm. förr gott om gråse.). Nam
net säkerl. en förkortning för ett sammansatt namn; jfr M a k r i l l e n  nedan.

Grötö, se Bebygg.-n. s. 63.
Gulluret gulut, -ij[ ÖRörö; grund, oo En person som seglat på där, påstås ha 

lämnat ett guldur i pant för de 50 kr. det kostade att bli tagen av grundet. 
Namnet står alltså i st. f. ett sammansatt namn (på -båden, -grunden el. likn.).

Gunnesbåden gums- Ö. oo Ben ifrågavarande Gunne är nu okänd.
Gyltholmarna pylt- ÖGrötö. — Gyltholmen 1806 S 22 fol 43-1876 Öck. nr 41, 

Gylholm(!) GS, Gylthna 1935 nr 276 a. oo Fvnord. gyltr, f., nordboh. gylter, ’ (ung) 
sugga’, här väl i en y. form utan -r. Det största av skären torde ha liknats vid en gris.

Gyltran '¡ylhra ÖÖck.; skär; =  G r y t a n ,  oo So föreg. Även här jämförelse
namn. Jfr SIOD 3,31.

Gåseskär gåsd- ÖÖck. oo Vanligt namn. Se Bd 111,152, SIOD 3,147.
Gäven jéva, mindre äkta feva, och L. Gäven ÖHy. -— Jeva 1838 S 44 fol 96, 

Jefva Kortet, oo Sannol. substantivering av det verbaladj. fsv. gcev(er) ’som kan 
giva’ som ingår i Gäveskär Bd 111,152 (jfr »B r e  a» ovan), el. förkortning av ett 
ssatt namn med adj:t ss. förled. Man brukar få rikligt med ål där. Formellt 
sett borde även best. form av fsv. gicef, no dial. gjcev, ’gåva’ kunna komma i fråga, 
snarast då med bet. ’foderportion (åt kreatur)’ i jämförande anv. (jfr I. Westman 
i Folkmålsstud. 111,144).

Gäveskär, N. néra jasvd- To, Ö om Porsholmen. oo Motsatt Gäveskär (med 
ett annat Norra G.) Bd 111,152.

Hall(e)skär (Hallen-?). 1. hald- To; =  H å l  sk  ä r  nr 1, men kanske blott en 
felform. 2. hal-, hahn- Ö. — Hallansier(l) 1673 S 73 fol 6, Hallskär 1762 fol 
13, Halle- 1806 Hermelin, Halleskfar] 1845 Holmberg1 3,476, Kortet, oo F. leden 
är väl antingen hall ’berghäll’ el. adj. hall ’sluttande’ . Märk dock att den äldsta 
formen av nr 2 Hallan- motsvaras av ett nutida Hahn-. Möjl. ursprungi. ett pres. 
part. hallande ’sluttande’ ?
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Halsen långe halsa laga ÖHö.; udde. oo ’Den långa halsen’ . Med avs.påbild- 
ningstypen jfr Holmen grå SIOD 3,123.

Hatten, St. och L., störa och léla hålan ÖHö.; grund på tio famnars djup. o» 
Här kan inte vara fråga om ett jämförande namn (jfr Bd 11,178,111,194). Kanske 
därför efter något nu ej anträffat namn på Hatt(e)- som ingår i me’t.

*Hedegrund hégrun BjKi., mellan Kippholmen och Hisingen, oo B. leden betecknar 
kanske samband med en ort på land i vars namn hed ingår; sannol. KvilleAed (s. 45).

Hjälviflu, se under *H j ä 1 m v i k s. 70.
»Hjärvib[åden]», se under *H j ä l m v i k  s. 70.
Hoken högan ÖBj.; holme, vid lågt vatten landfast. — Högen 1797 Öck. 

nr 2 a. eo Best. form av ett även eljest från ON känt *hok, m. ’krökning, hörn’, 
besläktat med hak, hake; se Hellquist i NoB 11,33 (jfr SOÄ 8,65). Holmen ter sig 
bågig.

»Huvudände», felaktig form för *H ö g e ä n d e .
Hyppeln, se Bebygg.-n. s. 64.
Hyppelns kalv hypals el. hö/rds kdkv ö . —  Hyppels kalf 1838 S 44 fol 96, Hyp- 

pels kalr(!) GS, Kalfven Kortet, oo Kalv ’mindre ö invid en större’ (SIOD 3,5,6; 
jfr Bd 1,138).

Håkans grund hagas grün ÖRörö. oo Kanske samme Håkan som nämnes under 
H å k a n s  h a m n  s. 70.

Hållskär, oriktig form för *H å l s k ä r  nr 1.
*Hålskär. 1. hspkcer, hb,s-, oäkta hål- To; jfr H a l l e s k ä r  nr 1 och Ma-  

k r i l l e n .  — Hållskjar] Kortet1), Hålsk[är] 1935 276 a. 2. Se H. nr 2 Bd 111,154 
och jfr Inl. oo Jfr Bd 111,154. Det största skäret har ett hål, en urgröpning, i 
mitten.

Hålsten(en) héplen, även -  -  Oöck.; skär. —■ Hörstenskärr, -backe 1858 Öck. 
nr 28.oo I skäret finnas hål, i vilka bultar ha varit insatta. Vid segling »varpade» 
man sig in där med förtöjningsanordningar.

Hå-sten(en) hästen, ha-, höstn Oöck. -— Kortet, oa F. leden är sannol. den 
gamla biformen *hå till adj. hög. Skäret utgöres av en 3 å 4 m. hög kulle. Jfr å 
ena sidan Håberget Bd 11,153 och där cit. litt, samt SIOD 3,123, 158, å den andra 
Håvesten som namn på flyttblock, t. ex. under Skråröd, Lane-Ryrs sn, och ss. be
bygg.-n. i Ödeborgs sn, Dal (SOÄ 18,136). Mindre sannolikt är då, att f. leden 
vore ordet *hå ’haj’ (SIOD 3,148).

Häcklan hcekka ÖRörö; undervattensgrund. oo Där är grunt och djupt om 
vartannat. Namnet utsäger, ss. redan Bd 111,178 f. påpekats rör. Häcklan i Mar- 
strandsfjorden, att bottnen river sönder garnen ss. en häckla sliter i lintågorna* 2); jfr 
samma benämningsgrund under Katten SIOD 3,37.

*) Här har namnet oriktigt fått byta plats med Svartskär.
2) Utan att alls ta hänsyn till det anf. st. meddelade, påstår I. Westman i Folkmålsstud. 

111,167, att Häcklan som namn på små grund härrör från att där växa några enstaka tallar 
som förmenas framkalla likhet med en häckla.
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Hällsö, se Bebygg.-n. s. 64.
Hästarna hcesta, Djupe och Grunde Hästen pjbd och grund hcéstdn ÖHy.; under- 

vattensskär, läget nu okänt, co Väl jämförelsenamn.
Hästebåden hésbsn, hcestd- ÖÖck. — Hästb[åden] Kortet, Hästebfåden] 1935 

276 a. co Den runda kullen har väl liknats vid en hästrygg-, jfr om ord på Häst- 
Bd I-III Reg., SIOD 3 Reg. Om uttalsformen hcestd- skulle vara en sen »upp- 
snyggning», kunde f. leden vara sydboh. häs, f. ’halm-, höstack’, ävenledes i jäm
förande anv. (jfr i så fall »Häsebön» och Häst(e)båden Bd III, 154, där denna tolk
ningsmöjlighet dock icke nämnes). Man skulle dock då snarast ha väntat e, icke ce, 
försåvitt förkortningen ej vore mycket tidig.

Hästholmen, St. och L., störd och léld hcest- BjFå. — | Hästeholmerne 1659, 
Hästholmarne 1881 || Lilla o. Stora Hästhållmarne 1733 AHA G 2. co Väl häst
bete. (En liten slätt på holmens ö. sida säges 1755 Bj. nr 7 »nu för tiden» nyttjas 
till bete för kreaturen.)

Hästtången hcestagdn ÖRörö; nu om vik. — Hästtångs åker 1831 öck. nr 15. 
co Tångens, d. v. s. uddens, kontur liknar en hästrygg, åtm. sedd från ett visst håll. 
(Hästar gå ej dit.)

*Höge ände howd ¿em (upptecknat c. 1900), huvd(\) ¿end ÖÖck.; holme. — 
Hufvudände(l) Kortet, co ’Den höga ändan’ , el. snarare ’holmen med den höga än
dan’ , utanför Öckerö huvud. Formen Huvud ände beror dels på anslutning till det 
alternativa namnet Lejonhuvudet och väl till Öckerö huvud, dels på misstolkning av 
howd, med w.

Högen Bj; annat namnpåL. H ä s t h o l m e n  ovan. — 1695 S 2 fol 117-1846 
S 49 fol 10. co Högrliknande form.

Hönö, se Bebygg.-n. s. 64.
Hönö utskär Ö; =  Hönö huvud (s. 77). — Hönöö Vthskiär c. 1640 III ÖÖ 1, 

Hönö Uthskär 1691 S 73 fol 25. co Jfr isl. utsker ’skär långt ute till havs’ , även
som Utö t. ex. i Södertörn.

*Hösarna hesa ÖHö.; c. 10 m. djupt grund, co Sannol. best. pl. av boh. hös 
hes, hes, m. (fvno. hauss) ’hjärnskål’ .

Inner-Pickeln indrpékdl BjFå. co Innanför B i c k e l n .
*Juthuvudet ö. 1. '¡ycthévdt-, södra spetsen av Kalvö. 2. Rörö; bergudde. co 

Namn på Jut{e)-, åsyftande danskar men oftast med oklar innebörd, äro vanliga 
på Västkusten. Se Bd 1,224, 11,17, 179, 111,155, SIOD 3,36.

Kalvholmen, se följ.
Karholmen kar- ToAm.; även kallad Amhultsholmen. —  Kalfholm 1673 

S 73 fol 6, Kalfhollmen 1718 S 4 fol 118, Karholmen 1754 To. nr 4, 1797 S 24 fol 
112, Kalf- 1801 Krigsark. XV Åa, Karh[olmen] 1935 276 a. co Ursprungi. Kalv
holmen ’holmen där kalvar hållas på bete’ . Om uttalsformen kar- se Bd 111,155.

Katten katdn, -n, el. Katt(e)skär kat- To. — Katteskiär 1720 To. nr 1. co 
Jfr Kattholmen Bd 111,156. Även här är väl någon jämförande anv. sannolik, 
vare sig det är fråga om bergkonturens form (jfr anf. st., SIOD 3,37), vilken
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dock säges icke precis locka till en sådan jämförelse, el. möjl. om att bottnen vid 
holmen är sådan att fiskarna lätt få sina fiskredskap förstörda (jfr sist anf. st.).

*Keholmen?, se » T j o l me n »  s. 97.
Kludderskäret kHuhpkét ÖÖck. oo Målets kludder lchl/hr ’klotång’ , varav en 

biform ingår i *Klöderviken Bd 111,133.
Kippholmen, se Bebygg.-n. s. 20.
Klosterskär ÖGr. — Klåster Skiär 1806 Hermelin. oo Anl:n till det numera 

okända namnet är obekant.
*Klypen khjba Ö; både NO om St. Pölsan. — Klypa Kortet, oo Liknar en klyp, 

sydboh. kkyb, ’ngt kluvet, klyka’ . Det är en ränna i mitten på båden. SOÄ I. 2,10.
Klätten kkétn, kkéfon ÖFo.; hög holme. — Klethen c. 1640 III ÖÖ1, Klät- 

ten 1673 S 73 fol 6, Kortet, oo Klätt ’bergklint’ . Jfr Bd 1,165.
Knalteskär, Gula, ÖBj. oo Knalt ’bergknalle’ (Bd 111,157).
Knarrnäs BjBj. — 1755 Bj. nr 7. »o Säkerl. knarr ’slags fartyg’; jfr Bd 111,158.
Knippla(n) (Knipplarna) ö . 1. knépka förr kr.-utjord, nu municipalsamhälle 

under namnet K  ä 11 ö - K  n i p p 1 a n (s. 65). 2. Bj.; tre små skär, även kal
lade Treknipplarna treknépka. — Knipplerna 1673 S 73 fol 6, Kneplerna 1762 fol 
13, Knaplerna(!) u. å. Krigsark. XV U 1. oo Bd 11,142. Skären (nr 2) ha ett 
sammangyttrat utseende.

Koddarna. 1. kida BjLu.; två skär. 2. keda ÖRörö; två små runda skär. oo 
Kodd ’testikel’ . Jämförande namn; se Bd 111,186, SIOD 3,42.

Kolholmen, på GS felaktigt namn för »T j o 1 m en » (s. 97).
Kollholmen kil-, kol- ÖRörö. — Kålholm 1762 S 73 fol 13, Kållholmen 1831 

öck. nr 15, Kolholmen GS, -holm Kortet, oo Det finns en rund kulle (västsv. kotte) 
mitt på holmen.

Korpe huvud? kirpd him (s—}w) To; utskjutande bergudde N om Kross
holmen. — Kårbohufwud 1725 Krigsark. XV nr 1, u. å. VII D 1 34, Korrbo- 1754 
To. nr 4, Korpehufvud 1801 Krigsark. XV Åb, Kornbo- (!) 1842 To. nr 26. oo 
Oklart. Någon likhet med ett korphuvud synes ej påfallande; och att korpar häc
kat på platsen vet man ej om. Kanske efter svart färg? (Korpbo bör knappt 
ifrågakomma, se Bd 111,278.)

Korsskär ki§- ÖRörö. — 1831 Öck. nr 15. oo Säges av en meddelare till for
men likna en korsfisk, d. v. s. en sjöstjärna. Om andra, här knappt ifrågakom- 
mande möjligheter till tolkning av namn på Kors- se Bd I-III Reg., SIOD 3,110.

Koskär, se dels under K å l s k ä r, dels under R ö d s k ä r.
Krossholmen kris- To, s. udden på Nötö, nu landfast vid denna. Kallas även 

Nötötången.— Kråssholm(en) 1797 To. nr 15, 1801 Sillen, Krossh[olmen] 1935 276 a. 
oo Kross, biform till kors. Med avs. på den möjliga innebörden se Bd 111,159 
och där cit. litt. Något kors är ej känt.

Kråkan, Svarta och Gula, soa^a och gijlra kraga ÖFoHö.; skär. — 1935 276 a. 
o» Det förstnämnda skäret, som ofta översköljes av vatten, är svart som en kråka, 
det sistnämnda betäckt med grön mossa och verkar gult mot det andra, och har
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sålunda blott på grund av sitt läge fått del av namnet. Med avs. på den mot
sägelsefulla benämningen i det senare fallet jfr Röd(eri), Svarte och Oule Röd SIOD 
3,57.

Kråkholmarna krgg- el. Kråkorna krggora ÖHöÖck.; den ena av de båda 
holmarna nu landfast. — Kroksholmar(!) 1797 Öck. nr 2 a, Kråkholmen 1842 nr 20. 
oo Efter holmarnas svarta färg.

Kråkudden ÖHö.; =  R ä v  (e) s k ä r  nr 2. — Kortet, 1935 276 a. oo Eärgen ej 
påfallande svart. Kanske ha kråkor hållit till där.

Kröcklö (Kröckle?) krokkd, -o-, kkökko, krukko ÖHö.; holme, jämte landet in
till. — Kröklö 1797 Öck. nr 2 a, 1852 S 58 fol 123, GS. oo Holmens litenhet torde icke 
hindra att namnet är en ssg på -ö (jfr Bd 111,144). Det innehåller säkerl. stammen 
krökl- ’något krokigt’ , snarast det *krökla, f., som i no. dial. betyder ’krokig figur, 
krokigt träd’ (Ross Ordb.), i sv. dial. (Blek.) ’skrynkla’ (Rz), men som icke nu är 
uppvisat från boh. Då holmens kontur knappt kan sägas vara »krökt», har den 
kanske namn efter (tidigare?) förekomst av (genom stormen?) krökta träd. Så 
tolkar Indrebo Stadn. i Oslofj. 64 ett Kwkleodden. Formellt sett kunde namnet 
altern, tolkas som böjd form (*Kröklo) av det nämnda *krökla, med bet. 
’skrynklan’ .

Kullen kd, kul, k Ahn, kéln ÖRörö; holme; jfr »K u 11 s n a r k e». — Kull: 1673 
S 73 fol 6, Koll 1762 fol 13, Koller u. å. Krigsark. XV U 1, Kullen 1806 Hermelin, 
GS, Kortet, oo Materialet pekar möjl. på best. av det kull (icke kulle), m., som 
ingår t. ex. i namnet Kullen i Skåne. Jfr Bd 111,159.

»Kullsnarke» Ö; =  K u l l e n .  — 1749 Krigsark. XV IV a. o» Om överhuvud 
något får byggas på skriftformen, är s. leden väl sv. dial. snarke, m. (även snark(a), 
snärk) ’rynkig hinna på gröt och välling’ (Rz), här syftande på holmens skrovliga 
yta. I boh. synes numera blott formen snärk vara känd.

Kupeskär kubd- ÖHö. — Kortet, oo Man har brukat utlägga humm.erkwpor där.
Kyrkebåden ßdrkd- ÖRörö. oo Torsby kyrka på Inland ingår i »me’t». Om 

dylik namngivning se SIOD 3,184 ff.
Kyrkoholmen To; skär. — 1797 To. nr 15. oo Ligger intill B i s k o p e n  (s. 

78) och D o m p r o s t e n  (s. 81), och har kanske (skämtsamt?) fått sitt namn i 
anslutning till dessa namn.

Kågholmen, St. och L., Störd och léh Mg- ÖHy. — Kågholmar 1838 Öck. nr 16. 
oo Boh. kåg(e) kgg, kggo ’mindre, odäckad fiskebåt av viss typ’, av holl. kog, kogge. 
Denna båttyp var vanlig ännu för c. 40 år sedan. Båtarna förtöjdes i skärgården 
om vintrarna, då båthamnen och farleden till Gbg voro frusna. Lotsverket hade 
för ändamålet satt upp numrerade ringar i berget.

Kålskär, även kallat St. K., och L. Kålskär störa och lela kggkcer, M§kcer, 
kögkccr, kåskcer, kbpkcer ÖHö.; L. Kålskär nu fast vid land utom vid mycket högt 
vatten. — Kålskär 1797 Öck. nr 2 a, 1858 S 63 fol 120. oo Växtn. kål, åsyftande 
kålliknande strandväxter. Uttalet med o tyder på association med ko. Korna 
bruka vada ut till det större skäret.
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Källö $ce\d, se K ä l l ö - K n i p p l a n  under Bebygg.-n. s. 65.
Käringeudden ToTu. co Om namn på Käring- jfr Bd II, 157, 111,38.

Anl:n till namnet här oklar.
*Kölholmen, se under » T j o l m e n »  s. 97.
Köpenhamnsbåden ÖGr. —  Kortet, co Kanske efter något där grundstött 

fartyg vid namn Köpenhamn.
Lagmansholmen (dial.-uttal ej antecknat) SäAsköx.; sk.-holme. Var kr. till 

1722 (Jb 1758). —- | Lagmanshollmen 1703-1758, Lagmansholmen 1811-1881 || 
Laugmandsholmen 1594 JN 188, Lawmansholm (w ej fullt tydligt) 1673 S 73 fol 
6. co Vem den lagman var efter vilken holmen (först) fått namn, är okänt.

Lammholmen (-arna) lam, y. lam- ÖÖckHö. —  Lamholm 1673 S 73 fol 6, 
Lom- GS. co Där finns fårbete.

Läsken, Höge och Låge, hem  och Ihm (lawd) låskdn, även S. och N., båda 
tillsammans Laskarna läska (a —'i a), (Rörö) läskdra Ö; jfr L a s k e s t o c k e n och 
B e c k h o l m a r n a  nr 2. —  Södra, Norra Läsken 1850 Öck. nr 23, Läsken 
Kortet, eo Vä 1 samma ord som no. dial. lask(e), m. ’kil (ikläder), kilformigt stycke’ ; 
men innebörden är oviss. Om -ara se Janzén Subst. i boh. 177.

Laskestocken Ö; =  H ö g e  L ä s k e n .  — Lasske- GS. co På något (okänt) 
laskestock synes knappt vara att tänka. Alltså, om formen överhuvud förtjänar 
tilltro, en mera tillfällig, oklar bildning till Läsken.

Ledskär lé- ÖÖck. — Ler- GS, Led- Kortet, oo Säkerl. efter belägenheten mitt 
i farleden (mellan Öckerö och Kalvö). Samma namn med samma innebörd Kort 70.

Lejonet låsjondt ÖÖck.; bergudde. =  L e j o n h u v u d e t  och H ö g e  ä n d e .  
co Liknar ett liggande lejon; jfr Lejonstenen Bd 111,206.

-bLejonhuvudet ÖÖck.; =  L e j o n e t ,  co Se föreg.
Lerskär, se under L e d s k ä r.
Limpan limpa ÖBjÖck.; skär. co Kan sägas likna en limpa.
Limskären lim- ÖHy. co Ett Limskär har SIOD 3,148, på saklig grundval, 

tolkats ss. ’skäret med lim (dvs. vitkalkning)’ . Om lim(me) ’kvast’ kan det inte heller 
här gärna vara fråga (jfr Limbåden Bd 111,161). Det större skäret är gulaktigt.

*Lindbådarna? lin- ÖRörö. co Om trädn. lind ingår, måste det väl vara fråga 
om någon lind på en närbelägen större ö som ingått i »me’t» (jfr SIOD 3,184 ff.).

Lindholmen lin- Ö. —  Linholmen 1673 S 73 fol 6, Linholm 1762 fol 13, Lind
holmen 1806 Hermelin, Linholmen GS, Lindholm Kortet, co Säkerl. trädn. lind.

*Ljungqvist li/gkvést ToTu.; udde. co Udden är uppkallad efter en viss Ljung- 
qvist; alltså väl förkortning för *Ljungqvist(e)udden el. dyl. (jfr om sådana namn 
Modéer Smål. skärgårdsn. 22 ff., R. Ljunggren i NoB 1933, s. 172 f.).

-tLo(g)grisen ö ; skär, läget osäkert, co Dunkelt.
Lomholmen, GS’ form för L a m m h o l m e n .
Länsmännerna Icensmcéndra ÖÖck.; en samling små knaltar i sjön; jfr S t o c k 

h o l m a r n a  s. 96. co Jfr utredningen om detta och liknande namn SIOD 3,48, 
ävensom Bd 111,162.
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Lönnbåden, St. och L., störd och léh låinben, lombon, båda tillsammans Lönn- 
bådarna lön- ÖHö. —  Lönnbådarne Kortet, m  Torde innehålla fsv. lend (isl. leynd), 
f. ’hemlighet’, och betyda ’de dolda bådarna’ . Jfr Bd 111,162.

Makrillen To; =  *H å l s k ä r  nr 1. oo Tycks ej böra tolkas som jämförelse
namn. Väl därför förkortning för ett med makrill sammansatt namn; jfr G rå 
se j e n ovan. Efter makrillfiske.

Mansholmen. 1. måns-, mäns- To. —  1835 S 40 fol 65, GS, Kortet. 2. måns- 
ÖFo. oo F. leden förekommer ofta i skärgårdsn., och åsyftar då ibland att en man 
(el. flera män) omkommit på platsen, begravts där o. d.; jfr Bd 111,163, SIOD 
3,149. De närmare anl:na äro här okända.

»Markums» udde markums sch, markums s. ÖBj. oo Dunkelt. Förvanskning 
av Markus? (Namnet Malkolm har åtm. ej brukats bland folket.)

Matkistan madpésta BjLu.; skär. oo Namnet åsyftar sannol. att man brukat göra 
goda fångster vid skäret; jfr Bd 111,163 och där cit. litt, samt finl. Matgruvan
I. Westman i Folkmålsstud. 111,248. Man har dragit vad där.

Mickan meka, (?)meka ÖFo.; grund. — Mickelsskär 1897 Öck. nr 55. oo Boh. 
*micka mélca, f. ’klyka att lägga åror, båtshakar o. d. i’. Jämförelsenamn; grün
det har en tydlig nedsänkning på mitten.

Migandekullarna mtano- el. Migande kullar myano ksl_ar el. Migandet m'yant 
Ö; undervattensbådar NY om St. Pölsan; kallas även Pölsesten. -— Minne kulle(!) 
GS. oo Bådarna ligga på 4-5 m:s djup. Verbet miga och det i v. Skandina
vien ganska vanliga ON Migande o. d. syfta alltid på forsande b ä c k a r  (jfr 
NE 159 och strax nedan). De bägge anförda fakta göra, att bådarna böra an
tagas ha fått sitt namn efter någon plats som ingår i deras »me’ » (jfr Bd 1,249). Det 
synes då antagligt att namnet givits efter det tvärbrant mot Älvefjorden stupande 
Migandet (el. Migande flåg) i Harestads sn (se om detta A. Janzén i NoB 1935, s. 
21 f.). Ordet kulle syftar kanske dook på bådarnas egen formation. För formen 
Migandet jfr Bd 111,164 och eit. litt. Åtm. själva bildningstypen var från början 
part. i maskulinum (jfr ännu nisl. migandi, m. ’ström el. bäck som välter fram med 
rasande fart, t. ex. vid snösmältning om våren’ Blöndal Ordb.), men har sedan 
attraherats av de neutrala vbalsbst. på -ande (jfr Bd 11,138, A. Janzén anf. st. 25).

»Minne kulle », GS’ felaktiga namn på M i g a n d e  k u  l i a r n a .
»Mosingen» mbsiudn ToAmKä.; bergudde på Nötö, förr väl holme. — Morsing 

1842 To. nr 26. oo Namnet innehåller kanske samma dunkla mos- som M o s e v i k 
Bd 111,134.

Måkholm(ar), se M å v h o l m e n .
*Måkskär; se »S. M åk  s ä r »  s. 93.
Måvholmen (-arna). 1. St. och L. M. ston  och léh mäw-, y. mag- To; jfr 

B r ä n n e s k ä r  s. 79. — Mågholm 1673 S 73 fol 6, Mågholmar 1691 fol 25, Måg- 
hollmen 1718 To. nr 2, Mågholm 1762 S 73 fol 13, St. Måkholm, Lilla Måkholm 
1797 S 24 fol 112, Måkholmar GS, St. Måkholm Kortet, St. Måvh[olmen] 1935 nr 
276 a. 2. mew-, mäw-, mbw-, mav-, y. mak- ÖRörö. — Mågholm: 1673 S 73 fol 6,
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Mågholmen 1725 Krigsark. XV nr 1, 1748 J. Hahn hos Månsson Sjö-Märkes-Bok 
351-GS, Måfhollmen 1831 Öck. nr 15, Mågholm Kortet, oo Målets måv(e) ’mås’ (Bd 
111,163). Uttalen med -g- i skärgården bero åtm. till en del på felaktig upp- 
snyggning till rsp. av maw- maw- o. d., och skriftformer med -k- på ytterligare 
uppsnyggning av gr-former, eftersom ett boh. -g- brukar motsvara rsp. -k-.

»Mäjel(n)» mcepl ÖRörö; grund N om Enskär. Ingår även i »Mäjelas» me’ 
moeplas nuéj, hög bergkulle på Rörö, och i »Mäjle »-klåvan mce’jhkksva, en inskär
ning i ett berg på Hisingen. —  Mellelas(!) mej (2 ggr) 1831 Öck. nr 15 (tycks här 
åsyfta den raka och smala dalgång som från sjön leder upp mot Håkans hamn och 
den nyssnämnda kullen), oo Är kanske best. form (med i målet bortfallet -n) av ett 

(*midhil), avi. av mid ’ »me’ »’ (se Bd 1,249), och kanske med en bet. ’den 
för vars igenfinnande man behöver taga me” . (Man sätter hummerkupor på 
gründet.) Det ifrågavar. me’t är: Mäjleklåvan över Mäjelas me’ . Eormerna 
mcejh- och méjdlas kunna tyckas tyda på att Mäjel- innehåller ett feminint ord. 
Då ett sådant dock synes svårförenligt med grundets namn, torde den rätta lös
ningen vara att antaga en alternativ m. pl. *Mcejla ss. namn på gründet (egentl. 
då åsyftande två el. flera närbelägna grund).

Nolö, se Bebygg.-n. s. 66.
Nordtången nojcogdn BjKa. oo Tånge ’långsmal udde’ .

-fNorrflu ÖÖck. — Norr fly(!) Kortet, Norrflu 1935 nr 276 a. oo Jfr S ö d e r f l u  
s. 97.

Nödhjälpen nojcslpa ÖBj .; skär. — Nödhjelpen Kortet, oo Något grundstött 
fartyg el. någon skeppsbruten har väl fått nödhjäl-p där.

Nötholmen nod- ÖHö.; nu landfast. — Nötholm 1673 S 73 fol 6, Nödholmen 
1797 Öck. nr 2 a. oo Där finnas betesmarker för nötkreatur.

Nötö nödd To; nu landfast. Jfr K r o s s h o l m e n .  Nöt, f , kommer ej i 
fråga. — Nöte berg 1842 To. nr 26, Nötö 1935 276 a. oo Betesplats för nötkre
atur.

Oset, St. och L., se s. 72.
Oxeskär ToAmKä. —  Oxe skiär 1718 To. nr 2.

-fPers höstack ÖBj.; skär. oo Har liknats vid en höstack; jfr Bd 111,198. Per 
är nu okänd.

Pers klack pe§ k k åk ÖRörö; grund, oo Per är okänd. Klack i den från no. 
dial. kända, men åtm. i nutida boh. ej belagda bet. ’grund, bank i sjön’ 
(Torp).

Peternelleskären pétdg/eh- BjFå. oo Anl:n till namnet är okänd. Kvinnon. 
Peternella (även i formen Petronella) brukas ännu på Hisingen.

Pickel(n) pékdl BjFå.; holme, oo Det kan synas naturligt att sätta namnet till
sammans med piclcel- (i rsp. pickdhuva), hall. och boh. pickelhätta, boh. pickel- 
mössa, alla om ett slags spetsig huvudbonad el. mössa med tofs (åtm. på vissa 
håll om tomtens mössa). Men oavsett formella svårigheter -—■ ett enkelt piclcel i 
liknande anv. synes blott vara (alternativt) anträffat i Hall. (Wigforss S. Hall. folkm.
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27) — , påstås holmens form alls ej vara spetsig el. toppformig, utan ganska slät 
ooh jämn. Sannol. innehåller namnet därför en personbeteckning, d. v. s. ett 
manligt öknamn. Ett sådant ingår säkerl. i hall. Pickelsbo i Breareds sn (Pickels- 
bodh 1653 Wigforss anf. st.). Det synes vara en av de spridda nedsättande 
bildningarna på -el, avi. antingen till ficka el., med y. vok.-förkortning, till 
feka, i senare fallet formellt identisk med vgt. dial. fekel ’pekfinger’ . Namnet vore 
då snarast förkortning för ett *Pickelskäret el. dyl. (som aldrig behöver ha funnits).

Pilkaren félkan (med Pilkaregräset félkangrést, fiskeplats Ö om P.) ÖHy.; 
holme. — Pillian 1838 Öck. nr 16. co Ovisst om namnet kan ha med verbet filka, 
benämning på ett slags vinterfiske, att göra. Detta fiske tycks ej vara gammalt i 
orten. Lidén pekar på att no. filka också betyder ’sticka, skrapa’ . Namnet är kan
ske då en motsvarighet till Pickaren Bd 111,164.

Pinnen ffon  Ö; skär; =  T or kelsskär, T u m m e n  och T o m m e t a s k a n .  — 
1893 Öck. nr 52. co Jämförande namn.

Pjonk(en) pjógk(dn) ö , Björkös n. udde.— Pjunken 1850 Öck. nr 23. co Sv. 
dial, fjunk, fjonk ’liten hög o. d.’ , närbesläktat med sv. dial. (Hall.) fjunka, f. 
’klimp i soppa’ (Rz 504); jfr det likbetydande fjuck, fjock Bd 1,171.

Pjonkehuvudet fjögkdhsvdt Ö, nordligaste udden av Björkö. — Runkhufvud(!) 
GS. co Se P j u n k (e n). GS’ form måste bero på felläsning av Pj- (el. Pi-) ss. R .

Porsholmen. 1. St. och L. P. störd och léh fsg- BjLu. •— Porsholm GS. 2. 
fsphikmm, fös- ToAn.; jfr P o r s ö. —  Porsholm: 1673 S 73 fol 6, Porshol(l)men, 
Liíla P. 1718 S 4 fol 118, GS, -holm Kortet, co Bd 111,164.

Porsö, ä. namn på P o r s h o l m e n  nr 2. —  Porsöö (prickarna över öö otyd
liga) c. 1640 III ÖÖ 1, Pårss(i)öö 1691 S 73 fol 25.

Pölsan, St. och L., störa och leba falsa (el. félsa), el. Pölsorna ÖRörö; skär. 
— Lilla(?) pöllsan 1673 S 73 fol 6, Polserne 1703 Af J. Sorensens Pap. 43, St. el. 
Södra Pölsan 1748 J. Halm hos Månsson Sjö-Märkes-Bok 350, St. och L. Pölsan 
1762 S 73 fol 13, Stora och Lilla Pöllserne 1831 Öck. nr 15, St och L. Pölsan GS, 
Kortet; Poliserna 1681 S 73 fol 9, Pölserne, Pölserna 1748 J. Halm anf. st., Pölsorne 
1806 Hermelin, co Sannol. ordet fölsa ’korv’ , fastän någon likhet med en korv nu
mera ej kan sägas föreligga ens hos det större skäret. Jfr sjön. Pölsan SOÄ 19,210, 
221, tjärnn. Korven Bd 1,138, Pölsholmen SIOD 3,120.

Rammen (Ramnen) ramara ÖRörö; holme. — Rambnen 1673 S 73 fol 6, 
Rambn 1681 fol 9, Ramnen 1749 Krigsark. XV IVa, 1776 Rikskart. nr 31, Ram
men 1806 Hermelin, 1831 Öck. nr 15-Kortet. co Namnet innehåller ramn ’korp’ , 
men två alternativ ifrågakomma: antingen har holmen redan från början hetat 
Rantnen, i så fall på grund av att bergen äro svarta (jfr Kråkan som namn på 
m i n d r e  holmar el. på skär), el. är detta namn en förkortning i st. f . *Ramn- 
holmen ’holmen där det finns korpar’ . Som stöd för det förra alternativet kan 
knappt anföras att tre uddar på holmen benämnas Ramnehuvudet (S., N. och F.); 
som stöd för det senare väl däremot, att korpen alltjämt häckar på ön (i en 
»bratt» i N. Ramnehuvudet). [Om båden R a m b e r g e t  se s. 120.]

1
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Rassen, fel på GS för R o s s e n.
*Raveln rav dl ÖRörö; undervattensskär. oo Näppel. tili det ljudbetecknande 

verbet no. dial. ravla, eftersom namnet liar »tunnt» l. Trol. innehåller detta best, 
form av det förr vanliga namnet Rag(n)vald (fvno. Rngnvaldr), och är väl i så fall 
en förkortning för *Ragnvaldsbåden el. dyl. (jfr under L j u n g q v i s t  ovan); jfr 
Ravélsbo, Ravelsgarden SOÄ 8,192, 218.

Rejskär rceg-, oo Oklart.
Risö rlsd, r)_s0 ö . 1. Bj. —  Rijsön 1673 S 73 fol 6, Risön 1681 fol 9, 

1762 fol 13, Rijsöön 1725 Krigsark. XV nr 1, Riso (!) 1806 Hermelin, Risön 
1850 S 55 fol 118. 2. Fo. co F. leden ris, n., åsyftande risig vegetation. På nr 
1 växa hönsbär (Cornus suecica), enbuskar o. d., på nr 2 nypon. Jfr SIOD 3,91.

Risöskär Ö; GS’ namn på S k a f t e s k ä r .
Rockeskär råkd-, y. rokd- ÖRörö. oo Där torkades förr rockor på särskilda 

därför uppsatta ställningar.
Rossbåden (Rös-) rksTum, rsspsn ÖHö. — Rossb[åden] Kortet, oo Där är fullt 

av stenrö'.s. Jfr följ.
Rossen (*Rösen), St. och L., réssn, rssdn, réssn, résn ö . —  Stora och Lilla 

Råssöen 1748 Db bl. 30, Russen 1762 S 73 fol 13, Råssön u. å. Krigsark. XV U 1, 
St. Råssen 1806 Hermelin, Stora och Lilla Rossane 1832 öck. nr 15, St., L. Ras- 
sen(!) GS, St. Rossen Kortet, oo Rös, f. ’röse’ . Om ljudutvecklingen se Bd III, 167 
och cit. litt. Hela ön är som ett stenrös; även uppbyggda rös finnas. Namnet är 
sannol., att döma av dess maskulina genus, en förkortning av ett med Rös- sam
mansatt namn; ehuru man visserl. då skulle vänta grav accent.

Rulleskär(en) rnh- ÖFo. —  Rulleskär 1897 Öck. nr 55. oo Sannol. jämfö
rande namn. I boh. betyder rull, m. ’bult, rulle’ , i no. dial. även t. ex. ’rund och 
tjock figur’ (jfr f. övr. Lindroth Ortn. på rum 60). Det ena skäret ter sig riktigt 
som en kupol.

»Runkhufvud», se under P j o n k e h u v u d e t .
Ryggen. 1. ToHä.; holme.— 1830 To. nr 22. 2. rocpn ÖÖck.; undcrvattensbådo.

— Kortet, oo Jämförande namn; jfr Bd 111,165, där dock bottenförhöjning 
avses.

*Ryssjudden råsk- ToTu. oo Där är »ryssjesäte» réskdsédd (jfr Bd II, 114).
Råbåden rabsn (trol.) Ö; läget osäkert, oo Trol. rå, i övr. flertydigt utan när

mare upplysningar; jfr Rån SIOD 3,56.
Ränneskären rcem- To; =  »S. Måksär» GS. — Rän(n)eskiär 1720 To. nr 1, 

Ränsk:r u. å. Krigsark. VII D I 34. oo Ränna, f. (Bd 111,166).
Räven. 1. St. och L. R. störd och leh rcévdn ÖBj.; holme och både. -— Räfwen 

1762 S73 fol 13, St. Räfven GS, Kortet. 2.révsn, révdn (rkmn Nilén altern.) ÖRörö.
— Räfwen 1762 S 73 fol 13, Räfven 1831 Öck. nr 15, GS, Kortet, oo Nr 2 är en hög 
och rund klippa. Någon yttre likhet med en räv ej skönjbar; man menar att klip
pan ligger där förrädiskt »som en räv». Även vid nr 1 är detta kanske anl:n till 
namnet, i sht om egentl. båden åsyftas.
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Räv(e)skär. 1. To; =  R ö d s k ä r e n  nr2. —  Räfskiär u. å. Krigsark. VII D 
I 34.. 2. reév-, rceve- Ö, n. v. udden på Hönö; =  K r å k u d d e n .  ■— Räfwekärs- 
berget(!) 1797 Öok. nr 2. oo Nr 1 kanske blott en felform. Ovisst om (vid nr 2) 
jämförelse med en rävsvans kan ifrågakomma; jfr Bd 111,166 samt föreg. namn här.

Rävholmen, St. och L., rcev- Ö; nordligaste udden på Öckerö, förr omfluten, och 
holmen S därom. —- Store, Lille Räf- 1858 Öck. nr 28. Möjl. har namnet samma 
innebörd som R ä v e n  nr 2 ovan.

Rävungarna r(kvava, -öga, även Rävens ungar ÖBj. — Räfungarne 1850 Öck. 
nr 23, Räfvensungar GS, Räfvens ungar Kortet, oo »Ungarna» till Räven nr 1. Om 
unge i sådana namn se Bd 111,144.

Röda boden roa baa (ungt uttal) ÖBj.; udde. oo Nu intet spår av någon boel.
*RÖ(de)n. 1? N . och S. R. rxn BjLi.; även kallade Rödskär, N . och S. —  N:a, 

S:a Röskär GS, N., S. Rödskär Kortet. 2. rön, rön, ÖRörö; holme. — Röön 1673 
S 73 fol 6, Rön 1806 Hermelin, Röoen(!) 1832 Öck. nr 15, GS, Kortet, oo Det synes 
svårt att finna någon annan stam som kan ingå i nr 1 än röd-; likväl synas både 
vokalismen i ortsuttalet och —  enl. bestämd uppgift bergets färg (som är grå) — 
tala däremot. Båda svårigheterna torde dock kunna övervinnas. Ett genom tidigt 
bortfall av d (å) i ett * Röden uppkommet *rön måste lätt attraheras av ord av ty
pen grön, höna, som i denna dial. uttalas med «. Man bör jämföra att ett Rö(de)n 
också på Kort 71 uttalas, resp. säkerl. uttalats, r§(n) —  jfr gren — , medan adj. 
röd och namn på Röd +  annan kons. än n uttalas rf(-) (SIOD 3,57, 124, 158). 
Med avs. på det andra ovan nämnda hindret må märkas att Rödskären även annars 
ibland tycks ha blivit ett uppkallelsenamn utan saklig grund (Bd 111,166). Hol
men nr 2 har rödaktig färg.

Rödskär (en). 1. Se under *R ö (d e) n nr 1. 2. ré- To; jfr R ä v (e) s k ä r nr 1. 
— Kosier 1673 S 73 fol 6, Boskär(!) 1801 Krigsark. XV Åa, Rödskär(en) GS, 
Kortet, oo Se föreg. De äldsta skrivningarna äro trol. båda förvanskade.

Rödskärsbrott(et rbfcepbrét To. —■ Rödskärsbråte(l) Kortet, eo Skrivningen 
-bråte GS är ett ex. på samma högst vilseledande »uppsnyggning» av dial.-uttalet 
som träffas i »Brännäsbråte» och ))Lejbråteni> Bd III,1451), resp. 163.

*Rön, se R ö (d e) n.
Rörö, se Bebygg, n. s. 66.
Rös-, se under R  o s s-.
»S. Måksär»(!) på GS genom tryckfel (för *Måkskär, jfr M å v h o l m e n  

ovan), =  R ä n n e s k ä r  en,  Kortets Måkholmsskären (Måvholms- 1935 nr 276 a).
Saltbo(d)holmen, St. och L., störd och léh såltbo- ÖÖck.; den mindre holmen =  

Kortets » B r a t t h . »  —  Salboholmerna 1673 S 73 fol 6* 2), Saltboh:na 1935 276a. 
Åtm. på den större holmen ha väl funnits bodar (el. e n bod) i samband med salt-

*) Den rätta formen är här utan tvivel Brandnäsbrotten. Denna har föreslagits hos Kungl. 
Lotsstyrelsen, som också ändrat namnet på fyren. Med avs. på bevisföringen se ett kom
mande Tillägg i Bd V.

2) Här namnes d e s s u t o m  Brattholm (läsningen något osäker).
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sjudning i ä. tid. Att -t- saknas i den gamla formen, beror på regelrätt bortfall; 
det har senare återinsatts genom riktig association med salt.

Saltholmen Ö. — 1762 S 73 fol 13 (nära Saltboholmarna, möjl. egentl. en av 
dessa). oo Jfr föreg.

Saltskaven sältskävan SäÖx., vid älven, nu landfast. oo Ett skärn. Saltskav har 
SIOD 3,57 sammanställts med orustmålets saltskav ’ (yta av) hudblemmor och 
sedan sår som man (särsk. vid fiske) får på handloven av att ärmlinningen skaver 
mot den av saltvattnet vätta och ömtåliga huden’ . Namnet har ansetts åsyfta 
ojämn och liksom »sårig» yta hos berghällen. I förevarande fall bör översätt
ningen något modifieras. Det åsyftade klippartiet är nu glattslipat av vattnet.

»Samme» holme (»Sangve» holme m. m.) sänjd el. sånjd hhkma, sagva h., samka 
h., sémkd h., säkrad h. ÖHö. oo De växlande och delvis egenartade uttalsformerna 
torde bäst förstås om man med Elov Andersson beaktar att holmen ligger utanför 
Sandvik, och alltså utgår från ett * Sandviks holme. Därav bör på ljudlagsenlig väg 
kunna bli, först *sarvvd h.. och därnäst sanjd h. (man må uppmärksamma att ett a 
före to i och för sig hänvisar på bortfall av något mellanliggande ljud); även sägva 
ligger nära den ljudlagsenliga formen, samka beror kanske på inverkan från k i 
hhkma (Janzén); säkma kan förstås ss. ytterligare påverkat därav.

Skaiteskär skäftd- Ö; jfr R i s ö s k ä r .  —  Skaftesk[är] Kortet, oo Liknar ett 
redskaps skaft.

Skalbådarna skäk- To. oo Se Skärholmen Bd 111,168. Här är det dock trol. 
fråga om musselfångst.

Skalke näs skakka ncés, el. Skalkenäs skäkkanés, skalka- ÖRöd. — 1797 öck. nr 2, 
Skalnäsbergen 1858 nr 26. oo Liden tänker på en sammandragning av *Skalkorg(e)- 
näs; jfr då följ. Vid formen av 1858 bör väl ej läggas vikt.

Skalkorgarna (St. och L. Skalkorgen) skåkkérpra, mindre äkta -kupa To; skär. 
-— Skalkorgarne Kortet, oo Man har där tagit massvis med »skal(er)», d. v. s. musslor, 
som användas till agn.

Skalnäs, se under S k a l k e  näs.
»Skarpenbock», se Bd 111,168 och jfr Inl. samt S k a r p e n b a l c  s. 147. 

nedan.
Skarvesten Bj; skär. —  Skarfwesten 1755 Bj. nr 7. oo Om Skarv- se under 

S k a r v e n  s. 147.
Skarvorna skärvara, St. och L. Skarvan stora och lela skärva To; skär. — Lilla, 

Stora Skarfva 1838 To. nr 22., St. Skarvan 1935 nr 276a. oo Bd 111,168.
Skaterumpen skgdarömpan To, udde på Nötö. oo Rump ’stjärt’ . Jämförelse

namn.
»Skeplaholm», s e S k e p p s t a d h o l m é n .
Skeppeskär(en) skéba- ÖBj.; nu landfast. oo Man lade förr till med båtar där.
Skepp(s)holmen fép- (ungt uttal) To; ett trol. y. namn på S k e p p s t a d -  

h o l m e n .  —  Skeppsholmen 1801 Krigsark. X V  Åa.
Skeppstadholmen, även Skeppstad jépstg To; nu halvö. — Skiepstadholm 1673
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S 73 fol 6 (ej otvetydigt), Skieppstadzhollmen 1718 S 4 fol 118, Skeppsta 1754 
To. ju' 4, Skiplah:n u. å. Krigsark. VII D I 34, Skeplaholm 1806 S 26 fol 21, 
Kortet, Skeppstadh[olmen] 1935 276 a. oo Väl ett skeppstad ’plats för skepp’ ; jfr 
B å t  (e) s t a d e n  Bd 111,276, Kanske den kortare namnformen från början 
betecknat blott en plats p å holmen, och alltså ej är en förkortning. Om formerna 
med -la- ej blott bero på en förvanskning som gått vidare genom avskrift ■— form
variationen kan tala för äktheten1) — , kan f. leden däri möjl. vara ett *skepplag, 
snarast då i bet. ’ställe där man lägger skeppen’ (jfr nisl. skipleggja ’landa med 
skepp’), mindre troligt om ’underlag el. ställning (med stöttor) för skepp som 
uppdragits på land’, av samma art som sägelag ’ett slags sågställning’ Bd 111,291 
(d. o. har nu direkt anträffats i Boh. ss. appellativ).

*Sketholmarna el. -skären sked- ÖBj. oo F. leden är ä. skit, n., sv. dial, sket (boh. 
sked, sked) ’skit, smuts’ (växelform till rsp. skit). Skären ärofulla avfågelspillning.

*Skethusen fedhusa BjFå.; två skär. oo Sjöfågel håller i mängd till på dessa 
skär, varigenom spillning hopar sig där. Bönderna i Få. lära förr om vårarna i 
båt ha hämtat gödsel från S.

Skottebådarna skstd- BjFå. oo Se följ.
Skotten skstn ÖÖck.; både. oo En skotte, d. v. s. ett skotskt fartyg kan väl 

ha gått på grund där. Dock måste de icke få oklara namnen på Skott- av skilda 
slag (se senast Bd 111,136 och cit. litt.) beaktas vid tydningen.

Skräddaren skrådan ÖBj.; trekantigt skär. —  Skräddaan(!) 1797 Öck. nr 2a. 
oo I  vilket förhållande skräddarn stått till skäret, kan ej nu utrönas; jfr om samma 
namn i Stigfjorden SIOD 3,60.

Skyttebådarna skbfo- BjFå. oo Jfr under Skytteskär Bd 111,169.
Skål på fisken skak pa féskdn ÖHö.; nu landfast skär. Även kallat Korset. 

oo På platsen finns ett »frimurarkors»(?) —  varav det alternativa namnet — och 
en målad makrill. Däröver står ordet skål.

Skäddan. 1. få d a  (ungt uttal) To. ■— Kortet. 2. skåda ÖHö.; grund, oo Jäm
förande namn. Nr 1 är platt och rundaktigt, och berghällen på nr 2 säges mycket 
likna en skädda.

Skäggholmen ÖHä. — 1865 öck. nr 37. «o Kanske efter någon lavvegeta
tion (jfr skägg om ’lav av släktena Usnea och Alectoria’ Svea-, Götal. Rz, en bet. 
som dock ej styrkts för boh.).

Skällholmarna skål- (uppteckn. från 1880-t.) Ö; nu ej anträffat, oo Verbet 
skälla i någon bet. (t. ex. om vågornas läte)? Mindre troligt väl adj. skäll ’mager’ 
(om jordmån o. d.)? Även på skiald-’aköld’ kan man tänka (jfr då s. 11 samt 
no. Skjelleroy Indrebo Stadn. fraa Oslofj. 157).

Smedmansholmen smemans- To. — 1835 S 40 fol 65, 1935 nr 276 a. oo Då ett 
smedman ’smed’ inte gärna kan förutsättas, är f. leden väl ett familjen. Smedman. 
Skulle detta vara taget efter yrket (på holmen lär sedan gammalt ha funnits en 
smedja)? i

i) Det altern. antecknade uttalet fépslaht/kmdn är däremot ej mycket att bygga på.



96

Smedskären smé-, smc- ÖHy.; jfr »Å s k är».  — Smedskär GS, -skären Kortet. eo 
Namngivningsgrunden oklar. Någon smedja kan ej ha funnits; ej heller kan sjön 
där sägas dunka som i en smedja. Kanske har någon smed varit illa ute där.

Smörstacken ÖHyKä.; liten holme, eo Samma namn nämnes Bd 1,172; se vi
dare Lidén i Acta philol. scand. 6,307 f.

»Solbassen» ÖHö.; =  S o l b r a t t e n .  — 1797 Öck. nr 2a. to S. leden kanske 
samma basse som i B a s s e n  el. Ä l v e b a s s e n s .  78, 100, i så fall väl åsyftande 
en bergformation.

Solbratten sökbratn ÖHö.; bergudde, =  »S o 1 b a s s e n». to Se föreg.
Spansken spanskan ÖHy.; både, även om vattnet däromkring, to  Kanske har 

något spanskt fartyg gått på grund där. I så fall ett förkortat namn. Accenten i 
och för sig bevisar ej en sådan tolkning; jfr boh. svenske ’svensk’ , norske ’norrman’ .

Sparren spån ÖHö.; litet »fluskär». to  Skäret ser på långt håll, särskilt vid 
högvatten, ut som en i vattnet flytande bjälke (sparre).

Speleman(nen) spcehmån ÖHö; skär. to  Snarast förkortning för *Spelemansskär.
Spökeskär sppgd- ÖFo.; nu landfast. to  En båt som på grund av sitt an

skrämliga utseende kallades Spöket sppgdt, halades upp och rengjordes där.
Stakeskär stqgd- ÖHöÖck.; namnet nu ur bruk. to  Väl staka, m., el. staka, v.; 

men tydningsmöjligheterna äro sakl. sett flera.
Stenskär, se S t e n s k ä r  nr 5 Bd 111,170 och jfr Inl.

*Stockholmarna stokhskma Ö; säges vara ett »flu» och är säkerl. samma ort 
som »Stockholms fluga»(!) stakhskms fknwa på v. sidan av Rörö. to Den ursprung
liga formen säkerl. * Stockholms flu. Kanske efter något fartyg Stockholm. Pl.-for
men är då sekundär, framkallad av behovet att benämna även invidliggande »flun».

Stopen stóbdn, stóbdn Ö; se Bd 111,170 och Inl. (skäret ligger långt i S 
om Hålskär nr 2). «o Målets stob, m. ’stäva’ . Jämförande namn. Skäret är litet 
men högt.

Strömberget strpm- SäÖx.; klippa i Nordre älv. to Det är stark virvelsiröm 
invid berget.

Strömsundsholmen; det ä. namnet på holmen Strömsund (s. 69). — Ström
sunds Holmen 1796 To. nr 12.

Stumpen stómpgn Ö; skär SV om Halleskär nr 2. to Stump, m., i den i boh. 
vanliga bet:n ’limpa o. d.’ (se SIOD 3,65). Jfr L i m p a n  s. 88.

Stuvö stiivd ö . — Stufön 1673 S 73 fol 6, Håf ön (!) u. å. Krigsark. XV U 1, 
Stia ön(!) 1762 S 73 fol 13, Stufvö 1806 Hermelin, Stufön GS, Stufö Kortet, co In
nehåller väl ettdera av de Bd 11,185 omnämnda stñv, n., och stuva, f., ’något stym
pat el. avhugget’ .

Supareskäret subard- ÖRörö. eo En berusad person, som hade seglat på grund 
där, lär ha suttit och supit då han blev hjälpt av grundet. Forméllt sett kan f. 
leden vara stammen i v. supa +  -are- i ssgsfog.

Svallhall §wdlhdl ToTu.; udde. eo ’ »Hallen» där det (om vintern) svallar, 
d. v. s. bildas svallis’ .
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Svarte knoppen svap kndpon (ant.från c. 1900) ÖBj.; holme, nu ej identifier bar.
Svarten, St., fwåpn, stord sväpn ÖRörö; skär. — Suarten 1673 S 73 fol 6, 

Svarten 1762 fol 13, Swarten 1776 Riksk. nr 31, Stora Swarten 1831 Öck. nr 15, 
St. Svarten GS, Kortet, oo Åsyftar här ss. alltid bergets svarta färg.

Svingeskär soigd-, pwigd- ÖHö. —  1935 nr 276 a. oo F. leden stammen i verbet 
boh. svinga ’göra en sväng’, el. det däremot svarande sving, m. När man for t. ex. 
från Göteborg till Hönö Klåva, fick man alltid »svinga» där.

-fSöderflu ÖÖck. — Söderfly(!) Kortet, -flu 1935nr 276a. oo Motsatt N o r r f  lu.
Sö-ö S0 , sm, sto ÖFoHö.— Soosund c. 1640 ÖÖ III 1, Söon(!) 1673 S 73 fol 6, 

Säön(!) GS, Söö Kortet, oo Sö{d)er stor, d. v. s. ’får’ , släppas ännu på bete där.
Tanneskär, L., lela tänd- ÖFo.; motsatt St. Tanneskär, som behandlats i Styrsö 

sn (Bd 111,172); se härom Inl. oo Oklart, men väl innehållande ordet tand, f.
Taskan tåska Ö; namn på hela s. udden av Björkö. — Taskas maa 1797 öck. 

nr 2a. oo Mellan udden och huvuddelen av ön är en lågt belägen, mossaktig mark 
(förr sund?), och en sådan kan kallas taska (jfr Bd 11,174); jfr under T o m m e t a s -  
k a n nedan. Taska(n)s mad är då på visst sätt en pleonastisk benämning.

Taskeskär, se under F l o r e n t i n s k ä r e n .
Testegrundarna testdgruna Ö. oo Fågeln, teste (Bd 111,172), trots att det är fråga 

om ett under vattensskär.
»Tjolmen» pskmdn, y. fékmdn, föhskmdn ÖHäöck.; holme, nu även om far

vattnet mellan Öckerö och Hällsö; jfr K  o 1 h o 1 m e n. — Köholmsberg 1865 öck. 
nr 37, Kolholmen(!) GS. oo Oklart, men snarast sammandragning av ett *Keholmen, 
ett från andra håll väl styrkt namn, där f . leden är kidh, isl. kiå ’kid’; se SIOD 3,108, 
Indrebo Stadn. fraa Oslofj. 43. Även * Kölholmen bör kunna ge pkrmn  (tanken 
framförd av Doc. Armini).

Tjuven, St. och L., störd och léh $ywdn, tillsammans kallade Tjuvarna fy  via, 
f y  va ÖHö.; bådar i vattenbrynet. — Tjufva Kortet, oo Där är »ett riktigt tjnv- 
ställe». Bådarna äro »lömska, tjuvaktiga»; vid gott väder bryter där icke.

Tjärholmen, se under F j ä r h o l m e n  nr 2.
Tolleskär tsh- ÖFo.; =  B e n s k ä r .  —■ GS. oo Då skärets form icke påminner 

om en *tolle ’årtull’ —  det är slätt och runt — , är f. leden sannol. mansn. T olle, 
smeknamnsform av Torlev. Samma tolkning gives SIOD 3,170 åt ett T1, vid Tjörn; 
jfr även Bd 111,172.

Tommetaskan Ö; ett litet skär; jfr P i n n e n, Torkelsskär (s. 77) och T u m m e n  
nr 2. — Tometaska 1731 Öck. nr 1, Tomme- 1845 Holmberg1 3,476 (här sannol. 
förväxling med Taskeskär, eftersom holmen säges vara bebodd av fiskare), 1893 Öck. 
nr 52 (här om udden Taskan, säkerl. genom senare namnförväxling), oo Tom taska 
betyder egentl. ’tom pung’ (man må erinra sig kung KristiernLs smädenamn Rofiew- 
lös tom taska). Men det synes icke troligt att detta är det ursprungliga namnet; det 
ger här ingen god mening. Skäret ligger strax utanför Taskeskär (det större kal
lat »Skiäret» 1797 öck. nr 2 a), och dessa heta efter udden (och mossen) Taskan, 
där taska har en helt annan mening. Skäret har också kallats T u m m e n  och

7
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P i n n e n .  Man kan då förmoda, att skärets rätta namn är *Taska(n)s tumme el. 
rent av fsv. *Tumme Taslco (gen. av Taska), vilket sedermera omtytts.

Tomteskären (även kallade Tomterna tomtara) ÖHy. —  Tomteskära 1838 Öck. 
nr 16. co Där finnas grunder (tomter) efter trankokeribyggnader.

Torgers Anna tårpgana ÖHy.; både(?)- 00 Säkerl. i st. f. en längre namn
form (som ej behöver ha existerat). Efter Anna, hustru till en viss Torger på Hyp- 
peln; okänt av vad anl.

Torkel(n) tsrkdl Ö; skär. eo 1. Rörö. 2. Öck. «o Säkerl. mansn. Torkel, som 
förr var ganska vanligt i Boh. Om namnformen s e * L j u n g q v i s t  ovan. Dock 
bör den möjligheten (enl. Liden) övervägas, att Torkeln (jfr två Torkelsskär ovan 
s. 77) delvis kan innehålla det vitt spridda (Finl., Vgtl.), ehuru ej i boh. an
träffade, nedsättande torkel ’drummel, krabat’ (varom se Lindroth Öl. folkm. 1,206). 
Det vore då ett spenamn på ett obetydligt el.(?) hinderligt litet skär. Samma namn 
SIOD 3,68.

Torrbe(r)skär tårbagk&r, isrbag par, térbofcer, térbd-, tsrbd-, tirbsrgkeer, thrbcepkcer 
Ö. — Torborsier 1673 S 73 fol 6, Torbor 1681 fol 9, Torborgskär 1748 J. Hahn hos 
Månsson Sjö-märkes-Bok 350, Torrberg- 1806 Hermelin, Torrborr- 1848 Coulier 
Beskr. ö. fyrar, bådar och sjömärken 16, Torrbo- GS, Kortet, Torrbe- 1935 nr 276 a. 
co Den rätta förleden är sannol. Torr(e)-berg ’det (ofta) torrt liggande berget’. Om 
berg i namn på platser ute i sjön se Bd 111,146, 156 samt SIOD 3,196. -bor(g) o.d. 
beror då på assimilation till den första stavelsens vokal. Man bör emellertid 
altern, tänka på ett personnamn; närmast ifrågakomma Torb(i)org (skriftformerna 
dock icke bevisande) och Torbjörn, det senare vanligt i ä. tid. Skrivningen Torbor 
1681 kan näppel. tas som intyg om att -skär tillagts i senare tid.

Tor(s)holmen tor-, tog- BjFå. — | Thorhollmen o. d. 1659-1881, T(h)ors- 1811 
(altern.) 1825 || Torholm: 1673 S 73 fol 6, Torhållmen 1733 AHA G 2, Orholm(!) 1762 
S 73 fol 13, Tore- 1806 Hermelin, Thorholmen 1826 S 34 fol 9, Torre- GS, Thore- 
Kortet. co Flertydigt, se Bd 111,172 f. Uttalet tog- förtjänar ej vitsord.

Trankoket ToHä.; nu om ett skär i Grundsund (s. 68). —  1838 To. nr 22. 
co Ett utefter boh. kusten vanligt namn, minne av de stora sillfiskeperiodernas 
trankokning.

Treknipplarna, se under K n i p p l a ( n )  nr 2 (s. 86)
Trinneln trimi ÖHä.; skär. co Samma ord som sv. dial. (n. Hall.) trinnel ’krets’ 

(Rz). Skäret är trint som en mössa. Jfr da. Trindeln, med fyrskepp, NO om Lasso.
Trollholmen trél-, trél-, trsl-, trbl- ÖHä.; nu landfast. —  Kortet, co Anl:n till 

namnet är okänd. Samma namn SIOD 3,115, även där med okänd innebörd; jfr 
Troll-namn Bd I-III.

Tummen 1. Tummen och Lille-Tummen ToTu.; se under T u m l e h e d  s. 
59. 2. -fÖBj.; skär, även kallat P i n n e n  (s. 91), Torkelsskär (s. 77) och 
T om m  e t  a s k a n  (s. 97). co Jämförande namn; jfr Tumskär, även kallat 
Fingern Bd 111,292. Se vidare under T u m l e h e d  s. 59 och T o m m e
t a  s k a n s. 97.
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Tvelingarna tvéhga, mindre äkta tuéliga, twéliga ÖFo. oo Målets tvelinge tvehga 
’tvilling’, Två små skär. Jfr Bd 111,173.

Tynneskär(en) tom -, ty no-, tu m - ÖHö.— Tunne skära 1797 Öck. nr 2a, Tyn- 
nesk[är] Kortet. oo F. leden kunde vara tunna, f., men syftningen bleve oviss. (Om 
namn innehållande tunna se i övr. Bd I-III.) Snarast dook adj. tunn, åsyftande 
rel. jämn kontur med ringa höjd över vattnet; jfr Tunna Svartskär (i motsats till 
Tjocka Sv.) SIOD 3,159. Fakta skulle stämma därmed.

Tångdynan tägdyna ÖHy.; sandrevel; sannol. =  Sandtången (s. 77). oo Tånge 
’långsträckt udde’ och dyna, varom se Bd 111,148.

*Törnnäs (*Torrnäs?), St. och L., stora och lela ter/as, torps ÖRöd. —  Törnäs 
1824 Öck. nr 10, 1858 nr 26. oo Törne (Bd 1,175) synes i dessa trakters ON vara 
mindre vanligt än grundordet torn-, men detta kan ju här icke ifrågakomma. Åtm. 
formellt sett har man därför skäl att tänka också på adj. torr.

Ulkebåden uflrko- Ö; ej lokaliserbart (ä. uppteckning), oo Fiskn. ulke (Lophius 
piscatorius). Samma namn SIOD 3,174.

Ulkhuvudet uVkhnmt ÖFo.; litet skär. oo Kan sägas likna huvudet på en ulke 
(se föreg.).

Ussholmen us- ÖFo. — Usholmarne 1845 Holmberg1 3,476. co Samma namn 
i Lycke sn, där de ä. formerna vanl. visa H us-, men även Uls- (1749 Krigs- 
ark. XV IV a, jämte Hus-). Det förra är med all sannolikhet en uppsnyggning, 
det senare torde däremot visa hän på ett Ulvs- (om u- i namn med denna för
led se Bd 1,274). Samma förled torde då föreligga här. Om den är mansn. Ulv, 
förr icke sällsynt i Boh., el. appellativet ulv, kan ej avgöras. (På urd, boh. uk, 
f. ’utterlya m. m.’, bör man icke tänka vid ett namn som säkerl. har hög ålder, 
eftersom den gamla gen:n där icke haft -s.)

Utskär, se H ö n ö  u t s k ä r .
Vadfjäll, St. och L., störa och lela våfjcel ÖBj.; holmar. — Wafjell 1843 Öck. 

nr 18. 00 Man tror i orten att fiskevadar förr torkats på St. V. (som är ganska högt), 
även om ej nu några spår därav finnas.

Valskär oåskcer, oib§kcer Ö. 1. Fo. — Vål- GS. 2. Hö. — Vål- GS., Val- 1935 
nr. 276 a. to Uttalet med o (av ä. hv) visar att f. leden är djurn. val, fvno. hvalr. 
Antingen jämförande namn el. efter någon på platsen fångad (el. dyl.) val. Jfr 
Valmusen Bd 111,174 och Valarna SIOD 3,73.

Varholmen, St. och L., stör? och Uh var- To. —  Wåhlholmen c. 1640 III 
ÖÖ 1, Hualholmerna 1673 S 73 fol 6, Huahlhålmen, Wåhlholmen (det senare =  
St. V.) 1691 fol 25, L. War- 1762 fol 13, Wahr- 1781 Db f. Säv. bl. 223, Södra 
Varholm (=  St. V) 1801 Krigsark. XV Åa, St., L. Warholmen GS, St., L. Varholm 
Kortet, oo Se Valö, Varholmen Bd 111,174, 175. Nu finnas fyrar på båda hol
marna.

*Vedskär? ToHä.; nu udde. — Weskär 1838 To. nr 22. oo Om formen är på
litlig, åsyftas kanske upplag el. lossning av ved på udden; jfr Vedberget Bd 1,259.

Vinga Fjärskär, se Bd 111,149 och jfr Inl.
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Vipeskär, se Bd 111,176 och jfr Inl.
Vitbank gidbågk ÖÖck.; långsträckt grund. ^  Banken är nästan alltid vit av 

skum som slår över den.
Vålskär, GS’ form för V a 1 s k ä r nr 1 och 2.
Välkommen vcdkómm  BjBj.; holme. — GS. «» Ligger mot öppet vatten strax 

utanför en stor udde. Namnet bör snarast fattas imperativiskt (jfr sådana namn 
på bådar SIOD 3,74 f.) och innebär väl därför att holmen liksom hälsar de utifrån 
kommande sjöfararna välkomna. Jfr följ.

Välkomne holme; =  föreg. •—- 1813 S 26 fol 25. <» Se föreg. Namnformen 
torde vara tillkommen så, att kartografen tillagt holme till ett namn som tycktes 
honom egendomligt ss. holmnamn. I samband därmed har part. fått svag böjning.

*Värestångarna veeplåga ÖHy.; backig udde. e/s B. leden är (en ung?) gen. sg. 
av *väre ’bagge’ ; jfr Bd 111,176. Får hållas ännu på ön. S. leden är best. pl. av 
tånge iaga ’udde, landtunga’ .

Ålekråkan åfokråga To; =  Gula el. Vita skäret (s. 77). — Ahlekroken(I) 1725 
Krigsark. XV N 1, Åhlkråkan u. å. VII D I  34. <» Fågeln, ålekråka ’skarv’ . Sannol. 
förkortning för *Ålekråkeskäret (jfr följ.) och angivande tillhåll för skarvar; se 
SIOD 3,75.

Ålekråkeskär åtokragd- ÖÖck. ■— Ålkråkan Kortet. «»Fågeln, ålekråka ’skarv’ ; 
jfr SIOD 3,75. GS’ form kan representera samma förkortning som föreg. namn.

Ålkråkan, GS’ form för Å l e k r å k e s k ä r .
»Åskär» Ö; =  S m e d s k ä r e n .  —-1762 S 73 fol 13. e/» En kons. måste ha 

bortfallit efter Å -. Möjl. Ål(e)skär (jfr detta namn Bd 111,177)?
Älvebassen, se B a s s e n .
Ärtholmen, Svarte el. L., samt St., svä p , störd ce\-, åt-, <%£- ÖHö. — Store, 

Lille Ert- 1797 Öck. nr 2 a, Stora, Lilla Ert- 1858 nr 26, St. Ärtholmen GS. <» 
Väl efter (den större) holmens form, jfr Ärtebåden SIOD 3,175. A. Janzén: Uteslu
tet är väl dock icke, att f. leden kan vara det gamla *älmt ’svan’, även om detta 
eljest i dessa trakter fått formen Ämt- (Bd 111,235, SIOD 3,94)A)

Äxholmarna ceks- ÖFo.; jfr B a r l i n e  h o l m a r n a .  —  Exholmar Kortet. <» 
Dunkelt. Den enda från sydboh. bekanta ordstam som möjl. kunde ifråga- 
komma, är den i äxa ceksa ’reta, uppegga’ .

Äxholmen ceks{d)-, åks- ÖHä. -—- Erholm: (möjl. avses Ex-) 1673 S 73 fol 6, 
Exholm 1762 fol 13, Er-(!) u. å. Krigsark. XV U 1, Exholm(en) 1865 Öck. nr 37, 
GS, Kortet. <» Se föreg.

Öckerö, se Bebygg.-n. s. 66.
öxnäs, se Bebygg.-n. s. 52.

*) Om Ärtedal (Bd 1,323) se Bd 111,285.
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IV. Vägar, broar, bryggor, vadställen och andra
passager.

Bro uttalas bro, best. form bröa. Om klev och klöv se Bd 111,179, 180. Se f. 
övr. Bd 1,153, om skede 1,283.

Brattevägen, Fotstigen, Fägrinden, Hallevadet (Bd 1,154, 231), Kalvegapet (om gap 
Bd 1,153), Kyrke-, Källe-, Laduskedet, N ye bro, Sandvad (s. 35), Strandvägen, 
2 Vintergapet (Bd 111,181).

Allgatan, St. och L., BjKv(Lå?). — Allegatebergen 1791 Lu. nr 18, Ahlgata 
1802 Bj. nr 28, Stora, Lilla Allgata 1802 To. nr 14. eo All- torde vara det ä. adhal- 
’den förnämsta, egentliga, huvud-’ . Något appell, adhalgata är icke styrkt från 

Boh. (jfr Adelgatan, Algatan i skånska och da. städer), vadan ssgnmöjl. är tillfällig; 
jfr däremot fda. ajmlvcegli, ä. da. adelveg m. m. Gata betyder här ’bygata, byväg’ .

Backa *fläke baka fVego BaBa.; nu om ett stycke av gamla landsvägen. <*> In
nehåller sydboh. *fläke fkcegd, fVegv, m. ’grind utan gångjärn och kastkrok’ (jfr Rz 
145 b), =  no. dial, fleke ’spjälverk m. m.’ (isl. fleki i liknande bet. kan däremot 
åtm. delvis vara uppkommet ur flaki). Platsen är alltså benämnd efter en tidigare 
grind.1) Jfr F l ä k e v i k  s. 70.

Basteklevet båstdkbévdt BaHaSkår; på en urgammal gång- och ridväg till Ting
stad. eo Om f. leden se Bastun Bd 1,290. Klev, n., anses här ha samma bet. som 
klev, f. (se Bd 1,157); jfr annars bet:rna ’stätta, led (grind)’ Bd 111,180.

Broskedet bröfet BaLä.; väg till ängarna (och Bäckebols brygga). — Broskeds- 
åkern 1760 S 6 fol 128. «̂ > Om skede se Bd 1,283.

Brännvinsklövet brcenvinskkévdt Sä(Ask)Hööx.; försvunnen gångstig från Nor- 
dre älv till Horsekullen (s. 111). &o Om klöv, n., se Bd 111,179. Anl:n till namnet 
lär vara att inlandsbor på hemväg (till fots) från Gbg brukade ta sig en sup på detta 
ställe.

Danske vägen dänskd vcépn BjAllNo. Samma namn Bd 11,144. Här är 
ankn till namnet okänd. Uppkallelsenamn?

Drever, se H ö g s  d r e v e r .
Edet. 1 éddt (ungt uttal) ToHä., n. ö. udden av St. Varholmen, resp. en vik 

på denna. — 1838 To. nr 22, 1845 Holmberg1 3,472 (här kallat holme). 2. Inre 
och Yttre E . ét, et ÖRörö; smal landtunga mellan vatten. Jfr under »E r s » k u 1- 
1 a r s. 108. — 1832 Ock. nr 15. ê > Bd 11,145; acc:n tyder åtm. vid nr 1, om den 
är äkta, på formen ed, icke ede. Namnet åsyftar här från början säkerl. den 
yttersta uddens landfäste, varöver man då sannol. förr dragit (rodd)båtar och 
därmed vunnit tid.

Fjällsgrinden f)åslsgrina BaTi.; nu namn på själva platsen. —- Fjällskrimma(!) 
1773 Db bl. 622. <*> Vid Tingstads fjäll. Grinden nu borta.

1) Samma *fläke torde ingå åtm. i ett el. annat av de hos Tengström IN  228 nämnda men 
annorlunda bedömda namnen.
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Horsesprånget, St. och L., hspsprägdt BjLu.; klyfta med väg igenom, to 
Egentl. ’Msfeprånget’ ; jfr Jungfruhoppet Bd 111,198.

Högs drever To Öst.? — Högs drefver 1791 Lu. nr 18. to Namnet samman
hänger med Torslanda Hög(en) (s. 56). Dess s. led är pi. av sv. dial, drev, n., varom 
se under D r e v e n  s. 20. Om pl.-formen på -er se under *T j ä r n e r n a  
s. 74.

Hövägen BaLä.; delvis =  B r o s k e d e t .  to Gemensam väg tvärs över åk
rarna, använd vid /töbärgningen.

*Jutevägen lydd- ÖBörö. to Vägen ligger dold, och det sägs att man förr (un
der ofred?) gick där för att ej vara synlig(?!) för juten, d. v. s. dansken. Mitt i 
vägen ligger J u t e s t e n e n  (s. 113), och möjl. är detta namn det primära, men 
namngivningsgrunden blir inte därigenom lättare att ange. På gjuta, f. (Bd II, 
179, 111,238 och ovan s. 83) synes här icke finnas anl. att tänka.

Jättebryggan jcetdbråya ÖGr. co En stenanhopning som går ut i sjön liksomen 
brygga. Namnet sättes i folktron i samband med den jätte som också är åsyftad i 
Jätteberget på samma ö. Jättebron är namnet på en sträckning i sjön mellan Tjörn 
och Inland; den säges begynna på vardera stranden med stenar som gå ut i sjön ss. 
ansatser till en bro.

Karlens grind kcéns, grin SäÅs. »Karlen» keen var vedern. på en viss 
person.

Klämman klrcema ToHä. to Bd 11,21. Jfr även S i l l v i k  (e) k l ä m m a  s. 
136 nedan.

Klöverna, se s. 143.
*Kobbeled(et) P Se Bebygg.-n. s. 24. to Om namnet betecknat ett led, dvs. 

ett slags grind (jfr Bd 1,153), har väl kobb(e) angivit (någon del av) materia
let. Man kan dock lika gärna tänka på Kobbelid(en), då f. leden väl skulle åsyfta 
något på el. i marken; jfr Kubbaliden SOÄ IX. 1,99, ävensom Kubbaslätten Därs. 
14,178.

Krappet BjHel.; utmark. — 1793 Tu. nr 35. to Krapp, n. Trång passage’ .
Ladde bro (Laddebro) lådd brå, låd dbro BjKv. to E. leden är väl stammen i 

boh. ladda ’gå (dåligt), traska’ .
Madbron mabråa ToTo. to Bro över Jfadbäcken; alltså kanske en förkortad 

bildning.
*Mellere träng méhrd trég ÖHä. to Jämte det vanliga tränge, n. ’smal passage’ 

(Bd 1,156) synes det ha funnits ett träng, n., i samma bet. Här åsyftas en för- 
kastningsspricka på mellersta delen av ön. Nordre träng ligger norrut på ön.

Munkebron mögkdbråa BjHo. to F. ledens syftning oklar.
Nordre träng nöro trép ÖHä. ^  Se M e l i e r e  t r ä n g  ovan.
Pansarbron pånsarbroa SäAssmBä. —  1733 Db bl. 350. to Namngivningsgrun

den oklar.
Prästevägen Ba-Sä(?), Ö om Kvillebäcken. — 1788 Db bl. 304. to Samma namn 

flera ggr Bd I-III.
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Råttefällan rsfojéla SäNors.; mycket smalt pass. os Jämförelsenamn.
Sjö(e). bro (*Säve bro) skö bro, y. fo  brå SäBäSv.; ledde över *Sjöe ström 

(s. 76). — S0(e) bro 1597 JN 513, 514, Sjöbro 1733 Dh bl. 350. os F. leden är 
sockenn. Säve i sin genuina uttalsform (se s. 38); jfr *S j ö (e) s t r ö m  el. *S j ö (e) 
å s. 76.

Skallebryggan skähbréga ÖRöd. os Brygga av utlagda stenar. F. ledenför- 
klaras i orten härröra därifrån, att man förr vid shall{gång) efter räv dels place
rade »hållet» (jfr SAOB H sp. 1724) där, dels samlades där efteråt.

Skrapan skraba el. Skraporna skrabdra BjBj.; vägstycket mellan Vinterkul
len och Kvisslingebyslätten. •—- »Prästegårds största äng Skrapan kallad, är nog be- 
swärad af tramp och ofred medelst wägarne derstädes» 1755 Bj. nr 7. os Ett skrapa, 
f., säkerl. av en viss öknamnskaraktär. Medarna skrapade där om vintern, 
eftersom vägen var utsatt för hlåsten, och snön alltså var borta även då föret 
annars var gott.

Skrape bro (Skrapebro) skra brö, skråbra, skrå- BjBj.; bro över Björbäck. — 
Skrapebro 1722 Db bl. 175 (denna ort?; jfr Bd 111,180). os Bro invid föreg.

Sockensmedens ölväg BaBäll. —  »Till Sundströms kroghus på Bäckebols ägor 
gick öfver Bällskjerrs äng en stig, som fått namnet sockensmedens ölväg» 1780 Db 
bl. 205. oo Namnet tycks utgöra en skämtsam anspelning på att »sockensmeden» 
mycket ofta vandrade till den angivna krogen för att skaffa sig öl.

*Stenklöv; ingår i Stenklöveliden stenkkgvd- ToHä. oo Jfr under S ö (d) k 1 ö- 
v (e t) nedan.

Svarta grinden §vata grina SäBä.; landsvägsgrind.1)
Svineporten swinspopn  ToAn. oo Rester av en inhägnad för svin. S. leden 

åsyftar kanske egentl. den öppning i hägnaden vid vars passerande svinen från 
skilda gårdar »sorterades», sedan de gemensamt betat på allmänningen; jfr S ö (d)- 
p o r t e n .

Sö(d)klöv(et), -klev(et) BjFåLi-ToTo. — Söklöfve slätten 1791 Lu. nr 18, Sö- 
klefs dal 1793 Tu. nr 35. oo F. leden västsv. sö(d) ’får’ , senare leden klöv, n. ’smal 
väg i berg’ (se Katteklövet Bd 111,179) el. klev, f. ’trång, brant passage i berg’, el. 
klev, n. ’grind’, se Bd I-III Reg.

*Södporten To. — Ingår i Söportegilja 1802 To. nr 14. os *Söd ’får’ . Jfr föreg.
Tjuveklämman $ymkkcema ToAn. — Tjufklämma 1842 To. nr 26. oo Jfr K 1 ä m- 

m a n ovan. Trångt pass mellan berg, där tjuvar sägas ha hållit till.
Torvgapet Bj-To; gränsmärke. — Torfgapet 1796 To. nr 12. os Snarast ’ »ga

pet» (Bd 1,153) varigenom man körde hem torv’ .
Trånget To; trång passage varigenom väg gick. — 1802 To. nr 14,1852 nr 31. 

os Bd 1,258.
Träng, s e M e l l e r e  t r ä n g ,  N o r d r e  t r ä n g  ovan.

J) Det »spökade» där, men det är ovisst om detta kan stå i något samband med namnet. 
Om Svartebäcken i Hjärtums sn upplyses emellertid, dels att vattnet är svart, dels att »det spö
kade här förr».
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*Vadskedet vå§(k)dt, med Vadskedesbron väpkdsbroa BaLä. — Wadskiedsbroen 
1739 Db bl. 306, Wadskedsåkren 1760 Ba. nr 7. oo F. leden åsyftar ett ä. vad på 
den gamla vägen över Skälltorps bäck. Uttalet med -sk- är väl (om pålitligt) en 
kontamination av »äkta» -sk- och y. /-ljud.

*Varmslegrinden vcesfogrina SäKäring. oo Om f. leden seBdI,2lo, 11,65 noten.

V. Höjder, backar och sluttningar; hällar och stenar.

Med avs. på innebörden av hithörande namnled se Bd 1,157, 111,181. Subst. 
hög uttalas här i äkta mål alltid med w. För fjäll se även V a d f j ä 11 s. 99.

Ale-, Apelberget, 5-6 Aspekullen, Blekebacken (Bd IT, 147), -liden, Blåbärs backen, 
3 -berget el. -bergen, -kullen, Bockekullen, Bokeliden, 3 Bratteberg(en) (adj. el. subst. 
brått ’brant’ ), 3 Brattås, 2 Bredberget, Brokullen, Brunneberget, -stenen, Bryggebacken, 
-berget, -valen (-vården), Buberget (bod bu ’bod’), Båtebacken, Bäckebankarna, Börjes 
kulle, Dalberget, -kullen, Dalsbackarna, 4 Dambergeh el. -berget, Ekeberget, -liden, Ekorre
backarna, (Egerne- 1791), -kullen, 3 Ekås, 2 Enerkullen (växtn. ener ’en’), 2 Fjäll
berget, Flatebergen, 2 Flågberget (Bd 1,160, 111,189), 2 Furufjäll(et), *Furuhällan, 
Fäbacken, Fäberg, Fågelkullen (fickd-), Fähuskullen, Galgebackarna, 3 Gatebergen el. 
-berget, Gethögen, 2 Granekullen, Grindebacken, åtm. 4 Grind(e)kullen, Gråstensfjäll, 
-kullen, Gråås, Gräsberget, Gröna liden, Gröne banken, Grönas, Gunnes lid, *Gunnes- 
hälla(n) (mansn. Gunne el. möjl. Gunnar), Gökås, 2 Hagberget, Hallbackarna, Hal- 
vards- (mansn. Halvard), Hassle-, Hatte- (Bd 111,153), Hedkullen, Hummerkupeberget, 
Husekullen (Bd 1,243), 2 Hålebacken (Bd 111,196), Hälleberg, Hällås, Hästebacken, 
2 Högesten(en) el. -stenarna (jfr s. 25), Högetå, Högsta berg, 2 Högås, 3 Hökås, (Hök- 
åås 1673), Hönseliden (jfr H ö n s e m o s s e n  s. 130), Jätteberget, Kajeflåget (1755; om 
flågBdl, 160,111,189), Kalvås, Klockare-, Kohall, Korpeberget, Kråkeliden, Kullebac- 
karna, -banken, 5 Kvarneberget (kve/iyp-), 8 -kullen el. -kullarna, Kvibacken (om kvi Bd 
1,196), Källebacken, 3 Käll(e)berget, Kärrsbackarna, Laduberget, Lerbäcken, Linde- 
backarna, Lind(e)fjäll, 2 Lyng(n)berg(et) (om *lyngn ’ljung’ Bd 111,260), 3 Lundeber- 
gen, -kullen, Lundsbergen, 2 Lyckeberg(et), Långeberget, -lid, 2 Långkullen, 3 Långås, 
Lökekullen, 3 Lövås (etter lövtakt), Madberget, 2 -kullen (-kulla), Mellomberg, Mjölke- 
backarna (Bd 1,168), Mobergen, Mossebanken, Nordås, 2 Ormebergen el. -berget, 4 
-kullen, 2 -liden, Petters kulle, 2 Prästebergen el. -berget, 2-3 Bäveberget el. -bergen, 3 
Räv(e)kullen, 3 -ås, 2 Rödberget, Röde hall(en), 1-2 Rönnekullen, Rösebergen, Skedes
kullen (om skede Bd 1,283), 3 Skutebergen (jfr s. 122), Slätta berget, Slättebergen, 
Solliden, Stallebergen el. -berget, 2 Store-Pers kulle, Svarta berget, 2 Svarteberget, 2 Svin
husbackar (na), 2 Timmerås (Bd 1,174, 257, 315,111,219), Tomte-, 2 Tornebergen el. 
-berget, -fjäll, -kullen, -liden (torn ’törnig buske’), Tåbanken, -berget, Tåfjäll (om tå 
Bd 111,245), Tångeberget (tånge ’framskjutande udde’), Uddebergen (på en udde), 
-sten(en), Uggleås, Ulve-, åtm. 6 Valebergen el. -berget (Vårde-; Bd 11,166), 2 Val
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hullen (Vård-; Därs.), 2 -ås, 2 Åseberget, 2 -knalten, Ängefjäll, Äspekullen (äspe ’asp- 
skog’), 3 Örnekullen, -kullarna.

Altaret ältal BjFå.; berg (ej löst block), oa Jämförelsenamn. Berget är plant 
upptill. Jfr Bd 1,307.

»Ambroskullen» åmbros- och Ambros berg åmbros bcerj BjKv. oa Om f. leden 
innehölle bro, väntade man icke «-genitiv. Trol. är den en (snarast blott i skrift) 
ombildad form av gen. av mansn. Ambjörn (se om namnets förekomst här Bd II, 
171), trol. bestyrkt i formen DÅmbers» Bd 111,144, från vilken ombildningen just 
kan ha utgått. Vid uttalsväxlingen («— a) kan här ej läggas vikt.

Anna(s) sten cina stén ÖFo. oa På stenen är målat namnet Anna, men ON:t 
synes ha varit i bruk innan målningen kom dit.

Asekullen asa- ÖFo. oa Barnen ha alltid brukat asa ned för en glatt, jämn 
häll där. Jfr Asehallen Bd 111,182.

Baggeberget bags- ÖGr. oa Då man för icke längesedan haft får på Grötö, är f. 
leden kanske bagge ’gumse’ (jfr om ordets spridning i dessa trakter s. 77, Bd 
111,245). Möjl. bör dessutom bagge ’norrman’ komma i åtanke.

Bakeberget bags- RöÖst. oa ge *Bakareberget Bd 111,182.
Berg(s)hammar bcerlumvar BaTi.; lever kvar i kvartersn. Bergshammar. — 

Bärshammars åkren 1827 S 38 fol 13. oa Om hammar se Bd 11,152, 111,34. Med 
avs. på förlusten av -g- (-?-) i uttalet av Berghammar kan jämföras hurusom *Borgås 
i förevar, trakter nu vanl. uttalas b sr as o. d.

Bergstuguberget bos^pva- ToTu. oa I berget finnes en *bergstuga bcepjsva, 
dvs. en grotta; jfr Bergstugan Bd 111,183, som väl då också betecknar en grotta.

Bergvarpet bcerjvårpdt BjLi.; vägkrök, oo Om varp se Bd 111,223 och cit. litt.
Biskopen To. 1. béskopsn ToRöd; bergkulle. 2. Se s. 78. oa Väl ett slags 

jämförande namn, varvid kanske närheten till kyrkan spelat en roll. Jfr s. 78.
Bistekulle bista- RöGö. oa Kanske att jämföra med Bistås B(1111,183 och cit. 

litt. Att antaga sammandragning av *Bistockekullen (jfr följ.), synes annars icke 
betänkligt, ty mellanvok. e skulle lätt utfalla mellan två k. Det må dock nämnas 
att byvägen går uppför kullen.

Bistockebergen ToAn. —  1791 Lu. nr 18. oa Bd II, 147 (där kanske samma 
ort avses).

Biås; nu blott anträffat i Biåslyckan bms- RöRön. — 1791 Lu. nr 18. oa Vild- 
bin ha väl föranlett namnet.

Bjällkullen b-]cd- BjHo. oa Se Bjäll(er)ås Bd 1,40, 111,183.
*Björnberg(et) ÖBj. — Björbergsdamm 1846 Öck. nr 22. oa Här sannol. ett 

jämförande namn; jfr andra sådana Björn-namn Bd 111,45, 184.
Björnekullen bjgga-, även St. och L. Björnen störa och leh bysn BjFåLi.; nu

mera även under namnet Kvarneberget. — Biörne Kullen 1760 Bj. nr 10. oa Kul
len själv är flack, men på dess krön ligger ett stenblock som nog kan ha liknats vid 
en björn. Även Bd 111,45 har detta ord påvisats som ON i jämförande anv. Även 
denna kulle ligger invid byggnaderna.
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Björningsås bjaritgs- BaLä. — St., L:a Biörningsåhs 1748 S 5 fol 30. oo F. 
leden är säkerl. ett *Björning(e) med bet. ’den ö/öraliknande’ . Sedd mot himlen 
från landsvägen el. älven ter sig åsens översta kontur ung. som en björn. Lik
nande bildningar på -ing(e) av subst. i jämförande anv. äro t. ex. Billingen Bd 
111,183, Okingarna, -ingen SIOD 3,511) m. fl. (se t. ex. Indrebo No. innsjon. 250 
ff.). Jfr skärn. Björningarna Ö om Orust i Myckleby sn; här kanske dock -ing(e) 
tillika har en diminutiv innebörd (SIOD 3,171).

Blackkullarna blräksla BjLe. oo Väl blacka som växtn.; jfr Bd II, 147.
Blankås, se Bebygg.-n. s. 14.

*Blidkullen bU- ToAn. oo Oklart. Blidkulla finns på två ställen i ögtl.
Biisberget bHs- ÖBj. (ej återfunnet vid kontrollen). oo Kanske vgt. dial, blisa 

’öppning mellan berg’ (SOÄ 10,4 f.), dock icke anträffat i boh.
Blisterbackarna och Blisterbergen, se G l i s t e r -  nedan.
Blockeliden ToTo. —  Blåckeliden 1852 To. nr 31. oo Jfr Blockakullen Bd 1,158 

och Blocken Därs. 288.
*Blysten(en) ÖRörö. —  Blystens måse 1832 Öck. nr 15. oo Blysten(en), trol. 

’ den blyfärgade stenen’ , finns flerstädes som ON i Boh.; se Bd 111,145, SIOD 3,l90f.
Bockekullen böko- BaTa. oo Jfr namn på Bock- Bd I- III , Bockabergen 1,234.

*BockåsP, se s. 153.
Bolsten, se Bebygg.-n. s. 32.

*Borgås. 1. BjKi. —  Boråsberget 1791 Lu. nr 18. 2. BjSkä. —  Böråse-
berg Därs. 3. St. och L., bsr- SäDj. — St. och L. Bårås 1791 Lu. nr 18. 4. SäKa. 
— Böråseberg Därs. (=  nr 3?). oo Vid nummer 3 finnas ruiner av enfornborg (Hof- 
stedt i GBFT 1918, s. 9); jfr B ö r s å s nedan. Se f. övr. Bd 1,50, 111,185.

Brakvedbacken bragd-, y. brakd- ÖHy. oo Brakved ’Rhamnus frángula’ .
Brimmarebacken bremaro- SäKä.; förr odlad mark. oo p. leden oklar. Ut

talat med -e- (icke a el. ce) tycks hindra sammanställning med f. leden i Brämare- 
gården Bd 11,101. Men ännu närmare ligger det, ss. doc. Armini påpekar, att 
sammanställa namnet med Bremnäs brémnes i Lycke sn.

*Bringebärskullen ÖBj. —  Bringebergs-(l) 1856 Öck. nr 24. oo Målets bringe(l)- 
bär ’hallon’ .

Brummarebacken, se Bebygg.-n. s. 40.
»Brumsebacke» BjVi. — 1801 Bj. nr 21. oo Oklart.
*Brunnås; ingår i Brunnåsberget ToAm. — Brunåhs Berget 1791 Lu. nr 18. oo 

En brunn (grävd?) synlig på kartan.
Brynekullen brxjnd- BaBa. —  1760 Ba. nr 7, Db bl. 342, Bryn(n)ekulle(n) 

1834 Ba. nr 49. oo Bd 11,148.
Bräckebergen BjLå. —  1793 Lu. nr 18. oo Bräcka ’bred sluttning el. backe’ .
Brändebacken (Brände backen) Bj. —  1791 Lu. nr 18. oo Bd 1,158.
Bränneberg(et) brand-, även Bränne berg b. bcer'j Bj-LHä., se Bd 11,148.
Brännehövdingarna ToÖst. —  Brännehöfdingarne 179 1 Lu. nr 18. oo Vid
*) Ett fem. dgi» (’pá)okning’ , som där antagits, ger ej rimlig mening (Elov Andersson).
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Brännemaden (s. 129) och sannol. förkortning för *Brännemad(s)hövdingarna. Om 
hövding(e) ’höjd’ se Bd 111,198.

Bukullen (*Bodkullen) BjLi., liten kulle omedelbart ö  om hyn. —  Bu Kullen 
1760 Bj. nr 10. <*> Bd 111,185.

Burås har anträffats två ggr. Äldsta ex.: 1754 To. nr 4. oo Bd 111,187 och 
cit. litt.

Büro *sadle burs sah ÖBurö; berg. oo Bergets profil liknar en sadel, i dia
lekten *sadle såh, svagt m. Jfr K ä l l ö  * s a d l e  nedan.

Byhögen. 1. BjLe. — Byhögsbackarne 1791 Lu. nr 18. 2. byhowsn ToTo. 
— 1852 To. nr 31. oo Nr 2 är en kulle, delvis med berg i dagen, strax Ö om byn. 
Kanske ha byamännen samlats till förhandlingar på dessa högar.

»Bårås», se B o r g å s  nr 3.
Bällskär, se Bebygg.-n. s. 4.
Bänkarna bdsglcsra ÖHä.; backe, oo Där finnas åäwMiknande avsatser.
Bärmerås bcermsr- SäÅs. oo Oklart.
Börsås bn§-, bé$-, bb,s- har anträffats fyra ggr. Ett av ifrågavarande namn 

(ToRödTo.) uttalas även sammandraget: St. och L. Börs star's och leh b6,s. oo Bd 
11,149, 111,188, 282.

Börås, se *B o r g å s nr 2.
Dammbackarna däm- BaLä. oo Efter ä. dammar, vari vatten från de kring

liggande bergen uppsamlades för att användas till att driva små skvaltkvarnar.
+Dansesten(en) RöRön.; nu bortsprängd, oo Jfr Bd 111,188. Trol. var stenen 

stor och flat, så att man kunde dansa ovanpå.
*Djurlappen? fyrjapsn Bj B j.; backe, namnet nu ur bruk. oo Oklart; ordet lapp 

ingår även eljest i ON (Bd 11,187). Om uttalet se Bd 111,227 noten.
*Djursten(en) dyjlen BjBj.; stor sten ute i sjön. co Bd 1,236 f., 338, 111,51, 283.
Djurås, se Bd 11,149 (är näml. sannol. samma ort). Tillägg: uttal även an

tecknat som '¡yr-1). Liurås 1673 S 73 fol 6. En annan form är *T)jursås )us-, sna
rast av ett sammandraget Djurås -f- ånyo tillagt -ås (jfr Bd 1,158, 305,111,184, 195 
osv.). Formen på Ljur- skulle kunna vara den rätta; då vore f. leden ljure ’berg
pass (av visst slag)’ ; se Älmhults ljure och Jonsereds ljure Bd 1,156, 303. Jfr Be- 
bygg.-n. s. 27.

Domberg BjRöraSkä. — 1791 Lu. nr 18. oo På platsen finnas fem stenar, 
varav en, som är högre än de andra, i mitten. Alltså väl ’ »domberget», dvs. tings- 
berget’ , vare sig namnet bygger på fakta el. blott på folklig fantasi.

Dusebackar(na) BaLaSkä. —  Dusebackar(ne) 1793 Ba. nr 32. oo Det är tillta
lande att i f. leden se ett ånamn Düsa. Ett sådant är styrkt åtm. från Norge (Rygh 
No. Elven., Indrebo No. inns jon. 39). Det tycks böra översättas med ’den lugna 
och trögt flytande’ (anf. st.). Här skulle det åsyfta någon liten, sedermera uttor- * i

*) Kanske samma ort och namn också föreligga i Djursvallen jypväl (säges vara betesmark
i Vetteberget, vilket dock icke ger säker ledning), som då vore uppkommet ur *Djuråsvallen. 
Djur(s)vallen 1791 Lu. nr 18.
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kad bibäck till Skälltorps bäck (om dennas ä. namn se under S k ä l l t o r p  s. 11). 
Måhända ingår samma ånamn i det otolkade Dusekärr, även kallat Duseberg, SOÄ 
14,116. (Däremot visar sig boh. Dusgård i Kville och i Svarteborgs socknar icko 
ha denna förled; det förra skrives Dueskor 1544 och är säkerl. ett *Diivuskgr.)

*Döneliden dom- ToRöd; landsvägsbacke. oo F. leden boh. dåna (duna) ’då
na’, =  fsv. dynia, el. möjl. subst. fsv. dyn ’dån’ , boh. dun, dun, don (o—åu). Det 
dånar i marken när man kör där.

Engelsmännen cegdlsmcendra ÖRörö; backe med stenrös. oo Enl. ä. personers 
utsago blev en hel engelsk besättning rösad där.

»Ers» kullar eg kula (även antecknat som je,? k.) ÖRörö. oo Tyckes, liksom 
» Er s»  v a t t e n  s. 69 (om se där), » Er s  v i k »  s. 70, och »Er s d a l e n »  
s. 133, vara bildat till Edet nr 2 s. 101.

Esbjörnsbergen ToHä. — Essbiörs Bergen 1791 Lu. nr 18. eo Mansn. Esbjörn 
är påvisat från dessa trakter Bd 11,76.

Fars hatt fås, hat SäDj.; bergkulle med en rest sten i gränsen till Rö. sn. oo 
Säkerl. uppkallelse efter tornet Fars hatt på Bohus’ fästning.

Fiskeberg(et) ÖBj. —  1850 Öck. nr 23. oo Berget går ned till sjön. Jfr t. ex. 
Fiskeviken Bd 111,130.

Fiskekullen féskd- ÖFo. oo Kullen användes förr som torkningsplats för fisk.
Fjätbackarna? RöRös. —  Fjädbackarne 179 1 Lu. nr 18. oo Berg backar med 

»fjät», dvs. märken ss. efter fotspår? Jfr Spåret Bd 1,255.
Fläckeberget fkåskd- RöÅ. — Fläkeberga 1673 S 73 fol 6, Fläckeberget 1791 

Lu. nr 18. oo Jfr Fläckholmen Bd 111,150. Måhända bör man dock ha en annan 
innebörd i åtanke; jfr vad som säges om Prästeberget BjBj 1755 (Bj. nr 7), näml. 
att där finnas »några betesfläckar uti».

Fläskeberget fkceskd- ÖRöd. oo Om andra namn på Fläsk(e)- se Bd 1,54, 161, 
192, SIOD 3,118, ävensom Bd 111,150.

*Flögberget. 1. ToHä., helt nära gården. — Flöij- 1838 To. nr 22. 2. fkå- 
ÖBj. —  Flöj- 1850 Öck. nr 23. oo I  Boh. äro kullar och berg nära gård ofta be
nämnda efter en där upprest väder flöjel, boh. fkßw, fl'Oj o. d., f. På nr 2 stod en 
sådan ända tills för några år sedan.

Flögkullen Ö. 1. flåu- (ungt uttal) Hö.; även kallad Petters kulle. 2. fkéksl Rörö; 
=  H u n d e k u l l e n .  3. öck. — Flögkullen 1856 öck. nr 27. oo Jfr föreg. Vind
flöjlar ha stått på alla kullarna.

Frostås frsst- SäGu. oo Jfr ett icke säkert tytt Frostbacka Bd 1,239. I förev. 
fall må beaktas, att vatten från en sank äng på åsens krön silar ned efter dess 
sidor; dessa bli därigenom vid frost isbelagda. Möjl. då snarast att översätta ’åsen 
som visar om det varit frost’? El. (enl. förslag av doc. Armini) med tanke på 
sankmarken: ’åsen som tidigt beröres av frosten’ .

Frustugan, St. och L., ROx.; berg. —  S. och L:a frustugan 1802 Krigsark. XV 
D 1. oo Från början väl namn på någon rumsliknande hålighet i berget. Hålig- 
heten kan möjl. utan vidare ha liknats vid en frustuga (detta ord nu utdött
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i boh.; det har väl alltid hört till högreståndskulturen) jfr t. ex. S t a l l e n  
s. 136.-

Fyrvalarna (-vårdarna) fyrvåfra ÖRörö. —  Fyrwåhle måse 1832 öck. nr 
15. oo Förr fyra, numera två, »valar» (rösen).

*Fågelsås? BjHelLe. —  Fulså(h)s 179 1 Lu. nr 18, Fulls- 1793 Tu. nr 35. oo 
Målets fufr ’fågel’ . Trol. ett sammandraget * Fågelås (* Fulås) — detta namn Bd
I I , 88 — +  ånyo tillagt ås (jfr Bd 1,158, 305, 111,184, 195 osv.).

*Fålekullen? ToTo. —  Fölekullen 1852 To. nr 31. «o Bd 111,190. Skrivningen
torde avse uttal med » (el. «).

Fölungefallet. 1. fnfro^dfålt («—>») BjNo.; bergstup. 2. -fSäÅs.; stup i berg. 
co Vid nr 1 brukade i äldre tid, då det var brist på foder, {\ångst)fölungar stör
tas ner. Jfr F ö l u n g e f l å g e t .

Fölungekullen fufrcygd- BjLi.; liten slät kulle i ett gärde, oo Anl:n till namnet 
är okänd.

Fölungeflåget fifrogdffråwdt, fufr- BjFå. oo övertaliga hingstfölungar dränktes 
också här (jfr F ö l u n g e f a l l e t ) ;  med stenar bundna om halsen knuffades de 
utför bergsbranten och drunknade i det djupa vattnet nedanför. Om flåg se Bd
III, 181.

Galgeberget. 1. Bj.? —  Galljeberget 1791 Lu. nr 18. 2. gäfrp- RöGö. oo Bd 
11,151. Säkerl. var det förbrytare från Kungälv och Bohus som avrättades på 
berget nr 2. Galgen var ofta rest på en något avlägsen plats (jfr under Stegelholmen 
Bd 111,170).

Galleberget g&h- Ö, på Burö. oo Fågeln. gall(e) ’havstrut’ .
Gallekullen ggh-, ggh- ÖKä. oo Se föreg.
Gallfjäll BjFå. — Gallfiäll 179 1 Lu. nr 18. oo Galle ’havstrut’ ? Nära stranden. 

»Gamlete» berg gåmfrdtd bérj BjLå.; högt berg. —  Gammeltberg 179 1 Lu. nr 
18. oo Oklart. Man kan gissa att gammal ingår. *Gammalhytte-? Den ä. formen 
förtjänar ej vitsord gentemot dialektuttalet med dess fr.

Gartingsås gätms- SäNä. — Garthingsås 1845 Holmberg1 3,467. oo Dunkelt. 
—  Holmberg uppger att på platsen finnas »omkr. 10 uppresta stenhällar», och 
att man har trott att »jättar och troll» bo i berget.

Gastekulle RöRön. —  Gastekulle (det andra e osäkert) 179 1 Lu. nr 18. oo 
Jfr föreg.

Gastfjäll, sannol. Bj, nära gränsen till LSyr. —  179 1 Lu. nr 18. oo Jfr Gast- 
hålan Bd 1,271, 111,237.

Gastås gäst- SäGu.; trol. =  föreg.
Geteryggen. 1. Se Bebygg.-n. s. 57. 2. Var?— Ingår i Geteryggsberg(et) 1856 

öck. nr 24. oo Samma namn på tvenne kringflutna lokaler s. 82. Se Bd I- I I I  
Reg., SIOD 3,27.

Glisterbackarna gfrish(r)- BaDuTi. —  Blisterbackarne 1793 Ba. nr 32, Blister 
Backar(ne) 1830 nr 50. eo Se under *G 1 i s t o r p s. 15.

*Glymstren gfrbmshra (o—äa), även *Glymsterbergen gfrbmshr- BjKvLe. —
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Glömstra 1757 Bj. nr 8. co Säkerl. (väsentl.) samma ord som no. dial. (Mandal) 
glymstre, n. ’mörk och trång bergklyfta’ (Ross Ordb.); däremot, på grund av voka- 
lismen, knappast identiskt med no. dial. (Mandal) glumstra, f. ’trångt och mörkt 
pass’ (Därs.). Det »bor troll» i berget.

»Greckarebacken» grekan- BjSö. co Dunkelt.
»Grimeshällan» grimasdia ToHäKä. co F. leden är antingen ett numera för

svunnet namn *Grimås (Bd 11,85), el. gen. av mansn. Grimarr (Lind Dopn. 356f.). 
I orten tros namnet härleda sig från att en viss Grimborg bott där.

Grisberget; ingår i Grisbergs brygga grisbd§ brfaga SäOx., vid älven, co Samma 
namn Bd 1,240.

Grynekullen? grynd- BjLi. «o Sannol. att förklara som GryneJcullen Bd 111,192. 
Vid kullen har stått en lands vägsgrind; knappast härrör namnet därifrån (y skulle 
då bero på inverkan från r); vokalförkortningen kunde bero på en sammanbland
ning (jfr under Grynakärr och Grynelyckan Bd 1,263, 278), men behöver nog ej så 
fattas (se under B r y n e k u l l e n  ovan samt namn på Lin(e)- Bd 1,282, 11,181).

Gråkullen (-kullarna) grå- BjLi. —  Gråkullarne 1791 Lu. nr 18. to Jfr Grå
berget m. fl. Bd 11,152. Kullens färg säges dock ej vara påfallande grå.

Grå-Lars (Grå Lars). 1. grålap BaTi.; högsta toppen av Tingstad fjäll. 2. gra låg 
SäSko.; toppen på ett högt berg. m  Nr 2 är sannol. benämnt efter nr 1. Här har 
bergstoppen liknats vid en karl. Och man skrämde förr olydiga barn med G.: 
»Akta dig för Grålars (äkta dag fdr grålap)!» Varför namnet fått just denna form, 
är nu svårt att säga; möjl. har G. först varit ökn. på någon i orten välkänd person. 
Grå kan dock i boh., liksom annorstädes, beteckna ’bister, förtretad’ .

»Grållebacke» BjFåLi.—  1793 Tu. nr 35. oo Jfr Grållekroken Bd 111,252.
Gräppås grdp- Bj Ön. oo Dunkelt. Samma namn som bebygg.-n. i Valda sn, Hall.
Grötekullarna BjSör. —  Grötekullarne 1791 Lu. nr 18. oo Se följ. (slutet).
Gröthög. 1. grbdheii, y. grhthég BaTi.; högen är nu bortskaffad. •— Grödhö- 

gen 1829 S 38 fol 13. 2. grsdliéw BjFå. oo I högen nr 1 har anträffats ett brons- 
åldersröse (Fornv. 1921, s. VI, L. Hofstedt i GBFT 1932-1933, s. 56). Men det vore 
rimligare att gröt här, liksom i samma namn Bd 111,192 och i andra där cit. fall, 
och ss. väl också i nr 2, åsyftat någon (el. några) på (el. invid) gravhögen rest(a) 
sten(ar). Sådana vet man dock åtm. ej nu av. Om eventuellt sammanhang 
mellan G. och tingsplatsen vid Tingstad se s. 12. Det bör emellertid anmärkas, 
att marken är stenig; jfr t. ex. Grötskär Bd 111,152.

Gule knalte guto knältd ÖBj.; berg. co En gul sten knalt sitter i berget. Knalte 
är en icke eljest i boh. anträffad svag växelform till knalt.

Gulebratten guhbrcitdn ÖKä. co På brätten (branten) växer rikligt en gul lav 
(Xanthoria).

Gullberget gul- BjFå. co Efter Gullåkrarna (s. 141).
Gullfjäll gul- BjFå. — Gullfjälls backe 1802 To. nr 14. co Namnet är känt 

även från Tjörn (SIOD 3,29). F. ledens innebörd är oklar, här liksom i många 
andra Gull-namn (jfr Bd I-III).
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Gullkullen, se Bebygg.-n. s. 26.
*Gungkullen Bjön.; ingår i Gungkull(e)källan gdgkol-, oo F. leden är det 

s. 129 nämnda gunga, f. ’gungfly’; j f r G u n g e k ä l l a n  s. 154.
Gångsberget gåns- BaTi. — Gångbergs lockan 1829 Ba. nr 50. »o F. leden sä- 

kerl. gång, känt från boh. i bet. ’gångstig’; jfr Gångsåsen, Forshälla sn, benämnd 
efter kreatursstigar, ävensom det vanliga Stigberget (Bd 11,45). Möjl. åsyftas den 
gångväg i sänkan som går mellan G. och Tingstad fjäll.

Gökens kulle JQgdns kih  ÖHult. oo Förmodl. efter någon person med bin:t 
Gök(en).

Göpås, se Bebygg.-n. s. 43.
Hallvardsberg ToHä. — Halfvårds berg 1791 Lu. nr 18. oo Om förekomsten 

av mansn. Hallvard (Halvor) i orten se Bd 1,179, 111,23.
Halvaberget (-bergen) ToHä. —- 18.38 To. nr 22. oo Väl en förvanskning av följ.
Hammarkullen. 1. hånidr- BjLe. 2. ToKä. — 1754 S 6 fol 125. «o Hammar 

’bergudde’ (närmare Bd 111,34, 194).
Hammarskullar, se H ö s ’ H a m m a r s k u l l a r .

-tHamnefjäll BjFå. — 1791 Lu. nr 18. oo Hamn ’båthamn’ (ej hamn ’utmarks- 
bete’).

Hamra liåmra ÖBj.; berg. — 1846 Öck. nr 22. oo Böjningsform i pl. av ham
mar, se H a m m a r k u l l e n .  *

»Hanses ungdom» hånsds ögdom BjFå.; berg. oo Gåtfullt.
Harås, se Bebygg.-n. s. 2.
Hattesten(en) hätdstén ÖBj.; stort stenblock på fasta land. oo Jämförande 

namn; jfr Hattekullen s. 104.
»Hedesås» BjKv. —  1793 Tu. nr 35. oo Uttalet bör ha varit *hésas (el,*hes-). 

F. leden däri sannol. ett till *He(de)s- försvagat *Hedås +  ytterligare ett ås; jfr 
* F å g e l s å s  ovan och cit. st.

*Hjälmarna (Hjälma) Bj. 1. yåhna, jJdmaHo.; stort åkerfält. 2. Se Bebygg.-n. 
s. 25. oo Sannol. best. pl. av sv. dial., även boh., hjälm, m. ’av stolpar uppburet 
skjul el. tak varunder halm, säd el. hö förvaras’ . Sådana ha väl brukat vara upp
ställda på platsen.

Horseberget SäSö. —  1791 Lu. nr 18. oo Hors ’häst’ .
Horsekulle(n) 1. BjHoLi. -— Horssekulle 1791 Lu. nr 18. 2. lis,sa- ÖHy. oo 

Hors ’häst’ .
Hundekullen hund- (u—}m) ÖRörö; =  F l ö g k u l l e n  nr 2. oo Samma namn 

Bd 111,195. Ett Hundekullen på Utäng, Stenkyrka sn, Tjörn, betyder ’kullen där 
gårdshunden brukar ligga’ . Samma förklaring gäller säkert här, liksom annorstädes 
där det är fråga om en nära husen belägen kulle.1)

b  Vid Hund(e)hammar (Bd 11,153) o. dyl. bör man nog beakta att många färöiska Hund- 
namn äro benämnda efter att man där avlivat hundar genom att störta dem utför en brant 
(el. genom att dränka dem; j f r H u n d e h å l a n  s. 133); se Chr. Matras i Aarb. f. Nord. 
Oldkynd. 1932, s. 153, och jfr namnen på Fölunge- här ovan.

»
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Huvudberget hbm- ToKäHäUsvik. —  Hufvudberg 1842 To. nr 26. eo Om f. 
leden se Bd 111,151 och s. 77 ovan.

Hytteberget hfjtd- BjLå. eo Väl hytta, sydboh. hota, ’stuga’ . På berget brukade 
byns folk samlas för att dryfta gemensamma angelägenheter.

Håberget ha- SäSko. eo Bd II, 153 (och 111,196).
*Håla berget haka bérpt ÖRörö. eo Adj. hal heter i målet hål hal-,
Håleberget (-bergen) hgto- BjFå. —  Holebergen 1791 Lu. nr 18. «o Efter en 

håla, en trång grotta, i berget. (Även adj. hol ’ihålig’ kan komma i fråga.)
Hålsten(en); ingår i Hålstensbacken m. m. hågens- ÖBj. —  Hålstens backe, 

måsse 1850 öck. nr 23. eo F. leden adj. fsv. hol ’ihålig’ el. håla, i. (jfr BdI-IIIReg.).
Hård(e)backen (-arna) hafa- ÖHult. — Halbacken 1858 öck. nr 29. eo Hård 

heter i målet håk(d). Den »hårda» och torra backen brukade begagnas som 
dansbana.

Häckleberg ÖRörö; namnet nu ur bruk. —  Häcklebergs håla 1832 öck. nr 15. 
to Se H ä c k 1 a n s. 84.

»Härseberget» hcep- BjKa. eo Oklart; näppel. av Härads- (jfr Bd 1,279 
SOÄ 8,275).

*Hässlebräckan, se Bebygg.-n. s. 16.
Hästen héstn ÖHö.; berg, men numera namn på en stor vik invid, med bad

plats. to Berget har formen av en häst utan huvud.
Hög(er)hammar hdmrhåmdr, hbw- ÖRöd; liten rund knalle, to Adj. hög, altern. 

utvidgat med -er-, varom jfr Bd 11,148 n. 1. Om hammar se H a m m a r k u l 
l e n  ovan.

Högstenarna hhksténa ÖRörö. to En stenbänk med stora, höga stenblock. 
Framför s har g(h) blivit k före övergången gh till w.

Höhallen Bj. —  Hohallen(!) Kortet, eo Samma namn Bd 11,154.
Höneberg(et) ToAmKä.; ingår möjl. i Hönebergsmossen Hönebergsmåssen 1842 

To. nr 26. to Skrivformen är sannol. fel för Hönsebärs- (jfr då s. 130). Om namn på 
Höne- se annars Bd 11,154, 111,111.

Hönseberget SäSö. — 1791 Lu. nr 18. eo Trol. förkortning för *Hönsebärs- 
bergen (jfr Bd 11,172).

Ingås ig-. 1. BaLä. —  Ingåhs Berget 1748 Ba. nr 5, Ingåsberget 1760 Db 
bl. 342. 2. Även Ingåsberget igas- Sälng. —  St. Ingås, Lill Ingåhs 1791 Lu. nr 
18. eo De båda Ingås böra naturl. sammanhållas vid tydningen; bådadera sluta sig 
till var sitt Ingebäck, varom se under hmnt I n g e b ä c k  s. 44.

Inlands äs inlåns és, även »Vinnas e(s)» vinas é(s) och i ssgn Vinnases ber
gen vinases- BjLå.; bergås, särsk. om dess högsta, över omgivande berg uppskju
tande topp. —  Inlands å(h)s 1791 Lu. nr 18, 1793 Tu nr. 35. eo Ås, enl. målets 
ljudregler uttalat es, måste här vara den biform till ås som avhandlats Bd 1,16 f., 
111,281. Den är bäst styrkt i formen äse, n., men ett äs tycks också ha funnits, del
vis kanske ss. kontamination av ds och äse. Anl:n till att åsen benämnts efter In
land, synes svår att uppge. Möjl. har den höga toppen av sjöfarande hänförts till
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Inland — på alldeles motsvar. sätt torde den höga Aleklätten i Romelanda sn ha 
fått sitt namn efter Ale hd ö  om älven —, el. också har denna benämning, även då 
given från sjön, här tagits i den vidsträcktare, välkända bet:n ’land innanför kus
ten’ . Den egendomliga biformen med V- skulle då bero på någon urspåring; men så 
långt som till *inas és kunde man kanske komma utan ett sådant antagande: in
låns > Hnas i svagton, varvid väl finge förutsättas att -n- dominerat över l genom 
association med in. Formen »Vinnas e» beror på oriktig uppfattning av »es» ss. 
innehållande gen.-s (i sht i ssgn »Vinnasesbergen »)!) Doc. Armini tänker sig emel
lertid möjligheten av att en namnform på Vind- är den rätta, och att den andra 
formen innebär en folketymologisk tillrättaläggning. I så fall väl ett *Vind-äs 
(*Vind-äs) ’den för vinden utsatta åsen; jfr * Vindnäs Bd III, 175.

Jonsberget (-bergen) jons- BjKa. —  Jonsbergen 1827 S 35 fol 19. oo Väl 
mansn. Jon.

Jutestenen jyddstén ÖRörö. oo Ligger mitt i J u t e v ä g e n  (s. 102).
Juthuvudet, St. och L., störa och léla jijdhåmt ÖRörö; bergudde. — Gyd- 

huwuds hålor 1831 öck. nr 15. oo Det närmare sambandet med jutar, danskar, är 
numera okänt. Med huvud här kanske dock åsyftas direkt likhet med ett människo- 
huvud. (Något samband med föreg. namn finns ej.)

JänseråsP RöGö. m. fl.; ingår i Jänseråsängarna '¡censdrascsypra, två sk.- 
ängar; tidigast (Jb 1659-1680) blott benämnda Ingemar* 2) i Götered, resp. Kungälv, 
altern, ännu Jb 1881. —  | Jonnseråhs Äng o. d. 1703 1719, Jönsered äng 1758, 
Jonsereds Äng 1811, Jonseredsäng 1825, Jönserås äng 18 8 1 .  oo Namnet synes 
redan från början vara ett -ds; -red beror då på förvanskning. Rimligtvis visar 
det nutida uttalet rätt, f. leden är då mansn. Jens (med utvidgning i ssg), 
fastän jb visa Jon och Jöns. Jens var förr icke sällsynt i Boh. (jfr t. ex. Bd 
11,154).

Jätt(e)huvudet jcethémt ö . 1. Hy. 2. Rörö. oo Vanligt jämförelsenamn. 
Till nr 1 är knuten en sägen om att en jätte hållit till där.

Jättesten(en) (-stenarna) har anträffats fyra ggr. to I ett fall enl. uppgift forn- 
grav, i ett annat berättas enligt traditionen att stenen blivit slungad av jätte kvin
nor mot Torslanda kyrka (Holmberg 3,251).

Kalvskinnskullen kaljjms- (oäkta uttal) BjKv. oo Sannol. är f. leden ett fär
digt ON *Kalvskinnet, angivande form (och utsträckning) hos ett stycke slät 
mark invid kullen, se Bd 1,264, SIOD 3,37.

Kamrerns berg kamréyg bér) BjKi. oo Obekant vem kamrern var.
Kanhall, se Bebygg.-n. s. 51.
Kattestenen kähstén RöHög; stort stenblock, oo Möjl. innehåller stenen kattsten 

(se Bd 1,164, 11,154). [Om Katt- i ON se nu A. Vestlund i Nom. germ. 231 ff.]
Kavlås kavlr- BjBj.; namnet nu ur bruk. oo Snarast kanske ’åsen där man 

tagit virke till kavelbro&r’. Namnet är även eljest känt som benämning dels på en
J) Ett gängse rimmande uttr. kan ock anföras: »ga öp JXi vinasé  SS far en s é ‘>-
2) Skrives i jb  även Ingemd(h)r, Ingemor, om vilka former jfr Janzén Vokalassim. 47.

8
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bekant herrgård i Skaraborgs län, dels på ett par smärre bebyggelser i Älvsborgs 
län (SOÄ VII.1,5, 8,266; i det senare ser SOÄ I. 2,70 bin. Kavle).

Klevekullen W em- SäSko. eo Bd III,200 .
Klockareberget ÖBj. -— Klockare berget 1846 Öck. nr 22. »o Sammanhänger 

med *K 1 o c k a r e b å g e t (s. 142).
Klockarns loft kkåkari^låft SäGun.; bergkulle, c/s Kullen säges ha »ett skyd

dande valv». Alltså väl en jämförelse med ett lojt, och icke blott åsyftande högt 
läge, vilket annars synes vara fallet med detta ord; jfr Bölets loft Bd 111,187 och 
cit. litt.

Klosterbergen BjRöra(?). — Klåster- 1791 Lu. nr 18. Innebörden oklar.
Klövås BjLi. —  Klöf Åhs 1760 Bj. nr 10. 00 Vid * Klöverna (s. 000).
Knappberget Jcnäp- BjBj. 00 Jämförelsenamn (se Knappen Bd 1,165).

*Knappen; synes ingå i Knapps gap BjLå. —  1791 Lu. nr 18. Bd 1,165.
Knektebergen knélctd- BjPå(Li.). <*> Enl. uppgift lågo knektar år 1814 på be

vakning i orten, och voro då inkvarterade bl. a. i det invid bergen belägna Hin
ner öd.

Knektepålen knéktgptkn ÖRörö; berg. Det finnes en påle i berget, där 
knektarna förtöjde sina »galejor» (åttaårade båtar.)

Knipplebergen knepkg- SäSko.; kohage och odlad mark. eo Se föreg. Bergen 
äro knottriga och sammangyttrade. (Att de skulle ha använts vid linberedning, vet 
man intet om; jfr annars följ. och Bd 11,155.)

Knipplekullen knepVv- BaBa. —  1760 S 6 fol 128. 00 Jfr K n i p p 1 a n s. 65. 
Från Hjärtums sn, Inlands Torpe hd, finnes en ant. om att en knipplekulle är en 
kulle där man bredde ut »knipplarna» till torkning. Bd 11,155 har namnet an
setts innehålla v e r b e t  knippla, vilket innebär en något avvikande, i där ifråga
varande fall möjl. riktig tydning.

*Knöten. 1. knédvn, kngdgn BjBj. — Knöten 1755 Bj. nr 7. 2. knéddn BjLi. 
3. Jcnéchn, knbdon (åtm. det förra uttalet väl oäkta), även Knöteberglen) ToAm. 
— Knötebergen 1754 To. nr 4, Knöten, Knöteberg 1791 Lu. nr 18, Knöten 1935 nr 
276 a. 4. knoddn, y. knotgn ÖGr.; berg. c/s Best. form av ett icke i någon levande 
dial., men i åtskilliga boh. ON, anträffat mask. ord (med stark el. svag böjning) 
av en stam knöt-, av ä. hnaut- el. (med omljud) kneyt-, som kunde antagas ha stått 
i avljudsförh. till knüt och ha haft en liknande bet., här kanske ’rund el. kulformig 
förhöjning’ el. dyl. Berget nr 3 är kupolformigt. Till samma stam höra gårdrnn 
Knöde och Gåseknöde på Tjörn.1) Eftersom en avljudsform knaut- till knüt- (i sv. 
knut osv.) icke är känd, föredrager Lidén att i knöt- se omljud av knöt-. Omljudet 
torde lättast förstås om man får utgå från ett knöte, n., kanske bestyrkt genom 
*Knötet nedan och i gårdn. Knöde knddd och Gåseknöde på Tjörn.1) I no. dial. finns 
ett knöt- (med omljud iadj .knöt) med skiftande bet., i r-utvidgningen knötr(-) just

*) Tengströms antydning rör. dessa namns härledning (IN 267) är förfelad; dalmålets 
knaut är uppkommet ur knüt> och verben knauta, kneyta (det senares existens är osäker) höra 
alls icke hit.
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raed den här passande bet:n ’liten knöl el. knuta’ (Torp). Ännu mera skäl är det 
att jämföra boh. (Stala) knota kngda, f., dalbom. (Järbo) knot, i., Jcnot, båda om 
’bröstanlägg (borrbricka) på svängborr’ . (Att sv. knota, f., är lånord från lty., 
torde f. övr. icke vara säkert.) Berget nr 3 är kupolformigt. Det blir i alla hän
delser påfallande att Knöt- ss. ON tycks vara begränsat till s. Boh.

Knöterna knodora Bj; sannol. =  * K n ö t e t .  oo Sannol. best. pl. till ett 
*knöte, n. (se *K n ö t e t ) ,  av samma slag som t. ex. T j ä r n e r n a  (s. 74).

*Knötet Bj; sannol. =  K n ö t e n  nr 2 och K n ö t e r n a .  — Knödet 1793 
Lu. nr 18. oo Tillvaron av ett *knöte (näppel. *knöt), n., tycks stödjas genom for
men *K n o t e r n a  (se föreg.). Bet:n säkerl. =  den hos *K n ö t e n .

*Kobbelid(en)p; se under *K o b b e l e d e t  s. 24, 102.
Koberget. 1. kg- BaTi. 2. kg- BjAl. 3. ToHä. — Koberg waln 179 1 Lu. 

nr 18. 4. kg- ToTu. —  Därs. oo Från berget nr 1  sägas två kor ha ramlat ned 
och slagit ihjäl sig. Denna förklaring kan vara given i efterhand; i alla händelser 
bör vid tydningen av nr 2-4, liksom vid övriga Koberget, erinras om att namnet i 
Morlanda sn, Orust, flerstädes åsyftar ett berg där korna gå upp och svalka sig i 
värmen; jfr Fäberget Bd 111,190. Nr 2 ligger i en kohage.

Kobratten kgbråtn ÖFo. oo Kor togos i land här.
Kohall, St. och L., störa och léla kg- BaTi. to Ett flackt litet berg (hal, f .), där 

korna brukade gå upp och lägga sig.
Kolebackarna ksko- RöBa. oo Bd 1,27, 165, I I , 155, 111,202.
Kopallen kgpahn ToAn. oo Fall ’bergavsats’ är vanligt i Boh. (i området 

för Bd I-III har det dock icke anträffats i ON). I övr. ifrågakomma samma tolk
ningsmöjligheter som vid K  o b e r g e t.

Kopparås khbdr- SäSvTroÄsp. oo Bergarten är röd gnejs ( »rödsten» rosten); jfr 
Bd II, 155, III, 16. Detsamma gäller t. ex. om Kopparberget på Brattön ( »Blåkullen») 
i Solberga sn.

Korpflåget ksrp- RöMa. oo Samma namn Bd 111,203.
Kors(e)berget (-bergen). 1. ksp- BjLe. — Korse- 1757 Bj. nr 8. 2. Se S ö d r a 

K o r s b e r g e n .  3. kitg- ÖHult.
Samma namn Bd 111,203 (se hänvisningar där). På nr 2 står ett frimurar&ors.

Korskullen ToTo. — Kårsskållen 1718 To. nr 3. oo Om namn på Kors- se Bd 
III, 159 och jfr föreg.

Krabbhall kräb(h)cil ÖBj.; vid sjön. — 1843 öck. nr 18. oo Väl efter krabb- 
fångst.

Krakeberget krago- BjVi. oo Jfr Bd 11,180, III, 196. Här har stått en hönkrake.
Krakekullen krago- SäSkå. oo Jfr föreg.
Krappberget BaRöd. —  1791 Lu. nr 18. oo * Krapp, n. el. adj., åsyftande att 

det är trångt att komma fram på platsen.
*Krigsbacken kris- ÖHy. oo Befolkningen åberopar dunkla minnen om att här 

utkämpats en drabbning.
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Kringelikulle krigdli- BjKå. ^  Jfr namn på Kringel-, Kringle- Bd I-III. 
Kullen är rund; men även det Bd 111,257 nämnda leringelibär måste has i åtanke, 
särsk. på grund av uttalsformen.

Kringlekullen krigfo- SäNä. to F. leden åsyftar säkerl. rund form; jfr föreg.
Krokete Jon krogdtd jön  ÖRörö. En stenformation som liknar en krokig, 

boh. krögdtd, människa.
*Kruckan (Krukan) kråka ÖRörö; runt berg och vik. c*> Berget liknar till 

formen en kruka, i målet *kruclca kråka.
Kråkefjäll ööck .; namnet numera okänt.— Kråkefjell 1856 öck. nr 27. F. 

ledens innebörd oviss. Möjl. efter kråkegull (glimmer); jfr Kråkelund Bd 111,275.
»Kräcklefjell»; väsentl. =  K r ä k l i n g e  b e r g .  —  1838 To. nr 22. <*> F. 

leden trol. blott en tillfällig förkortning (av skrivaren?).
Kräklinge berg ToHä., vid inägorna. —- Kräcklinge berg 1791 Lu. nr 18. <*> 

Kräkling(e) ’kråkbär’ (Bd 111,203).
Kräklingekullen SäBäAsk. — 1791 Lu. nr 18. «o Se föreg.
Kröckle kyrka krékfo forka ÖHö. co En berghäll i berget innanför Kröckle (s. 87) 

har likhet med en predikstol, och omgivningen har en rumsliknande formation.
Kulan kulra ÖHö.; rundaktig förhöjning, e/a Liknar en kula; jfr Bd 11,82, 

111,337.
Kulle hall Bj-To-L, se Bd 11,156. Tillägg: Kule halla 1673 S 73 fol 6, Kåle 

Halls backarne 1791 Lu. nr 18.
*Kungelid, se Bebygg.-n. s. 52.
*Kungsbord kngsbol (delvis tydl. ungt uttal) RöElles.; sten vid gamla lands

vägen. Se samma namn Bd 111,204. Också här berättas om att en kung någon 
gg varit vid stenen, men detta kan vara blott en senare namnförklaring.

Kuseberget, St. och L., stora och lela kiusd- (-u-?) BjFå. co F. leden innehåller 
kuse (med senare förkortning, jfr t. ex. uttalet Hissingen). Ordet betyder i boh. 
dels ’kaxe’ , dels ’trashank’ , men det är ovisst om någondera bet:n här kan komma 
i fråga; knappast heller ss. ökn. på person. Den SOÄ 6,201, 13,96 altern. försökta 
tolkningen av Kusenäs m. fl. (f. leden skulle betyda ’väldig, dråplig’ ) synes kon
struerad, och saknar i varje fall stöd i boh. mål. Jfr »K u s a s» k ä r r  s. 130.

Kyrkebacken forkd- SäKärra. e/s Namnet tros vara föranlett av att man en 
gång planerat ett kyrkbygge där; jfr då Bd 1,166.

Kyrkeberget gårkd- RöGö. eo Namnet torde, ss. i bygden uppges, vara för
anlett av att gudstjänst av krigsfolk hållits där vid belägring av Bohus fästning.

Kälen (Kitteln) $khn BjFå.; berg. eo Boh. *käle f&h (se Bd 111,156) ’kittel’ , 
här åsyftande en jättegryta.1)

Källö *sadle pceh sald ÖKällö. eo Nadelliknande bergformation. Jfr B u r ö 
*s a d 1 e.

*) När en sådan inom Styrsö sn nu kallas källa (Bd 111,278), beror detta kanske på senare 
tydning till rsp. Om även formerna av Källö vittna därom (Därs. 160), är omtydningen 
gammal.
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Käringeberg(et) pcengd-. 1 . SäAsk. 2. ToKä. — Kiäringeberg 1718 To. nr 2, 
Kiäringe Berget 1791 Lu. nr 18. oo En trollkäring säges ha bott i nr 1; berget an
ses ännu vara ett »häxberg»1). Jfr Bd 111,38, 205 och cit. litt.

Käringebräckan pcengdbréka ÖBj.; bred och brant sluttning, oo Ankn till nam
net är okänd. Om namn innehållande käring se Bd I-III Reg., SIOD 3,89, 170.

Lanås län- SäSv. oo Innehåller väl samma *lan, isl. Ign, gen. lanar, som SIOD 
1 ,19 f . antagits ingå i hdsn. Lane (med Laneberg), och alltså vara terrängbetecknande. 
Den exaktare bet:n är svår att ange. Ett nordsv. lane ’ett försturum mellan fähus 
och foderbod’ nämnes av S. Erixon i Bidr. t. bondesamfundets hist. 11,255 (jfr Le- 
vander Dalm. 1,68).

Ledbanken lébaykdn ToAm. oo Där finnas flera gärdsgårdsfed.
*Lekberg; det närmare läget okänt, ej med säkerhet på Hisingen. — Leikbergi 

nser c. 1155 Einarr Skülason (No.-isl. Skjaldedigtn. B 446). oo Jfr Lekevallen Bd 
1,126 (och cit. litt.), 111,260.

Lerflaskorna lerfkåskdra BaTi. oo Bd 111,249. E. leden anger säkerl. terrän
gen; om flaska ss. angivande ett markstyckes form se Bd 111,249 f.

Lille-Tummen, se under T u m l e h e d  s. 59.
Limhålsbergen limsy- (s -^ a )  och Limhålskullen BjLu. — Limhåls-, Limhöls- 

bergen 179 1 Lu. nr 18. oo Kanske limhål betyder ’hål där man begagnat (förvarat?) 
lim, dvs. kalk, vid preparering av hudar’ (jfr Bd 111,206).

Limås Ihn- BjLi. — Limm Åhs 1762 Bj. nr 10. oo Boh. lim ’kalk’ . Bergen 
sägas vara liksom »limmade» limata, dvs. ’vitmenade’ (blev dock ej bekräftat vid 
kontrollen). Jfr Limskär och Limudden SIOD 3,148.

Linekullen lind- BaTi. oo Där utbreddes linet till rötning. Om uttalet med 
långt n se Bd 11,181.

Lingefjäll, förvanskning av Lind(e)fjäll (s. 57).
Ljung-, jfr under Lynglyi)- nedan och s. 77 med not 1.
Ljurås, se under D j u r å s.

*Ljuse kulle BaLä. — Lyse Kulle 1791 Lu. nr 18. oo Ljus heter i målet lys.
Lusekullen lusd- BaLä. oo Se under följ.
Lus(e)-Nilsen lus(d)nilsdn ÖHy.; liten höjd mitt på ön. oo Det förefaller som 

om namnet innehölle ett ökn. *Lus(e)-Nils (jfr G r å - L a r s  ovan). Annars bör 
observeras, att Lusen el. Luse- ss., resp. i, namn på små lokaler (höjder o. d.) åsyftar 
j ä m f ö r e l s e  med en lus (Bd 1,312 och där cit. litt., 111,161 f., Modéer Smål. 
skärgårdsn. 87).

Lykullen har anträffats tre ggr. oo Bd 1,168.
Lyngboberget (-bergen) ToAn.; säkerl. =  ett av Lyng(n)bergen (ovan s. 104). — 

Ljungboberget 1791 Lu. nr 18, Lyngbo berget 1801 Krigsark. XV Åa. F. leden 
kanske ett lyng(n)bod, rsp. Hjungbod ’bod att förvara ljung i’ ; jfr Bd 111,231.

*) Traditionen tillfogar ett mer egenartat drag: en dräng i Askesby sade upp sin plats av 
rädsla för trollkäringen.
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Länsmansbergen lénsmans- SäGunToft. to Länsmannen i fråga har bott på 
Tofter.

Lökholmen el. Lökeberget lög- ÖHe.; höjd inne på land. — Lökeberget 1842 
öck. nr 20. Där finnas lökväxter (Bd 111,162).

*Margesten ? ÖÖck. —  Margestensdalen 1858 Öck. nr 28. «<0 Kanske en form 
av kvinnon. Margareta el. Maria (i äkta boh. vanl. män, man).

Mjölkebratten mpkkdbrcitdn ÖBj.co Korna brukade samlas här för mjölkning-, 
jfr Mjölkebackarna s. 104.

Mors berg mo§ bér-) BjLå. c/s En änka på gården invid berget kallades av 
grannarna mor.

Munkebergen mögkd- ÖBj. oo Jfr följ. och under M u n k a r n a  s. 156.
Munkhuvudet mågkhsmt, mögfc- ÖRörö; berg. — Munckhufwe backar, Munck- 

hufwudsbackar 1831 Öck. nr 15, Södre munckhufwe backar 1832 Därs. oo Jämfö
relse med huvudet på en munk (jfr Bd 1,250). Vid fråga rör. bergets form har man 
än nämnt en »köttbulle», än (!) en »pannkaka». (Man må observera att den ä. 
källan tydl. räknar med t v å  M.)

Mystebanken mbstdbågkdn (väl snarare 0) SäDj. oo Jfr följ.
Mysteliden, se Bebygg.-n. 24.
Månsebergen månsd- SäNors. o» En viss Måns odlade upp några små åkerlappar 

mellan bergen.
Märsberget mé§- BjNo. 00 Oklart. Innehåller möjl. ett sammandraget *Märrås. 

Hästarna bruka gå upp på berget.
Namnlösberg Bj? — Namnlösberg, resp. »Namnlös Bergen kallade» 1791 Lu. 

nr 18. 00 Källans uttryckssätt visar att namnet är folkligt. Detta sätt att be
nämna är ej ovanligt. Lidén påpekar att sådana namn ibland ha karaktären av 
noa-namn, givna för att undvika ett namn som kunde vara »farligt»; jfr t. ex. 
Fisklösen. Annorlunda Sahlgren i NoB 1918, s. 20.

Nerfallsbergen SäSo. — 1791 Lu. nr 18. 00 Förmodl. åsyftar f. leden ras av 
sten utför en brant; jfr boh. jordfall ’jordras’ . Något nerfall (nedfall) är dock icke 
antecknat i denna bet. Kanske något kreatur fallit ner där? Jfr s. 145.

*Nordtången BjNo. —  Nortångsbergen 1827 S 35 fol 19. 00 Om tdnge se Bd
1,175, 302, 11,128.

»Noremanshatt» T0T0.; höjd. — 1852 To. nr 31. 00 Betyder sannol. ’norrman(nen)s 
hatt’ , åsyftande en hattliknande kulle. Möjl. har en viss norrmans hatt åsyftats. 
Uttalet har trol. varit *normans- (ev. med inskjutet a); norrman heter i boh. bl. a. 
norman o. d., av ett ä. nordrman(n) (-maår). Jfr följ. .

Normansberget normans-, även(!) brmans- (o —7 o) SäKvi. — Normansberg 
1791 Lu. nr 18. 00 Sannol. efter någon med familjen. Norman, möjl. dock efter 
en nor(d)man norman, norman, dvs. ’norrman’ (jfr föreg.). I samma källa nämnas 
»Normans deljor (se s. 135) och skarpeland».

»Norsås» T0T0. —  1852 To. nr 31. m  Eftersom åsen ligger invid Nolereds 
(s. 57) gamla utmark, är namnet säkerl. en sammandragning av *Noleredsås. (Det



119

har då intresse blott för formutvecklingens skull.) Med avs. på -s i gen. av röd- 
namn jfr under Grimmered Bd 111,33, Tranered Därs. 45 m. fl.

Näbbhall(en) BjLi-LSyr., se Bd II, 158. Tillägg: Näbbhallen 1791 Lu. nr 18. 
oo Åsyftar spetsen av ett framskjutande bergparti.

Nästås ncest- ÖHe. — 1842 Öck. nr 20. oo Säkerl. ’åsen wäsiintill’ . Jfr Bd 
1,232, 111,209.

Oklands rygg gg(d)lans råg, ålans (\) råg SäSko.; moränbank, nu med sådd 
skog. oo Namnet torde innehålla samma aukland som föreligger i sockenn. Ucklum 
(skrivet Auklanda kirkia 1388 i RB, se SIOD 1,69 f .). Bet:n torde vara ’mark som 
»ökar» ut ägorna, (från utmarken?) intaget område’ . Framför kons.-förb. och i 
mindrebetonad ställning kunde au tidigt förenklas och förkortas till u el. o, varvid 
utvecklingen bl. a. bestämdes av omgivande ljud; se Seip No. språkh. 106 f., 160, 
och jfr vokalutvecklingen just i Ucklum, nu uttalat ölcVam.

Olsberget ols- ToKä. —  Oils berget 1720 To. nr 1. oo Bd 111,209.
*Onde hästen? BjSö. •—- One hästen 1791 Lu. nr 18. oo Häst betecknar väl 

här som ofta ett häst(ryggs)liknande bergparti (jfr Bd 111,196). Den speciella in
nebörden av ond är vansklig att ange; jfr emellertid Bd 1,155, 207. Med avs. på 
skrivningen One se sist anf. st.

Orrebackarna (St., L. Orrebacken) »ra- BaLä.; ängar. —■ Örrebacka 1738 S 5 
fol 31, Örebäcks, äckrorna 1739 Db bl. 306, Stora, Lilla Orrebacka 1760 Ba. nr 7, 
Orrebacka(rne) 1760 Db bl. 342. oo Säkerl. fågeln, orre (även om där nu inte är 
skog); jfr Bd 1,251, 111,210 f. (Trädn. *orr(e) ’al’ kommer här näppel. i fråga.)

Orrekullen, se Bebygg.-n. s. 47.
Os(e)backen ös- BjBj. —  Osebacken 1791 Lu. nr 18, Os- 1802 To. nr 14. oo 

Vid Björbäcks os (mynning).
Ottervalen (-vården) ötdrvån ÖHe.; bergknalle, oo Uttrar lära ha hållit till 

där. En liten sten har rests på berget som sjömärke (»vale»).
Oxholmen ToBu.; liten förhöjning inne på land. — 1808 To. nr 13. oo Möjl. 

jämförande namn. Annars efter oafbete.
Palatsen palåtsdn SäNort.; kulle, oo Möjl. en omtolkning av ett ä. Platsen, av 

plats ’torpares odling, torp’ . För detta kan även namnets genus tala. Marken in
vid kullen har förr varit odlad.

Pengebacken pcegd- BaBa., SSO om kyrkan, oo Det finns en sägen om att 
pengar grävts ned där i en kopparkittel.

Pickelstenarna pékdlsténa BjLi. oo Stenigt område på fastlandet mitt emot 
Pickeln (s. 90), vilken nu blott vid högvatten är kringfluten.

Pickstenen (Pigg-?) pekstén, peg- BaTa. — Päg-sten 1791 Lu. nr 18. oo Tolk
ningsmöjligheterna äro desamma som de vid *Piggsten Bd 11,159 framlagda; jfr 
även Kalén Boh. gränsm. 40. Det är en stor sten som avsmalnar uppåt. (Om 
här förevar, sten berättas den vanliga sägnen om en jätte el. (?) jättinna som med 
ett strumpeband slungat stenen mot en kyrka, i detta fall Angereds kyrka på andra 
sidan älven, osv.)
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Pinstenen pinstén RöRönn.; stenblock, e/s Den vanliga innebörden till namn på 
Pin(e)-, näml. ’något besvärligt’ (Bd 11,135, 143, 111,85, 164, 281), tycks bär knappt 
kunna ifrågakomma. Den har antagits även för ett Pinstenen Bd 11,142, men 
det nu förevar, namnet gör berättigandet därtill tvivelaktigt.

Pirrebanken pérabågkan (delvis ungt uttal) BaKr. c/s Sannol. till vgt. (t. ex. 
Styrsö) och boh. (t. ex. Tjörn) pirra péra ’coire’ . Jfr då Pirvesten(en) Bd 1,251.

Pottebacken ToAmKä. — 1842 To. nr 26. oo Där tages lera till lerkärl.
Prästestenen prcestastén BjÖn. oo Enligt traditionen ligger en i krig fallen 

fältprösi begravd under stenen. Man må ge akt på att denna ligger på Varpeslät- 
ten; om detta namns innebörd se s. 151.

Pärtås poet- BaTi. e/s Namnet har avhandlats av Lindroth GBFT 1922, s. 43 f., 
SIOD 4,179 ff ., i samband med vissa andra namn på Pärt-. Två alternativ ha där 
framförts; enl. det ena vore f. leden ett i nord. språk från Ity. inlånat pert(pärt) ’häst’ , 
enl. det andra det i no. och sv. dial, påvisbara pärt(-) ’kula, klump, särsk. »pärla» 
av får- el. getspillning’; jfr om namnet Pärtan, Pärtorna även Bd 11,45, där den se
nare tydningen befunnits sannolikast åtm. för detta namn. I båda fallen finge man 
väl tro på en jämförande innebörd: berget (Pärtan, Pärtorna, Pärtås) skulle ha 1 i k- 
n a t s  v i d  en hästrygg, resp. vid en kula el. klump av något slag. Ett tredje 
alternativ har framförts av Elov Andersson, i anslutning till ett först efteråt i 
boh. sjömansspråk anträffat dialektord pärt pci't ’tågända, liten men grov tåg
stump’ (Hisingen, Tjörn, Orust), lån från lty. eller holl. Kanske likheten med en 
sådan »pärt» kan anses ha legat närmare till hands. En tillfredsställande utred
ning av dessa Pärt-nnvcm är dock ännu icke lämnad.

Raglorna rägkara ÖFo.; stenanhopningar. oo Tycks innehålla ett ragla, f. 
(med förlängning av g framför l före övergången liksom i fögkar ’fåglar’),
vars innebörd dock icke är klar.

»Ramleberget», se R a m n e b e r g e t .
Ramberget ÖRörö; både. eo Vid Rammen (s. 91). Om -berg(et) i namn på 

kringflutna platser se Bd 111,146. [Namnet borde ha uppförts på s. 91.]
Ramneberget rämka-(!) ÖRöd. — Ramne- 1797 Ock. nr 2, 1858 nr 26. oo Ramn 

’korp’ (jfr följ.). Där finnas korpbon. Uttalet tycks visa urspåring och anknytning 
till *rammel i boh. stenrammel ’stenrös’ , el. till stammen i ramla, v. Jfr följ.

Ranneberget rana-, rana- träffas på två ställen, oo F. leden i detta synnerl. van
liga namn är fsv. ramn ’korp’, vars m bortfallit genom dissimilation’ (Bd 1,252 n. 3).

Rannebergs näsa ränabce§ nasa (även ncesa, ce —) a) RöHag. oo Ranneberget (jfr 
föreg.) ter sig från landsvägen strax N om Pileröd som ett gubbansikte (med skägg), 
vari särskilt näsan skarpt framträder.

»Riare Bergen» ToRöd. — 1791 Lu. nr 18. w  Sammanhänger med »Riare M å
sen» (s. 131); det är ovisst vilketdera namnet som är primärt. F. leden kan vara 
sydboh. riare ryara ’ryttare’, el. namnet kan vara föranlett av att man där riat, 
’hässjat’ , hö (jfr följ.), i vilket fall utvidgning med -are- föreligger. Ria finns i boh. 
både som subst. och vb.
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Bibacken ry- ÖHä.; åker. — 1865 Öck. nr 37. oo Sannol. har man riat, ’hässjat’ 
hö där. Jfr föreg.

Ruggeberg(et) (Rugge berg) rågd bérj BjBjK v.— Ruggeberg 1673 S 73 fol 6, 
Ruggeberget 1755 Bj. nr 7, Rågebergen, Rogge- 179 1 Lu. nr 18. oo Sannol. förkort
ning för ett *Ruggestensberg, innehållande det två ggr i trakten anträffade Rugge- 
sten, om flyttblock (Bd 1,252, 111,211).

*Rundeberget rund- ÖRöd. oo Tycks vara förkortning av Rundevaleberget (se 
Rundevalen s. 153).

Rundekullen rund- SäSko. oo Kullen är rund. (Alltså väl knappast runne 
’buskage’ .)

*Rusmekullen ToRöd. — Rösme Kullen 1755 To. nr 5. oo Rusme ’bråte, skräp 
osv.’ (Bd 1,207).

Russlingabergen rusliga- ÖFo. oo Folktraditionen påstår att här en mängd 
spöken huserat sedan långt tillbaka. Då nu boh. *russla rusla kan betyda ’dundra, 
braka, väsnas, leva om’ , även ’rassla’ (den i orten uppgivna bet. ’spöka’ synes 
otillräckligt styrkt), är f . leden kanske ett *russling(e) ’väsen som rasslar el. har 
läten för sig’.

»Rusuges liden» ToTo. — 1852 To. nr 31. oo Dunkelt.
Rygg, se O k l a n d s  r y g g  s. 119.
Rävengrav rcévdngrav ÖRöd; backe mellan berg. oo Namnformen gör ett egen

domligt intryck och synes svårtolkad.
Rös’ Hammarskullar RöRös. —  1791 Lu. nr 18. oo Jfr H a m m a r k u l l e  (n) 

s. 111 och cit. litt.
*Sadle, se B u r ö *s a d 1 e, K  ä 11 ö *s a d 1 e.
Saxe fjäll BaSkä. — 1786 S 10 fol 81, Saxe fiell 1802 Krigsark XV D 1. oo 

Någon likhet med en sax (jfr Saxerviken Bd 111,136 med noten) torde ej kunna 
påvisas. Kanske man lagt ut rävsaxar på platsen; jfr följ., S a x e k ä r r  s. 131, 
ävensom Snareberget Bd II, 162 och (?) S n a r e f j ä l l  nedan.

Saxås saks- BjVi. oo Jfr föreg. Det finns både grävling- och rävlya i berget.
»Sieggenås» Bj-Lu. — 1673 S 73 fol 6. co Säkert fel för *Skäggerås d. v. s. 

*Skäggeröd ås, till Skäggeröd, Bj.
»Signepineberg» o. d. ToAmKä? — Signepina berg 1720 To. nr 1, Signepineberg, 

-pene- 1842 nr 26. oo Dunkelt; jfr S i n n e p i n e m o s s e n  s. 00.
»Sjäxen» ¡jeelcsdn ÖGr.; flat, sluttande berghäll, oo Dunkelt.
Skalebackarna, se Bebygg.-n. s. 22.
Skanekullen skand- BaSkä. oo Anses i bygden komma av ett *skana skana 

’titta’ , väl =  skana ’gapa, stirra’ (Resteröd), och(?) no. dial. skånå ’ränna omkring 
i nyfiken oro (om barn och kreatur)’1). Man har från kullen, fastän den ej är hög, 
en fri och vacker utsikt åt alla håll över markerna. Jfr K ik-, Tittekulle Bd 
111,200, 219. Kullen kallas också Skådekullen, men detta är säkert ett sent (och * i

J) Med detta är i varje fall boh. (Tjörn) skana ’springa omkring (om djur som inte betar
i ro)’ identiskt.
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folketymologiskt?) namn. Annars kan man också tänka på det skån ’skorpa, skorp- 
liknande bildning’ , vars förekomst särskilt i ON diskuterats av Lindroth i NoB 
1915, s. 24 ff., Ark. f. nord. filol. 35,31 f. Tanke på skarn förbjudes här av 
sakliga förh:n.

Skarvesten(en) skärvdstén BjBj., belägen på ett skär, och »ditkastad av en 
jätte». —  Skarfwe- 1757 Bj. nr 7, Skorfve-(!) 1845 S 49 fol 1 1 .  oo Jfr Skarvorna 
s. 94 och Bd III, 168 samt S k a r v e n  s. 147 och S k o r v e k u l l e n  nedan. 
Stenen säges vara skrovlig.

+ Skeppet Röltönn.; stort flyttblock, nu delvis söndersprängt, oo Stenen lär förr 
ha haft en påfallande likhet med ett skepp.

Skillebacke, se Bebygg.-n. s. 100.
Skinn(are)bräcka 'jlnarsbrceha RöLid sk.-äng., ky. åtm. till 1680. — | Skinnd- 

brecka 1586, Skinderbräcke 1659, Schinnare- 1665, Skinnarebräcka 1730-1881, 
Skinnar- Jr. oo Jfr under Skinnefjäll Bd 111,214. Namnet är sannol. primärt i förh. 
till Skinnareviken (s. 73). [Säkerl. skall Skinn(ar)eklippan Bd 11,20 förklaras på 
motsv. sätt.]

*Skirvinsberget skérvms- BjFå. oo Dunkelt.
Skit(e)kullen Jid(d)- BaTi. oo Man brukade göra sitt tarv här när man gick in 

till staden; sedan följde långt, öppet slättland.
Skorvekullen ÖBj. —  Skorfwe kullen 1846 Öck. nr 22 (läsningen otvetydig), oo 

Ligger intill åkern Skarven (s. 147). Då både Skarv- och Skorv- även eljest, och 
båda med samma bet., träffas i boh. ON — ett Skorvehuvudet (Skorfhuvud Sjök.) 
finns t. ex. i Bro sn, Stångenäs hd — , behöver väl lantmäteriaktens namnform icke 
vara felaktig. Se ytterligare under S k a r v e n  s. 147.

Skotteberget skstd- BaTa. oo Jfr under S k o t t e b å d a r n a  s. 95. Om 
vid tolkningen bör fästas avs. vid uppgiften att man »hittat kanonkulor där», sy
nes i högsta grad ovisst; dessa benämnas näppel. skott. ( K n e k t e k y r k o g å r -  
d e n, s. 155, ligger strax invid.)

Skumpebergen skömps- ToAmKä. — 1842 To. nr 26. oo Sannol. har någon 
väg där hästen el. vagnen har skumpat, gått över dessa i stort sett otillgängliga, 
»fula» berg.

Skurebratten skimbråfon ÖFo.; bergsluttning mot sjön. oo Man skurade förr 
mattor där.

Skutekullen ToKä. —  1754 To. nr 4. oo Kullen ligger icke vid sjön. Kanske 
en bergformation l i k n a t s  vid en skuta.1)

Skyttevarpet skotsvårpst BjKa.; backe, oo T. leden är väl målets *skytte 
skots ’skytt, jägare’, men den närmare innebörden är oklar. Om andra namn på 
Skytte- se Bd 111,169, 215. Om varp se Bd 1,175 och den Bd 111,223 cit. litt.

Skåberget ska- SäKärra. oo *Skåberg ’sluttande berg’ (B d  1,254).
Skådekullen, se S k a n e k u l l e n .  * i

x) Något spår av det direkt terängbetecknande skuta som ingår i Åreskutan, finns ej
i dessa trakter.
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Skåreberg ToTo. —  1852 To. nr 31. oo Skår ’klyfta’ (Bd 1,254).
Skäddefjäll fæch- ÖBj. co Den närmare anl:n till namnet är okänd.
Skäleberget. 1. BaLä.-SäBöLe. ■— Skiälle- 1791 Lu. nr 18. 2. skekd-, y. jekd- 

BjFåLå. co  Om de för nr 2 ifrågakommande tolkningsalternativen se Bd 11,162. 
I n. v. kanten av nr 1 sammanlöpa tre gränsmärken (»skäl»),

Skälsandsbacken f à § ans- BaTi. co  Där finns *skälsand ’skalgrus’ ; jfr Bd I I I ,  136.
Slinkebergen slfrgkd- el. Slinkorna sligkdra ÖRörö. co Sv. och no. dial. slinka, 

f. ’blöt, slemaktig massa’ . Bergen äro »släntiga» och våta.
Slottet jlötdt To; högt berg. oo Bd 111,215.
Smedberget sme-, 1. BaTi., s. ö. hörnet av Börsås. 2. SäAssm. oo Jfr Bd 

111,216. Både betr. nr 1 och nr 2 berättas sägner om smide (av troll i fråga om nr 
1) i berget; och kanske en liknande tolkning kan tillämpas vid samma namn på 
andra håll.

Smedens lid sméns li ToRöd. oo Där har stått en smedja.
Smed(je)kullen sme-, smé- To. —  Smekullen 1852 To. nr 31.

*Smedsans kulle smésas ksh  RöPi. eo * Smedsa ’smedhustru’ .
Smögekullen sméud- ÖKni. eo Om Smög- i kustnamn se Bd 111,169. Ne

danför kullen ligga tre små vikar, och möjl. åsyftas då icke, ss. annars, ett smalt 
sund.

Smörpjucken RöLid. —  1791 Lu. nr 18. oo Bd 1,171, 111,282 med cit. litt.
»Snaddrebacken» och »Snaddreberget» ÖBj. —  1846 Ock. nr 22. eo Verbet 

snattra har i denna del av Boh. ej -d(d)-. Därför sannol. sammandragning (kan
ske blott i skrift) av *Snaddare-, där f. leden är ssgsform av no. dial. snadd, m. 
(möjl. snadda, f.) ’fram- el. uppstickande spets, hörn el. udde av skog el. åker’ (Torp).

Snarefjäll snåra- ToSk. eo Kanske identiskt med (det icke nu identifierbara) 
S n a v r e f j  ä l l  nedan. Bortfallet av -v- bör då ha kunnat förorsakas el. under
lättas genom dissimilation. Armars snara, f. (Bd 11,162).

Snareliden snård- SäÄs. oo Efter en båtsman Snar (jfr om Snar- av annat 
upphov Bd I-III). I unga ON ha även starkt böjda personbeteckningar ofta -e i gen.

Snavreîjâll Bj? —  Snafrefjäll 1791 Lu. nr 18. eo Tyckes kunna innehålla 
samma *snav, n. ’det tillknutna stället på en påse’ (nu också upptecknat t. ex. i 
Säve sn), som antagits ingå i ett Snaveråsen Bd 111,284, och genom jämförelse 
syfta på något i terrängen. Jfr under S n a r e f j  ä l l  ovan.

-fSnäckeberg(et) To-L, se Bd II ,162. — Tillägg: 1754 To. nr 4, 1842 nr 26. co 
I själva verket sannol. efter förekomst av sraäc&skal.

Snörpas snsrp- BjHo. co E. leden väl samma stam som i rsp. snörpa {ihop), 
också känd från boh. Vad som åsyftas bleve likväl oklart. Möjl. en bet.-parallell 
till S n a v r e f j ä l l  o. d.?

-fSockertoppen ÖHy.; sten. oo Stenen liknar en sockertopp.
Solberg, se Bebygg.-n. s. 49.
Solberget ToHä.; nu okänt. —  1838 To. nr 22. co Se S o 1 b e r g s. 49.
Solbräcke, se Bebygg.-n. s. 36.
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Soportsberget BjKv. —  1793 Tu. nr 35. oo Formen kanske förvanskad och 
f. leden =  * S ö d p o r t e n  s. 103? Men jfr även S v i n e p o r t e n  Därs.

Sotekulle(n)? södakél, sökgl ÖHe. oo Om den första uttalsformen är pålitlig, 
föreligger ett av de många delvis svår- el. flertydiga namnen på Sot(e)-, om 
vilka se Bd 1,314. Enl. den pålitligaste uppgiften är berget rödstrimmigt.

Sotås sod-, även Sotåsberget RöRön. — 1791 Lu. nr 18, Sot åhs 1802 Krigsark. 
XV D l .  m  Jfr föreg. Här sannol. på grund av svart färg.

Spoleberget Bj, vid Strupedal (Bd 11,173). —  1791 Lu. nr 18. oo Knappast 
’berget utför vilket vattnet spolar’ , ty detta verb synes icke vara folkligt i boh. 
(jfr annars Bd 111,80, ävensom Skvaleberget Bd 11,161, 111,290; se även 111,215). 
Annars måhända (väv)spole, el. *sporJ>er ’stjärt, svans’ (isl. sporår), som ingår i fsv. 
bryggiusporfter ’avlångt brofäste’ . I de båda senare fallen vore namnet terrängbe- 
tecknande.

Spårefjäll(et)? ToBul.(?). —  Spårefiälls Berget 1791 Lu. nr 18. e« Kanske efter 
en el. flera spårliknande fördjupningar i berget (jfr Bd 1,255), även om sådana 
nu ej tyckas vara kända. F. leden kunde altern, vara sporre. , Jfr S p å r e k ä r r  
s. 131.

Stallebergen (-berget) stäh- BjLå. —  Stalleberg 1793 Tu. nr 35. oo Efter 
Danske stallen (s. 133).

Stammestad(en) stämastå(n) BjLi.; berg och betesmark, oo Dunkelt.
Starrehög BaLä. —  1760 Ba. nr 7. oo Vid åkern Starren (s. 138).

*StavfjällP sta-, stå- BjSöVi. oo Säkerl. efter någon stav, dvs. ett ’råmärke’ 
(fsv. staver) — jfr Stavstenen Bd 1,172, 11,163 — , även om berget åtm. nu på 
sin höjd med sin s. ända går fram emot gränsen till Lu. Ett röse finnes däruppe. 
Numera sättes namnet av befolkningen i samband med att man brukade gå upp på 
berget för att se på sta’n (vid eldsvådor o. d.)!

Stegekullen BjSte. (samma ort åsyftas Bd II, 163). — 1791 Lu. nr 18. oo F. 
leden har säkerl. samma innebörd som i Stegeberget (Stige-), varom Bd 1,256.

Stengubben steggåban SäTol.; en stor sten på en kulle högt uppe i bergen, oo 

Jämförelsenamn (likheten dock inte påfallande). Jfr samma namn Bd 111,217.
Stenklåvebergen stenkksva- ÖÖck. oo I bergen finns en mängd »klåvor», rämnor.
Stensborg BjFå.? —  1791 Lu. nr 18. oo Rester av någon verklig borg tyckas 

inte vara kända härifrån.
Stockeberget el. Stockekullen staka- BjHo. —  Ståckullen 1755 Bj. nr 7. oo En

stock leder över en bäck därinvid.
Stolebergen BjÖn.? —  1791 Lu. nr 18. oo Svårt att bedöma utan uttals- 

form. Om denna haft -o-, kunde man tänka på någon sioZliknando formation (jfr 
det ej vanliga namnet Predikstolen). Men om namnet är gammalt bör man kanske 
snarare anknyta till det *storfi ’ungskog, krattskog’ , som behandlas av Sahlgren i 
Stud. germ. tillägn. E. A. Kock 305 ff., och som tydl. en gång haft stor spridning, 
även i v. Sverige. Det kan tillfogas, att det Bd 111,276 behandlade Djurstolen nu 
visat sig icke gärna kunna innehålla ett -stod; ty samma namn, uttalat dijplån och
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i jb skrivet Dyresto(h)l 1697-1881, finns som namn på ett torp i Askums sn, 
Sotenas. Men tolkningen är alltjämt oklar.

*Stugufjäll, se Bd 11,163. —  Tillägg: Stufwefjäll 1791 Lu. nr 18.
Stångefjäll Rö-Sä. — Stangefiäll 1673 S 73 fol 6. to Säkerl. har en stång stått 

på den högsta toppen av berget; denna ligger ett stycke N om sn-gränsen.
Sundberget san- SäNä. to Sundet är det här något avsmalnande älvloppet 

självt, där överfarten sker till Inland.
»Sun(ne)måls backar» ( »Sö-») Bj ? — Sunnemåls Backar 1791 Lu. nr 18, Sunmåls- 

backar 1793 Tu. nr 35, Sömåls Backe 1802 To. nr 14. to Dunkelt. Formmate
rialet kan tyda på att den rätta f. leden varit *Sönne{r)- ’söder’ (jfr Bd 111,219), 
vars -n- (altern.) försvunnit framför m.

Svarta näsan suåfa nesa ÖGr.; berg. to Klipporna ha mörk färgton.
Svinebacken ToTo. —  1793 To. nr 16. to Säkert efter löst gående svin; jfr 

namn på Svin- Bd I-III.
Svinekullen fwmd- RöRösbo. to Jfr samma namn Bd 111,218.

»Synås» syn- SäBöSv. to Möjl. ’åsen varifrån man har en vid utsikt’ ? Jfr no. 
utsyn ’överblick’ . (I boh. är syn blott bestyrkt i bet. ’synförmåga’ o. d.)

Såtan såda ÖHö.; bergkulle. —  Såta 1797 Öck. nr 2. to Jämförelsenamn (Bd 
111, 219) .

Säteberget sedd- BjNo. to I kanten av berget finnas säten, bänkliknande av
satser, där man kan sitta och t. ex. se båtar ute på Björköfjorden.

Säterfjäll sceddrfjcel ÖBj.; stor, rund kulle. — Sätte- 1797 Öck. nr 2 a. to Även 
om säter, eljest icke anträffat här (men väl i n. Boh.), verkl. här skulle ingå, vore 
namnet säkerl. icke något intyg om boh. säterbebyggelse. Trol. är det frågan om 
säte, n., vare sig r innebär ett obehörigt inskott, el. möjl. ett -er- i ssgsfog. Jfr 
Sätekleven SOÄ 4,22 (där väl oförtjänt vitsord tillmätes en ä. form Sätes-).

Sö(d)bergen SäSo. — Södbergen 1791 Lu. nr 18. to Sö(d) ’får’ (jfr Bd 111,219).
Sö(d)kullen Sä. —  Sökullen 1791 Lu. nr 18. to Se föreg.

»Sömåls Backe», se »S u n n e m å 1 s b a c k a r » .
Sörhall sgr- BaTi., invid Kohall (s. 115). to Ett flackt litet berg. Närheten 

till Kohall (s. 115) gör att manif. leden helst bör se sö(d) ’får’, med -(e)r- ss. utvidg
ning i ssgsfogen, icke sö(de)r; jfr Bd 11,111.

Södra Korsbergen sorks§-, se K o r s b e r g e t  nr 2. to Namnet säkerl. i mots. 
till K o r s b e r g e n  n r l .

*Takmadar(n)ssten(en) tqmapfm (trol. även tam-) BjAll. to Antages ha sitt 
namn efter en person som var från *Takmaderna támara under Öxnäs, Säve sn (s. 52), 
och som därför kallades *Takmadarn tamay (acc. osäker).

Telegrafbergen tehgrqf- ToTu.; även kallade Sillvikbergen. to Där har varit 
station på en optisk telegraflinje mellan Gbg och Marstrand; jfr Holmberg 3,250.

Templet tcémpldt SäHö.; höjdplatå med kullersten (ä. röse?) och åkerlycka.
»Tinnhög» BjLi. — 1760 Bj. nr 10. «o Dunkelt. Samma namn är kanske Tinn- 

hogen tinhoywdn, torp under Skindelsröd, Askums sn, Sotenäs.
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Tjuvesten(en) ßywastcn BjLu.; stenkoloss, som enl. traditionen slungats av en 
jätte, oo Namngivningsgrunden dunkel.

Tjäreberget ToRöd. — 1755 To. nr 5. oo Om skrivningen med Tj- är etymolo- 
giskt riktig, härleder sig namnet från tjärbränning på platsen; jfr Bd 1,174.

Toften ToTo.; kulle.— 1746 Oedman 138 (»en stor kulle, som folcket kalla 
Tofter»), Toftan ( »griftplats») 1845 Holmberg1 3,474. oo Enl. »traditionen» skall 
där ha funnits »en stor sätesgård» (sist anf. st.). Namnet hänvisar i varje fall på 
ä. bebyggelse; jfr s. 50.

»Tolås» tot'- RöGö. oo Oklart. Om namn på Tol- se senast Nat. Lindqvist 
Bjärka-Säby ortn. 1,346 ff.

Tor tor RöHög; berg. oo Säkerl. konstruerat till namnet Tors damm (s. 74).
Tor(e)s sten tö§ stén (i vardagstal säkerl. §tén) ToAn. oo En »Tor» skall ha 

belagt sin båt vid stenen. Antagl. hette mannen Tore, eftersom Tor aldrig varit 
ett folkligt mansnamn.

Tovas *avgudP, se »Å g u d e n »  nedan.
Trallarehallen BjBj. — 1845 Bj. nr 80. oo Möjl. verbet tralla, men innebörden 

dunkel. Platsen ligger nere vid sjön och intill en brygga. Möjl. kommer subst. trall, 
som även i boh. åsyftar ’föremål av spjälverk o. d. av skilda slag’, i fråga.

*Trappberget ÖGr.; ingår i *Trappbergsvalarna (-vårdarna) träbapvåka. eo Berget 
bildar liksom en trappa.

Trindingen trim-yan BjFå. —  Trinningedal 1791 Lu. nr 18. eo En hög »trind» 
bergkulle. För bildningen jfr särsk. Bredingen {-ungen) Bd 111,247, även ovan 
s. 106.

Troll(e)berget (-bergen). 1. trsh- BjLå.; y. namn på * G u n g k u l l e n  (s. 111).
2. trål- RöMa. 3. ÖBj. —  Trollebergen 1859 öck. nr 30. oo Troll och spöken 
ha trötts hålla till i berget nr 1. I berget nr 2 finnas spårliknande fördjupningar, 
vilka väl ha trötts härröra från troll. Vid nr 3 säges gastar ha funnits; de slogo 
ihjäl folk.

Trollefjäll trsh- BjRödSö.(?). — Trolle- 1793 Tu. nr 35. eo Jfr Trollekullen 
Bd 111,221 och T r o l l e b e r g e t  nyss. Ingen tradition är antecknad.

Trollsbacken tråls- Säöst.; åker. Jfr T r o l l e b e r g e t .
Trångeberget ToTo. — 1852 To. nr 31. «"» Trång, n. ’trång passage’ (s. 56, 60). 

Jfr följ.
*Trängberg(et) el. *Trångberg(et) ÖÖck.; ingår i Trängbergsmossen treegbcep-, resp. 

Trångbergsmossen trägbccß-, —  Trångbergsmåse 1856 Öck. nr 27. oo Ligger i ett 
träng el. trång (jfr föreg.).

Trätebacken BjBj. —  »Den så kallade trätebacken emellan Öster- och Mil- 
lang[ården] den Prästeg[ården] af gammalt skall nyttjadt» 1755  Bj. nr 7. eo ’Den 
omstridda backen’ -, jfr namn på Träte- Bd I-II.

Tulut(t)en tulüfon SäDjuSö.; utsiktspunkt. — Tillåten(!) 1791 Lu. nr 18. oo 
Tulutt uppges i målet betyda ’den översta delen av något’ (i), och doc. Armini kän
ner det i en bet. av ung. ’snipp, tipp’ .
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Tumlebergen To, V om Hästevik. — Tomblebergen c. 1640 III ÖÖ 1, Tombla 
berg u. å. Krigsark. VII D I 34. os ’Bergen vid (innanför) »Tumlarna’ », d. v. s. 
St. och L. Tummen (det senare taget i sin ä. syftning); jfr under T u m l e h e d  s. 59.

Tyska berget tyska bcérpt el. -fTyska kyrkan, förkortat »Tyska» tyska BaLä. o> 
Åsyftar en rätt brant åerpknalle. Någon tydning har ej kunnat fås i orten. Det 
är högst troligt att Tyska kyrkan i Gbg spelat någon, om också blott associativ, 
roll för namngivningen, men arten av sambandet förblir dunkelt.

Tåberget tå- Ö , det närmare läget numera okänt; undervattensskär. os Nam
net säkerl. givet efter en plats som ingår i »me’t», snarast efter Tåberget på Rörö- 
(s. 104). Säkerl. då förkortning för ett sammansatt namn.

Tårekullen tån - (ä. uppt.; nu ej känt) BaLä. os Med säkerhet tillskapat för att 
utgöra en »förklaring » på namnet »Tårkullegården » (s. 9), invid vilken kullen ligger.

Ugneberget BjVi. —  1842 Bj. nr 67. os Säkerl. samma berg som det där de 
Bd 11,174 nämnda *Ugnarna finnas (Kalén Boh. gränsm. 41).

*Vakkullen SäKaTr.(?). —  Wakullen 1791 Lu. nr 18. os Efter påsk- el. pingst - 
vakor? 4 Jfr Bd 1,259, 111,222.

*Vallerås Sälng.; ingår i St., L. Valleråsliålan stora, léla vährashska, en sank 
beteshage, os Jfr Vallåkrarna Bd 111,272.

Varpeberget varpd- BjLå. os Se Bd I-III Reg. En trollkäring säges ha bott 
i berget.

Vedbacka, se Bebygg.-n. s. 37.
Vetteberget är anträffat på fyra ställen, os Vette védd ’vårdkase’ (Bd 11,166).
Vildsvineberget (-bergen) vilfwmd- RöPi. —  Wildsvine bergen 1791 Lu. nr 18, 

Vildsvins Bergen 1802 Krigsark. X V  D l .  os F. leden åsyftar »vilda», dvs. fritt i 
marken kringströvande svin.

Vilhallarna vikhahra BjEå. —  Willehallemåsse(!) 1791 Lu. nr 18. os Namn på 
Vil{e)- bruka beteckna ställen där man vilat, t. ex. på väg till el. frän kyrkan. 
Jfr t. ex. det i Boh. vanliga Vil(e)sten(en).

»Vinnas e(s)», se I n 1 a n d s ä s s. 112.
Vinterkullen vintd- BjKv. os Jfr följ., ävensom namn på Vinter- Bd I,III, samt 

särsk. upplysningarna under S k r a p a n  s. 103.
Vinterliden ÖBj. —  1856 Öck. nr 24. os Förmodl. efter en vinterväg; jfr Bd 

1,356, 111,181.
*VrålåsP, se under V r å s d a l e n  s. 137.
Väggefjäll vcecp- ÖBj. os N. sidan stupar brant ned som en vägg; jfr t. ex. 

holmn. Väggen SIOD 3,75 och byn. Vägga, Askums sn, Sotenäs hd.
Värås, se Bebygg.-n. s. 15.
Västerbackarna vcestdr- SäBö.; åker. os Kanske åsyftas det förh:t att marken 

sluttar mot väster.
Vättnebacken vcetng- ÖHä.; fuktig mark. os E. leden är vättne, här sannol. i 

bet:n ’vattensamling som uppstår av ur jorden framkvällande vattenådror’.
Vättnebergen, se Bd 11,166. os Jfr följ.
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Vättnekullarna vcetno- BjLi.-LSyr.; väsentl. =  V ä t t n e b e r g e n .  e/a Se följ.
Vättnesbackarna ToHäst. -—• Wättnesbackarne 1838 To. nr 22. e/> Om vättne 

’ vattningsställe’ se närmare Bd 1,39.
»Åguden» agudn BjLi.; område på bergås. — Tofvas O Gud(!) 1791 Lu. nr 18, 

Åguds håla 1802 To. nr 14. ê> F. leden i det ä. belägget kvinnon. Tova, förr vanligt 
i Danmark, men rätt sällsynt i Sv. och Norge (Lind Dopn. 1032 f.). F. övr. dunkelt.

*Åkandebacken? ToHä.?, ej närmare lokaliserbart. •— Ageneba.cken 1793 Tu. 
nr 35. eo Om uppslagsformen är riktig, skulle namnet betyda ’backen som man 
kan åka i’ . För bet:n jfr då (det något osäkra) * Åkhall Bd 111,224, och med avs. 
på den passiva bet:n hos part. pr. i viss mån ätande varor o. d.

Årekullen gra- SäÖx., vid älven. ooFörmodl. ha åror brukat ställas undan där.
Åskebackarna (-backen) a§ko- BjHaVi. —  Åskebackarne 1791 Lu. nr 18, 

-backa 1802 To. nr 14. Jfr Åskeberget Bd 111,224.
Åskeliden BjHaVi. —  1791 Lu. nr 18. e/s Sammanhänger med föreg.
Ärteberget oep- BjKa. co Jfr Ärtekullen Bd 111,224.
Ärtesäcken cepscekdn ÖHö.; berg. m  I en ränna i berget sitter inkilad en sten 

som liknar en knuten ärtsäck.
Ärthögen, se Bebygg.-n. s. 43.
Äspingen el. Äspingeberget ÖHö.; bergudde. — Espingen 1797 Öck. nr 2 a, 

Espingeberget 1858 nr 26. o» Väl efter förekomst av äspingar (huggormar); ordet är 
styrkt både från Hall. och Boh. I så fall är väl formen av 1858 den ursprungliga.

Ätarekullen edard- BjHo. ’Kullen där man äter’ . Det är vanligt att man 
under slåttern äter sina mål på bestämt lämpligt ställe ute på marken. Jfr *Ätare- 
backen Bd 111,225.

örnekulan mtpkuka, bip- o. d. 1. BjÖst., se Bebygg.-n. s. 29. 2. SäAsk.; liten 
kohage. 3. Sälng.; berg och oländiga marker. <» Se under Bebygg.-n. s. 29. 
Terrängen vid nr 2 är låg, torr och slät grusmark. Uppkallelsenainn?

VI. Kärr, mossar, mader.

Kärr synes här dels ha haft den rsp. bet., dels bet. ’med småträd och buskar 
bevuxen mark’ ; jfr s. 3 ovan samt Bd 111,232 och där cit. litt. Se f. övr. Bd 1,176, 
111,225.

Alemaden, 2 Björkemossen, -myst, Blötemosse, Brunkärr, Bråte-, Djupemossen (el. 
Djupe mosse), 2 Dykärr, Granmossen (trol. efter Granberget), Gregors mosse, Gröna 
siken, Gullö moras (sk.-utj. i Jb, Jr; efter Guild i Ytterby sn), Hagekroken (om 
krok se Bd 111,257), Hasslekärret, Kråkemysten (Bd 111,230), Källekärr(et), Lillekärr, 
Långa kärr, Långemosse, Lövkärr, Myrmossen, Pers mosse, Rävekärret, -mossen, -my
sten (Bd 1,184, 267), 2 Röremossen {rör ’vass’), Rörmaden (rör ’vass’), Småkärr, 2 
Svarte mosse, Sötapel(s)kärr, Trankärr(et), Videkärr? (Nikjärrs hed(!) 1791, säkerl. 
skrivfel; jfr Bd III, 235), Vipekärret, Vite mosse, Vitmossen.
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Björsemossen BjKå. —  Björsemåsen 179 1 Lu. nr 18. oo Säkerl. gen. av mansn. 
(icke djurn.) Björn; jfr Bd 11,121.

Bondemyren bönd- BjFå. —  1791 Lu. nr 18. oo Anl:n till namnet är okänd; 
jfr Bd 1,228, 11,175.

Boslycke böslékd, bog- ÖHe.; mosse. — 1673 S 73 fol 6. oo Uttalet med o, ej 
u, talar emot ett antagande att f. leden vore bod. Möjl. är den mansn. (ev. bin.) 
Böse. Liden känner Bo, gen. Bos, ss. soldatn. från Bollebygds sn, Älvsborgs län, 
på 1870-t. Samma namn finns som gårdn. i Häggums sn, Skaraborgs län.

Bottenkärr bbn- BjLå. —  Botn Kjärr 1791 Lu. nr 18, Bottnkjärr 1793 Tu. nr 
35. oo Med avs. på alternativen i f. ledens innebörd se Bd 111,247 (bet. ’kärr’ kom
mer här ifråga blott om ssgn skulle vara tautologisk, med -kärr tillagt i senare tid).

Bottnemaden ToÖst. —  Bottnnemaden 1791 Lu. nr 18. oo För f. leden jfr 
B o t t e n  k ä r r  nyss.

Brandkärr, se Bebygg.-n. s. 3.
Brandsiken ÖHe.; äng. — 1842 öck. nr 20. oo F. ledens innebörd oviss.
Brännemaden brand- ToTo. —  1852 To. nr 31. oo Bränna, f., el. bränne, n., 

trol. ’avbränd mark’ (Bd 111,58).
Bukärr bu- {u — u) SäSko.; ljungmark, nu skogbesådd. oo Boh. bu(d) bu ’bod’ .
Bönemossen ÖBj. — Bönemåsen 1809 Öck. nr 6. oo Väl efter öörnodling invid.

*Börkemyst; ingår säkerl. i »Burlcemusters» mosse bnrkomnsto§ msso (det första 
n —■) «) ÖÖck. oo Börke ’björkskog’ . Uttalet skall säkerl. återföras till ett *burkd- 
mustas, i sammanställningen försvagat till -os, varefter ett r inskjutits genom miss
riktad »uppsnyggning ».

Börsemossen BjAllHöNo. —  Börsemåsen 1791 Lu. nr 18. oo Börs- är flerty- 
digt; jfr Bd 1,159, 11,149, 111,188.

Dammkärr(en), se Bebygg.-n. s. 31, 34.
Dun(e)kärr(et) duno- BjLå. —  Dunkjärrs Mad 1791 Lu. nr 18. oo I kärret 

växer rikligt med har dun ha (Jun (Eriophorum); jfr Bd 111,121, 282. Det äkta ut
talet har säkerl. haft don-.

Duvekärr, se Bebygg.-n. s. 41.
Fattigmossen fäti- Itööx. eo Mossen säges en gg vara skänkt till de fattiga (väl 

för något visst ändamål?). Jfr Fattigkas SOÄ I. 2,43.
Flinkemossen fktyko- SäGö. oo Efter en torpare med namnet Flink.
Gatsik gåsig SäGun.; nu om en damm. oo En fägata gick förr där förbi.
Gravemossen, St. och L., ÖRörö. — Store, Lille Grafwe måsen 1832 Öck. nr 15. 

oo Man har förr grävt torv där.
Gungan gdga ToRöd; numera stensatt källa omgiven av sankmark. oo Nam

net torde först ha åsyftat området kring källan, och innehåller då gunga, f. ’gung- 
fly’ , speciellt ’gungande mark’ (Bd 1,214). Sedan har det kommit att åsyfta käl
lan. El. ock föreligger förkortning för Gungekällan (s. 154).

Hanekärr, se Bebygg.-n. s. 58.
Hjortemossen. 1. BjLuNoSto. — Hjorthemåssebackar 1793 Tu. nr 35. 2.

9
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ÖRörö. — Hjorte måsen 1832 Öck. nr 15. co Målets *hjorter jb p r , pl. ’hjortron’; jfr 
Bd 1,263, 11,228. På nr 1 finnas dock numera inga hjortron, varför f. leden där 
altern. kunde vara djurn. hjort; jfr Bd I, S3.1)

Horsekärr hhp- BjKa. oo Hors ’häst’ .
»Humusta », se H å 1 m y s t e n?
Husmanskärret husmans- ÖBj. oo Jfr H u s m a n s å k r a r n a s .  141.
Huvudmossen lmm- ToHällsvik. oo Vid Huvudberget (s. 112).
Hålmysten? BjFåLi. —  Humusta 1793 Tu. nr 35. oo Hul- ’hål’ , med Jr för

svunnet, kanske icke blott i skriftformen, ty ett liknande bortfall har skett i 
S t a l l  m y s t e n  nedan. Platsen ligger näml. invid Hålebergen (s. 112). Voka- 
lismen kunde förstås ss. beroende på assimilation till efterleden, ytterligare under
lättad av m (A. Janzén). (Ett dunkelt namn på H u- hu- är annars Hudalen på 
Elversröd, Grinneröds sn.)

Håltakärr ÖÖck. —  1858 Öck. nr 2. oo Mellanvok. -a- är överraskande, för- 
såvitt den inte beror på skriftspråklig uppsnyggning. (Efter något ON Halta 
tycks platsen ej kunna vara benämnd.)

Hägnarekärr hcegnard- BjÖn. co E. leden är (med -are- i ssgsfog) *hägn, f., el. 
*hägne, n. (Bd 111,14), el. möjl. hägnad, m. (Bd 1,205). Marken var inhägnad, ty 
den var förr så dyig att »jyr sjonkte i där».

*Hängedyerna hé^ddipra Sälng. oo Hängedy ’gungfly’ (s. 67). Med avs. på 
pl.-formen jfr under * T j ä r n e r n a  s. 74.

Hängedyt, se Bebygg.-n. s. 67.
*Hönsebärsmossen, se följ.
Hönsemossen ToAmKä. — 1793 Tu. nr 35. oo Säkert förkortning för *Hönse- 

bärsmossen (se under » H ö n e b e r g s m å s s e n »  s. 112); jfr Bd 11,172, 111,283, 
ävensom H ö n s e b e r g e t  s. 112.

Iglemossen Vro- ToBul.-BjLi. oo Där finnas blodbur (i målet Vfd, m.).
Klare mosse, se Bd II, 132.1 2)
Kolekärret kil-d- RöRönn.; område med skog. oo Man har väl brännt kol där 

(jfr Bd 11,87).
Krappekärr(et) BaLä. ■— Krappekiärrs Måse 1748 Ba. nr 5. oo p. leden väl 

krapp, n. (se K r a p p e t  s. 112).
»Kusas» kärr ToBur.(?). —  Kusas Kjärr 1791 Lu. nr 18. oo Sammanhänger 

kanske med K u s e b e r g e t  s. 116. Boh. kussa (t. ex. kiisa Forshälla) ’kossa’ 
kan knappt komma i fråga, eftersom ordet i dessa mål heter kosa (liksom ko heter ko).

*Kävlingarna payhga BjLi.; sank äng. — Kiäflinga 1765 Bj. nr 10. oo Sv. dial. 
(även boh.) kävling, m. ’kavle’ . Kavlar att gå på ha säkerl. varit utlagda här.

Ljungspolemossen W^spokd- BjVi. co Invid Ljungspoleberget Bd 11,157, och 
kanske primärt i förh. till detta.

1) Att tolka Hjorthe- som Hjorthed- skulle motsägas av sakliga förh:n.
2) Måhända bör »Klara» i den där cit. källan av 1791 fattas ss. förkortning för 

»Klara måse»; det står näml.: Klara & Granmåsen.
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Lottkärr, se Bebygg.-n. s. 58.
»Marbon» märbon SäBö.; nu odlad mosse. ^  Förkortning för *Marbomossen. 

Mossen säkerl. uppodlad av en murbo ’Markbo, d. v. s. person (särsk. gårdfarihand- 
lare) från Marks hd i Vgtl.’

Olskärret (Olle-?) <%a£ SäSko.; utmark med skog. co Väl mansn. Olof (i sam
mandragen form) el. Olle.

Pjöskemossen ppska- ToTu. to Väl sv. dial. (Götaland) pjöske (med växelfor
mer som pjyske, pyslce, pjäske) ’småtroll’ (Rz 513 a), som dock icke anträffats i boh.

Porsen. 1. ps§an BjHa. 2. pi,san SäLe. to Porsbevuxna områden; jfr Bd III,
232. Om acc:n hos m' 1 är pålitlig, är namnet där förkortning för t. ex. *Porsemos- 
sen. Nr 2 är ordet pors i bet. ’porsbevuxet område’ .

»Riare Måsen» ToRöd. -— 1791 Lu. nr 18. to Jfr »R i a r e B e r g e n »  s. 120.
Rolkarna BjLi.; äng. —  Rålka 1765 Bj. nr 10. to Rolke ’dy’ (Bd 1,267, II, 170). 

co I källan säges marken dock vara »skrabbig mager hårdvall». Den måste ännu 
tidigare ha varit fuktig.

Rumpekärr rampd- Sälng.; åker. to Ligger i s. ändan av bymarken; jfr namn 
på Rump- i Bd I-III.

*SaltkäiT ÖÖck. — Saltkärrsviken 1856 Öck. nr 27. to Samma namn Bd III,
233.

Saxekärr saksa- BjHo. — Saxekjärr 1791 Lu. nr 18. co Antingen har »kärret» 
möjl. haft formen av en sax med två skänklar (jfr då Saxe(r)viken Bd 111,136), el. 
har man lagt ut sax för rävar (el. andra djur) på platsen. Jfr S a x e  f j ä l l  s. 121.

Sinnepinemossen? sinapma- ToKä. to Vid »Signepineberg» (s. 121). Ovisst om 
mossen fått namn efter berget el. tvärtom.

Skorv-, se S k u r v - .
Skurven (Skorven) skurvan SäBö.; mosse, to Sannol. åsyftas från början inte 

själva mossmarken, ty skurv- åsyftar åtm. i allm. bergig el. stenig mark; jfr samma 
namn s. 148.

Snäckemossen Bj-L, se Bd II,171 . (Namnet är ännu känt.)
Socknemossen sokna- Rö. co Mossen tillhör hela socknen.

*Spårekärr spåra- ToRöd. ■—• Spårrkjärrs bergen 1791 Lu. nr 18. to Samman
hänger med Spårefjäll(et) s. 124, och är kanske snarast sekundärt i förh. till detta.

Stallmysten stalmésta, stämasta BjSörVi. co Jfr Stallkärret Bd 111,233 samt 
Stall-namn i förevar, bd. Inga specialupplysningar föreligga.

*Sudden, se s. 150.
;|:Suddkärr(et) BjVi.; ingår i *Suddkärr såkrarna sutpcepcbkra, suf-, co Se S u d- 

d e v i k e n s. 73.
Sumparna ÖHe.; nu åker. — Sumpa 1842 Öck. nr 20. to Bd 111,234, 284. 

Åkern har tydl. förr varit sank.
Svinekärr ToTo. —  1852 To. nr 31. to Se närmare Bd 11,47.
Svällemossen (-arna) §ocela- ÖRörö. — Swälle måsen, S. måsarne 1832 Öck. nr 15. 

to Ligger mellan berg ss. i en kittel, och vid regn sväller marken upp.
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Säggen sågan. 1. RöMa.; nu åker lyckor. 2. SäÅs.; djup sänka. »o Sägg ’ (viss 
växt på) sankmark, sank ängsmark, vattendränkt mark’ (Bd 1,331).

Sö(d)mossen ÖBj. —  Söömåssen 1809 Öck. nr G. oo Sö(d) ’får’.
*Takmaderna, se Bebygg.-n. s. 52.
Trampemosse(n) ÖRörö. —- Trampemåse 18 3 1 Öck. nr 15 . oo Man har säkerl. 

förr trampat torv där; jfr Bd 111,137 f.
Trankärr trän- SäGö. oo Fågeln, trana (Bd 1,186, 320).
Vass-siken väsikan (ungt uttal, namnet finns ej kvar) BaLä.; äng vid älvstran

den. —  Vassiken 1760 Ba. nr 5. oo F. leden är flertydig; jfr Bd 111,273.
*Värmslekärren, se Bebygg.-n. s. 34.
Vättnemossen BjLåSk. —  Wettnemåsen 1793 Db bl. 188. oo Bd I-III Reg.
Älvakärr, se Bebygg.-n. s. 53.
ökakärret äga- SäGun.; nu kohagar, oo F. leden synes vara ett ON *Ökarna, 

*f)ga, av boh. *öke äga, m. ’kil, kilformigt markstycke’ , och säkerl. är detta en pl. 
form av det närbelägna Öken s. 152.

VII. Dalar, dälder, fördjupningar.
Dal uttalas inom området dak. Hölj hal") är m. Se f. övr. Bd 111,239.

Björk-, Blåbärs-, Brohålan, Bäckedalen el. -arna, Djupedal, Dyhålan, Elchålan, 
Fagerdal, Frostdalen, Gröna hålan, Hönsebärshålan, Kråkedalen, 4 Källdal(en), Lars’ 
dal, Lerhålan, Lindedalarna, Långe-, 2 Maddalen, Morbrors dal, Mormors dal, 2 
Mörkedal(en), Norddal, Ormeklämman (om klämma se Bd 11,21), Ormhålan, Rävedalen, 
-giljan (Bd 111,241 och cit. litt.), Rävhålan, Sandhålet, Stengiljan, -klåvan, Svartedal, 
Svensdalen, Tranbärshålan, Videhålan (växtn. vide).

»Amborgshål» ÖBj. — 1856 Öck. nr 24. oo Sannol. mansn. Ambjörn (jfr Bd II> 
171, 111,144). Amborgs är då ett »uppsnyggat» återgivande av ett uttal Ambers- 
(möjl. Ambörs-).

Andalen se Bebygg.-n. s. 54.
Anders-Mats’ håla ana,s mcits hska BjLi., i Nordskogsbergen, oo Man säger att 

där skola finnas pengar nedgrävda; kanske har man tänkt sig att Anders-Mats 
gömt dem där.

* Andhålan Bj. 1. Hel.; äng.—  A n -1801 Bj. nr 22. 2. änhéka Lå.; nu åker.
oo Fågeln, and an {an). Nr 1  ligger vid en damm, vilken väl namnet från början 
tillkommit. Nr 2 var förr en vattenhåla där änder lära ha hållit till.

Barkhålan, se Bebygg.-n. s. 33.
4-Bergkitteln BjHo.; större jättegryta.

Bisterdal(en) BjLi.(?). —  Bisterdahls Berg 1791 Lu. nr 18. oo Jfr Bd 1,234. 
Det är kanske ett stöd för den där försökta tolkningen av Bister-, att här ifrågava
rande dal utgör en fortsättning av Trolldalen (s. 137).
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Björns stall bjéii^fál BjNo.; trång »klämma» i ett berg. oo En man vid namn 
Björn skall ha gömt undan hästar där under »danska kriget».

Brunndalen brun- BjKvLå. — Brundalen 1791 Lu. nr 18, Bruns- 1793 Tu. nr 
35. oo Någon brunn el. källa tycks man inte nu känna till i dalen.

*Budalen ToAm. — Budahlsberg 1718 S 4 fol 118. oo Västsv. bu(d) bu, f. ’bod’.
*Bunkarna BaLä.; åker. —  Bonka 1760 S 6 fol 128. oo Bd 111,237; i så fall 

jämförelsenamn. Altern, möjl. målets bunke ’packe, stapel, hop, hög’ (jfr Bruhn 
Ägon. 24).

Båthålorna ToBur; äng vid sjön. —  Båthålorne 1808 To. nr 13. oo Man har 
väl haft båtarna uppdragna där.

Danske stallen dånskd stcjhn BjLå. (ej återfunnet vid kontrollen), oo Namnet 
åsyftar en klipphåla i Stallebergen, där hästar —  väl alltså av danskarna — skola ha 
hållits undangömda under krigstid. Jfr Bd 1,314.

»Ersdalen» es-, 'és-, éy-, ÖRöd. — 1797 öck. nr 2 a, 1858 nr 26. oo Se »E r s» 
k u l l a r  s. 108.

Gapet gåbdt ÖHä.; dal. oo Om gap med annan syftning se Bd 1,153.
»Gassby» el. »Gassbo»; synes ingå i uGassby dal» gásby [gásby) dåk, »Gassbydal» 

g asby- el. )>Gassboctalens>, och )>Gassby källa» gásby ßcela ToRöd. Där finnes en in
tressant stenåldersbroplats (Alin i Gbgs Jubileumspubl. III, 153 ff.). —  Gassboda- 
len 1791 Lu. nr 18. oo Ordet gast ’spöke’ torde ingå i namnet. Ogärna tror man 
på ett *gastbo ’tillhåll för gastar’, ännu mindre på *gastby. Snarast äro de förelig
gande formerna »uppsnyggningar» av *Gastberg dal, först blivet *gást>9 dåk. Med 
avs. på bet:n jfr Gasthålan Bd 1,271, 111,237, och särsk. Gaståsen i Skaraborgs län 
(om Gastås i Kind, Älvsborgs län, se SOÄ VII. 1,112 f.); Åtskilliga sv. ON på 
Gass- finnas visserl., men sådana borde i boh. ha -a-, icke -a-.

*Gertrudshålan (Gertruds håla?) BjAllHoHö.? — Hjertrudshåla 1793 Tu. nr 35.
Grisedalen BjLe.(?). —  1791 Lu. nr 18. oo Om f. leden se Bd 1,291.
Gunnes håla gimds hska SäÖst.; åker.
Havdedråg ÖHe.; åker. —  Hafde- 1842 Öck. nr 20, Häfde-(!) 1843 Därs. on 

E. leden är boh. *havde, m. (no. dial. hovde, fvnord. hrtfdi) ’framskjutande högt 
bergparti’ (avi. av huvud), känt även från Dal både ss. appell, och i ON (SOÄ 19,
112) . S. leden är sv. dial. dråg, f. ’dal, sluttande dalsänkning’ (Bd 11,172, 111,237).

Holkedal BjRöraSör. —  1793 Tu. nr 35. oo Jfr Bd I,U7, 321. Holk kunde
dock här syfta på en källa el. brunn (jfr Bd 11,190, 111,277).

Horsedalen B j.(.?). — 1791 Lu. nr 18. oo Hors ’häst’ .
Horsegiljan ÖBj. —  1797 öck. nr 2 a. oo Se föreg., om gilja Bd 111,333.
Hundehålan himohska ÖRöd. oo Man brukade dränka AwwcZvalpar där.
Jungfruhålet '¡beruhst RöBa.; djup håla. oo Namnet uppfattas i orten ss. 

obscent. Möjl. kan dess upphov dock från början ha varit ett annat; jfr Jungfru- 
kullen Bd 1,101, Jungfruhoppet Bd 111,198.

Jättens håla jéfons hska ÖHy. oo En håla, klyfta, i J ä 11 (e) h u v u d e t (s.
113) .
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Kammarn kärnan BjKa.; dal. oo Kammare, målets kärnar, i jämförande anv. 
om en liten instängd plats.

Kann(e)dalen kan (a)- ÖÖck. — Kandalen 1827 Öck. nr 12, Kan(n)- 1856 nr 27, 
Kanne- 1858 Därs. eo Om f. leden se Bd 111,37. Dalen är djupt nedskuren och 
liknar ett tråg.

Katthålan kätkéka BjLå.; damm. co Bd 111,240.
Kave håla BjKi.(?). — Kafve håla 1796 To. nr 12. eo Se Kavås Bd 111,200.

*Kitteln pilan BjFå.; strandplats för Li. eo Åsyftar ursprungi. en i berget 
befintlig jättegryta; jfr B e r g k i t t e l n  s. 132. Om uttalsformen se Bd III, 156.

Klockarehålan BjLe.; äng. — 1745 Bj. nr 9. eo Den närmare anl:n till namnet 
okänd.

Klämman, se under avd. IV s. 102.
Knektedalen Bj-L-T, se Bd I I ,173.
Korvedalen karva- BjVi. co Av dalens form. Jfr tjärnn. Korven Bd 1,138.
Kos, se S ö d r e  k o s  nedan.
Kosen kosa Ö. 1. Bj. 2. Hy. eo Kos, f., enl. uppfattningen i orten med bet:n 

’lågt beläget, gräsklätt område mellan berg’, numera i boh. utdött som appell.1)
Koserna kösara ÖFo.; dal. co Se föreg.
Krabbehöljen ÖÖck., vid sjön. —  Krabbehölsmåsen, -höljsmossen 1858 Öck. 

nr 27. oo Väl efter förekomst och fångst av krabbor. Om höl(j) se Bd 111,239.
Kröckle kyrka kréklre psrka ÖRöd; grotta, oo Om f. leden se s. 87. Större 

grottor benämnas ofta även annars kyrkor i dessa trakter. Förevarande grotta 
rymmer 10 å 12 personer. Där finnes en upphöjning som tydl. liknats vid en pre
dikstol.

Lergravarna* 2) lergråvara BjFå. —  Lergrafverne 179 1 Lu. nr 18. oo Boh. ler- 
grav ’skalsandsgrop’; jfr *skäl-ler Bd 11,162.

»Lilledams råken»; läget ovisst. — 1791 Lu. nr 18.ooOm råk, i., se Bd 1,183, 189.
*Låkan (Luckan) liga ToBur; dalformig betesmark uppe bland bergen. — 

Best. form av lucka, i målet liga, säkerl. åsyftande någon slags stängselanordning. 
Den närmare anl:n till namnet är dock oklar, liksom för samma namn ss. bebygg.-n. 
på östsidan av Tjörn (*Låka låga), i Norge {Lolco, NG N I,270) och i Vgtl. (Låkö 
SOÄ 8,82).

Långås kista lagas pesta Sälng.; en urholkning i berget, co Urholkningen har 
tydl. liknats vid en kista. Om andra anv:r av kista i ON se Bd 11,143, 152, 111,210.

-fMagen mägan (ungt uttal) Sälng.; åker. co Åkern är svängd som en mage. 
Namnet är givet i viss mots. till H u v u d e t  (s. 142) och S t r u p e n  (s. 136,149).

*Meddalarna BjRöd. —  Medalarne 179 1 Lu. nr 18. oo Möjligheter för tolk
ningen av f. leden anföras Bd 1,217, 249.

*) ICosen IcC lSdn  (alltså m.) på v. sidan av Käringön betecknar e n  v i k .  Namnet torde 
kunna sammanställas med två no. Kosvik (NG 9,27, 12,385), av vilka ingen säker tolkning givits.

2) Möjl. är orten =  Lergravarna Bd 11,157.



135

■fMjölkedäljan BjKv. oo »Däljan» (Bd 1,273, 320) där man mjölkar.
Mullholken, se Bebygg.-n. s. 36.
Mödalen måclåii ÖRörö. — Mödahls måse 1832 Öck. nr 15. oo Oklart. Befolk

ningen själv förmodar att namnet är föranlett därav, att havet förr från båda 
sidor trängt in och mötts vid mitten av den tvärs genom ön gående dalen och där 
uppkastat en hög bank. I så fall ett *möt(e)dalen. Men förklaringen verkar till
kommen efteråt. Uteslutet är kanske icke, att M ö- kan återgå till ett ä. M jö- 
’smal’ . Jfr samma namn Bd 111,241.

*Mökhålet mbkhåht (väl ungt uttal) BaKä.; samfälld sandtäkt. — Mökhål(l)et 
1832 Ba. nr 50. oo Hålet (hålan) gav dålig sand och måste till slut överges, varför 
det fått den förklenande benämningen (’dynghålet’); om mök se Bd 111,262. (Form- 
materialet synes delvis kunna peka på -håll, men detta torde ej ge någon mening.)

Natt(e)kvigiljan ÖBj. —  Natt(e)qvigilja 1859 Öck. nr 30. oo F. leden är ett 
annars okänt natt(e)kvi ’fålla (»kvi») där boskapen innestänges om natten’ . Om 
gilja ’bergpass’ se Bd II, 172,111,241. Jfr Nattarunnen Bd 1,289, Nattekullen 111,209.

Normans däljor SäKv. —  Normans deljer 1791 Lu. nr 18. oo Familjen. Norman 
el. boh. norman ’norrman’ ? Om dälja Bd 1,273, 320.

Olsdalen ToAmKä. — Olsdaln 1842 To. nr 26. oo Vid O i s b e r g e t  (s. 119).
■f Oxögat el. -fAröd Oxöga BaAr. eo Urholkning, som går vågrätt in i nordkan

ten av Tingstad fjäll, något över 1,5 m. hög och till formen påminnande om en 
ögonhåla. Om ON Oxögat med annan syftning se Bd 1,296, 111,134, 164.

*Oxöge dal åksd dåk BaAr. oo ge föreg. Uttalet av f. leden antages här alltså 
bero på en sammandragning.

»Porres» hål(a) ÖHult.—  1858 Öck. nr 29. oo Oklart. Möjl. *Porshål(a), där f. 
leden vore växtn. porsl Något bin. *Porre torde icke vara känt.

Pukhålan BjÖn.; ingår i Pukhåleberget pukhskd-. oo Puke har här trol. den 
i boh. kända bet:n ’hudavdragare’ (jfr Bd 1,110), och möjl. åsyftas en håla där häst
kadavren grävdes ned.

Rabbels håla rcibdls huka RöLid; kittelformig håla i ett berg. oo Kanske innehål
lande det rabbel, n., som ingår i boh. (Tjörn) bergsrabbel ’samling av små berg’, sten- 
rabbel; i så fall väl ett ON (Rabbel el.) Rabblet. Dock uttalas det nämnda ordet med 
-k. Måhända bör man därför med Elov Andersson tänka på ett personn., näml. 
på ett ökn. *Rabbel, bildat till boh. m. m. rabba ’snålt lägga sig till med (det som 
andra ha lika stor rätt till)’ på samma sätt som t. ex. srml. nabbil till nabbas ’gnab
bas m. m.’, vgt. lajfel till laffa ’gå senfärdigt’ .1)

Rackarehålet rålcardhåt ÖBj.; dalgång mellan berg, även namn på marken där
omkring. oo Där är trångt och besvärligt att komma fram.

Rannebergs taska råndbce§^läska SäKy.; känt harpass, oo Vid ett Ranneberget (s. 
120). Sv. dial, taska ’ficka, kjortelsäck, lösficka, pung’ i jämförande anv. om för
djupning o. d.; se T a s k a n  s. 97.

*) En jämförelse med f. leden i Rabbalshede i Kville sn och hd vore obefogad; detta namn 
skrivs j  Rambadzheidhi 1346.
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Rödbergsstallen rqbaipfßhn SäHök. oo S. leden, stall, m. (rsp. stall, n.), åsyftar 
här en hög och välvd, rätt otillgänglig hålighet i nordkanten av Rödberget. Sannol. 
innebär den en (skämtsam) jämförelse med ett stall (jfr Bd 1,208, 290, 111,217, 242, 
278, samt S t a l l e n  nedan).

»Salshålan», se under S a l d s s l ä t t  s. 147.
*Saltdalen; ingår i Saltdalsviken sålta&viga, =  * H j ä l m v i k  (s. 70). oo Dalen 

ligger mycket lågt, och saZZvattnet går stundom långt in.
Sillvik(e) klämma sélvi kkasma BjFå.; smal sänka i ett berg. oo Bd 11,21.
Sillvik(e) trång sélvi trag BjFå. oo Bd 1,258. Här en smal sänka.
SkardetP, se Bebygg.-n. s. 59.
Skeddalen, se Bebygg.-n. s. 60.

*Skotthålerna shsthsfora BjBj., nära sjön. —  Skåtthålebergen 179 1 Lu. nr 18, 
Skåtthåls Bergen, Skottholsbergen 1796 To. nr 14. oo Takika jättebålor (jättegry
tor) finnas i bergen, vilka väl liknats vid skotthål. I själva verket är formen snarast 
pl. på-er just av detta senare ord; jfr T j ä r n e r  na  s. 74.

Skrälls stuga skrcél^stsva SäGun.; grotta under stora nedrasade hällar. oo Skräll 
var ett mycket omtalat troll, som troddes bo i grottan. Jfr det nordbob. trolln:t 
Vrål.

Skärdalen ToTu. —- Skj är dalen 1791 Lu. nr 18. oo Oklart.
Smörhålan ÖHult; åker. —  1858 Öck. nr 29. oo Om smörhåla både som ap

pell och ON se Bd 1,273. Jordmånen är bär sandmylla på lerbotten.
*Soklåvan, St. och L., ÖHö. — Stora, Lilla Soklöfwa 1797 Öck. nr 2, Soklofva 

1802 To. nr 14. oo En allmänning där man förr hade grisar.
*Sotehåla(n) BjBj.; ingår i Sotehålaberg. Kallas även Björlanda huvud och JBerg- 

huvudet. — Kortet, oo Oklart. Om namn på Sot(e)- se Bd 1,314.
Spruthålet, se s. 76.
Stallen. 1. stdhn; ingår i Stalleberget BjLå. 2. stål ÖHö. oo Stall, m., bär 

Midi. om en dalsänka mellan branta berg; nr 2 kring stenformationen H ä s t e n  
(s. 112), alltså väl skämtsam namngivning (jfr S t. och L. S t a l l e n  s. 73). Jfr 
t. ex. D a n s k e  s t a l l e n  och R ö d b e r g s s t a l l e n  ovan och där cit. st.

Stenklåvet stenklrsvdt BjBj. oo Klåv, n. ’trång däld, klyfta’ ; jfr Käringeklåvet 
Bd 1,154.

Strupen Bj-L, se Bd II, 173.—  Tillägg: Strubenn 1586 Jb ( »gresleding», d. 
v. s. betesmark för vilken skatt utgick). Samma namn s. 149.

Störredalen ÖHy. ■—- 1838 Öck. nr 16. oo Väl näppel. ’den större dalen’ .
Svindalen Bj? —  1791 Lu. nr 18. oo Samma namn Bd 1,322, I I ,173, 111,243.
Svärtedalen svåsp- SäLe. oo Svärta, f. ’svart jord’ ; jfr Svarttjärn Bd 1,143.
Sävedalen sevd- SäKvi. oo Utefter bäcken i dalen växa *sävevekar semvéga, ett 

slags starr som förr användes till vekar i tranlampor. (Namnet skulle alltså intet 
ha med sockennrt att göra.)

Sö(d)klåvan séklrsva ÖRöd. oo Sö(d), m. ’får’, och *klåva ’klyfta’ (jfr Bd II , 133),
Södre kos sård kös ÖGr. oo Se K o s e n .
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Taskan ses. 97.
Tjörbogravarna pbrbogråvand (böjningsformen ung) BaTi., i Ti. fjäll; några små 

rösen. oo Rösena ligga i närheten av Ti. Tjörbogkråen, och sägas vara uppkastade 
över två personer som där blivit ihjälslagna.

Tranbärshålan?, St. och L., störa och léla tråmpaphsl-a, trämpap-, tråmpds-, 
trsmpas-, tranbcejs- Ö, på Källö; dalsänka. oo Där växer mycket tranbär, men ut
talen med p äro svårförklarliga, om man inte får antaga att de representera en ur- 
sprungligare form, som först genom omtydning ersatts av tranbcs§-. Lidén, som 
lägger avgörande vikt vid nämnda uttal, ifrågasätter med fog, om f. leden inte 
kunde vara ett *Tramp(e)-bergs-, *Trant{e)-bergs- el. dyl. Tramp, m., betyder i boh. 
bl. a. ’trappa (i sht yttertrappa), en trappas översta plana del, förstukvist’ o. d.; 
t. v. är intet faktum känt som kunde stödja tanken att detta ord ingår. Ett 
tranta ’tranbär’ uppges för Dalsland (SOÄ I. 2,39); i boh. heter bäret (utom 
tranbär) blott tränta. Något annat trant med här tillämplig bet. är ej känt 
från boh.

Trolldal(en) har anträffats på två-tre ställen, oo På det ena stället (se s. 60) 
sägs det ha spökat. I den andra dalen skall »Lasse-Maja» ha hållit till.

Trång, se S i l l v i k  (e) t r å n g  s. 136.
Tunndalen tun- BaSkä.; liten dalsänka. oo Något spår efter någon tunna, 

nedgrävd till källa, i den bäck som flyter genom dalen, finnes åtm. ej nu; jfr annars 
T u n n a n  s. 158. Därför är f. leden sannol. den flerstädes ifrån kända ånamns- 
stammen Tund-, vare sig denna har gammalt T - (se senast A. Janzén i NoB 1935, 
s. 31 f. och om ett avljudande Tanda Bd 11,139) el. P- (se senast M. Olsen i Maal 
og Minne 1934, s. 96 n. 1). Om en ånamnsstam Tunn- är säker (jfr No. Elven. 
278 f .), kan även denna komma i fråga. Samma tydning bör då föredragas även 
för Tunnedalen Bd 11,174 framför den där föreslagna.

Tvärhålet tvcerhé£ BjKa.; nu åker. oo Tvär åsyftar i ON i allm. läge på tvären 
mot något annat; jfr t. ex. Bd 111,265.

Uppedalen ö]n-, jämte Uppdalsbergen öpdas,-, ToSkTo. — Oppdahls Bergen 
1791 Lu. nr 18. oo Väl om högt läge (jfr NG IV. 2,139)1); jfr Upplyckorna Bd 
1,287, ävensom det vanliga Uppegården.

Varpedal BjRöra; utmark. —  Warpe- 1793 Tu. nr 35. eo Varp, n. ’uppkastad 
ris- el. stenhög’ (Bd I-III Reg.).

*Vråsdalen? vrås- BjVi. oo En förkortning av *vrås- till *vrös- och vidare till 
vrés- torde inte behöva anses omöjlig. Genitiven på -s skulle snarast vittna om att 
f. leden vore ett färdigt ON *Vrän. Doc. Armini ifrågasätter möjligheten av ett 
*Vrålåsdalen, som sammandragits. Ett Vrålås vrslr- finns Bd 111,223.

Vurm vurm ÖRörö; bergskreva, oo Dunkelt. Är uttalet pålitligt, måste det 
förutsätta ä. *Vyrm , och detta i sin tur *Virm. M«

*Våmmedal(en) värm- BjKvLe. —  Wammedal 1791 Lu. nr 18, 1793 Tu. nr 35. 
oo Jfr V å m ä c k r a n  s. 152 samt utredningen av Våmmedal Bd 111,106.

x) I  NG 1,4 antages läge ’långt uppe i dalen’ vara åsyftat.
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Ålehöljen åtohun Ba-SäHö.; delsen »hölj» (Bd 111,239) i en rännil, delsförkort
ning av Ålehöljenskällan åkdhnn&pcela (jfr under H ö k ä l l a  s. 44), den senare 
numera ersatt av en brunn, oo Man fångade förr ål åtm. i källans avlopp till Kville- 
bäcken.

*Ällingedalen? eZ*ga- BjVi., vid sjön. oo F. leden är trol. älling ’and- el. ank
unge’, vilket ord numera är utdött i boh., men lever i ON (Ällingarna, två små 
holmar SIOD 3, 76). Vokalismen är den i målet väntade, till förlängningen kan 
uddljudsstäUningen åtm. ha bidragit. (Eld heter i målet el, men eld(n)ing *élig.)

VIII. Åkrar, ängar, hagar, gärden, svedjemarker, 
röjningar, öppna områden o. d.

Åker heter inom området agrar, agrar, pl. d/.'(a)w; hage uttalas här i äkta mål 
alltid häm. Om bet:n av vissa andra ord, särskilt tå, m., spjäll och äckra se Bd
I ,  189, 111,245.

Alelyckan, Alåkrarna, Aplehagarna, Askelyckan, Aspåkern, Bergelyckan, Berg
tegen, Brattelyckan, Bredåkrarna, Brotegen, -åkrarna, -äckran, Brunnängen, Brännte
gen, Bäckåkrarna, -äckran el. -äckrorna, Dalsåkern, Dalängen, Dikesåkrarna, Dynge- 
spjällen, Ekeflaten, 3 Flatåkern (om flat Bd 1,277), Gatelyckan, -slätten, Gatåkrarna, 
Gran-, Grindelyckan, Grindåkrarna, -ängen, Gropareängen, Gråstens-, Gräslyckan, 
Gustavsängen, Gärde(s)slätten, Gärdestegarna, Hageslätten, Hall-, Holmåkrarna, 
Humlegården, Hålåkrarna, 2 Ilägnaden (Bd 1,205), Högetå, Jannes hed, Kalve- 
flaten (om flat Bd 1,277), Kalv(s)hed, Kilåkrarna, -ängen, 7 Krakelyckan (Bd
I I ,  180), -ängen, 2 Kringellyekan, 5 Kroken el. Krokarna (Bd I - I I I  Reg.), Krok
åkrarna, Kraketegen, Kullsåkern, 3 Kullåkrarna, 2 Kullängen el. -ängarna, 2 Kyrk(o)- 
ängen, Kyrkäckran, Källarelyckan, Källängen, Körsbärshagen, Laduf laten (om flat seBd 
1,277), Lergravs-, Lillängen, 2 Lindlyckan, 2 Lundängen, Lyckåkrarna, Långvallarna, 
Lökåkern, Madtegarna, Mellanhagarna, Mosselyckan, Mossängen, -ängarna, Mälthus- 
flaten, Nyländet, 2 -ländena (Bd I I I  2,262), Ormekroken, Oxelyckan, Prästängen, 
Bump(e)åkrarna (Bd III, 264), Bumpäckran (Bd 111,264), Börlyckan, -äckran (rör 
’vass’), 7 »Sanna» (Sandarna), Simonsäng, Skansäckran, åtm. 3 Skedesåkrarna (Bd 
1,201, 283,111,266), Skedet, Skräddarehålet, Slät(t)lyckan, -ängen, Smalåkern, Smedje- 
spjällen, Smedlyckan, Snedåkrarna, Spetalsängen (mitt emot ))Spetaleni>), Starren, 
Stenbroängarna, 2 Stensåkrarna, Stora starren, Sågare-, Tjurängen, 2 Tornåkrarna 
(torn ’törne o. d.’), 2 Trehörningen, Trekanten, Tuvetegen (-tépn), -tegarna, åtm. 
4 Tålyckan, Udde- (en udde i ängsmark), Utgärdet, Vid(e)åkrarna, -äckran (växtn. 
vide), Åmansängen (familjen.), 2 Åsåkrarna, Älvelyckan, Älvängen.

Bastegärdet bästdjéf RöSo. oo Där har funnits en »basta» (bastu), en torkgrop 
för lin.

Bjälkeröd bjcblrkdn RöHög; åker. oo För f. leden jfr Bd 1,158, och för ett-röd 
som ej anger bebyggelse t. ex. Bd 1,275, 11,150.
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Björn i Kungälv (»Björni») RöGr.; kr.-äng. Även kallad Prästängen. Var
ky. åtm. ännu 1703. — | Biörn i KongElf(f) o. d. 1659-1825, Björni Kongelf 1881 
(efteråt är ett tunnt vertikalstreck draget mellan n och i). oo När Björn i har miss
uppfattats som Björni, kan gårdn. Björni på Orust SIOD 3,164 (i SvO Bjönne) 
ha övat inflytande.

-tBlåskiten b b g- BjKa.; åker. oo Se samma namn om ett litet skär s. 78 ovan. 
Åkern har sandjord.

Blötorna ÖBj.; åker. — Blöterna 1850 Öck. nr 23. Boh. bbhda, f. ’blöt mark’ .
*Bokflaten? bofbåda BjNo.; äng. —  Boflaten 1771 Bj. nr 13. oo Ej bod, om 

uttalsformen är äkta; jfr t. ex. s. 80. Trädn. bok?
Boslycke, se s. 129. *
Bottnen. 1. bm, bsn SäGun.; åker. 2. ben (o —b «)> bétn ÖBj.; åker och äng.

— Botten 1843 Öck. nr 18. ê > Bd 1,192, 323, 11,175, 111,247. Nr 1 är lågt 
liggande mark. För nr 2 ge förhållandena på kartan ingen säker ledning beträf
fande den egentliga innebörden.

Brandlyckan BaTi. — Branlöcka 1830 Ba. nr 50. oo Brand ’svedja’ ; jfr Bd 111,236.
Bran(ds)tegen o. d., se »B r a n d t ä n g e n».

»Brandtängen» Rö; sk.-äng, utesluten ur Jb 1919 ss. icke för sig bestående.
—  | Brandtegenn 1665, Branstegen 1703, Brands- 1719, Bran- 1758, Brandtängen 
1811-1881. oo Brandtegen torde vara den rätta formen —- brant kan ss. en icke västsv. 
form ej ifrågakomma — , som sedermera förvanskats till Brandstegen. Har rent av 
brandstege spelat en associativ roll? F. leden torde syfta på svedjning el. dyl. (jfr 
B r a n d k ä r r  s. 3 och SOÄ 1.2,41).

Bruksgärdet bruks- RöGr. oo Efter ett tidigare tegel bruk.
Brännet brchnt BjKa.; åker. oo Bränne, n. ’svedjeland’ . Jfr Bd 1,191, 277.
Bränntegarna BjLe. —  Bränntegarne 1745 Bj. nr 9. oo F. ledens innebörd fler- 

tydig; jfr föreg. samt namn på Bränne- Bd I-III.
Bäcken bcekdn ÖFo.; sumpigt område, oo Någon bäck säges aldrig ha funnits, 

och är överhuvud åtm. nu ej känd på Fogdö.
»Daudlsende» Ba. —  1388 RB 325. oo Jfr under D ö d f l a t e n  nedan.
Dyngåkrarna BaLä.; vid älven. —  1760 S 6 fol 128. oo Förr upplagsplats för 

naturgödsel; se Dyngevik s. 68.
Dödflaten BaBa.; åker. — Döflaten 1834 Ba. nr 49. oo Innebörden är oklar, 

och en jämförelse med det försvunna » D a u d l a e n d e »  ovan gör den knappast 
klarare. I boh. finns ett dödjord dpjolr ’jord som det inte vill växa i ’ , =  gutn. dau- 
jord ’sumpig jord’ (Rz 111 a); jfr även dödbränna ’jord (i sht mossjord) som genom 
bränning blivit ofruktbar’ (SAOB D 2581). Men den ifrågavarande åkern hade 
ett högt gradtal. Den låg helt nära gårdarna. Någon gammal begravningsplats?

Engelsmännens hage el. hagar cegdlsmeemras häod el. häga ÖHult. — Engels
männens hage 1858 Öck. nr 29. co  Rester ha påvisats av en hage, dvs. en inhägnad 
plats el. möjl. en gärdesgård, som säges vara gjord av hit på bevakning förlagda 
engelsmän för att freda befolkningen mot »danskarna». Enl. en annan tradition
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omfattat c. 20 m. i fyrkant.

Fars lycka fåp^loka SäDj. co Uppodlad av nuv. ägarens farfader.
Finnebrännorna ToHä., längst i NV mot To. bys rå; ängsbackar. —  Finne- 

brännerne 1838 To. nr 22. oo F. leden är väl folkslagsn. finne. S. leden åsyftar 
väl då ’svedjeland’; jfr Bd 1,191.

*FjÖlarna f)ika ÖGr.; äng. »o Säkerl. jämförelse med fjölar ’bräder’ . Ordet 
användes i boh. t. ex. om sittbräda på vävstol, bakbräde, vändskiva på plog, bräda 
som man sätter på hornen på kreatur.

Flabben. 1. BaLä.; åker. —  1760 S 6 fol 128. 2. ToTo.; åker. — 1852 To. 
nr 31. oo Flabb(e) ’smutsig el. »klafsig» fläck’ (Bd 111,24 9).

Flasken fkåskdn SäSo.; åker. oo Väl flask ’femtumsplank el. dyl.’ i jämfö
rande anv.; jfr Bd 111,249.

Flycket BaLa.; äng. —  1760 Ba. nr 7. oo Boh. *flycke flekd, n. ’stort fält’ . 
Ängen är på kartan mycket bred.

*Flätorna BaLä. —  Flätterne 1760 Ba. nr 7. oo Åsyftar tre intill varandra 
liggande, långa och mycket smala åkertegar, varav en nedtill ytterligare något av
smalnande. Väl jämförelsenamn.

Fogdeängen Sä; kr.-äng. — | Fougdeängien 1659, Fogdeängenn 1665. «o »En 
serdeles ägendomb widh Biärby ägor, hwilken äng Fougden altidh hafwer frij niu- 
tet» (Jb 1659). Ängen tycks dock icke kunna identifieras i Jb 1544-1586.

»Fostegen» BjLi. — 1765 Bj. nr 10. oo Oklart. (Någon fors finns inte i när
heten.)

Friarelyckan fnaro- SäGe. oo Anl:n till namnet är okänd.
Fågelungen fmkagdn RöGö.; mindre åker. oo Tydligen på något sätt efter 

platsens läge nedanför Fågelkullen (s. 104).
Förländena BaBä.; äng. —  Förlännen 1759 S 6 fol 127. oo Bd 1,278; jfr följ.
Förländet BaLä.; äng. — Förlännet 1760 S 6 fol 128. oo Bd 1,278; jfr föreg.
Gateskägg ToAm.; åker. -— Gateskägg, Gateskäggs åkrarne (jfr under G a t e- 

s k ä r  s. 82) 1754 To. nr 4, Gateskägg 1842 To. nr 26. oo Dunkelt. Namnfor
men kanske opålitlig (den y. källan kan ha övertagit formen från den ä.).

Gravet gråvdt BjKa.; åker. oo Då intet grav, n., är känt, är namnet väl en för
kortning för ett sammansatt namn vid vilken neutralt genus känts naturligt; jfr 
*H ä s e t nedan.

Grindestycket grimstékdt SäGun. oo Vid en järnvägsövergång; namnet alltså 
rätt ungt.

Gropåkrarna (-åkern) BaLä. — Gropåkren 1760 Ba. nr 7, -åkra 1801 S 17 
fol 96. oo Boh. grop grab, f. ’dike’ . Ett dike synes på kartan mellan åkrarna. 
(Dikning var på 1700-t. mindre vanlig.)

Gråbenekroken grabenokrogon B j; namn på n. ö. delen av socknen, oo Gråben 
är ökn. på dem som bo inom Alleby rote (AllLeSteÖst.); se närmare s. 17.

Grönan grbna ÖHä. oo Det största sammanhängande gräsklädda området på

140



141

ön. Lidén hänvisar till nisi, och fär. g ree,na, f. ’grön fläck’ . Jfr ett Grönan grgna, 
hmnsdel under Yllene, Kville sn och hd.

Grötelyckan ÖBj. — 1859 Öck. nr 30. to Västsv. *gröt (isl. grjöt, =  sv. rsp. 
gryt) ’sten, stenig mark’ .

Gullpengarna giilpéga BjLå.; åker. co Namn av samma typ som Gullringen 
i liknande anv. Här sannol. sammanhängande med att marken faktiskt var värde
full odlingsmark; jfr om ON på Gull- överhuvud Bd II, 11, Indrebo No. innsjon. 
1,83, Sahlgren i NoB 1935, s. 59 ff.

Gullåkrarna gül- SäGun. co Under ett tunt lager av matjord finnes gul lera.
*Gunnegärde(t)? ToHä. —  Torde ingå i Gunjärs backarne 1791 Lu. nr 18. to 

Mansn. Gunne har i  dessa trakter varit mycket vanligt, se Bd 1,363, 111,320.
Gustavs (el. Lillängen) RöGrÖst.; sk.-äng. Var ky. åtm. ännu 1680. •— Giös- 

taff i KongElff 1659, Gustaf i KongElf 1665 1680, Gustafzäng (o. d.) eller Lilla 
Ängen (o. d.) 1703 1719, Gustafs Äng eller lillängen 1758, Gustafs eller Lindängen(!) 
1811, Gustafs eller Lillängen 1825 1881, Jr.

*Gyttlarelyckorna, se s. 34.
*Gårdarna Ba. —  Gåla 1770 Db bl. 443 (»kålhage» på samfällda utmarken), 

e/o Gåla (säkerl. med tjockt l) är här säkerl. best. pl. av boh. *gårde, no. garde 
{gare) ’kätte, fålla, liten inhägnad’ . Samma namn s. 65.

*Gällelyckan jasléka, ?cecö-(!) SäLe. co Stammen i verbet gälla ’kastrera’ el. sna
rare sammandragning av gällare ’person som kastrerar’ . En sådan lär näml. ha 
bott på platsen.

Hacket häkdt har träffats tre ggr. co ’Den med hacka upptagna odlingen’ . Jfr 
Nyhacket Bd 1,199, 282, Flåhacket Bd 111,250.

Halljorden häVjori (ungt uttal) SäKä.; åker. co ’Den åkallande», d. v. s. slut
tande, marken’ .

Halvstarren BaLä.; åker. —  'Halfst ar ra 1760 Ba. nr 7. to Möjl. anger namnet 
att vegetationen till hälften utgjorts av starr. Ligger invid S t a r r e n  (s. 138).

*Hammarlyckan? håmd- RöSo. co Om hammar se under B e r g  ( s ) h a m m a r  
(s. 105). Möjl. är dock f. leden i stället hamn ’utmark’ , med i *håmnv- bortfallet n.

Harespjället happjcelt SäAsk.; potatislycka, to En person i Bärby säger sig ha 
skjutit många harar där.

Hatten haton SäGun.; åker. co Åkerfiguren kan sägas likna en hög hatt.
Helgered upptag heekpn öptag BjHel.; åker. co Upptag ’upptagen, dvs. upp

odlad, mark’ ; ordet dock obestyrkt i boh.
Holkeflaten ÖBj. —  Hålke- 1846 Öck. nr 22. co Holk ’urholkat föremål’, här 

om fördjupning i terrängen.
Holtelyckan hultd- SäTof. co Hult {holt) ’träddunge’ .
Hopastycket höpasWpt SäAsk.; åker. co Se följ.
Hopaängen ÖBj. —  1856 Öck. nr 24. co Säkerl. ’ängen som tillhört flera går

dar tiUhopa’ . Jfr Bd 1,154, 194, 241.
Husmansåkrarna husmans- ÖBj. — Husmans åkra 1843 Öck. nr 18. co E. le
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den är husman ’inhyseshjon’, men anl:n till namnet är i övr. obekant. Jfr H n g .  
m a n s k ä r r e t  s. 130. Det bör nämnas, att husman i boh. kan betyda ’stor, 
jordfast sten i en åker’ .

Huvudet, humt. 1. SäGun.; åker, förr betesmark. 2. Sälng.; åker. to Jfr 
Bd 11,178. Nr 2 invid S t r u p e n  (s. 149) och M a g e n  (s. 134).

Huvudäckran BaLä.; äng. —  Hufdäckra 1760 Ba. nr 7. co Jfr boh. huvudåker 
hhvkgvr o. d. ’vändteg’ (jfr Bd 11,178). Här åsyftas tydl. en igenlagd sådan, en 
»äckra ».

*Häsegården ToTo. — Hesegården 1852 To. nr 31. <*> Namnet är sv. dial. 
(Skåne) häsgård ’inhägnad plats för halm-, hö- el. sädesstackar’ (R/. 284), innehål
lande boh. (m. m.) häs f. (i sydboh. uttalat hes) ’halm-, hö- el. sädesstack’ .

*Häset hesdt, hésdt ToRöd; åker (potatisland). <̂> Väl snarast förkortning för 
Häselandet, Häsestycket el. dyl.; jfr G r a v e t ovan samt förég.

Hövden BaLä. — Lilla Höfden 1760 Db. bl. 342. to Best. form av ett ej nu 
från Boh. känt ord motsvarande da. havd (ä. da. haffd) ’vändteg’ (=  huvudåker, se 
nyss under H u v u d ä c k r a n ) .  Jfr Sydsv. ortnamnssällsk. årsskr. 1930-31, s. 54, 
Bruhn Ägon. 119.

Jämmern, se s. 47, 58.
*Jätteslätten RöGr. — Ingår i Jätteslättsberget 1791 Lu. nr 18. to Namnet 

sammanhänger med J ä t t e s t e n a r n a  (s. 113), och torde ha föranletts av att 
sex kretsformigt anordnade stenrösen (möjl. gravar?), som på den cit. kartan synas 
utmärkta uppe på berget, trötts vara jättars verk.

»Kalalycka» Bjöst. — 1791 Lu. nr 18. to Oklart. * Kalvhage-1!
»Kalarebo» kqkanbo BjHaSörVi.; utmark. — 1791 Lu. nr 18. to Oklart; i f. 

leden torde dock kalv ingå.
*Kar(d)eskaftet BjLi. — Karskaftet 1765 Bj. nr 10. to Marken begränsas i N 

av en lång, smal ås, som på kartan har en slående likhet med skaftet på en vllkarda, 
boh. kara.

Kesen BaLä.; åker. —  Kiesen 1760 Ba. nr 7. to Sannol. förkortning för *Kes- 
åkern. Namnet avser en mycket smal och lång teg. Trol. växtn. kes ’ (blad av) 
.¿Egopodium el. dyl.’ (Bd 111,283). (Med tanke på Kesekullen o. d. Bd 1,101 må 
upplysas, att någon kulle inte finns i närheten.)

Kladdefassarna BaLä.; åker. —  Kladdefassa 1760 Ba. nr 7. m  Tydl. en bild- 
lig anv. av boh. kladdefass(e), m. ’trashank’, dock väl i en bet. ’smutskladd’ el. dyl.1) 
Namnet åsyftar sannol. »kladdig» jordmån.

*Klockarebåget kkokardbåwdt ÖBj.; åkerlycka, to Intet sammanhang med nå
gon klockare är känt; jfr K l o c k a r e b e r g e t  s. 114. S. leden är boh. *båg bau> 
o. d. ’bukt, krökning’ .

Senare leden i detta ord är säkerl. identisk med den i da. ord på -fas, t. ex. lurifas 
och det från ä. jutl. (1600-t.) antecknade skällsordet skidtfas (C. Klitgaard i Da. stud. 
1934, s. 89).



143

Klåbak kkåbak, klrabak, klrabak SäToft.; åker. oo Bd 111,156, 292, Janzén Vo- 
kalassim. 65.1)

*Klöverna BjLi.; ängar.— Klöfvera 1765 Bj. nr 10. oo Se *Kleverna Bd 111,179 
(och *T j ä r  n e r  n a  ovan s. 74), Spjälleklevet Därs. 179. Bet:n är kanske dock 
här ’smal väg i berg’, en bet. som synes vara betygad just för formen klöv, n., 
genom Katteklövet Bd 111,179.

Knäet kncévt BjRöd; äng. oo Marken är fcwäformigt krökt.
Kockhed, se Bebygg.-n. s. 35.
Kockåkrarna BjLe. —  Kockåkrarne 1745 B j.nr9.oo Kock ’tupp’ ? Jfr Bd II, 

III Reg.
Kolslätt kuKkcét SäDj.; åker. oo F. leden torde syfta på att kol påträffats 

i små fördjupningar inom vissa fläckliltnande områden på slätten. Rester av 
brandgravar, liksom annorstädes i närheten (Sarauw Gbgs Jubileumspubl. III, 
291, 296f.)?

Kolveden kskvén RöGö.; s. k. »flate». oo Namnet kan ha föranletts av att där 
hittats för&oZnade trästycken. I så fall snarast ellips för *Kolved(s)åkern, -flaten 
el. dyl.

Korråkrarna kur- SäGun. oo Dunkelt. Ett likaledes dunkelt »Korreheed» Bd 
111,298. Möjl. ingår det kurra, f., som nämnes under V e t t e k u r r a n  s. 152.

Kors, se S ö d r e  k o r s  nedan.
Korshamn ku ¡jam ÖHe.; utmark. —  1842 Öck. nr 20. oo S. leden är hamn ’be

tesmark’ . Ett frimurariors finnes där.
-tKransen SäKla. oo Åkern svänger som en krans omkring en »holme ».

Krappängen BaBrLä. -—• 1812 Ba. nr 31. oo Se K r a p p b e r g e t  s. 115.
Kringeln krigdin BjRöra; åker. oo Bd 1,326. Åkern är rund.
Kringelängen BjÖst. —  1802 Bj. nr 20. oo Bd 1,326. Vid några hästskofor- 

miga slingor av en bäck.
Kringlarna BjNo.; äng. — Kringlarne 1771 Bj. nr 13 . oo Se K r i n g e l n .

*Krogarelyckan kkban- SäKä. oo En krog lek o har funnits där.
Krokseröd sk.-utj. Bj. —  | Kroxröt 1568, Kagrödt(!) 1573, Krogge- 1581— 

1586, Koge-(!) 1586 (altern.), Krogzröd(h) o. d. 1659 1719, Krogsseröd 1758, Krogse- 
red 1811-1881, Jr. oo Gen. av mansn. —  egentl. ökn. —  Krok (isl. Krökr), numera 
nyttjat blott som familjenamn.

Kungsäckran BaLä. —  Kungsäckra 1760 Ba. nr 7. oo Innebörden oklar.
Kvekelyckan koegd- Sä. 1. Ka. 2. Ås. oo *Kveke koegd, m. ’kvickrot’ .

*Kvill(er)åkrar(na), se » V u i l d a r  a k r a »  s. 152.
*Kvin träffas minst fem ggr. oo K  vi, f. ’fäfålla’ (Bd 1,196 med not). * i

x) På sist. anf. st. fattas namnet ss. imperativiskt. Detta torde här vara riktigt; men det 
gäller icke ordet klåbak överhuvud. I  Srml. har detta anträffats i bet. ’klåfinger’ (Bidr. t. Srml. ä. 
kulturh. 2,78). Ss. ON synes namnet ibland ha tillkommit genom överföring till namn där den 
imperativiska bet:n knappt passar: i Torps sn, Orust, kallas så en »liten bergknalt som ligger
i vägen för allting.»
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Kyrkeringen ßirrkarigdn ÖHö.; ängar, =  S t o r a  M ö t e t  (s. 156). oo Ett 
kyrkbygge påstås ha varit tillämnat där. Väl blott en förklaringssägen. Där finnes 
emellertid en labyrint ( L a b y r i n t e n  s. 155), som kan ha använts för religiösa 
ändamål; jfr under S t o r a  M ö t e t .

Käringelyckan ßärigd- SäSo. oo Ett par gummor skola ha bott där i en för 
längesedan riven stuga. Enl. annan uppgift efter närheten till Käringeberget (s. 117).

Kölnehagen Bali.; äng. — 1829 S 38 fol 13. oo Kölna ’torkhus’ (Bd 111,259).
*Ladbol ToHä.(?). —  Labols dal 1791 Lu. nr 18. oo E. leden är väl lada, s. 

leden trol. bol i bet:n ’jordstycke, äng’ (jfr Bd 111,245).
Lagmansåkern el. Länsmansåkern (-ängen) Ba; sk.-utj. under Lä. Var kr. 

åtm. 1691-1725 (jfr under Lärje nr 1 s. 8). —- | Länsmans Åcker 1691-1725, 
Länsmansåkern 1777, Lagmansåker 1811, -åkern 1825 18811| Ländsmansängen 1760 
Ba. nr 7. oo Innehades tydl. en gg av en länsman och sedan av en lagman.

Lappe sand lapa sån ÖHö.; vik med badstrand. — 1797 Öck. nr 2. oo F. le
dens innebörd oviss; jfr dock Äng slappen Bd 111,187 samt Lapparna ss. namn på 
ett gärde under Heden, Harestads sn, Inlands S. hd.

Larsmässelyckan låymcesa- SäBä. oo Innebörden oklar. Skördades lyckan vid 
Zarsmässotiden?

Lekevallen legaväl ToRöd. — 1791 Lu. nr 18. oo Samma namn Bd 1,126, 
111,260. Ingen tradition om platsen är bevarad.

Lubborna, se Bebygg.-n. s. 46.
Lugnelyckan Zägwa- SäHök. oo Låg förr lugnt i en ekskog.
Länsmansåkern (-ängen), se L a g m a n s å k e r n .

*Mareskrämman BaTi.; en »lycka»(?). —- Mareskrämman, Manskräma(!) 1830 
1830 Ba. nr 50. oo F. leden ssgsformen *Ma(da)re- av mad (varom se Bd I Reg.), 
s. leden möjl. det från Styrsö sn kända skrämma, f. ’bergskreva’, vilket på Donsö 
användes om de smala gränderna mellan husen. Markstycket låg vid ett vägknä 
intill de på en höjd belägna gårdarna.

Marstrand masträn Sä. 1 Dj.; äng. 2. Gu.; åker. 3. Toft.; åker. Uppod
landet av nr 3 säges ha varit ett riktigt »marstrandsarbete», d. v. s. straffarbete; 
marken var stenig. Säkerl. en liknande förklaring också för nr 1 och 2.1) Jfr 
R a s p h u s e t  och S p ö h u s e t  nedan.

Masten måsta RöGö.; åkerstycke, oo Oklart. Rsp. mast heter i målet mast (f.). 
Kanske ett motstycke till N å l å k r a r n a  nedan (Armini).

Morsåkrarna mö§- el. Morsåkerändarna möyokdréna RöGö. oo Jfr F a r s  
l y c k a  s. 140.

Myckle hed. 1. Se Bd II, 183; motsatt ett Lillehed. 2. makkd hé; även Myckla 
hed m&kka hé el. Nyckle hed nakka hé SäAskSo. -— Myckle he 1597 JN 514. oo ’Den 
stora heden’ (Bd 1,266, där också om formen med N-). Nr 2 är en vidsträckt hag- 
mark.

*Mysken myska ÖBj.; åker. —  Myska 1843 öck. nr 18. oo Samma namn SOÄ
1) M ö j l .  avse uppteckningarna icke mer än två olika lokaler.
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17,79 (, 1.2,37). Säkerl. även här förkortning för ett sammansatt namn, vars f. 
led varit det från Vgtl. kända, men i Boh. ej (längre) levande växtn. myslc(a) 
’Asperula odorata’ el. ’Anthoxanthum odoratum’ (jfr SOÄ 1.2,37).

Mörkhuset BaTi.; äng. —  1829 S 38 fol 13. <*> Fsv. myrk(a)hus, ä. da markehus 
’fängelse’ (Söderwall 2,70, 71) i jämförande anv., säkerl. att jämföra med R a s p 
h u s e t  och S p ö  h u s e t  nedan (Armini).

Nerfallsslätten Bj(?). -— Nerfals slätten 1791 Lu. nr 18. co F. leden åsyftar 
väl ras; jfr Jordfallet Bd I-III.

Ner-vänderna nervcémra SäSö.; åker. Motsatt Ö v e r v ä n d e r n a  (s. 152). 
Se *V ä n d e r n a.

»Noles» ände nolys ceny ÖRörö; strandområde, eo Vid nordre ändan av »Ers» 
vik. Noles är sannol. gen. av nordre (utan artikel) i bet:n ’de i norr boende’; jfr 
Västers och Östers i motsv. anv. Bd 111,49.

Nordsudd ÖRöd. —  Norsödd 1858 Öck. nr 26. ^ S e S u d d e n  s. 150.
Normans skarpeland SäKvi.; se N o r m a n s b e r g e t  s. 118 och S k a r p e 

l a n d  nr 1 nedan.
Nyckle hed, se M y c k l e  he d .
Nålhuset BaLä.; äng. •—- 1760 S 6 fol 128. oo Nålhus ’ett slags ask för för

varing av nålar’, säkerl. i någon skämts, jämförande anv. Jfr M ö r k h u s e t  ovan.
*Nålhusäckran BaLä. —  Nålsäckra 1760 S 6 fol 128. oo Invid föreg.
Nålåkrarna BaLä. — Nålåkrarne 1760 Ba. nr 7. oo Två långa och smala åker

tegar. Jämförelsenamn, utan samband med de två föreg.
*Okland, se O k l a n d s  r y g g  s. 119.

Oxekohagen äksyko- SäGun. oo Eör oxar avgärdad del av en kohage.
*Oxeröd BaAr. —  Oxerödsdahl 1793 Ba. nr 32. oo Röd ’röjning’ ; jfr t. ex. Bac

kared Bd 1,275 f.
Palmåkrar(na) ÖBj. — Palmåkrar 1859 Öck. nr 30. oo Kanske namnet Palm 

(båtsmansnamn?) jfr SOÄ I. 2,72. Ett Palmlyckan finns i Ytterby sn. Det även i 
boh. handlingar nyttjade hömåttet palm (parm) kommer på grund av s. ledens 
natur knappast i fråga. Snarare då längdmåttet ä. sv., ä. da. palm, eg. väl ’tvär
hand’ (Dahlgren Gloss., Kalkar Ordb., Videnskabernes Selsk. Ordb.). Att ordet 
brukats i dessa orter, framgår t. ex. av en uppgift om »spiror» som voro »7 palmer 
tjocka» 1647 Gbgs Kämnersrätts prot. (i Landsark.). Namnet är kanske ironiskt.

Parten påpn  Ö. 1. Fo. 2. På Halleskär. oo Nr 1 ligger ss. en »pari» skild 
från det övriga av ön. Lämningar efter husgrunder finnas; därför sannol. en 
gg ett bebygg.-n. Även nr 2 har ett avskilt läge.

*Pengekitteln peegypcehn, -§celn BjLi.; betesmark (enl. annan uppgift en stor sten), 
co Någon sägen om namnet ej känd, men sannol. har en penningkittel trötts vara 
nedgrävd på platsen. Då ljus säges ha setts där, må märkas att sådant av ålder 
ansetts röja förekomst av nedgrävda skatter. Möjl. ett förkortat namn.

Planterlyckan planter- BaBa. eo Där var förr planterad ekskog.
Prylycke Sä; sk.-åker under Klareberg (så åtm. 1825 Jb). Yar kr. åtm. ännu

10
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1758 (Jb). — | Prielycke 1659, Prilyche 1665, Prylycke 1680-1881 || Prylycke 1733 
AHA G 2.1) oo Skrivningen Pry- har säkerl. uppkommit ur Prij-. Det synes till
talande att sammanhålla namnet med ett no. »Prieruold» 1723 NG 16,261, av vilket 
ingen förklaring kunnat ges. F. leden i de båda namnen torde emellertid vara en 
form av ordet 'prior; åtm. de svagt böjda, efter nord. flexion tillrättalagda formerna 
på -are —  fsv. priare, priore (Söderwall), no. priare, t. ex. 1417 DN 14,27 (ordet 
upptages ej i ordböcker) •— skola icke ha -s i gen. Grundform alltså *Priar(a)lycka 
(el. dyl.), varav Prierlycke och (med rl snart sammansmält till l) Prielycke. Samma 
förled torde ingå i gårdn. Priarp vid Eksjö i Smål., och, ännu säkrare, i Priartorp, 
Gillberga sn, Srml. Dessa orter skulle alltså ha tillhört en klosterprior; i förevar, 
fall ligger det närmast att tänka på Kungälvs kloster.

Pungestycket pögdstékdt RöBa. to leden är trol. pung ’scrotum’ i jämför
ande anv.; stycke kan vara senare tillagt. Platsen ligger invid J u n g f r u h å l a n  
(s. 133).

Punschflaten phn§fkada BjBj.; nu ur bruk. to Kan säkert endast genom y. 
association innehålla ordet punsch. Möjl. från början *Pulsflaten, där f. leden vore 
sydboh. puls ’hudavdragare, »rackare»’ .

Pussåkrarna BjVi. —  Pussåkrar 1801 Bj. nr 21. to Om puss se Bd 111,135.
Rackareheden räkardhéa BaLä.; kallas även Skälltorps hed. to Packaren (’hud- 

avdragaren’) —  bet:n tillhör målet —  har väl utövat sitt yrke på platsen.
*Rammarna rama SäGun.; mindre goda åkrar, «o Säkerl. sv. dial, ramm, m. 

’fuktig äng, träsk’, varom se Bd 111,60 f., 282.
Rasphuset? rgspust Ö; äng på Ängholmen. — 1850 Öck. nr 23. eo Best. form 

av rasphus ’hus »hvarutinnan - - - så väl vanartige tiggiare som andre osedige och 
olydige harn och tienstepoikar - - - skola straffas med arbete uti raspandet af 
allehanda Brisillie trä, som till färges toffter brukas»’, enl. citat från 1698 hos Dahl
gren Gloss. Ängen betecknas alltså ss. mycket besvärlig att slå. Jfr S p ö  h u s e t  
nedan, ävensom M a r s t r a n d  ovan. Lidén.

Rispåker BaTi. — 1829 S 38 fol 13. to Boh. rispa, f., respa ’remsa’ , här ’smal 
jordremsa’ (jfr Rz 536).

»Rorsken» ré§km RöGö.; åkerstycke, co Oklart.
Roselyckan rosd-, rö§3-(‘>) BjSte.; äng. co Säkerl. efter en viss båtsman Pos.
Rumpan rompa BjBj. to Bd 1,204, 329, II, 183.
Rumporna römpdra SäÖst.; åkrar, oo Se föreg.
Rundeln BäLä.; äng. — Rundelen 1760 S 6 fol 128. oo Väl samma ord som 

rsp. rundel, vare sig detta här uttalats rund-del el. som en avi. på -el (jfr T r i n n e l n  
s. 98). I nutida boh. dial, tycks subst:t inte förekomma annat än i formen rundal 
rundat'. Namnet avser en ängsmark som på tre sidor omger en åker.

Rättaråkrarna BaLä. — Rättareåkrarne 1760 Ba. nr 7. oo Namnet samman
hänger med Rättaregärden (s. 9).

x) I  de da. jb  motsvaras P. kanske av den kr.-åker som namnes 1568-1586.
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Räven och *Rävarna ÖBj.; åkrar. — Räfwen, Räfwa 1846 Öck. nr 22. co En 
av dessa åkrar liknar en röysvans; pl.-formen är sedan sekundärt bildad.

Rödjan, Rödjelyckan BjNo. — Röja(n), Röjelyckan 1771 Bj. nr 13. oo Bd 11,107.
*Saldsslätt?; läget ovisst. — Salsslätt 1791 Lu. nr. 18. oo Sammanhänger 

med »Salshålan» i samma källa. Om ett * Salslätt är primärt, kan f. leden vara 
*sal ’sälg’ (se OGB I, III Reg.; i Inlands S. hd inträder formen *sald sqd, sck/). 
Men då detta är f., finge Salshålan antagas ha sitt -s från Salslätt, vore kanske för
kortning för *Salslättsliålan. Ett primärt Sals- vore här svårare att tyda (knappast 
av * Sadels-).

Saltkrikerna ÖHö.; ängar och vattenpölar. — Salt Krikorne 1797 Öck. nr 2. 
oo Om salt se Bd 111,233. S. leden är krik, f. ’vrå, hörn’ ; jfr Bd 1,280, 111,257.

Samslåtten. 1. +BjBjKaKi. 2. ÖHult. —  1858 Öck. nr 29. eo Samslått, f. 
’samfällt brukad slättennark’ (Bd 111,265).

*Sandvarperna ToKä.; åker. —  1754 To. nr 4. oo Säkerl. pl. på -er(na) av 
sandvarp, n.; se då om böjningsformen under * T j ä r n e r n a  s. 74.

Segerstenslyckorna ToAmKä. — Segerstenslyckorne 1842 To. nr 26. oo Oklart. 
Familjenamn?

Sjögårdsslätten BjLu.(?). — Siögåls slätten 1791 Lu. nr 18. oo Boh. sjögård 
’gärdsgård som går ut i (salt)sjön’ . Ordet finns i Boh. flerstädes ss. ON.1)

Skallåkrarna ToHä. -— Skallåkra 1838 To. nr 22. oo Skalle ’hög och torr mark’ 
(Bd 1,200).

Skammlänningen (-arna) BaLä.; äng. •—- 1739 Db bl. 306, Skamläningen 1760 
S 6 fol 128. oo F. leden är adj. skamm (fvnord. skammr, fsv. skamber) ’kort’ , som 
ännu kvarlever i sv. dial., t. ex. i skammhalm (s. Skåne, Rz 579). Om s. leden se 
Underlänningarna Bd 1,332. Namnet åsyftar en ängsremsa utefter älven.

Skanshörnet skänslmpt BaLä.oo s. v. hörnet av Fredrikshamns ägor, där lägen
heten Skansen (s. 10) förr låg.

Skansängen (-ängar) skans- BaLä., V om Ingås, oo Sannol. har även här 
funnits en skans.

Skarpeland skarpnlån Sä. 1. Kvi.; åker. —  Normans skarpeland 1791 Lu. nr 
18. 2. Se Bebygg.-n. s. 46. oo Se s. 46, om -land Bd 111,338.

Skarpenbak ÖHö.; åker. —  1825 Öck. nr 11. oo Säkerl. ’åkern med den skarpa 
baken’ {-en återgår möjl. på ack. m. -an el. på dat. på -om). Säkerl. hör hit då 
egentl. också »Skarpenbock? i> Bd 111,168 (uttalet -bog här har dock ytterligare be
kräftats). Namnet är i viss mån analogt med Klåbak Bd 111,156, 292 och här ovan.

Skarpetegen, se Bebygg.-n. s. 24.
Skarsbo Rö; sk.-utj.; nu trol. blott i Skarsbo håla skäpbö hska. —  | Skarssbo 

1659-1680, Skarsboo 1703, Skarsbo 1719-1881. oo F. leden flertydig och oklar.
Skarven ÖBj.; åker. —• Skarfwen 1846 Öck. nr 22 (2 ggr), oo Om stammen 

skarv- se Bd 111,168, Modéer Smål. skärgårdsn. 95 f., A. Janzén i NoB 1935, s. 29.
B Kanske höra hit de Bd 111,279 behandlade * Skidgårdarna (jiicjaka) och *Skidgården nr

2 {jégån)-
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Namnet är kanske snarast best. form av ett skarve, m. (el. förkortning för *Skar- 
våJcern el. dyl.). Jfr S k  a r  v o r  n a  s. 94. Alldeles bredvid ligger (enl. samma 
karta) Skorvekullen (s. 122). Något direkt samband i själva namngivningen mellan 
de båda namnen bör väl ej antagas, trots att Skarv- och Skorv- äro avljudsformer 
av samma stam.

Skatåkrarna skgt- RöBa. co Skator höllo förr mycket till på åkrarna, dit- 
lockade av avfall från en närbelägen slaktbod.

Skintan finta, el. Skintorna fintara träffas på åtm. fem ställen. <*> Se 
S k i n t  en.  I ett fall (BjLi.) betecknas marken (1765 Bj. nr 10) såsom »sämre
hårdvall»; i ett annat (RöÖst.) uppges bet:n vara ’torr, mager backe’ .

Skintemarken jintamårka, el. genom förkortn. Skinten fintn SäLe.; åker. oo 
Se följ.

Skinten Sä. 1. skinta Br.; åker. 2. finta I)j.; markstycke ocli väg. oo 1 boh. 
finnes jämte skinta, f. (Bd I-III Reg. och jfr föreg. namn), och ett i sht nordligare 
skint, m., även ett skint, f., alla i bet. ’mager mark’ . Jorden är på nr 1 sank och 
blöt, på nr 2 torr och mager.

*Skottiljet BaBa.; åker. — Skåtteljet 1762 Ba. nr 10, 1825 nr 21. oo Säkerl. 
ett appell, skott-tilje. Liden pekar på ä. da. sko(t)tilie, mlty. schotdele ’brett zur 
dielung’ , ävensom på fsv. skotbrcedhe. Alltså säkert ett jämförande namn.

Skurven (Skorven), St., och Skurvorna ÖBj.; åkrar. — Stora Skurfva, Skurfvera 
1843 Öck. nr 18. oo Skurv (skorv), f., synes syfta på ’(naken och) ojämn berg- el. 
stengrund’; jfr Torp samt Modéer Smål. skärgårdsn. 96. Jfr samma namn s. 131.

Skäggered Rö; sk.-utj., utesluten ur Jb 1919 ss. icke för sig bestående. —  | 
Skegeredh 1659, Skiäggeröd(h) o. d. 1665-1758, -red 1719, Skäggered 1811-1881 || 
Skiäggreed 1733 AHA G 2. oo Sannol. det vanliga mansn. Skägge.

*Skälen fiéka (delvis ungt uttal) RöPi.; åker. oo Best. pl. av skäl, n. ’snäck
skal’ . Skalgrus finns där. Kanske förkortning av en ssg.

*Skälslåtten jépl«f_a RöGö.; gärde, förr utmark, oo Benämnd efter föreg. S. 
leden är slått, f. ’slåtter, slåttermark’ .

Snippen. 1. snépen RöBa.; åker. 2. ÖÖck.; åker. —  1827 Öck. nr 12. oo Må
lets snipp, m. ’snibb, flik’ . Åkrarna äro kilformiga.

Snipåkrarna BjVi. —  Snipåkrarne 1804 Bj. nr 21. oo Boh. *snip smb, m. 
’spets, udde, snibb’ (icke det ungefär liktydiga snipp, om skrivningen är pålitlig).

Snäckeslätt? snkka§\cet BjLe. —  1757 Bj. nr 8 (»samslått»). oo För möjligheten 
att f. leden är =  rsp. snäcka jfr Bd II, 162.1)

Snärporna sncerpara RöGö.; åker. oo Till synes best. pl. av boh. (Tjörn) snärpa 
’ett slags ogräs i åkrar’ (väl =  boh. snärpegräs ’snärjgräs, Galium aparine’ ; Rz 650), 
men sannol. förkortning för ett sammansatt namn där detta ord ingår som f . led.

*Snärten, *Snärtarna BaLä. —- Snärten, Snarta 1760 Ba. nr 7. os Boh. snärt, 
i målet sna[, ’stjärt (på ålar och ormar)’ ; jfr Lindroth i SIOD 4,182. Namnet åsyf

l ) Enl. en senare uppteckning vore uttalet snekdgjffit- Skulle tyda på Snickare-.



149

tar två längst bort i ängsmarken belägna, i ena ändan avsmalnande ängsremsor. 
Jfr K u m p a n  s. 10,146. Målets uttal snuf- har i skrift återgivits med Snart-.

Sohuvudet sghsmt RöÖst.; åker. oo Jämförelsenamn.
»Spalöcka(n)» BaTi. — 1829 Ba. nr 50. oo Flertydigt och oklart.
Sprunden el. Sprundet liar anträffats tre ggr ss. namn på åkertegar. oo Bd 

111,26 7 . Läget av två av åkrarna kunde tyda på att sprund avsåge ’vattentrumma 
under väg’ . Men då denna betydelse ej synes passa in på den tredje, är bet:n väl 
’liten sänka där vatten rinner fram liksom ur ett sprund på en tunna’ .

Spöhuset Ö; äng på Ängholmen. — 1850 Öck. nr 23. oo Benämningsgrunden 
densamma som vid R a s p h u s e t  strax invid (se ovan): även denna äng har 
liknats vid en »korrektionsanstalt». Liden. Ordet är icke eljest anträffat; det är 
icke uppfört i listan på hithörande ssgr på -hus i SAOB H sp. 1456.

Stora flaket BjLi.; äng. — Stora Flaget 1765 Bj. nr 10. oo Boh. flak frag, flrag 
’flat yta, flat mark’ (SIOD 3,24), ej samma ord som det Bd 11 ,17 6  nämnda flack.

Strandängen stran- RöHög (åtm. 1825 Jb på Gr.); sk.-äng, åtm. till 1680 ky. 
—- I Strange i Kong Elf(f) 1659-1680, Stränge i Kongelf el. Strängängen 1703, 
Strange i K. el. Strångängen 1758, Strångängen 1811, Strånängen 1825, Strå
ängen 1881. oo Namnet, vars nutida uttalsform alltså aldrig varit officiell, har 
genomgått en egendomlig förvandlingshistoria. Från början är det fråga om nam
net på en person i Kungälv (jfr under B j ö r n  i K u n g ä l v  s. 31 och G u s t a v s  
s. 33). Strange, egentl. ett binamn med bet. ’den stränge, häftige, svårhan
terlige’ el. dyl., är ett väl styrkt namn. Detta har förvanskats, snart under 
inverkan av den naturliga uppfattningen att det vore ett o r t n a m n :  skriv
ningarna Sträng-, Sträng-, Strån-, Strå-ängen äro olika försök att få fram ett sådant 
med mer el. mindre förnuft i. Den uppgivna uttalsformen, som säkert är sen, tycks 
utgå ivim Strån-, uppfattat ss. egentl. varande ett stran-, dvs. Strand-. Ängen ligger 
icke ända nere vid älven. Ssgn Strängängen osv. kan vara att jämföra med 
Gustav säng under G u s t a v s  s. 33.

-tStrupen Sälng.; åker. co Åkerns form tycks här avses, i mots, till H u v u 
d e t  (s. 142) och M a g e n  (s. 134). Jfr samma namn s. 136.

Strykejärnet strygvycyf RöGö.; åker. oo Liknar till formen ett strykjärn.-
Stråängen, se S t r a n d ä n g e n .

*Stuttarna? stüta BjHo.; åkerfält. eo Väl substantivering av adj. *stutt ’kort’ , 
med väsentl. samma innebörd som Stytting Bd 1,202 m. m. (jfr följ.).

Styttingarna steitiga träffas åtm. sju ggr. oo Bd 1,202, II, 185, 111,169. Ett av 
dessa markstycken (BaLä.) kallas även Spjället.

Stänget BaTi.; åker. —  1829 S 38 fol 12. oo Bd 1 1 ,19 1 .
Stötelyckan stódd- SäSv. oo Stöten (kyrkvaktaren) bor där invid. Man kan 

lägga märke till att Stöten har -e ss. f. led i ssgr (icke -s), vilket är vanligt vid 
u n g a  ON.

Stöveln BaLä.; äng. — Stöfvelen 1760 Ba. nr 7. oo Ängens form påminner om 
en stövel, med klack bildad av en udde i en bäck.
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*Sudden (SocLden). 1. ToBur; gräsbevuxet strandområde.-— Sudda 1842 To. nr 
26. 2. ÖHeHult. — Sudda 1842 Öck. nr 20, Södda 1858 nr 29. oo Sudd (sodd) sud, 
sud, f., betecknar i målet d e l s  ’styvt »gräs»: Juncus-, Plantago-, Scirpus- och 
Carex-arter (el. likn.) som växer på stränder (där saltvattnet står över vid hög
vatten)’ , d e l s  ’område bevuxet med sådant gräs’ . Ordet är närbesläktat med no. 
dial. sodda, f. ’av vatten genomdränkt massa’, nisl. suddi, m. ’fuktighet’ .

*Suddtegarna B jV i.— Suttia 1801 Bj. nr 21. ĉ> Med avs. på formutvecklingen 
av *Suddtegarna till »Suttja» jfr *Vättnetegarna, uttalat v&tia, Bd 111,273. Om f . 
leden se föreg.

*Suddängen Ö. 1. Hult. — Södd- 1858 Öck. nr 29. 2. R öd .— Södd- 1858 Öck. 
nr 26. oo Se *S u d d e n.

Sundsrören BaLä.; äng. — Sundsröra, Lilla S. 1760 Db bl. 342, 1760 S 6 fol 
128, 1800 S 20 fol 12. oo Vid Lärje sund (s. 71). S. leden säkerl. best. pl. av rör, n. 
’vass’ .

*Sunnanbacke? ÖBj. — Sunnenbacke 1762 S 73 fol 13. oo Jfr Sunnangården 
(och Sunnantill) Bd 111,269.

*Svedjen svéjdn. 1. RöÖst.; nu betesmark. 2. SäAssm.; skog. oo Kanske samma 
ord som *Sveden Bd 111,269. Annars föreligger förkortning för namn samman
satta med svedja.

Svill(er)åkrarna ToKä. — Svill(er)åkrarne 1754 To. nr 4, Svedleråkra(!) 1842 
nr 26. oo F. leden är sannol. målets svill, f. ’syll, understa stocken i ett hus’ , men 
den närmare anl:n är oklar; jfr ett (osäkert) Svillekullen Bd 1,257. Jämförande 
namn (jfr S k o t t i l j  e t  ovan)?

Svinängen §om- BjKv. oo Där var förr en inhägnad för svin.
Sågarängen BaLä. —  Sågare ängen 1760 Ba. nr 7. oo Snarast en plats där man 

sågade bräder för hand på en ställning. Liden. En sådan ställning kallas i boh. 
sågelag (se R. Wadström i SIOD 5,20 och jfr Bd 111,291).

Sö(d)kroken sèkràgdn ÖRöd; utmark. — Säd-(!) 1797 Öck. nr 2, Söd- 1858 nr 
26. oo Sö(d) ’får’ . Om krok i ON se Bd I, III (Reg.).

*Sö(d)kvinToAm.— Söquia 1842 To. nr 2Q. oo Sö(d) ’får’ och kvi ’kreatursfålla’ .
Södre kors S0n  k/ip BjLå.; nu namn på betesmark, oo Namnet väl efter något 

kors; platsen ligger vid gränsen till Syrhåla i Lu.
Sö(d)rumpan sorompa RöPi. oo *8ö{d)rumipa ’fårsvans’. Åkern är smal och 

böjd.
*Tjärnåkrar(na) ÖÖck. — Kärnåkrar 1858 Öck. nr 28. oo Sannol. har en tjärn 

tidigare funnits invid; kartan visar nu »hängedy» där.
*Toîten BjHel.; äng. —  Tofta 1801 Bj. nr 22. oo Åsyftar säkerl. en gammal 

byggnadsiomi (västsv. toft, se Bd 11,128).
-f Tomtens hage BaTi. oo En hage, d. v. s. stengärdsgård, vid Tomten (s. 15). 

Namnet innehåller inkolentn. Tomten (med grav acc.) ’åbon på Tomterna’ .
»Torna» BaLä.; äng. —  1760 Ba. nr 7. oo Best. pl. av torn, m. ’törnbuske’, el. 

möjl. förkortning för *Tornängen.
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Torslyekan tog- SäBö. co Mansn. Torcl el. Tore.
*Tor(e)såkrarna BjHel. — Torsåkrarne 1801 Bj. nr 22. co Åkrarna ägdes år 

1801 av en Hans Tore sson; alltså kanske benämnda efter dennes far.
Torvet térvdt SäGun.; betesmark, co Förr trol. torkplats för torv; en torvmosse 

ligger i närheten. Namnformen torde då vara förkortad; jfr t. ex. G r a v e t och 
*H ä s e t  ovan.

Trapplyckan ToTo. — Trapplycka 1852 To. nr 31. co Jfr i Bd I, III Trappan 
o. d. och namn på Trapp(e)-.

Tresnippen trésnépdn RöGö. co Trekantigt åkerfält; jfr S n i p p e n ovan.
Trångelyckan BjNö. —  1771 Bj. nr 13. co Säkerl. trång, n., se T r å n g e t  

s. 103.
Trätängen BjBj. ■— 1755 Bj. nr 7. ^  Se T r ä t e b a c k e n  s. 126.
Tvillingen (-arna). 1. BaLä.; åkertegar. — Stora Tvillingen, Tvillingarne 

1760 S 6 fol 128. 2. BjLe. —  Twillingarne 1745 Bj. nr 9. co Tegarna ligga intill 
varandra, och åtm. i fallet nr 1 äro de i alla avs:n lika. (Skriftformerna på Tvill- 
äro riksspråkliga; jfr under *Tvelingeskären Bd 111,173.

Tväråkrarna ToAm. —  Tväråkra 1842 To. nr 26. to Åkrarna ligga på tvären 
mot de intilliggande tidigare uppodlade åkrarna.

Tyskängen tysk- SäBr. to En tysk har där haft ett tegelbruk.
Tyvet, se Bebygg.-n. s. 52.

*Tå(n)s hamn (»Tåsam») tasam ÖFo.; nu om skär. to Utanför Tån\ se under 
F o g d ö s. 63. Hamn betyder här ’betesmark’ .

Tåtåkrarna BjNo. —- 1771 Bj. nr 13. eo Dunkelt.
Ugneslätten (-slätterna) Qgnaslceta, ägna- (jfr Kalén Boh. gränsm. 41), ögnd- 

slcetdra BjVi.; utmark.—  1842 Bj. nr 67. co Se under U g n e b e r g e t  s. 127. 
Uttalet Agna- ägna- o. d. beror på någon urspåring.

Ulken BjKv.; åker. — Ull(c)ken 1688 Db bl. 113 (rättat efter orig.). to Även 
i Ytterby sn finns en åker med detta namn, uttalat Mkdn. Den anses ha namn 
efter fisken ulke ’ulk (Cottus)’ , som utmärker sig för sitt stora och klumpiga 
huvud; åkerns form berättigar därtill. Säkerl. är förevar, namn ett motstycke 
till detta namn.

Undergärdet ÖBj. —  1859 Öck. nr 30. co Jfr Underlänningarna Bd 111,272.
*Undervänderna undrvcéngra Sälng. co Motsatt * Ö v e r v ä n d e r n a  nedan. 

Se *V ä n d e r n a  s. 152.
Upptag, se H e l g e  r e d  u p p t a g .
Varpalyckan värpa- BaLä. co F. leden är trol. best. pl. Varpen (el. Varperna, 

se följ.), av varp, n., varom se Bd 1,175, 111,223. Ss. vanlig mellanvokal träffas 
näml. här knappast -a-.

Varperna BaLä.; åker. — 1760 S 6 fol 128, Wärpera 1800 S 20 fol 12. co Trol. 
en n. pl. på -er av varp, n. (se föreg.), av samma art som * T j ä r n e r n a  m. m. 
(s. 74).

Varpeslätten värpgglceta BjÖn. co Om varp, n., se Bd 1,175,111,223. Måhända
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åsyftar namnet här de okända händelser som även föranlett namnen P r ä s t e 
s t  e n e n (s. 120) och S k r ä d d a r e g r a v a r n a  i närheten.

Vasen vasdn Sä. 1. Se Bebygg.-n. s. 41. 2. Trä.; åker. co Se Bebygg.-n.
s. 41.

*Vettekurran ToTu.; ängsmark. —  Veddekurra 1791 Lu. nr 18. <̂> Vid Vette
berget (s. 127). I s. leden förmodar Lidén samma ord som sv. dial. (bl. a. Skåne, Hall.) 
korra, hurra, f. ’större dyig vattenpuss, som saknar avlopp, pöl i närheten av en 
gödselhög’ (Rz 347 a), ett ord som dook icke anträffats i boh. Ängen ligger i en 
sänka mellan berg.

*Vrån? ToKä.; betesbacke. — Bråen 1842 To. nr 26. co Ligger i en vrå i bergen. 
Övergången vr- till br- i den ä. källan kan nog (sporadiskt) ha tillhört gammalt Tors- 
landamål; jfr ex. från Sävedals hd Bd 1,86 samt Abrahamson Västsv. ordst. 160.

»Vuildar akra» BaLä. —  1388 RB 325 (nämnt ss. skattande till Ba. kyrka), 
co F. leden är säkerl. felläsning (el. felskrivning) för *Qvildar. Namnet motsvarar 
alltså ett *Kvilleråkrar(na), om vars f. led se Kvillen Bd 11,137.

Våmäckran BaLä. — Våmäckra 1760 S 6 fol 128. co Våm i jämförande anv., 
åsyftande konvext el. konkavt bukig form, påsformig utvidgning el. dyl.; jfr Bd 
111,106 f.

*Vänderna ToAm.; åker. — Wännerna 1797 To. nr 15. o» Best. pl. av boh. 
(Ucklum, Forshälla) vänd, f. ’vändställe vid plöjning, vändteg’ . Måhända ej verk
ligt ON. Ett svagt f. vända beröres Bd 111,264 (måhända är det ej fullt säkert i 
denna bet.).

Väster i gärdet vccstdr i jcedl ÖHö. co Västra delen av ett gärde; jfr namn som 
Väster i lyckan Bd 111,273.

Väster i Pjunk véstar i pjögk ÖBj.; äng. co På «äsisidan av Pjunk(en) (s. 91).
*Åkerändarna, se under M o r s å k r a r n a  ovan.
Äspeslätt BjHel. —  1801 Bj. nr 22. co Äspe ’aspdunge’ .

*ödåker ÖBj. — Öåcker 1846 Öek. nr 22. co Jfr Ödegärdet Bd 1,103, 111,274.
öken qkdn (ungt uttal) SäTof. co Boh. *öke ägd, m. ’kilformigt markstycke’ , 

egentl. ’tillägg, skarv’ . Härav säkerl. Ökakärret s. 132.
*Ö vervänderna (jvdrvcemra (uttalet delvis ungt) Sä. 1. Ing.; motsatt U n d e r -  

v ä n d e r n a  ovan. 2. Sö. co Se *V ä n d e r n a  ovan.

IX. Skogar, lundar, bevuxna områden.
Asparna, Asplunden, *Hassellund, Hyltorna (Bd 1,59), Lille lund, 2-3 Nordskog.

Hässlena lieesla ÖHe.; utmark. —■ Hässla, Hassla 1842-46 Öck. nr 20. co Best. 
pl. av sv. dial. hässle, n. ’dunge av hasselbuskar’ , nu sannol. utdött som appell, i 
boh.; jfr Bd 11,132, 178.*)

J) Den Bd 11,178 såsom förkortning för *Hcisselängen el. dyl. tolkade kartformen Hässlan 
kunde vara en falsk uppsnyggning av best. pl. heesla (Janzén).
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Paradiset paradist SäSko.; ekdunge, on Jfr Bd I, II; här alltså (liksom Bd 
1,322) ej om bebyggelse.

*Ramhult ToTo. — Ramholts kjärr, Ranholts kierr 1791 Lu. nr 18. on F. le
den kanske ramn ’korp’ (ingår t. ex. i det vanliga Ramberget Bd I-III).

Räv(e)hult ToAn. —  Räfwehultz berg 1720 To. nr 1, Räfhusberget(!) 1791 Lu. 
nr 18, Räfåsberg 1842 To. nr 26. on Den äldsta skrivningen bör väl vara vägledande. 
Sedan mellanstavelsen -hults- i det dubbelt sammansatta namnet försvagats till -ds-, 
ha omtydande uppsnyggningar skett.

*Sparrhult(et) ? Bj? -—■ Sparhults måsen 1791 Lu. nr 18. on F. leden väl sna
rast sparre; detta ord kan näml. här väntas uppträda även med lång vokal (jfr Bd 
111,216). Om innebörden se då Bd 1,172.

X. Andra namn av skilda slag.
Om Dvalen (vårde) och vette se Bd 11,166.
Björke-, Dal{s)källan, Gubbens rös, Hästebrunnen (för vattning av hästar), Iilare-, 

Lundekällan, Mörka vrån (=  Bd 11,190), Olles lcälla, *Rundevalen (i Rundevale- 
berget), Sörbrunnen (sö(de)r ’söder, södra’), Åkerkällan, Ängebrunnen (på en äng).

Aschebergska eken afdbcepka éka SäHök. <*> En Ascheberg påstås ha hållit 
bröllopsmåltid under denna urgamla ek (jfr Bruzewitz Elfsyssel 197).

Björken b)årka SäLe.; nu om åker. on Väl efter någon enstaka stor björk (jfr 
Bd 1,334). Eljest förkortning för en ssg med Björk- (Björkängen el. dyl.). Ett rikt 
bestånd av björkar finns vid åkern.

Blekekällan bVegdfcela BaLä.; nu kallad B r a n d d a m m e n  (s. 69). on Efter 
en båtsman Blek, kallad Bleken bkégdn, som en tid bodde där intill. Man må lägga 
märke till att ssgsformen av Blek icke ändas på -s.

Bocks vale (vårde) boks vot'd ÖBj. on F. leden sammandragning av *Boclcås?
*Borgås’ slott b iin ^ ljtt SäDj. So B o r g å s  nr 3 (s. 106). Här som mången

städes har namnet av allmogen (el. ä. tiders lärde!) tolkats som Kung Borres slott 
(Hofstedt i GBFT 1918, s. 9); jfr K u n g  B o r r e s  g r a v  nedan.

*Brandestaden bråmstän SäAsk., vid älven; hasselbevuxen kohage. <̂> Ett icke 
styrkt appell, brandstad ’brandställe’ ?

»Brynnkällan» bryn^éla Sälng. on Det är en naturlig källa, ingen brunn. Enl. 
uppgift i orten skulle den vara benämnd efter en Bryngel; och måhända kunde en 
sammandragning resultera i den angivna uttalsformen. Om personnamnet se Bd 
1,5, 111,146, 288. I och för sig kunde grundformen annars vara *Bryn[e)källan, för 
vars tydning man då borde jämföra BrynebäckenBdIII,14:0. Det är frestande att 
med Lidén tänka på no. dial, brynna ’vattna (kreaturen)’, fastän verbet ej är känt 
från förevar, mål.

Djupa landet iyba Icfanl ToTu. oo Boh. lände, n., här ’ställe där en fiskevad 
dragés i land’ .

Drottning Hackas grav drstnig hakas grav SäSv.; möjl. =  den »rubbade» grav
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strax invid byn som omnämnes Holmberg1 3,466. oo I orten påstås att drottning 
Hacka lärde folket jordbruk, och gav dem en hacka och råg till utsäde. Hur tra
ditionen uppkommit, torde vara svårt att utröna; kanske innebär den en lokalise
ring av ett vandrande motiv. I och för sig är det annars tilltalande att med Liden 
i namnet se ett minne om det primitivare jordbruk som kallades att hacka jord el. 
mark (jfr SAOB H sp. 19), och som har avsatt spår i åtskilliga ON.

Fjällstugan ToHä.; bergparti N om Hjulvik. —  1838 To. nr 22. oo Säkerl. en 
grotta el. dyl. som liknats vid en stuga; jfr Stugan Bd II, 163, Bergstugan Bd III, 183.

Fölungesätet fnkogdsét SäÅs. oo Vid F ö l u n g e f a l l e t  nr 2 (s. 109). S. 
leden är säte, n. ’plats där fiskegarn utsättas’ ; jfr »ruskesäte» Bd 11,114.

Grisevassen grisdvåsvn SäÖx. oo Fassområde vid älven. Anl:n till f. leden 
oklar.

Gropebrunn gröbdbrnn ÖGr. oo Ägdes för mer än 50 år sedan av en man som 
kallades Gropen grobdn (märk acc:n). Väl ett inkolentnamn? El. också har mannen 
tvärtom benämnts efter platsen.

Gruvan gruva ToHä.; gammalt vadkast, nu även namn på en udde därinvid.
00 Gruva ’det innersta av (eldstaden i) öppen spis’ (jfr Bd 1,243). I orten säges 
att när man var på sjön då det var riktigt kallt, och man kom in till G., som 
ligger soligt och i lä för nordan, kändes det så lugnt och skönt som om man kom
mit in i huset.

Grälputt grekput BjRö.; källa, oo Enl. traditionen har förlikning i ett gräl 
mellan bönder i Röra och Syrhålan i Lundby ingåtts vid denna källa. Det före
faller dock något osannolikt att denna då skulle ha benämnts just efter trätan och 
inte efter förlikningen. Kanske i stället: ’den omtvistade källan’ . Tvist om källor 
och brunnar är intet obekant.

Gungekällan gögdpéela, även kallad Gungkull(e)källan Bj Ön. oo Om f. leden se 
G u n g a n  s. 129.

Hamnestänget ÖBj. —- 1856 Öck. nr 24. oo Stånge, n. (Bd 111,137). Namnet 
tros härröra från den tid då man hade sill instängd i hamnen.

Helvete, se H o v g å r d s  h e l v e t e  nedan.
Hjälmas håla 'jékmas hska SäLa.; källa, oo Sannol. det vanliga konamnet 

Hjälma ’den som har »hjälm», d. v. s. vit fläck i pannan el. vitt huvud’ (jfr Liden
1 Stud. tillegn. Es. Tegnér 579 ff., Kaien i SIOD 4,105). Sådana feminina binamn 
på -a ha i boh., även i S, delvis akut accent (Götlind Stud. i västsv. ordbildn. 37).

Holken hskkdn BjLå.; källa, oo Speciell anv. av holk ’urholkat föremål’ (Bd 
111,277).

Hornkällan hbnpcela SäGun. oo E. ledens innebörd oklar. Källan ligger icke 
vid något »horn», dvs. något framskjutande berghörn el. dyl.

Hovgårds helvete BjHo.; läget och lokalens beskaffenhet ovissa. —- Håfgårds 
hellvite 179 1 Lu. nr 18. oo Om en bergsklyfta avses, är namnet fullt analogt med 
Bassås’ helvete Bd 111,236. Det har då intet att göra med den anv. av ordet helvete 
ss. ON som avhandlas av Lizzie Carlsson i NoB 1933, s. 138 ff., 1934, s. 136 ff.
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»Hurebrunn(en)» húnbrún RöHöga. oo Dunkelt.
Huse vale (vårde) húsd vakd Ö. 1. Fo. 2. Rörö. — Husevåls mosse 1831 Öck. 

nr 15. oo Nr 2 åsyftar en förr befintlig utsiktskur av sten för lotsarna. Detsamma 
har väl varit förh:t beträffande nr 1, ehuru där icke finnas några lämningar som tyda 
därpå.

Hög(a)källan, se H ö k ä 11 a s. 44.
Jämmern jcénmi BjBj.; dal. oo Väl skämtsam anslutning till (och förkortning 

av) det religiösa språkets Jämmerdalen. Jfr i övr. Pinan Bd I-III.
»Jätta» '¡ceta BjVi.; forngrav. oo Formen är knappast en pl.-form (=  rsp. jät

tarna), ty då vore den sftkerl. en förkortning av ett sammansatt ON i pl., och där
vid kunde man väl blott tänka på *Jättestenarna; men jättesten brukar betyda ’sten 
k a s t a d  el. buren av en jätte’ (Bd 1,164, 245, 111,199). Sannol. är formen där
för en förkortning av * Jättegraven ¡cetdgråva, och att uppfatta som femininum.

Kaller hamn kåtor liåmn SäBr.; gammal tilläggs- och upplagsplats vid älven.
00 F. leden oklar. Möjl. talar betoningen emot att f. leden sammanhänger med 
kalla i bet. ’ropa efter båt’, vilken ingår t. ex. i det vanliga boh. Kallareberget o. d.

Knektekyrkogården knektd yérgan BaTa.; nu trädgård, oo Se under S k o t t e 
b e r g e t  s. 122. Samma namn finns som folkligt i Gbgs stad.

Knektekällan knekto- BjLå. oo Källan skall ha grävts av knektar, som legat 
på bevakning i trakten.

Korpereren lcsrpdrhi ÖRörö, på Rammen. oo Där är ett korprede (boh. *rere, 
m., fsv. rédhre, utvidgning av det ord som i fvnord. heter hreiår, n., no. dial, reir; 
sidoform till rede, fsv. rédhe). Den ä. benämningen är *ramnerere.

Kors, se S ö d r e K o r s  s. 150.
Kung Borres grav kag b hys gräv SäSv., på utmarken; en forngrav av hällar. 

—  Kong Borres graf 1845 Holmberg1 3,466. oo Vid Borgås nr 3 el. 4 (s. 106). Ur 
detta namn har flerstädes i Boh. genom folketymologi abstraherats ett (Kung) Borre,
1 anslutning till (resterna av) det »slott», d. v. s. den borg el. dyl., varom namnet 
*Börgås ofta vittnar. I förevar, fall är det väl graven som varit utgångspunkten. 
Jfr under D r o t t n i n g  H a c k a s  g r a v .

Kung Östens grav kón éstons gräv BjLe.; forngrav av flata hällar, oo Ingen tra
dition om orten tycks vara antecknad. Namnet beror säkerl. på lärd konstruktion.

Kyrkogårdarna SäBr.; »några ängstegar». —• Kyrkogårdarne 1845 Holmberg1 
3,466. to »Trol. med anledning af flera der befintliga små högar, som visat sig in
nehålla obrända lik» (anf. st.).

Kyrkogården pórgái'i ÖBj.; äng. oo Förr begravningsplats för skeppsbrutna. 
Benrester förekomma täml. ymnigt.

Labyrinten ÖHö.; se under » T r ö g g e b e r g s »  s l o t t  s. 158 och jfr K  y r k e- 
r i n g e n  s. 144 och M ö t e t  straxt nedan.

Långebråta RöElles. —  1673 S 73 fol 6. oo På kartan ser det ut som om ett 
stycke av själva landsvägen avses med namnet. Detta åsyftar emellertid från bör
jan säkert en förhuggning utmed vägen, gjord i försvarssyfte, för att hindra en från
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svenska sidan kommande fiende att tränga fram mot N (el. V). Se om bräta {bråte) 
i denna bet. Bd 111,108.

*Munkarna el. Munkevalen (-vården) mögkovån ÖHe. —  Munka 1862 Öck. nr 34. 
oo Munk synes (enl. Janzén) i boh. ON kunna ha en bet. ’klump, klumpig sten’ 
(jfr Indrebo Stadn. fraa Oslofj. 168). Annars är Munken och Munkarna från skilda 
håll känt som ö- och skärn., även från Boh. Platsen är full av kullersten. Jfr i 
övr. Bd I, 250 samt M u n k h u v u d e t  s. 118.

Mörkret mérkdt ToBur. oo Bd 111,275.
Mötet, St. och L., stora och léla möt ÖHö.; St. M. =  K y r k e r i n g e n  (s. 

144); jfr L a h y r i n t e n (s. 155) och » T r ö g g e b e r g s »  s 1 o 11 (s. 158). — Stora, 
Lilla Mötet 1797 Öck. nr 2, 1862 nr 34. oo Möte betyder här säkerl. ’mötesplats’ . 
Om namnet är gammalt, synes det då innebära att labyrinten på stället varit en 
mötesplats för vissa ändamål (jfr Bd 11,192).

Nillebrunn(en) nihbrün ÖHy. oo F. leden måste vara kvinnon. Nilla (da. Nille).
Pilen pidtl BaBa.; nu om åker. •—• Piln 1833 Ba. nr 49. oo Efter en pil.

*Portögat? ÖHä.; ett »intag». —  Portugat (2 ggr) 1865 öck. nr 37. oo Skulle det 
möjl. ha funnits ett ord portöga (i målet då -nwat, en form som nu finns åtm. i 
Styrsö sn), vilket här använts bildligt? Platsen låg alldeles vid ett rätt smalt in
lopp utifrån sjön.

Ringen rigara ToHä.; vadkast och angöringsplats, oo Efter en ring för farkos
ter i berget (se Bd 111,263). Numera finnas där flera sådana ringar.

Rinnelskällan, se R i n n e l n  s. 76.
*Rågård(en) ingår trol. i följ. skiftande uttals- och skriftformer av några lokalt 

samhöriga namn i s. delen av Bj, nära gränsen till To: råf/jok, röwjgk (även rojok, 
säkerl. urspåring), raqog baka, råqjo&lia. —  Rågjord(t)sgrind, lider 1791 Lu. nr 18.
00 Ett *rågård är bestyrkt i ON; t. ex. Rågården, Angereds sn, Vättle hd, Älvsborgs 
län (blott 13-14 km. från här förevar, ort), skrivet Rågard 1546 (SOÄ 13,12); vidare
1 Boh. Rågårdsdal, Bro sn, Stångenäs hd (j Ragardale 1391), Rågårdskärr, Herre
stads sn, Lane hd (inga gamla former), Rågårdsvik, Skaf tö sn, Orust V. hd (Rogaards 
Vig 1576), m. fl. Säkerl. föreligger här ett appell. *rågård (till en del möjl. *rågärde) 
’hägnad som tjänstgör ss. rågång’ (SOÄ anf. st. talar bara om att f. leden är rå 
’råmärke’). Man bör jämföra att Gärdes- i namn på gränsberg synes ha en liknande 
innebörd (Bd 111,193 o. cit. st.). Det ovan anförda formmaterialet visar förvansk
ning av olika art, dock kan raqoq- vara en regelrätt utvecklingsform av ett till 
ragoq- försvagat * Rågårds-.

Råmärket råmcerkdt RöSo.-Sä. oo Något särskilt Dmärke» tycks numera ej fin
nas på platsen.

Rävevalen (-vården) rcevdvån ÖBj. oo Vid Rävekullen s. 104. Rävar påstås ha 
hållit till där.

Sankt Görans grav SäKä.; forngrav. —  S:t Jörans graf 1845 Holmberg1 3,467, 
där namnet (med rätta?) anges ss. folkligt.oo Ingen tradition om orten är antecknad.

Sankt-Olovs källa såntåkas pcela SäBö.; framsipprar »ur berget». —  S:t Olofs
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källa 1845 Holmberg1 3 ,468. os Om namnet vilar på äkta tradition, har källan varit 
en av de många Okwskällorna. Detta helgons kult har blomstrat icke minst i Boh.

Saramors källa saramöp pcela ÖKä.; offerkälla, oo Mor Sara nu okänd. Gamla 
mynt o. d. ha plockats upp från källans botten.

Skansen. 1. skcbnsvn BjKi. 2-4. Se bebygg.-n. s. 10, 28, 47. oo Nr 1 är en 
uppkastad jordvall, vari man hittat kanonkulor.

-fSkottvallen RöElles. os En väll från Torstenssons befästa läger (enl. uppgift 
av förre ägaren till Ellesbo).

Skräddaregravarna skrädaragravdra BjÖn.; två rösen (nu bortkörda och an
vända till täckdiken). th Sägnen förmäler att rösena uppkastats över två skräddare, 
som stuckit ihjäl varandra med saxar(!).

Slaktarevalen (-vården) slåktaravån ÖBj. oo E. leden tycks vara verbet slakta, 
med -are- i ssgsfog, i bet. ’döda på grymt sätt’ . Till platsen är näml. knuten en 
gammal tradition om ett mord. Några från Kungälv förrymda fångar hade tagit 
en i närheten belägen enslig stuga på Björlanda huvud i besittning. Enl. en version 
skulle de ha slagit ihjäl en liten son till den änka hos vilken de våldgästade, enl. 
en annan ha de själva blivit dödade, sedan gossen i hemlighet tillkallat folk.

Slottet Bj? —  Slåttet 179 1 Lu. nr 18. oo Då lokalens läge och art äro ovissa, 
måste detsamma gälla namntydningen; jfr emellertid Bd 11,78 f. (och 111,288).

Steneby vale steneby vah> BjSte.; nu om bergkulle. — Steneby walle c. 1554 HSH 
29,72. oo Uttalsformen visar att namnet först åsyftat en wale», icke en »vall» (jfr 
Kalén Boh. gränsm. 43 f).1) Namnet står säkerl. i mots. tiWAlleby vale (jfr anf. st. 44).

Stockekällan stäkdpoela. 1. BjÖn. 2. SäGun. os Nr 1 var förr timrad. Om 
nr 2 är sådant icke känt. Kanske här efter en utlagd stock; det är sankt intill. (En 
gumma benämnd *Stockela stäkäla bodde i närheten, och trol. finnes något sam
manhang mellan namnen.)

Storegårds *vette BjSte.; stort stenrös. —  Storegårds wedde 1791 Lu. nr 18. oo 
Jfr under Vetteberget Bd 11,167.

Stor-Olas bo stor okas bö BjLi.; bergsskreva, os Stor-Ola var enl. sägnen en 
stortjuv, som här hade sitt tillhåll.

Surbrunn(en) surbrun ÖEo. oo Där är dåligt (»surt») vatten. Ordet surbrunn 
är inom Boh. känt ss. namn på källa även från Jörlanda och Solberga socknar, In
lands N. hd.

Surmusen surmusa RöGö.; förr använt »öknamn» på Olles källa (s. 153). oo 
Marken omkring källan var förr ganska sur, dvs. vattendränkt. S. leden är mus 
’pudendum muliebre’ i en något fri jämförande anv.; jfr det något mera eufemistiska 
J u n g f r u h å l e t  (s. 133).

Svankällan, se Bebygg.-n. s. 157.
Tjuvdraget pyvdråt ÖRörö; namnet ungt. oo Drag säges här ha bet. ’vaddrag,

*) Kaléns uppgift (s. 44), att samma gränspunkt 1673 S 73 fol 6 har namnet Steneby Svens- 
lunde, beror på feltolkning. Kartan har Svens Lunde (jfr Bd II, 188), och långt därifrån byn:t 
Steneby.
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ställe där man landar med vaden’ (jfr annars Bd 111,40, 157 och där cit. litt.). F. 
leden anses av Liden häntyda på att »draget» plägade hemsökas av ijMwfiskare 
(från annan ort).

Toften, se s. 126.
Tors slott tö ^ lå t  ToTo.; rester av en bygdeborg, se Hofstedt i GBFT 1918, s. 

6 f . —  Thors slott 1845 Holmberg1 3,474. oo Namnet beror naturl. på en lärd kon
struktion (jfr under D r o t t n i n g  H a c k a s  g r a v  ovan), säkerl. i anslutning 
till sockenn:t Torslanda (s. 58).

»Tröggebergs» slott tråcpbre^l/st ÖHö.; en upphöjning över marken, även kal
lad L a b y r i n t e n  (s. 000). oo Tydl. ännu en urspårad form av Trojenborg, varav 
andra former meddelats Bd 11,192, 111,221. Också bär har namnet tydl. först 
åsyftat just labyrinten, vilken omnämnes av J. Abn i Hall. bygdekultur 52. Om 
det sakbga se f. övr. Bd 11,192.

Tunnan tuma RöRös.; källa, oo En tunna var förr nedsatt i källan, till stöd 
för dess jordvägg; nu är den stensatt. Jfr t. ex. Tunnekällan, Kila, Morlanda sn.

"'Tunnsätterna tenséhra, tånsétora, tån- SäLa.; mossmark. oo S. leden är sätt, 
n. ’ställe där man sätter något’; jfr Djupa sättet Bd 11,189. Trol. åsyftar namnet 
att tunnor, avsedda att tjäna som källor, satts ned i mossmarkens lägre, sankare del 
(Lidén). Pl.-formen sätter förklaras ss. tjärner m. fl. s. 74. Varför namnet står i 
pl., är däremot oklart. P 1 e r a tunnor 1

Tångekällan tågopcbla SäSko. oo Bd 1,175. F. leden åsyftar bär en i slättmark 
framskjutande låg bergås.

Valbo vette Bj-L, =  Store vette (B dII,i9 i). —- c. 1554HSH 29,72 (KalénBoh. 
gränsm. 41). oo F. leden är oklar. Att den innehåller *vale ’vårdkase’ , synes 
sannolikt.1)

Valen ("'Vården) v hor,. 1. BjAll. 2. ToRöd. oo Bd 11,166.
Vedkastet vekåstdt Ö, i Rörö hamn. oo Ved kastas ännu i land där.
Vintergapet vintorgåbot BjFå.(?); källa i en bten bäck, väsentl. =  S p r u t- 

b å l e t  s. 76. —  Wintergabsbålan 1791 Lu. nr 18. oo Kanske snarast förkortning 
just av Vintergapshålan el. dyl.; om vintergap se då Bd 1,156, 111,181. Lidén.

Vrangel vrågdk SäGö.; källa. — Wrangels källa 1748 Ba. nr 5. oo Den ä. käl
lan har tydl. förbundit namnet med det adbga namnet Wrangel. Men oavsett att 
den korta namnformen då vore svårbegripbg, bar denna k, vilket näppel. är tänk
bart för adelsn:t. Skulle namnet på något sätt sammanhänga med sv. dial. (Blek.) 
vrangel ’krökt trä’ (i häckavrangel), med omljud i no. dial. (vjrengjell ’vridet trä’ ?

*Värmseln vé§]a. 1. BaTi.; åsyftar även området omkring. 2. BjVi.-LAr. 3. 
RöGö.; nu en »åkerflate». oo Bd 1,210, 11,65 noten. Vid nr 3 numera ingen källa.

Vattnet vétnot RöGö.; åsyftar också den invidliggande åkern, oo Bd 1,208, 
111,279. Vattningsstället var här i en bäck.

1) Kaléns tveksamt framförda, fyndiga förslag att den kunde ha något att göra med det 
försvunna gårdn. Veddeboda i Lundby (vette och vale äro delvis synonyma), synes knappt sanno
likt.
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REG ISTER.
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Apelvik(en) 68. 
Aplehagarna 138.
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Baggesund 69.
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Baltsars både 78.
Banken 67.
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Bastebäcken 75.
Bastegärdet 138.
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Beckholmen 78.
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Benskär 78.
Berg 39, 45.
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45.
Bergelyckan 138.
Bergen 3.
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Bergskär 77, 78.
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Birka 61.
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Biskopen 78, 105. 
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Bisterdalen 132. 
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Bistås 105.
Biås 105.
Biåslyckan 105.
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Björa 17, 75.
Bjurö 18.
Bjälkeröd 138.
Bjällkullen 105.
Björa 75.
Björbäelc 75.
Björkekällan 153. 
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Björni 31.
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Bockekullen 104, 106. 
Bocken 79.
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Bockås? 106, 153. 
Bodarna 67. 
Bodkullen 107. 
Bodviken 68.
»Boget» 61.
Bokeliden 104. 
Bokflaten? 139. 
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Bolsten 32, 106. 
Bondemyren 129. 
Borgås 106.
Borgås’ slott 153. 
Borrholmen 79, 80. 
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Bottnemaden 129. 
Bottnen 58, 139. 
Bovik 66.
Brakvedbacken 106. 
Branddammen 69. 
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Brätten 67.
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Brattholmen 77.
Brattås 104.
»Brea» 79.
Bredberget 104.
Brede både(n) 77.
Bredvik 68.
Bredåkrarna 138.
Bremnäs 106. 
Bremsegården 19, 79. 
Bremsudden 79. 
Brimmarebacken 106. 
Brimsudden 79. 
Bringebärskullen 106. 
Brohålan 132.
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Brokullen 104.
Broskedet 101.
Brotegen 138.
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Brunnås 106. 
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Bryggebacken 104. 
Bryggeberget 104.
Bry gge valen 104. 
Brynekullen 106. 
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Bry tet 79.
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Bräclcebergen 106. 
Brämaregården 106. 
Brända masten 79. 
Brändebacken 106.
Bränne berg 106. 
Bränneberg(et) 106.
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Brännehövdingarna 106. 
Brännemaden 129. 
Brännemadshövdingarna 107. 
Bränneskär 79.
Brännet 139.
Bränntegarna 139. 
Bränntegen 138. 
Brännvinsdaramen 69. 
Brännvinsklövet 101.
Bua 55.
Buberget 104.
Budalen 133. 0
Budskärr 48.
Bukullen 107.
Bukärr 48, 129.
Bulycke 55.
Bunkarna 133.
Bur 55.
Burebacken 37.
Burås 107.
Burö 80.
Burö sadle 107.
Buskär 80.
Bussholmen 80.
Bustaden 64.
Bu-udden 80.
Bydammen 68.
Byhögon 107.
Bångegården 61.
Bårholmen 80.
»Bå.rås» 107.
B&rön 80.
Båtebacken 104.
Bätebäeken 75.
Båtoviken 68.
Båthåloma 133. 
Bäckebankarna 104.
Bäckebol 3.
Bäckedalen, -arna 132. 
Bäckegården 50.
Bäcken 139.
Bäckudden 77.
Bäckåkrarna 138.
Bäckäekran 138. 
Bäckäckrorna 138,
Bällskär 4, 107.
Bälteberga 5.
Bänkarna 107.
Bärby 41.
Bärmerås 107.

Bästefarn 80. 
Bästemorsvik 69. 
Bönemossen 129. 
Bönered 41.
Börjes kulle 104. 
Börkemyst 129.
Börs 107.
Börsemossen 129. 
Börsvik 69.
Börsås 107.
Börås 107.
»Bösse kärr» 48. 
Böstedammen 69. 
Böstet 80. 
Bövelskär(en) 80.

Dalberget 104.
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Dalkullen 104. 
Dalsbackarna 104. 
Dal(s)källan 153. 
Dalsåkern 138. 
Dalängen 138. 
Dammbackarna 107. 
Dammbergen 104. 
Dammen 57, 58. 
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Dammkärr 33. 
Dammkärren 31, 129. 
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Dam(m)skär 80. 
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Danske stallen 133. 
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Det grunda 80. 
Dikesviken 68. 
Dikesåkrarna 138. 
Djupa landet 153. 
Djupedal 41, 132. 
Djupe mosse 128. 
Djupemossen 128. 
»Djupstaholmar» 80. 
Djupsund 68. 
Djupsundsholmarna 80. 
Djurlappen 107. 
Djursten(en) 107. 
Djurstolen 124.

Djursvallen 107.
Djursås 107.
Djurås 27, 107.
Domberg 107.
Domprosten 78, 81.
Dreven 20.
Drever 101.
Dreverna 20.
Drottning Hackas grav 153. 
Dråmmen 39.
Dubbered 5.
Dun(e)kärr(et) 129.
Dusa 75, 107.
Dusebackarna 107.
Duseberg 108.
Duselcärr 108.
Dusgård 108.
Duvekärr 41, 129.
Duvuskgr 108.
Dyhålan 132.
Dykärr 128.
Dynan 81.
Dyngan 81.
Dyngespjällen 138.
Dyngevik 4, 68. 
Dyngåkrarna 139.
Där fram 63.
Dödflaten 139. 
Dödingeskäret 81.
Döneliden 108.
»Dönga(n)» 81.
»Döngeskäret» 81. 
»Döngesundet» 81.

Edet 101.
Ekeberget 104.
Ekedammen 68.
Ekeflaten 138.
Ekeliden 59, 104. 
Ekholmarna 77.
Ekhålan 132. 
Ekorrebackarna 104. 
Ekorrekullen 104.
Ekås 104.
Elleröd 32.
Ellesbo 32.
Enerkullen 104. 
Engelsmannen 81. 
Engelsmännen 108.

11
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Engelsmännens liage, 
139.

Enholm(en) 81. 
Enskär 81.
»Ersdalen» 133.
»Ers» kullar 108. 
»Ers» vatten 69.
»Ers» vik 70. 
Ertholmen 81.
Esbj örnsbergen 108. 
Esbjörns hamn 70. 
Espet 42.
Exholmarna 81. 
Exholmen 81.

Fadderholmon 81. 
Fadderholmsungen 76. 
Faddern 81.
Fagerdal 47, 132. 
Farholm 81.
Fars hatt 108.
Fars lycka 140. 
Fattigmossen 129. 
Fegen 62.
Finnebrännorna 140. 
Finnens hake 81. 
»Fisenoll» 81. 
Fiskeberg(et) 108. 
Fiskedammen 70. 
Fiskekullen 108. 
Fjä(de)rskär 81. 
Fjällberget 104. 
Fjälledammen 68. 
Fjället 42, 46. 
Fjällsgrinden 101. 
Fjällstugan 154. 
Fjärholmen 81. 
Fjätbaokarna 108. 
Fjölarna 140.
Flabben 140.
Flacket 81.
Flasken 140. 
Flatebergon 104.
Flat åkern 138. 
Flatåkrarna 138. 
Flinkemossen 129. 
Florentinskären 82. 
Fluskär 82.
Flycket 140.
Flågberget 104.
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hagar Flågeviken 68 
Flåhacket 141. 
Fläckeberget 108. 
Fläckholmen 108. 
Fläkevik 70. 
Fläskeberget 108. 
Fläskhamn(en) 70. 
Fläskholmen 82. 
Flätorna 140. 
Flögberget 108. 
Flögkullen 108. 
Foekebåden 82. 
Fogdeängen 140.
Fogdö 62, 82. 
Fornered? (by) 29. 
Fornered tomter 29. 
Forntomten 29. 
»Fostegen» 140. 
Fotstigen 101.
Fotö 62, 63.
Fram 63.
Fredrikshamn 4. 
Friarelyekan 140. 
Frostbacka 108. 
Frostdalen 132.
Frostås 108.
Frustugan 108. 
Frälsegården 9, 27, 29. 
Fuglevik N 18.
Fulavik? 18. 
Fundinröd? 29. 
Funningrud N 29. 
Furufjäll(et) 104. 
Furuhällebergen 104. 
Fy g pir 62.
Fyrvalarna 109. 
Fågelkullen 104. 
Fågelsås 109. 
Fågelungen 140. 
Fågelvik 68. 

j Fåglevik 18.
Fålekullen 109. 
Fånyttan 82. 
Fårholmen 82.
Fårnytta 82.
Fäbacken 104.
Fäberg 104.
Fägrinden 101. 
Fähuskullen 104. 
Fällingen 82.

Fölungefallet 109. 
Fölungeflåget 109. 
Fölungekullen 109. 
Fölungesätet 154. 
Förländena 140. 
Förländet 140.

Gabriels lycka 59. 
Gaddestacken 82. 
Galgebackarna 104. 
Galgeberget 109. 
Galleberget 109. 
Gallekullen 109. 
Gall(e)skären 82. 
Gall(e)skäret 82. 
Gallfjäll 109.
Gamle Erik 82. 
»Gamlete» berg 109. 
Gapet 133.
Garnfot 56.
Garnvinda 56.
Gartingsås 109.
Gassbo 133.
Gassbodalen 133.
Gassby 133.
Gassby dal 133.
Gassby källa 133. f  
Gastekulle 109.
Gastfjäll 109.
Gastås 109.
Gatan 57, 58. 
Gatebergen, -et 104. 
Gatedammen 68, 70. 
Gategården 58. 
Gatelyekan 138. 
Gateskägg 82, 140. 
Gateskär 82.
Gateslätten 138. 
»Gateståcken» 82.
Gatsik 129.
Gatåkrarna 138.
Gautelfr 33.
Gerrebaeka 42. 
Gertrudshålan 133. 
Gertrudskäret 68, 77. 
Gertrudviken 68. 
Getekroken 82. 
Geteryggen 57, 82, 109.: 
Gethögen 104. 
Gisselholmen 82.
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Gjutholmarna? 83. 
Gisslebo 83.
Gisslegärde 83.
Gissleröd 83.
Glisetorp 15. 
Glisterbackarna 109. 
Glistorp 15. 
Glymsterbergen 109. 
Glymstren 109. 
Granberget 128. 
Granbäcken 75. 
Granekullen 104. 
Granmossen 128. 
Granåkrarna 138. 
Gravemossen 129. 
Gravet 140. 
»Greckarebacken» 110. 
Gregors mosse 128. 
Grenne 16. 
»Grimeshällan» 110. 
Grimsholm 33. 
Grimsrud 29.
Grimås 33, 110. 
Grimas Hög 34. 
Grindarakrar 29. 
Grindebacken 104. 
Grind(e)kullen 104. 
Grindelyckan 138. 
Grinden 10, 33, 41. 
Grindestycket 140. 
Grindåkrarna 138. 
Grindängen 138. 
Grisberget 110. 
Grisbergs brygga 110. 
Grisebådar(na) 83. 
Grisebåden 83. 
Grisebäcken 75. 
Grisedalen 133. 
Grisevassen 154. 
Gropareängen 138. 
Gropebrunn 154. 
Gropåkrarna 140. 
Grumsedammen 70. 
Grunda gr[und] 80. 
Grundsund 56, 68. 
Gruvan 154. 
Grynekullen 110. 
Grytan 83. 
Grytefötterna 83. 
Grytorna 83.

Gråbenekroken 140. 
Gråbenevadlaget 17. 
Grågåsholmen 77. 
Gr&kullarna 110. 
Gråkullen 110. 
Grå-Lars 110. 
»Grållebacke» 110. 
Gråsejen 83. 
Gråstensfjäll 104. 
Gråstenskullen 104. 
Gråstensängen 138. 
Gråås 3, 104.
Grälputt 154.
»Grsenna lykkiu» 16. 
Granne. 16.
Gräppås 110. 
Gräsberget 104. 
Gräslyckan 54, 138. 
Gröna hålan 132. 
Gröna liden 104. 
Grönan 140.
Gröna siken 128. 
Gröna viken 68.
Gröne banken 104. 
Gröneviken 19, 68. 
Grönås 32, 104. 
Grötekullarna 110. 
Grötelyckan 141. 
Gröthög 110.
Grötö 63, 83.
Gubbens rös 153. 
Gubbered 42. 
»Gudlaugsgard» 16. 
Gula skären 77.
Gula skäret 77. 
Gulebratten 110.
Gule knalte 110.
Gule udde 77. 
Gullberget 110. 
Gullfjäll 110. 
Gullkullen 26, 111. 
Gullpengarna 141. 
Gullringegården 46. 
Gulluret 83. 
Gullåkrarna 141.
Gullö 128.
Gullö moras 42, 128. 
Gungan 129. 
Gungekällan 154. 
Gungkull(e)källan 111.

Gungkullen 111, 126. 
Gunnegärde(t)? 141. 
Gunnesby 42. 
Gunnesbåden 83. 
Gunnes håla 133. 
Gunneshälla(n) 104. 
Gunnes lid 104. 
Gunn(h)ildobol 30. 
»Gustavs» 33, 141. 
Gustavsängen 138. 
Gyltholmarna 83. 
Gyltran 83. 
Gyttlarelyckorna 34. 
Gyttlelyckorna 141. 
Gångsberget 111. 
Gångsåsen 111.
Gårda 65.
Gårdarna 141.
Gården 64.
Gäseknöde 114. 
Gåseskär 83. 
Gällelyekan 141. 
Gänglan 56. 
Gänglorna 56. 
Gärde(s)slätten 138. 
Gärdestegarna 138. 
Gäven 83.
Gäveskär 83. 
Göddered 33.
Gökens kulle 111. 
Gökås 104.
Göpås 43, 111.
Göta älv 75.

Hacket 141.
Haga 6.
Hagatorpet 6. 
Hagberget 39, 104. 
Hagekroken 128. 
Hagen 5.
Hageslätten 138. 
Hagholmarna 77. 
Hakered 34.
Hale 15.
Hallbackarna 104. 
Hallegården 8.
Hallen 8.
Hallenskär? 83. 
Halleröd 34. 
Halleskär 83.
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Hallevadet 101. 
Halljorden 141. 
Hallslätten 138.
Halsen 77.
Halsen långe 84. 
Halvabergen 111. 
Halvaberget 111. 
Halvardsberg 111. 
Halvardskullen 104. 
Halvegården 39. 
Halvorsäng 19. 
Halvstarren 141. 
Hammaregården 46. 
Hammarkullen 111. 
Hammarskullar 111. 
Hammarlyckan ? 141. 
Hamnbåden 77. 
Hamnedammen 68. 
Hamnefjäll 111. 
Hamnestänget 154. 
Hamnholmen 77.
Hamra 111.
Han(e)kärr 58, 129. 
Hang(e)kärr? 58.
»Hanses ungdom» 111. 
Harespjället 141.
Harås 2, 111.
Hassellund 152. 
Hasslokullen 104. 
Hasslekärret 128.
Hasteröd 60.
Hatten 84, 141. 
Hattekullen 104. 
Hattesten(en) 111. 
Havdedråg 133. 
Hedabäcken 75. 
Hedabäcken 75. 
Hed(a)torpet 3, 11.
Hede 19.
Hedegrund 84.
Heden 11, 46, 51, 58, 63. 
Hederna 15.
Hedesås 111.
Hedkullen 104.
Helgered 19.
Helgered upptag 141. 
Helges 9.
Helvete 154.
Hinderli N 24.
Hinneröd 24.

Hjortemossen 129. 
Hju(le)vik(en) 70. 
Hjulvik 56.
Hjuvik 56.
Hjälma 25, 111. 
Hjälmarna 111.
Hjälmas håla 154. 
Hjälmvik 70.
Hjälviflu 84. 
»Hjärvibjåden]» 84. 
Hoken 84.
Holkedal 133.
Holkeflaten 141.
Holken 154.
Holmbäcken 75.
Holmen 37. 
Holmåkraraa 138. 
Holtelyckan 141. 
Hopastyoket 141. 
Hopaängen 141. 
»Hordammen» 70. 
Hornkällan 154. 
Horseberget 111. 
Horsedalen 133. 
Horsegiljan 133. 
Horsekulle(n) 111. 
Horsekärr 130. 
Horsesprånget 102. 
Hors(e)vik(en) 51, 70. 
Horsvik(e) backe 70. 
Hovgården 19.
Hovgårds helvete 154. 
Hudalen 130. 
Hufvudände 85.
Hult 64.
Hultén 57.
Hultsbergen 65. 
Humlegården 138. 
Hummerbåden 77. 
Hummerkupeberget 104. 
»Humusta» 130. 
Hundehammar 111. 
Hundehålan 133. 
Hundekullen 108, 111. 
»Hurebrunn(en)» 155. 
Husekullen 104.
Huse vale 155. 
Husholmen 47. 
Husmanskärret 130. 
Husmansåkrarna 141.

Huvudberget 112. 
Huvudet 64, 77, 142. 
Huvudmossen 130. 
Huvudäckran 142. 
»Huvudände» 84. 
Hynneröd 24.
Hyppeln 64, 84. 
Hyppelns kalv 84. 
Hytteberget 112. 
Hyttorna 152. 
Håberget 84, 112. 
Håkans grund 84. 
Håkans hamn 70. 
Håkans hytta 70. 
Håla berget 66, 112. 
Hålan 23, 28, 34. 
Hålebacken 104. 
Hålebergen 112. 
Håleberget 112. 
Hålebäek 75.
Håle damm 70.
Hålet 41.
Hållskär 84. 
Hålmaden 67. 
Hålmysten 130. 
Hålskär 77, 84. 
Hålsten(en) 84, 112. 
Hålstensbacken 112. 
Håltakärr 130. 
Hålåkrarna 138. 
Hårdebackarna 112. 
Hård(e)backen 112. 
Hå-stenen 84. 
Håvesten 84.
Häcklan 84. 
Häckleberg 112. 
Hägnaden 138. 
Hägnarekärr 130. 
Hälleberg 104. 
Hälleviken 70. 
Hällsvik 60, 70. 
Hällsö 64, 85.
Hällås 104. 
Hällåsetorpet 19. 
»Hselsli braekko»(!) 16 
Hängedyerna 130. 
Häng(e)dyt 67, 130. 
»Härseberget» 112. 
Häsegården 142. 
Häset 142.



Hässla 65.
Hässlan 152. 
Hässlebräckan 112. 
Hässlebräcke 16. 
Hässlena 152. 
Hästarna 85. 
Hästebacken 104. 
Hästebrunnen 153. 
I-Iästebåden 85.
Hästen 85, 112. 
Hästevik 56, 70. 
Hästhagen 32. 
Hästholmarna 20. 
Hästholmen 85. 
Hästtången 85.
Hög 34.
Höga 34.
Hög(a)källan 155. 
Höganäs 15.
Högen 6, 13, 20, 34, 43, 

85.
Hög(er)hammar 112. 
Högestenarna 104. 
Högesten(en) 104. 
Högetå 104, 138.
Höge ände 85. 
Högsbäck 75.
Högs drever 102. 
Högsta berg 104. 
Högstena(rna) 25, 112. 
Högås 104.
Höhallen 112.
Hökås 104.
Hökälla 44. 
Höneberg(et) 112. 
Hönebergsmossen 112. 
Hönseberget 112. 
Hönsebärsbergen 112. 
Hönsebärsdammen 70. 
Hönsebärshålan 132. 
Hönsebärsmossen 130. 
Hönseliden 104. 
Hönsemossen 130.
Hönö 64, 85.
Hönö huvud 85. 
Hönö-Klåva 65.
Hönö utskär 85. 
Hösarna 85.
Hövägen 102.
Hövden 142.

Iglemossen 130.
Ingebäck 44.
»Ingemor i Kungälv» 35. 
Ingås 44, 112. 
Ingåsberget 112.
Inlands äs 112. 
Innegården 25. 
Inner-Pickeln 85. 
Isläggedamm 70.

Jannes hed 138. 
Jonsborgen 113.
Jonsberget 113.
Jonsskär 77.
Jungfruhoppet 133. 
Jungfruhålan 133. 
Jungfrukullen 133. 
Jutestenen 113.

44, 56, j JuteväSen 102- 
j Juthamnen 70.
Juthuvudet 85, 113. 
Jämmern 47, 58, 142, 155. 

! Jänserås 113.
I Jänserås äng 35.
: Jänseråsängarna 113. 
i »Jätta» 155.
! Jätteberget 104.
Jättebo 52.
Jättebron 102.
Jättebryggan 102. 
Jättedammen 71.
J ättegraven 155. 
Jätt(e)huvudet 113.
Jättens håla 133. 
Jätteslätten 142. 
Jättestenarna 113. 
Jättesten(en) 113.

Ivajeflåget 104. 
»Kalalycka» 142. 
»Kalarebo» 142. 
Kalfven 84.
Kaller hamn 155. 
Kallhed 20. 
Kalsbogården 43, 50. 
Kalshed 44. 
Kalvarebo 28. 
Kalveflaten 138. 
Kalvogapet 101.

Kalven 65.
Kalvens 15.
Kalvhagen 57. 
Kalvholmen 85. 
Kalv(s)hed 138. 
Kalvskinnet 113. 
Kalvskinnskullen 113. 
Kalvsund 65.
Kalvås 104.
Kammarn 134. 
Kamrerns berg 113. 
Kanaldammen 68. 
Kanhall 51, 113. 
Kann(e)dalen 134. 
Kar(d)eskaftet 142. 
Karholmebäcken 54, 75 
Karholmen 85. 
Karisskär 77.
Karlens grind 102. 
Karusedamm(en) 71. 
Kastellegården 43. 
Kattedammen 69. 
Katteklövet 103, 143. 
Katten 85.
Katt(e)skär 85. 
Kattestenen 113. 
Katthålan 134.
Kave håla 134.
Kavlås 113.
Keholmen? 86, 97. 
Kesen 143.
Kilåkrarna 138. 
Kilängen 138.
Kippan 21.
Kippe 21 
Kippe(n) N 21. 
Kippenes N 21. 
Kippestöb N 21. 
Kippeveden N 21. 
Kippholmen 20, 86. 
Kitteln 116, 134. 
Kladdefassarna 142. 
Klara 22.
Klara(n) 71.
Klareberg 45. 
Klarekällan 153.
Klare mosse 130. 
Klarvik 62, 69.
Klarögat 71.
Klevekullen 114.
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Koddarna 86. Kringelängen 143.
Kohall 104, 115. Ivringlarna 143.
Kolebackarna 115. Kringlekullen 116.
Kolekärret 130. Kristinamorsdammen 69.
Kolholmen 86. Krogarelyekan 143.
Koljehugget 71. Krogarns 15.
Kollholmen 86. Krokarna 138.
Kolslätt 42, 143. Kroken 36, 52, 138.
Kolveden 143. Krokete Jon 116.
Kolvik 71. Kroksoröd 21, 143.
Kopallen 115. Krokåkrarna 138.
Kopparberget 115. Kronessens 28.
Kopparås 115. Kronessensarns 28.
Kopper 31. Kronogården 22, 24, 27, 4
Korpeberget 104. Kroppedammen 71.
Korpedalen 28. Krossholmen 86.
Korpe huvud? 86. Kruckan 116.
Korpereren 155. Krukan 116.
Korpflåget 115. Kråkan 86.
Korråkrarna 143. Kr&keberget 115.
Kors 143, 155. Kråkedalen 28, 132.
Korsbäcken 75. Kråkefjäll 116.
Kors(e)berget 115. Krålteliden 104.

Klockareberget 104, 114. 
Klockarebåget 142. 
Klockaregården 46. 
Klockarehålan 134. 
Klockarns loft 114. 
Klockedammen 71. 
Klosterbergen 114. 
Klosterskär 86, 
Kludderskäret 86. 
Klypen 86.
Klåbak 143.
Klåvan 65.
Klåvik 71.
Klämman 57, 102, 134. 
Klätten 86.
Klöverna 102, 143. 
Klövet 59.
Klövås 114. 
Knallelyckorna 32, 35. 
Knallen 32.
Knalteskär 86. 
Knapegården 25. 
Knappberget 114. 
Knappen 114.
Knapps gap 114. 
Knarrnäs 86.
Knasevik 71. 
Knektebergen 114. 
Knektedalen 134. 
Knektekyrkogården 155. 
Knektekällan 155. 
Knektepålen 114.
Knipan 3, 71. 
Knipatorpet 3. 
Knippla(n) 65, 86. 
Knipplarna 86. 
Knipplebergen 114. 
Knipplekullen 114.
Knäet 143.
Knöde 114.
Knöteberg(en) 114. 
Knöten 65, 114. 
Knöterna 115.
Knötet 115. 
Kobbeled(et)? 24, 102. 
Kobbelid(en) 102, 115. 
Koberget 115.
Kobratten 115.
Kockhed 35, 143. 
Kockåkrarna 143.

Korshamn 143. 
Korskullen 115. 
Korsskär 86.
Korsvik 71. 
Korvedalen 134. 
Korven 134.
Kos 134.
Kosen 134.
Koserna 134.
Koskär 86.
Kosvik N 134. 
Krabbehöljen 134. 
Krabbhall 115. 
Krakekullen 115. 
Krakelyckan 138. 
Krakeängen 138. 
Kransen 143. 
Krappberget 115. 
Krappekärr(et) 130. 
Krappet 102. 
Krappängen 143. 
Kreken 60. 
Krigsbacken 115. 
Kringelhamn 54, 71. 
Kringelikulle 116. 
Kringellyckan 138. 
Kringeln 143.

Kråkemysten 128. 
Kråketegen 138. 
Kråkholmarna 87. 
Kråkorna 87.
Kråkudden 87. 
»Kräcklefjell» 116. 
Kräklinge berg 116. 
Kräklingekullen 116. 
Kröckle 87.
Kröckle kyrka 116, 134. 
Kröcklö 87.
Krokleodden N 87. 
Kubbaliden 102. 
Kubbaslätten 102.
Kulan 116.
Kulingeviken 71.
Kull-, se även Koll-. 
Kulla damm 69. 
Kullebackarna 104. 
Kullebanken 104. 
Kullegården 8.
Kulle hall 116.
Kullen 8, 46, 87. 
Kullsnarke 87. 
Kullsåkern 138. 
Kullåkrarna 138. 
Kullängarna 23, 138.



Kullängen 138.
Kung Borres grav 155. 
Kungelid 116. 
Kungelidkulle(n) 52. 
Kungsbord 116. 
Kungsäclcran 143. 
Kungälven 75.
Kung Östens grav 155. 
Kupeskär 87.
»Kusas» kärr 130. 
Kuseberget 116.
Kusenäs 116. 
Kvameberget 104, 105. 
Kvamebäcken 75. 
Kvarnekullarna 104. 
Kvarnekullen 104. 
Kvekelyckan 143. 
Kvibacken 104. 
Kvillebäcksrännan 75, 76. 
Kvillediket 75.
Kvillelied 45.
Kvillen 75. 
Kvill(er)åkrar(na) 143. 
Kvin 143.
Kvisslingeby 21. 
Kyrkebacken 116. 
Kyrkeberget 116.
Kyrkeby 45.
Kyrkebåden 87. 
Kyrkebäcken 75. 
Kyrkeringen 144. 
Kyrkeskedet 101. 
Kyrkogårdarna 155. 
Kyrkogården 155. 
Kyrkoholmen 87. 
Kyrkoängen 46, 138. 
Kyrkäckran 138. 
Kyrkängen 35.
Kågliolmen 87.
Kålsered 22.
Kålskär 87.
Kålviken 71.
Kälen 116.
Källaregården 43. 
Källarelyckan 138. 
Källdalen 132. 
Källebacken 36, 104. 
Käll(e)berget 104. 
Källekärr(et) 128. 
Källeskedet 101.

i Källevik 69.
; Källängen 138.
! Källö 88. 
Källö-Knipplan 65. 
Källö sadle 116. 
»Kängan» 63. 
Käringeberg(et) 117. 
Käringebräckan 117. 
Käringelyckan 144. 
Käringetorp 46. 
Käringeudden 88. 
Käringhamn(en) 71. 
Kärr 57.
Kärra 46. 
Kärrsbackarna 104. 
Kärrsgården 6. 
Kävlingarna 130. 
Kölholmen 88, 97. 
Kölnehagen 144. 
Könevik 71. 
Köpenhamnsbåden 88. 
Körsbärshagen 138.

Labyrinten 155. 
Lackarebäck 30.
Ladbol 144.
Ladde bro 102.
Ladde bäck 75. 
Laduberget 104. 
Laduflaten 138. 
Ladulyckan 22. 
Laduskedet 101. 
Lad(u)teg? 53. 
Lagmansholmen 47, 88. 
Lagmansåkern 7, 144. 
Lammliolmarna. 88. 
Lammholmen 88.
Lane 117.
Laneberg 117.
Lanås 117.
Lapparna 144.
Lappo sand 144.
Lars’ dal 132.
Larsered 47. 
Larsmässelyckan 144. 
Laskarna 88.
Läsken 88. 
Laskestocken 88.
Lasses hage 58. 
Ledbanken 117.

Ledskär 88.
Lejonet 88. 
Lejonhuvudet 88. 
Lekberg 117. 
Leltevallen 144. 
Lerbäcken 104.
Lerbäck 47, 75. 
Lerflaskorna 117. 
Lergered 7.
Lergha 7.
»Lergha swnd» 71. 
Lergravarna 134. 
Lergravsängen 138. 
Lerhålan 132.
Lerskär 88.
Lexby 22.
Lid 35.
Liden 54.
»Lifris vik» 30. 
Ligården 46.
Lilla Hagen 5.
Lilla Krokegården 13. 
Lilleby 23.
Lille damm 69. 
»Lillcdams råken» 134. 
Lillekärr 47, 128.
Lille lund 152. 
Lille-Tummen 98, 117. 
Lillhagen 5.
Lillängen 33, 138, 141. 
Limhålsbergen 117. 
Limhålskullen 117. 
Limpan 88.
Limslcär 88, 117. 
Limskären 88. 
Limudden 117.
Limås 117. 
Lindbådarna? 88. 
Lindebaekarna 104. 
Lindedalarna 132. 
Lind(e)fjäll 57, 104. 
Lindesnäs 39. 
Lindevik(en) 69. 
Lindevik huvud 77. 
Lindholmen 88. 
Lindlyckan 138. 
Linekullen 117. 
Lingefjäll 57, 117. 
Livasgården 43.
Ljung-, se Lyng(n)-.



168

Ljungqvist 88. 
Ljungqvist(e)udden 88. 
Ljungspolemossen 130. 
Ljurås 107, 117.
Ljuse kulle 117. 
Lo(g)grisen 88.
Loko N 134. 
Lomholmen 88. 
Lottkärr 58, 131. 
Lubborna 46, 144. 
Luckan 134. 
Lugnelyckan 144. 
Lundebergen 104. 
Lundekullen 104. 
Lundekällan 153. 
Lunden 15, 23, 31, 67. 
Lundsbergen 104. 
Lundsholmen 77. 
Lundängen 138.
Lunna 35.
Lunnegården 24. 
Lunnegårdsvik 71. 
Lunnevik(en) 71. 
Lunnevikshuvudet 71. 
Lusasken 56. 
Lusekullen 117. 
Lus(e)-Nilsen 117. 
Lyckan 15, 20. 
Lyckeberg(et) 104. 
Lyckåkrarna 138. 
Lykullen 117. 
Lyngbobergen 117. 
Lyngboberget 117. 
Lyngby 53. 
Lyng(n)berg(et) 104. 
Lyng(n)holmen 77. 
Lyng(n)näs 77. 
Lyng(n)skär 77.
Lysa 75.
Lyse 54.
Laka 134.
Lakan 134.
Läkö 134.
Långa kärr 128.
Långa kärret 54.
Långa vattnet 69. 
Långe svanen 73. 
Långebergen 65. 
Långeberget 104. 
Långebråta 155.

Långebådarna 77. 
Långebåden 77. 
Långedalen 132. 
Långelid 104. 
Långemosse 128.
Långe udde 77. 
Långholmen 24, 66, 77. 
Långkullen 104. 
Långvallarna 138. 
Långås 104.
Långås kista 134. 
Låssby 24. 
Länsmansåkern 144. 
Länsmansbergen 118. 
Länsmansängen 144. 
Länsmännerna 88.
Lärje 7, 15.
Lärje os 75.
Lärje ström 75. 
»Lödden(s)» 34. 
Lökeberget 118. 
Lökekullen 104, 
Lökholmen 118. 
Lölcåkern 138. 
Lönnbådarna 89. 
Lönnbåden 89.
Lövkärr 128.
Lövås 104.

Madberget 104.
Madbron 102. 
Madbäcken 75, 102. 
Maddalen 132.
Maden 13.
Madgården 8, 13. 
Madkulla 52, 104. 
Madlcullen 104. 
Madtegarna 138.
Magen 134.
Maggered 35.
Makrillen 89. 
Mansholmen 89. 
»Marbon» 131. 
Mareskrämman 144. 
Margesten 118. 
»Markums» udde 89. 
Marstrand 144. 
Marstrands damm 69. 
Masten 144.
Matgruvan F 89.

Matlcistan 89. 
Meddalarna 134. 
Mellangärden 43, 49, 58 
Mellanhagarna 138. 
Mellere träng 102. 
Mellomberg 104.
Mickan 89.
Migandc jläg 89. 
Migande kullar 89. 
Migandelcullarna 89. 
Migandet 89.
»Minne kulle» 89. 
Mjölkdammen 71. 
Mjölkeba ekarna 104.
Mj ölkebratten 118. 
Mjölkedäljan 135. 
Mjövik 24, 71.
Mobergen 104.
Morbrors dal 132. 
Mormors dal 132.
Mors berg 118. 
»Mosingen» 89. 
Mossebanken 104. 
Mosselyckan 138.
Mossen 35.
Morsåkerändarna 144. 
Morsåkrarna 144. 
Mossängarna 138. 
Mossängen 138.
Mulered 47. 
Muleregården 43. 
Mullholken 36, 135. 
Multorp 47.
Munkarna 156. 
Munkebergen 118. 
Munkebron 102. 
Munkevalon 156. 
Munkevården 156. 
Munkhuvudet 118. 
Myckle hed 144.
Myrebo 57.
Myrmossen 128.
Mysken 144. 
Mystebanken 118. 
Mysteliden 24, 118. 
Mysterna 47. 
Måkholm(ar) 89. 
Måkholmsskären 93. 
Måkskär 89. 
Månsobergen 118.
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Måvholmarna 89. 
Måvholmen 89.
»Mäjelas» me’ 90. 
»Mäjel(n)» 90. 
»Mäjle»-klåvan 90. 
Mälthusflaten 138. 
Märsberget 118.
Mödalen 135.
Mölchålet 135.
Mörka vrån 26, 153. 
Mörkedal(en) 132. 
Mörkhuset 145.
Mörkret 156.
Mötet 156.

»Namnens» vik 71. 
Namnlösberg 118. 
Natt(e)kvigiljan 135. 
Nedorgården 23, 54, 58. 
Nelius’ 58.
Nerfallsbergen 118. 
Nerfallsslätten 145.
Ner-vänderna 145. 
»Nestieigharen» 53. 
Nickdammen 72. 
Nillebrunn(en) 156. 
Nolered 57.
»Noles» ände 145.
Nolvik 25, 72.
Nolö 66, 90.
Nordbäek 75.
Norddal 132.
Nordre träng 102.
Nordre älv 75.
Nordskog 24, 152. 
Nordsudd 145. 
Nordtången 90, 118. 
Nordås 104.
Nordängen 56. 
»Noremanshatt» 118. 
Norges älv 75. 
Normansberget 118. 
Normans däljor 135. 
Normans skarpeland 145. 
Norrflu 90, 97.
Norslätt 47.
»Norsås» 118.
Nortagene 48.
Nya gärdet 65.
Nyckle hed 144.

Nye bro 101, 
Nyhacket 141. 
Nyländena 138. 
Nyländet 138.
Nypan 52.
Nålhuset 72, 145. 
Nålhusäckran 145. 
Nålåkrarna 145. 
Näbbhall(en) 119. 
Näck-, se Nick-. 
Näckrosedammen 69. 
Näset 40, 48.
Nästås 119. 
Nödhjälpen 90. 
Nöteviken 72. 
Nötholmen 90. 
Nötsund 72.
Nötö 90.

Oderslätt 65. 
Odersvik 72. 
Okingarna 106. 
Okingen 106.
Okland 145.
Oklands rygg 119. 
Olles källa 153. 
Oisberget 119. 
Olsbäcken 76. 
Olsdalen 135. 
Olslcärret 131.
Onde hästen 119. 
Ormebergen 104. 
Ormeberget 104. 
Ormedammen 69. 
Ormeklämman 132. 
Ormekrolcen 138. 
Ormekullen 104. 
Ormeliden 104. 
Ormhålan 132. 
Orrebackarna 119. 
Orrekullen 47, 119, 
Os(e)backen 119. 
Oset, 72, 90. 
Ottervalen 119. 
Oxekohagen 145. 
Oxelyckan 138. 
Oxeröd 145.
Oxeskär 90.
Oxhagen 35. 
Oxholmen 119.

Oxudden 77.
Oxögat 135.
Oxöge dal 135.

Palatsen 119. 
Palmlyckan 145. 
Palmåkrar(na) 145. 
Pansarbron 102. 
Pansarkvillen 76. 
Paradiset 153.
Parten 145. 
Pengebacken 119. 
Pongekitteln 145.
Pers höstack 90.
Pers klack 90.
Pers mosse 128. 
Peternelleskären 90. 
Petters kulle 104, 108. 
Pickaren 91.
Pickeln 90.
Pickelsbo 91. 
Pickelstenarna 119. 
Pickstenen 119. 
Piggstenen 119.
Pilen 156.
Pileröd 35. 
Pilkaregräset 91. 
Pilkaren 91.
Pinan 72.
Pinebergen 72.
Pinnen 91.
Pinstenen 120. 
Pirrebanken 120. 
Pissebäcken 76. 
Pissegubben 76. 
Pjonken 91. 
Pjonkehuvudet 91.
Pj unken 91. 
Pjöskemossen 131. 
Planterlyckan 145. 
Platsen 119.
»Porres» håla 135. 
Porsen 19, 131. 
Porsholmen 91.
Porsö 91.
Portögat? 156. 
Postegården 14. 
Pottebacken 120. 
Prilla 76.
Prillan 76.
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Prillebäck 76.
Prylycko 48, 145. 
Prästebergen 104. 
Prästeberget 104. 
Prästedammarna 69. 
Prästegården 19, 57. 
Prästestenen 120. 
Prästevägen 102. 
Prästängen 35, 138. 
Pukh&lan 135. 
Ihingestycket 146. 
Punschflaten 146. 
Pussåkrarna 146. 
Pärtås 120.
Polsan 91.
Pölsorna 91.

Käbbels håla 135. 
Rackareheden 146. 
Rackarehålet 135. 
Käglorna 120. 
llagnvaldsbåden 92. 
Rallekebacken 33. 
Ramberget 120. 
Ramhult 153. 
»Ramloberget» 120. 
Kammarna 146. 
Ramneborget 120. 
Ramnehuvudct 91. 
Rannebergs taska. 135. 
Ramnehuvudet 77, 91. 
Ramnen 91. 
Rangleviken 72. 
Ranneberget 120. 
Rannebergs näsa 120. 
Rasphuset? 146. 
Rassen 92.
Raveln 92.
Eavelsbo 92.
Ravelsgården 92. 
»Rebbe» fjord 72. 
Rejskär 92.
Remmens 41. 
Remmetorpet 41. 
»Riaro Bergen» 120. 
»Riare Måsen» 131. 
Ribacken 121.
»Ribbe» fjord 72. 
Rindlarna 76.
Ringen 15, 156.

Ringkanalen 75, 76. 
Rinneln 76.
Rinnelskällan 76, 156. 
Risp&ker 146.
Risö 92.
Risöskär 92.
Rive fjord 72.
Rockeskär 92.
Rolkarna 131.
»Rorsken» 146.
Roselyckan 146.
Rosendal 45.
Rossbåden 92.
Rossen 92.
»Ruddevik(en)» 72. 
Ruddevikknoppen 72. 
Rugge berg 121. 
Ruggestensberg 121. 
Rulleskär(en) 92.
Rumpan 10, 146. 
Rumpekärr 131. 
Rump(e)åkrarna 138. 
Rumporna 146. 
Rumpäckran 138. 
Rundeberget 121. 
Rundekullen 121.
Rundeln 146.
Rundevalon 153. 
Rundevaleberget 104, 153. 
»Runkhufvud» 92. 
Rusmekullen 121. 
Russlingabergen 121. 
»Rusuges liden» 121. 
Rya(n) 25.
Ryd 66.
Rydsbo huvud 77.
Rygg 121.
Ryggedammen 72.
Ryggen 92.
Ryssjudden 92.
Råbåden 92.
Rågård(en) 156.
Rågårdsdal 156. 
Rågårdskärr 156. 
Rågårdsvik 156.
Råmärket 156.
Råttefällan 103.
Räbbås 25.
Ränneskären 92. 
Rännestyeket 33.

Räntaregården 46. 
Ränteröd 46. 
Rättaregården 9, 146. 
Rättar&krarna 146. 
Rävarna 147. 
Rävebergen 104. 
Räveberget 104. 
Rävedalen 132. 
Rävegiljan 132. 
Räv(e)hult 153. 
Rävhålan 132. 
Rävekullen 43. 
Räv(e)kullen 104. 
Rävekärret 128. 
Rävemossen 128. 
Rävemysten 128. 
Rävengrav 121. 
Rävholmen 93. 
Räve-Lars’ bo 65. 
Räven 92, 147. 
Rävens ungar 76, 93. 
Räv(e)skär 93. 
Rävevalen 156. 
Rävevården 156. 
Rävungarna 76, 93. 
Rävås 104.
Röd 10, 57, 66.
Röda boden 93. 
Rödberget 104. 
Rödbergsstallen 136. 
»Röddevik(en)» 72. 
Röde hall(en) 104. 
Rö(de)n 93.
Rödjan 26, 147. 
Rödjelyckan 147. 
Rödskär 93. 
Rödskärbrott(et) 93. 
Rödskär(en) 93.
Rön 93.
Rönnekullen 104. 
Rönning 36.
Rönnäng 36.
Röra 26.

| Röremossen 128. 
Rörlyckan 138. 
Rörmaden 128. 
Rörvik(en) 69. 
Röräckran 138.
Rörö 66, 93.
Rösbo 36.
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Rösbåden 92.
Kösebergen 101.
Rösen 23, 92.
Höset 36.
Hös’ Hammarkullar 121. 
Röven 39.

Sadle 121.
Saldsslätt? 147.
Salevik 72.
»Salshålan» 136. 
Saltbo(d)holmen 93. 
Saltdalen 136.
Salten 73.
Saltholmen 94. 
Saltkrikerna 147. 
Saltkärr 131.
Saltskav 94.
Saltskaven 94.
Saltvattensdammen 73. 
»Samme» holme 94. 
Samslåtten 147. 
Sandarna 138.
Sanden 42, 57, 59, 65. 
Sandholmen 63, 77. 
Sandhålet 36, 132.
Sand tången 77.
Sandvad 35, 101. 
Sandvadet 36. 
Sandvarperna 147. 
Sandvik 57.
Sandvike holme 94. 
Sandvik(en) 69.
»Sangve» holme 94. 
Sankt .Görans grav 156. 
Sankt-Olovs källa 156. 
»Sanna» 138.
Saramors källa 157.
Saxe fjäll 121.
Saxekärr 131.
Saxås 121.
Segerstenslyckorna 147. 
»Sialff» 53.
»Sieggenås» 121. 
»Signepineberg» 121. 
Sikedammen 73.
Sillvik 59, 69. 
Sillvikbergen 125. 
Sillvik(e) klämma 136. 
Sillvik(e) trång 136.

Simonsäng 48, 138. 
Sinnepinemossen 131. 
»Sjäxen » 121.
Sjö(e) 76.
Sjö(e) bro 103.
Sjö(e) ström 76.
Sjö(e) å 76. 
Sjögårdsslätten 147. 
Skafteskär 94. 
Skalbådarna 94. 
Skalebaekarna 22, 121. 
Skalkenäs 94. 
Skalkorgarna 94. 
Skalkorgen 94. 
Skalkorg(e)näs 94. 
Skallebryggan 103. 
Skallåkrarna 147. 
Skalnäs 94. 
Skammlänningen 147. 
Skammlänningarna 147. 
Skanekullen 121.
Skansen 10, 28, 47, 157. 
Skanshörnet 147. 
Skansäckran 138. 
Skansängar 147. 
Skansängon 147. 
Skardet? 59, 136. 
Skarpeland 46, 147. 
Skarpenbak 147. 
»Skarpenbock» 94, 147. 
Skarpetegen 24, 147. 
Skarsbo 36, 147.
Skarvan 94. 
Skarvehuvudet 122. 
Skarven 147. 
Skarvesten(en) 94, 122. 
Skarvik 62, 73. 
Skarvorna 94. 
Skaterumpen 94. 
Skattegården 29, 45. 
Skatåkrarna 148. 
Skeddalen 60, 136. 
Skedeslcullcn 104. 
Skedesåkrarna 138. 
Skedet 138.
»Skeplaholm» 95. 
Skeppeskär(en) 94. 
Skeppet 122. 
Skepp(s)holmen 94. 
Skeppstad 94.

Skeppstadholmon 94. 
Sketholmarna 95. 
Skethusen 95.
Skotskären 95.
Skialf? 53.
Skidgården, -arna 147. 
Skillebacke 10, 122, 
Skinnarebräcka 36, 122. 
Skinn(ar)eklippan 73, 122. 
Skinnareviken 73.
Skintan 148.
Skintemarken 148.
Skinten 148.
Skintorna 148. 
Skirvinsberget 122. 
Skit(e)kullen 122.
Skitna viken 73.
Skogen 36, 57.
Skogome 48. 
Skolhusedammen 69. 
Skomakaregården 22. 
Skorv-, se även Skurv-, 
Skorvelmvudet 122. 
Skorvekullen 122.
Skorven 148.
Skotteberget 122. 
Skottebådarna 95.
Skotten 95.
Skotthålorna 136. 
Skottiljet 148.
Skott vallen 157.
Skrapan, -orna 103. 
Skrape bro 103. 
Skräddaregravarna 157. 
Skräddaregården 25. 
Skräddarehålet 138. 
Skräddaren 95.
Skrälls stuga 136. 
Skumpebergen 122. 
Skurebratten 122.
Skurven 131, 148. 
Skurvorna 148. 
Skutebergen 104. 
Slcuteberget 104. 
Skutekullen 122,
Slcuteskär 77.
Skutevik 69.
Skutholmen 77. 
Skvalovattnet 73. 
Skyttcbådarna 95.



172

Skyttevarpet 122. 
Skåberget 122. 
Skådekullen 121, 122. 
Skål på fisken 95. 
Skålvisered 48.
Skår 10.
Skåreberg 123. 
Skäcldan 95. 
Skäddefjäll 123. 
Skäddevik 69. 
Skäggered 26, 36, 148. 
Skäggerås 121. 
Skäggholmen 95. 
Skäleberget 123.
Skälen 148.
Ska?lla 76. 
Skällholmarna 95. 
Skälltorp 11. 
Skälsandsbacken 123. 
Skälslåtten 148. 
Skärdalen 136. 
Skärhamn 73. 
Skärhamnsbergen 73. 
Sköljedammen 69. 
Slaktarevalen 157. 
Slaktarevården 157. 
Slinkebergen 123. 
Slinkorna 123.
Slottet 123, 157. 
Slängen 57. 
vSlätta berget 104. 
Slättebergen 104. 
Slät(t)lyckan 138. 
Slät(t)ängen 138. 
Smalåkern 138. 
Smedberget 123. 
Smedensberg 10. 
Smedens lid 123. 
Smed(je)bergen 104. 
Smed(je)berget 104. 
Smedjegården 23. 
Smed(je)kullen 123. 
Smedjespjällen 138. 
Smedlyckan 138. 
Smedmansholmen 95. 
Smedsans kulle 123. 
Smedskären 96. 
Smedtorpet 15. 
Smutten 73.
»S. Måkskär» 93.

Småkärr 15, 128. 
Smögekullen 123. 
Smörhålan 136. 
Smörpjucken 123. 
Smörstacken 96. 
»Snaddrebacken » 123. 
»Snaddreberget» 123. 
Snarefjäll 123.
Snareliden 123.
Snaveråsen 123.
Snavrefj äll 123. 
Snedåkrarn a 138. 
Snickareslätt 148.
Snippen 148.
Snipåkrarna 148. 
Snusholmen 37. 
Snäckeberg(et) 123. 
Snäckemossen 131. 
Snäckeslätt? 148. 
Snärporna 148.
Snärtarna 148.
Snärten 148.
Snörpas 123.
Sockensmedens ölväg 103. 
Sockertoppen 123. 
Socknemossen 131. 
Sohuvudet 149.
S oklå van 136.
»Solbassen» 96.
Solberg 49, 123.
Solberget 123.
Solbratten 96.
Solbräcke 36, 49, 123. 
Solliden 104.
Soosund 97.
Soportsberget 124.
Sorgen 22.
Sotehåla(n) 136. 
Sotekulle(n) 124.
Soten 73.
Sotenäs 73.
Sotås 124.
»Spalöcka(n)» 149. 
Spanskedammen 73. 
Spansken 96.
Sparren 96.
Sparrhult(et)? 153. 
Speleman(nen) 96. 
Spelemansskär 96.
»Spe talen» 138.

Spetalsängen 138. 
Spoleberget 124. 
Sprunden 149. 
Sprundet 149. 
Spruthålet 76, 136. 
Spårefjället 124. 
Spårekärr 131. 
Spöhuset 149. 
Spökeskär 96. 
Stakeskär 96. 
Stallebergen 104, 124. 
Stalleberget 104, 136. 
Stallen 73, 136. 
Stallmysten 131. 
Stammestad(en) 124. 
Stamperöd 27. 
Starrehög 124.
Starren 138.
Starr svik 73.
Stavfjäll 124. 
Stegekullen 124.
S tenbroän garna 138. 
Stendammen 69. 
Steneby 26.
Steneby vale 157. 
Stenen 15.
Stengiljan 132. 
Stengubben 124. 
Stenklåvan 132. 
Stenklåvebergen 124. 
Stenklåvet 136. 
Stenklöv 103. 
Stenklöveliden 103. 
Stenmalarna 72. 
Stensberg 124. 
Stensbådarna 77. 
Stenskär 77, 96. 
Stensåkrarna 138. 
Stenvik(en) 69. 
Stenvillan 32. 
Stigberget 111.
Stig på 37. 
Stockeberget 124. 
Stockekullen 124. 
Stockekällan 157. 
Stockholmarna 96. 
Stockholms flu 96. 
Stockholms fluga 96. 
Stolebergen 124. 
Stopen 96.
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Stora flaket 149.
Stora Hagen 6.
Stora Krokegården 13. 
Stora Starren 138.
Store vette 158.
Storebäck 75.
Storegården 27.
Storegårds vette 157. . 
Storens 15.
Store-Pers kulle 104. 
Stor-Olas bo 157.
Strand 67.
Stranden 64.
S trandvägen 101. 
Strandängen 36, 149. 
Strupen 136, 149. 
Strykejärnet 149.
Stråängen 36, 149. 
Strömberget 96.
Strömma. 76.
Strömskär 77.
Strömsund 69. 
Strömsundsholmen 96. 
Stugufjäll 125.
Stumpen 96.
Stuttarna? 149.
Stuvö 96.
Styttingarna 149. 
Stångefjäll 125.
Stänget 149.
Störredalen 136. 
Stötelyckan 149.
Stöveln 149.
Sudden 131, 150. 
Suddervik 62.
Suddeviken 73. 
Suddkärr(et) 131. 
Suddtegarna 150. 
Suddängen 150.
Sumparna 28, 131. 
Sumpåkrarna 28. 
Sundberget 125. 
Sundsrören 150. 
Sunnanbacke? 150. 
»Sun(ne)måls backar» 125. 
Supareskäret 96. 
Surbrunn(en) 157. 
Surmusen 157.
Surveln 27.
Svallhall 96.

Svanebådarna 73. 
Svanefjorden 73. 
Svaneflut 73.
Svan(en) 73.
Svankällan 47, 157. 
Svan(s) kärr 73.
Svarta berget 104. 
Svarta bådar(na) 77. 
Svarta grinden 103. 
Svarta näsan 125. 
Svarteberget 104. 
Svartebäcken 103. 
Svartedal 132.
Svarte knoppen 97. 
Svarte mosse 128. 
Svarten 73, 97. 
Svarteskär 77. 
Svarteviken 73. 
Svartskär 84.
Svedjen 150.
Svensby 49.
Svensdalen 132, 
Svenskegården 46. 
Svens Lunde 157. 
Svill(er)åkrarna 150. 
Svindalen 136. 
Svinebacken 125. 
Svinekärr 131. 
Svineporten 103. 
Svinhusbackar(na) 104. 
Svinekullen 125. 
Svingeskär 97. 
Svinängen 150. 
Svällemossen 131.
S värt edalen 136.
Synås 125.
Sågar(e)ängon 138, 150. 
Sågebaeken 34.
Såtan 125.
Säggen 132. 
Sälebådarna 77. 
Sälebåden 77. 
Säteberget 125. 
Sätekleven 125. 
Säterfjäll 125. 
Sävebacka 24.
Säve 38.
Säve bro 103. 
Sävedalen 136. 
Sävedammen 69.

Sävelycke 38.
Sävvik 69.
Säön 97.
Sö(d)bergen 125.
Söderflu 97.
Söderhagen 6.
Söder i huvudet 63.
Söder i kring 66. 
Sö(d)klev(et) 103. 
Sö(d)klåvan 136. 
Sö(d)klöv(et) 103. 
Sö(d)kroken 150. 
Sö(d)kullen 125.
Sö(d)kvin 150.
Sö(d)mossen 132. 
Södporten 103.
Södra Korsbergen 125.
»S. Måksär» 93.
Södre kors 150.
Södre kos 136.
Södre älv 76.
Sö(d)rumpan 150. 
Sö(d)sund 73.
Sö(d)tången 77.
Sö(d)viken 73.
»Sömåls baoker» 125. 
Sönderröd 16.
Sönderrö(d)t 10. 
»Sön(ne)måls backar» 125. 
Sörbrunnen 153.
Sörhall 125.
Sörmarken 24.
Sörred 27.
Sörslätt 50. 
Sörslättshög(en) 44. 
Sörängarna 17, 50. 
Sötapel(s)kär 128.
Sö-ö 97.

Tagene 12, 50.
Tagene hed 53.
Takene 12.
Takmadar(n)ssten(en) 125. 
Takmaderna 52, 132. 
Tanda 137.
Tanneskär 97.
Taskan 97, 137.
Taska(n)s tumme 98. 
Taskeskär 97.
Taskeskären 82.
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Telegraf bergen 125. 
Templet 125. 
Testegrundarna 97. 
Timmervik(en) 73. 
Timmerås 37, 104. 
Tingstad 12, 13. 
Tinnhogen 125. 
»Tinnhög» 125. 
»Tjolmen» 97. 
Tjurängen 138. 
Tjuvdraget 157. 
Tjuveklämman 103. 
Tjuven 97. 
Tjuvesten(en) 125. 
Tjäreberget 126. 
Tjärholmen 81, 97. 
Tjärnerna 74. 
Tjärnåkrar(na) 150. 
Tjörbogravarna 137. 
Tjörbogården 14. 
Tjörbons vik 74. 
Tofta 15.
Toften 126, 150, 158. 
Tofter 50.
»Tokorudi» 16. 
Tolleskär 97. 
Tolsegården 8, 43. 
Tolsered 50.
»Tolås» 126. 
Tomblebergen 59. 
Tommetaskan 97. 
Tomtebergen 104. 
Tomtegården 14. 
Tomten 15.
Tomtens hage 150. 
Tomterna 56, 98. 
Tomteskären 98.
Tor 126.
Tor(e)s damm 74. 
Tor(e)s sten 126. 
Toresrud 37.
Tor(e)s vik 74. 
Tor(e)såkrarna 151. 
Torgers Anna 98. 
Torholmen 28. 
Tokelegården 9. 
Torkel(n) 98. 
Torkelsskär 77. 
»Torna» 150. 
Tornebergen 104.

Torneberget 104. 
Tornefjäll 104. 
Tornekullen 104. 
Torneliden 104. 
Torneviken 69. 
Tornåkrarna 138.
Torp 40.
Torpet 7, 19, 28. 
Torpängen 28, 45. 
Tox-rbe(r)skär 98. 
Torrboskär 98.
Torrnäs? 99.
Torseröd 50. 
Tor(s)holmen 98. 
Torslanda 58.
Torslanda Hög(en) 56. 
Torslyokan 151.
Tors slott 158. 
Torstensgården 14. 
Torvet 151.
Torvgapet 103.
Tovas avgud 126. 
Trallarehallen 126. 
Trampemosse(n) 132. 
Tranbärshålan 132, 137. 
Tran(e)dammen 74. 
Trangrumsedammen 74. 
Tränkoket 98. 
Trankoksudden 77. 
Trankärr(et) 128, 132. 
Trappberget 126. 
Trappbergsvalarna 126. 
Trapplyckan 151. 
Trehörningen 138. 
Trekanten 138. 
Treknipplarna 86, 98. 
Tresnippen 151.
Trindeln 14 98. 
Trindingen 126.
Trinneln 98.
Trojenborg 158. 
Trolldal(en) 60, 137. 
Troll(e)bergen 126. 
Troll(e)berget 126. 
Trollofjäll 126.
Trollered 51. 
Ti’oll(e)vik(en) 74. 
Trollhoimen 98. 
Trollhätte ström 76. 
Trollsbacken 126.

Trollvilc 62. 
Trulsegården 9, 22. 
Trång 137.
Trångberg(et) 126. 
Trångbergsmossen 126. 
Trångeberget 126. 
Trångelyckan 151. 
Trånget 56, 60, 103. 
Trädet 51.
Träng 104.
Trängberg(et) 126. 
Trångbergsmossen 126. 
Trätebaeken 126. 
Trätängen 151. 
»Tröggebergs» slott 158. 
Tullare Hög 34. 
Tulut(t)en 126. 
Tumlebergen 127. 
Tumlelied 59. 
Tumlesund 74.
Tummen 59, 98.
Tumme Tasko 98. 
Tunna 76.
Tunnan 158.
Tunndalen 137. 
Tunnedalen 137. 
Tunnsätterna 158. 
Tuvedammen 69. 
Tuvetegarna 138. 
Tuvetegen 138. 
Tvelingarna 99. 
Tvillingarna 151. 
Tvillingen 151. 
Tvärhålet 137. 
Tväråkrarna 151. 
Tynneskär(en) 99. 
»Tyska» 127.
Tyska berget 127.
Tyska kyrkan 127. 
Tyskängen 151.
Tyvet 52, 151.
Tå udde 63.
Tåbanken 104.
Tåberget 104, 127. 
Tådammen 74.
Tåfjäll 104.
Tålyckan 50, 138.
Tån 46.
Tångdynan 99. 
Tångeberget 104.
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Tångekällan 158.
Tå(n)s hamn 151. 
»Tår(e)kullegården » 9. 
Tårekullon 127.
»Tåsam» 151.
Tåtåkrarna 151.
Tärneskär 77.
Törnnäs 99.

»Jjorkiasls gard» 28.
I’ umall 59.

Ucklum 119.
Udde 138.
Uddebergen 104.
Uddesbon(en) 104.
Uggleås 104.
Ugneberget 127.
Ugneslätten 151.
Ulkebåden 99.
Ulken 151.
Ulkhuvudet 99.
Ulvagrän 28.
Ulvebergen 104.
Undergärdet 151. 
Undervänderna 151. 
Uppdalsbergen 137.
Uppedalen 137.
Uppegården 36, 39, 40, 54, 137. 
Upplyckoma 137.
Upptag 151.
Ussholmen 99.
Utgärdet 138.
Utskär 99.
Uttergrundet 77.

Vadfjäll 99.
Vadskedesbron 104.
Vadskedet 104.
Vakkullen 127.
Valarna 99.
Valbo vette 158.
Valebergen 104.
Valebeiget 104.
Valen 158.
Valkullen 104.
Vallerås 127.
Valleråshålan 127.
Valmusen 99.
Valskär 99.

Valås 105.
Varholmen 99. 
Varpalyckan 151. 
Varpeberget 127. 
Varpedal 137.
Varperna 151. 
Varposlätton 151. 
Vasekvillen 76.
Vasen 41, 152. 
Vass-siken 132. 
Vedbacka 37, 127. 
Veddeboda 158. 
Vedkastet 158.
Vedskär? 99. 
Vetteberget 127. 
Vettekurran 152. 
Vettekärret 24. 
Wettskär 77.
Videhålan 132. 
Videkärr? 128.
Videvik? 74. 
Vid(e)åkrarna 138. 
Videäckran 138.
Viken 28.
Vildsvineberget 127. 
Vildsvinebergen 127.
Vil(e) stcn(cn) 127. 
Vilhallarna 127.
Vind-äs 113.
Vinga Fjärskär 180. 
»Vinnas e(s)» 112, 127. 
Vinnases bergen 112. 
Vinnegården 27. 
Vintergapot 101, 158. 
Vinterhamnen 69. 
Vinterkullen 127. 
Vinterliden 127. 
Vipekärret 128. 
Vipeskär 100.
Vita skäret 77.
Vitbank 100.
Vite fläcken 69.
Vite mosse 128. 
Vitmossen 128.
Vitskär 77.
Vrangol 158.
Vrålås 137.
Vrålåsdalen 137.
Vrån 41, 137, 152. 
Vråsdalen? 137.

»Vuildar akra» 152. 
Vurm 137.
Vålskär 100. 
Våmmedalon 137. 
Våmäckran 152. 
Vårdammen 74. 
Vårdebergen 104. 
V&rdkullen 104.
Vårdås 105.
Vägga 127.
Väggefjäll 127.
Väggen 127. 
Välkommen 100. 
Välkomne holme 100. 
Vänderna 152.
Vänten 28. 
Värestångarna 100. 
Värmseln 158. 
Värmslegrinden 104. 
Värmslekärren 34, 132. 
Värås 15, 127.
Väråsens 15. 
Västerbackarna 127. 
Västerhavet 74.
Väster i gärdet 152. 
Väster i Pjunk 152. 
Västerlyckan 54. 
Västersjön 74. 
Vättnemossen 132. 
Vättnebacken 127. 
Vättnebergen 127. 
Vättnekullarna 128. 
Vättnesbackarna 128. 
Vättnet 158.

»Åguden» 128. 
Åkandebacken 128. 
Åker 53.
Åkerkällan 153. 
Åkerändarna 152. 
Åkhall 128.
Ålehöljen 138. 
Ålehöljens ränna 76. 
Ålehölj enskällan 138. 
Ålekråkan 77, 100. 
Ålekråkeskär 100. 
Åleviken 69.
Ålkråkan 100. 
Åmansängen 138. 
Årekullen 128.*
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Åseberget 10, 105. 
Åseby 51. 
Åseknalten 105. 
Åsen 37.
Åskebackarna 128. 
Åskeliden 128. 
»Åskar» 100. 
Åsåkrarna 138. 
Åvalls damm 69. 
Äekreraden 54. 
Äekrorna 26, 54. 
Älleröd 37. 
Ällingarna 138. 
Ällingedalen? 138. 
Älvakärr 53, 132. 
Älvebassen 78, 100. 
Älvefjord(en) 74. 
Älvegården 23. 
Älvelyckan 138. 
Älven 76.
Älvängen 138. 
Ängarna 45, 57.

Ängcbrunnen 153. 
Ängefjäll 105. 
Ängen 41. 
Änggården 39. 
Änghagen 58. 
Ängholmen 77. 
Ångslappen 144. 
Ärteberget 128. 
Ärtekullen 43. 
Ärtesäcken 128. 
Ärtholmen 100. 
Ärthögen 43, 128. 
Äspekullen 39, 105. 
Äspeslätt 152. 
Äspet 51.
Äspeviken 74. 
Äspingeberget 128. 
Äspingen 128. 
Åtarcbacken 128. 
Ätarekullen 128. 
Äxholmarna 100.

Ockerö 66, 100. 
Öckerö udd 77, 78. 
Ödegården 50. 
Ödegärdet? 37. 
Ödåker 152. 
Ökakärret 132. 
Ökarna 132.
Öken 152.
Önneröd 28. 
Örnekulan 29, 128. 
Örnekullarna 105. 
Örnekullen 23, 105. 
Öste(r)bo 29, 52. 
Östergärde 29. 
Österhög 37. 
Öster(r)öd 29. 
Österslätt 52. 
Österöd 60. 
Östertåga 52. 
Övervänderna 152. 
Öxnäs 52.

2. Personnamnsregister.
exemplifiera det i orten inhemska namnskicket, ha uteslutits. 
Bd I.

Sådana namn som iclce 
Jfr i övr. inl. till samma reg. i

Alle 17.
Ambjörn 105, 132. 
Anders-Mats 132.
Arne? 1, 69.
Äsgautr, Asgot o. d. 39.
Aslak 77.
Asmund 39.
Auöun 28.
Baltsar 78.
Binde? 69.
Birger, se Byrghir.
Björn 39, 129, 133, 139.
Botulf 32.
BrujjmaJ)er 40.
Bryngel 153.
Byrghir? 45.
Börje? 45.
Cornelius, se Nelius.
Elef? 32.
Elif? 32.
Esbjörn 108.

Gertrud 133.
Gisle? 83.
Grim 29.
GuÖlaugr 16.
Gunne 141.
Gunnliilda 30.
Hake 34.
Halle? 34.
Hallvord, Hallvar 19, 111. 
Helge 19.
Håkan 70.
Inga? 44.
Ingemar 113.
Janne 138.
Jens 113.
Koll 22.
Krok 143.
Leifr 22.
Liva 43.
Ljot 25.
Magga? 35.

Markus? 89.
Nelius 58.
Nilla 156.
Peternella 90. 
Rag(n)vald 92.
Röd? 36.
Simon 138.
Skägge 26, 148.
Steini? 26.
Tarvald(e) 16 
Toke? 16.
Tolf 43, 50.
Tolle? 97.
Tord? 8, 74.
Tore? 8, 37, 50, 74, 126. 
Torger 98.
Torkel 9, 98(?).
Torolf 43, jfr Tolf.
Tova 128.
Truls 9.
0dhin 28.
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3. Register över öknamn, vedernamn och personliga binamn.

Björkö paltar 61. Hönor 65. Rabbel 135.
Broms 19. Jätte 52. Rompar 65.
Brims 19. Kalv 44. Räve-Lars 65.
Bånge 61. Kalven 15. Skollvis(e)? 49.
Dubbe 5. Knotar 65. Storen 15.
Einne-Nils 81. Kut 21. Store-Nils 15.
Gamle Erik 82. Litle? 23. Stor-Ola 157.
Glis(e)? 15. Ljungspolar 67. Surve 27.
Gråben 17. Lus(e)-Xils 117. Trolle 51.
Gök(en) 111. Mulo 47. JEvle(r)? 23.
Hyppelns kråkor 64. Måvar 63.

4. Ordregister.
Se inl. till samma register i Bd I och III.

belöchta ’genom lögn avhända’ 
14.

bergsrabbel 135. 
bergstuga ’grotta’ 105. 
blek, n. ’vindstilla’ 69. 
bleka, f. ’strimma lugnt vatten’ 

69.
blåskit ’peditum furtivum’ 78. 
blöta, f. ’blöt mark’ 139.

, båg ’bukt’ 142. 
bästefar 80. 
dödjord 139. 
flycke, n. ’stort fält’ 140. 
fläke ’grind’ 70, 101. 
fånytta, f. 
glisa ’flina’ 15. 
grtssleding, ä. da. 136. 
grumsedamm 70. 
gyttlare 34.
havde, m. ’hög berguddo’ 133. 
husman ’jordfast sten i åker’ 

142.
huvudåker ’vändteg’ 142. 
liyppel ’knöl, svulst’ 64. 
kladdefasso ’trashank’ 142. 
kludder ’klotång’ 86. 
klyp ’nugot kluvet’ 86. 
knasa ’knastra’ 71

knot ’fisken Trigla gurnardus’ 
65.

knot(a) ’borrbricka’ 115. 
kos, f. ’lågt beläget, gräslclätt 

område mellan berg’ 134. 
krek 60.
lading ’havstulpaii’ 71. 
kussa ’kossa’ 130. 
lergrav ’slcalsandsgrop’ 134. 
lobba, f. ’halvtjockt bröd’ 47. 
mieka, f. ’klyka för åror’ 89. 
palm (ett mått) 145. 
parm, se palm. 
pirra ’coire’ 120. 
puls ’hudavdragare’ 146. 
part ’tågända’ 120. 
rabba, v. ’snålt lägga sig till 

med’ 135.
rabbel, n. ’samling av små 

berg’ 135.
rundal ’rundel’ 146. 
russla, v. 121.
sjögård ’gärdsgård som går ut 

i (salt)sjön’ 147. 
skana ’titta, stirra’ 121. 
skiljarebacke 10. 
skint ’mager mark’ 148. 
skrämma, f. ’bergskreva’ 144.

snärk ’rynkig hinna på gröt 
och välling’ 87. 

snav, n. ’det tillknutna stället 
på en påse’ 123. 

snärpegräs ’snärjgräs’ 148. 
snärt ’stjärt’ 148. 
snöfogde 63. 
sodd, se sudd. 
stenrammel ’stenrös’ 120. 
sudd (vissa gräsarter) 150. 
surbrunn 157. 
sving, m. ’sväng’ 97. 
svinga ’göra en sväng’ 97. 
svänga ’bada (hästar)’ 56. 
säte, n. ’plats där fiskegarn 

utsättas’ 154.
sätt, n. ’ställe där man sätter 

något’ 158. 
sävevekar, pl. 136. 
tjärna, f. ’tjärn’ 74. 
tramp, m. ’trappa’ 137. 
tranta ’tranbär’ 137. 
tränta ’tranbär’ 137. 
tulut.t, m. 126. 
vase, m. 41. 
vänd, f. ’vändteg’ 152. 
äxa ’reta’ 100.
öke ’ ki 1 (formi gt stycke)’ 132,152.
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T

5. Register över adliga och borgerliga släkter som ägt jord eller bott
inom Backa socken.

Jfr ml. till samma register i Bcl I— III.

Alinius 11. v. Gerde 2. Nilsson 12.
Andersson 1. Giers 1. Oliveholm 4, 12.
Arell 1. Gullberg 11. Pihl 14.
Arengren 11. Göthenstierna 9. Poullet 10.
v. Ascheberg 3. Haberman 6. Rasmusdotter 1.
Bethun 4. Haga (båtsman) 6. Rasmusson 1, 6.
Bielke 3, 13. Halo 15. v. Saltza 1, 6.
Bilde 1, 5, 7. Hamilton 6, 8. Sass 4.
Borg 6. Hindrichsson 1. Sinclair 4, 6.
Brahe 1. Jonasson 9. »Skieis» 1.
Brems 10. Jürgenson 6. Strussflycht 2.
Brock 1. Kilander 13, 14. Tharn 6, 9.
Börjesson 9. Kock 9. Thelin 14.
Cederflycht 4. Kruuse 2, 6. Westerinan 6, 13.
Douglas 6. Lilliebieleke 4. Vogel 4.
Dyre 9. Lydinghielm 8. Wärnschiöld 13.
Fogelin 1. Locke 1. Örn 29.
Frantsson, Frandtzen 3, 6. Makeléer 4.

6. Kulturhistoriskt register.
Bronsåldersgravhög 12. 
Fångad val 99. 
Förklaringssägen 9, 157. 
Gravfält med bautastenar 25. 
Hednisk kult 58.
»Hälsa» på en människolik- 

nande sten 80.
Imperativiska namn 100, 143.

Innehav »på fördelil» 10, 14. 
Minne om »baglarna» 07. 
Offerkälla 157.
Olovskälla 157.
Solkult? 49.
Spökeri 60.
Sägner om brudföljen som för

olyckats 79.

Sägen om jättar 102, 142. 
Tingsplats 12, 49.
Tjuvar 103.
Troll och häxor 110, 117, 126, 

136.
Uppkallelsenamn? 101.
Älvor 23.
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