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PNOVISORISKI' TARORD

Det nu fcireliggande ftjrsta hiiftet av Band II kommer att fdljas av yttorli-
gare tv6, (ev. tro). Dd,r komma att behandlas dels bebyggelsenamnen och andra

officiella namn p&, flterstoden av stadens nuvarande omr6,de, dels naturnamnen

och ddrmed jii,mstiillda namn pi, hela stadsomrfrdet. Bobyggelsenamn som tiII-
kommit efter omkr. 1850 beaktas i regel icke.

Med det, sista hii,ftet kommer, utom en kort inledning och register av skilda

slag, att f<ilja en karta, p& vilken de ur lokalhistorisk synpunkt.mera intres-

santa namnen ii,ro inprickad.e. I[hnvisningar (av typen Aa2) till denna karta
i,terfinnas redan i detta hiift'e.

Vid behandlingen av stadsomrfldet ha,"'de namn utmerkts med stdrre fetstil,
som beteckna orter av strirre betydelse i stadens historia, sflsom landerier, stads-

delar m. Ebt I framfcir ett namn anger att detta iinnu d,r i bruk.
I dwigt gii,Iler betriiffande materialets boarbetning i huvudsak detsamma som

sagts i n'cirordet till Band I.
Giiteborg i november 1925.

H,jalmw Lind,roth.





A - Kart,a el. la,ntmii,terilrandling rdr. fitock-
holms el. Uppsala, la,n i Genorallantmii,'
1,eria,rki.,,et, i Stockholnr" I)en n6,rmasL

t oljande sifl rtr,n anger kart,b<-rl(ons nulnrnor.
,\c[ress.-kzrl . == Adross-halenclel ofver Carl Jo-

Irars forsa,rnlirrg fi,r 1852.

;\nt . Llih. ,== Antockningar Llr' . Cetlerbourgs

Beskrilning " . . jarnte l3iha,ng. 1864"

Avlt. -| ==. Avl<ortningsld,ngcl.
I-it'll --. Ilergencler,h1 J-)artille kronika. 1920.

l3erg Ant. .'- \\r. l3erg Clenealogiska arntecli-

ningar,r oln Goteborgssliikter (2 selier, den
()na fol., clen anclra 4:o; ms i Goteborgs

-*1,ac{sbibliol,ek).
Borq Sarnl" : \Y. Ilels Sa,rnlingar till Gote-

'L;orss historia. 1-4. 1 882-91.

l-]errg 'l'ea,t. : -W-. Berg Artteckningal om Gote-

borgs aldre teatrar 1-3. 1896-1900.

J-iidr. : Riclrag ti]l kd,nnedomen om Gote-

borgs och Botrus l:i,ns fornminnen och

historia. 1-8. 1874-1913.

I3oskapsl - Boskapslii,ngd.

C __ Karta el. lantmd,terihandting ror. AIvs-
borgs lii,n i Generallantmd,teriarkivot i
Stockholm. Den nri,rmast foljande siff-
ran anger kartbokens nummer.

CbS : Cederbourg En .kort, Beskrifning Ot-

wer . . . Gotheborg. 1739.

Cederblad - Cederblad Goteborg. 1884.

l)b : Dombok. f frA,ga om Gbgs stads om-

ri,de : Db f. Sd,vedal, d5, ej annat, sages.

f Db f. NL : I)ombok for Ny* Lodose.

DN - Diplomatarium Norvegicum.
DSt - Danmarks Stednavne (N, I T922).

Irbg: Fredborg Det gamla Goteborg. 1-3.

ler e- re22 (-24) .

I'ornv. - Fornvd,nnen. Stockholm 1906 ff.
Froding Don. - Irroding Goteborgs d.onat,o-

rer 1-3. 191 1- 16.

F'rocling Env. - I-roding Berd,ttelser ur Gote-
borgs hi-*toria under envi,ldstiden. 1915.

trroding Gustav, tiden : Frciding Bertittel-
ser Llr Goteborgs historia under (]usl,avi-

anska ticlen. 1922.

Kellfdrkortn lngar,

Irrocling Aldsta, hist. '-' !-1'6ding Berattslsor ur
(.kitebolgs illclsta, Jristoria. 11108.

I'or:t,. :: Fortecknirrg inhiiftacl sist, i. -[Ir,ri+f.-l

over Mariebergs fdrsamling 1812- I 7 (i

I-,anclsarkive t i Goteborg).
I'r __ .E'ischer Goteborgs lanclerier (Gbgs Jul-ri-

leurnspubl. )(III).
G. f :s rog. __ I(onung Gustaf clsn forsl,os ro-

gistratrrr (1,r. 1861 ff .).
GRIIT _- Grit,ekrorgs och Bohus ld,ns fornnritt-

nesforenings t,idskrift.
Gbg (nr I osv.) : Karta el. lanl,mii,teriharrr.l-

ling ror. Goteborg pi, Lantmtlt,orikontoreit
i Goteborg.

Gbgs I{R, prot. - Goteborgs Kti,mnersratts
protokoll (i Landsarkivet).

Gbgs stacls rti,k. - Goteborgs stads rd,lienska-

per (i Lanclsarkivet, fr. o. m. 1673 i I{anr-
mararkivet i Stockholm).

Gbgska Mrg. - Gotheborgska Magasinet (tid-
ning fr&,n 1750- 0. 1760-t. ).

GHT _- Goteborgs Handels- och Sjofarts-
Tidning.

Gj t -= Generalj ordebok.
GLex - Histor.-geogr" och si,a,t,ist,. lex. (f 859-

7 0).

Grbg : G ran berg Gotheborgs historia, . L-Z .

r814-r5.
GS == Genoralsta,bens ka,rba i skaler,n 1:10Lt000.

Hbgr -- Hallberger I{arta ofvor Gbgs stacls

landerier, rned treskrivning. 1811 (i flitads-

ingenj orskont,oret).
Hellquist Gatn. - Ilellquist Goteborgs gat-

narnn (sd,rtryck ur Goteborgs Aftonblad).
19tt.

Hellquist Sjon" ----: Hollquist Studier ofver
de svenska sjonamrlen (-. SvL XX).
r 903 -06.

Hist. handl. == I{istoriska handlingar (tr. 1861"

ff.).
HJordrSkatt1 == Ilandlingar ror. jordrannsak-

ning och skatteld,ggning (i Landsarkivet
i Goteborg).

HI{rAlkn == I{ancllingar ror. kronoallrntin -



ningar i Sri,ved;r,ls lrd (i Lil,trcls&rkivef i
Cloteborg, a,\'skr:. i],v oi kd,ncla orig.).

Hl-,axf --., !{6,11dlinga,r ror. laxf isket i $d,vodals

hcl (i J-,atrclsit,r:kivert i Gotoborg).
I{$H --. }fancllingar ror. $jkandinaviorts }rist,r:'

ria (Ild 29, tr. 1848)'

tl[ikogsr -r,: Handlitlgar rtJr- skt)gsrlrt],Irstl,kning

(i L,anclsarkivol, i Goteborg).
I{ usf . -l ..,,, Iltlsforhorslii,ngcl-
1[v. f\. .,: Hvacl Nytl,? Hvad Nytt? (tidning)-
Ilarle.tnan I?iper - H6,r'lorrta,n Til Kongl" Maj:t,s

hogtbetrodde rnan, . . " CarI lrredrik Piper.

I 75I.

tt rili == t{andlingar ror. Alvsbor:gs kungsla-

dtrgird (i Landsarkivet i Goteborg).
Ild,rr. (.rr I osv.) - Karta el. lantrnii,terihand-

ling ror. Ha,rryda sn pn, Lantmiiteril<on-
toreb i Goteborg.

-[uk. ]randl. t. Rff,det - fnliomna handlingar
tilt R,Adet (i Landsarkivet i Goteborg).

Jb - J'orclebok.
Jb f. Siiv. -- Jordeboh for Sii,veclals hd 1638

(i Landsarkivet i Goteborg, Sta,dens rbk.,
Drd,tselkarnrnarens arkiv).

J N .: Biskop Jens Nilssons Yisil,atsboger
1574-1597 (nedskrivna av biskopens fa-
mulus Oluf Borgessorr). Ikistiania I885.

J orclr:. -prot,. - Jordrannsakningsprotokoll (i
Lanclsarkivet i Goteborg).

I{al6n - I{al6n Ordbok ovor Fagereclsrn&,let.

. r 923.
Kb - Kyrhobok.

I(Kn -- Kiottel Klasson Geornetrisk Affrit-
ningh vpp&, lllffzbolgz Ladegirdhs 6,9or"

1655. f Gonerallantmd,teriarkivet, repro-
duoerad Biclr. 7 , 320-21 och Llrg 224.

[ron. -Tl := Konungstiondelilngcl.
Iirigsark. == I{arta i Ikigsarkivet i Stockholm.
La. (nr I osv.) : Karta eI. lantmii,t'orihandling

ror. Landvetters sn p6, Lantmeiterikonto-
ret i Goteborg.

f-,. Bijcker -- Laur. Bocher Brev till Olof
Rudbeck 1692 (blott bevaral, i avskr.); jf,
GBFT L921, s. 29 ff"

l-,, 35 : Handskriften L 35 i Uppsala univer-
sitetsbibliotek (trol. samtida avskr. av
ett grii,nslEiggningsdokument, av L624).

Llrg _- C. Lagerberg och O. Thulin Goteborg

under 300 fr,r. 1923. (1" uppl., under an-
nan titel, beteeknas Lbgt).

Lbg Gbga,r:e -- .UI. Lager:berg Gotoborgale" I-9"

I9 13- I4"

Lgn === .[ritt1lggren l(arLa, 0fver St,er,r1en Gothe

borg. I855.
Lindberg - Lintlberg Skoernfi,Iet,s Ijucllii,r:a

(ordlistar, s.3 ff.). 1906.

Lundgron-Bral,e : Lundgron }lorsonr)&rnll
fr6,n meclelticlen (-* SvL X. 6)" 1892-

I 91 5; s. L67 -:t22 utg. av Brato.

I-,unds arkest. urk. == Ltlncls arkestifts ur'
liunclsl:ok, utg. av L Wcibull. 1000 ff.

Ml - Mantalslii,ngd"

NG - Norsko Gaardnavne. 1897 ff.
Nil6n : Nil6n Ordbok ofvel allrnogernfr,let i

Sorbygden. 1879.

NLT :: Ny, Lodose Tiinkebockor 1586'Lb2l
(Gbgs Jubileumspubl. VI).

No. regnsk. o. ib : [Norshe] Regns]<aber og

Jordeboger fra det, I6de Aarhundr:edo.

1887 ff"
NoB - Namn och Byg.I. 1913 ff.
Pahnsk. - TIandskr. i Palmskoldska hand-

skriftssaml, i Uppsala llniversil,el,sbiblio-
tek.

Parl,. (nr I osv.) : Karta ellerlantmd'terihand-
ling ror. Partille sn pfi, Lantmd,terihonto-
ret i Goteborg.

Pz - fPrytzl I(ronologiska anteckningar ror"

Goteborg. 2. uppl. 1898.

RB -. Rode Bog (Bisl<op trtrysteins jordebok);

tr. I 879.

RieLz - Riel,z Svsnslit, DialokL-Lexikon.
Rjb -- Riksjordebok"
Rqt == fB,ydquist] Ilistor.-statist. beskri:fning

ofver Goteborg. 1860.

RAk. -_ RS,kenskaper fOr Gbgs stad (p6, Lancls-

arkivet).
S - I(arta el. lantmd,berihandling ror. Gote'

borgs och Bohus lii,n i Generallantmd,-

toriarkivet, i Stockholm. Den nd,rrnasl,

foljande siffran anger kartbol-<ens num
mer.

SAOB - Svonska .\kademiens ordbok.

SD - Svenskt Diplornatarium.
SIOD - Skrifter utgivna av Institutet, for

ortnamns- och dialektforskning vid Gote-

borgs Hogskola. I918 ff.
Skjb == Skara stifts kyrkliga jordebok av 6,r

1540 (Bilaga tilI Yiistergotlands forn-
rninnesforenings tidskrift 1899).



SIrTF - Studier i nordisk filologi. Ilelsingfors
1910 ff.

SOV _- Sverges ortnamn, Vdr,rmlands liin.

SOA --- Sver:ges ori,nz-utntt, Alvsborgs ld,n.

SRP -- Svenska .tiiks-archivet,s pel'F,anlents-

hr:ef I -3 (tr. I866-I872).
Sl,adsing. (nr 1 osv.) - I{arta pfi, Stadsingen-

jorskontorel, i Goteborg.

Sl,n: - Stenstrom Orgryte [Jeno]-n l,iderna.

1-2. rg20-24.

i1t;yffe Iln.3 - Styffe Ska,nclinavien under urli-
onstiden. 3. uppl. I 9l I .

Srrnddrn Allmogelifvet -__ Sund6n Allmogelifvet
i en viistgotasocken uncler 1.900-talet.

I 903.

SvI., - Svenska l-,,anc1smfi,1en (1878 ff.).
Tax.-l -= Taxering.slangcl.
1l'I -- 'f iondel[,ngc].
lllorp -- To rp Ny, orsl< oty11. o rcl b. I(risti -

ania I915-19.

IIppir. -bok -_ {fppbordsbok eI. Il,akensl<ap (i
f-.,,a,ndsa,rkirrel, i Gotebor:g).

\r = - I(arta el. I antm d,terihandling ror. Hal -

la,nds ld,n i Generallantrnd,teriarkivel, i
Storrlifu6]p . f)en nii,rrna,st fcil j ande sif f -

r'rln anger J<art,lrokens rlumrner.

Vendell *- \renclell Orclbok over de ostsvenslia

clialekterna. HelsingforS 1904.

VIIT _. Viistergotlands fornminnesforenings
t,idskrift.

\rgl -- \rii,stgotalagen.
Vgtl. hancll. : Vester:gcil,lands hanclling,ar ( i

Ka,mmararkivet, i Sl,ockholm).
Vkj b '--= Yaclstena klosters jor:debok (tt. i

Historislia handlingar Bd 16, 1897 ).

\\rerming : Werrning Beltigenhet,en omlcring
Gobehorg (karta). I809.

W'gn .-- Wieselpgen lir Gtotel-ror:g;s hiifder. 1878.

Acl =: Astranrl Geornetrisk kilrl,a, ofver Gol,e-

borgs st,acls ii,gor ut orn fii,stningsverken
(i Stadsirrgen j orskontoret,, med beshrir,,-

ning). I 80I.
I Arn := Akerblom I Gdteborg for omlir. 100

fi,r secler,n. 1898.

2 Am - Alierblonr Ticlsbilder: fri,n C'liil,eborg

pii, 1820-i,a,let. f 890.

A. rit,. geogr. char:t. - Aldre ritacle geo.q'ra -

fiska liartor i Generalln,nt,nriiter:.iar'liivet
i Stockholm.

A. Vgl -_ Aldre \ra,stgotalagen.
1850 =- lJeskrivningen (trt 18fr0) till Kar:t,a,rr

Sta,clsirrg. nr: 6$-70. I{artan sjiilv iir
frrin 1846-50.

6vriga starkEre f6rkortningar och s5rskilda tecken.

acc. __ B,ccorrt.

anf. st. - anforda st,Eille"

ang. - angfrende.
avl. - avleclning.
bebygg.-n. -- bobyggelsenamn"
bet," - betydelse.
cit. st. - citerade std,Ile.

da. : dansk(r).
dr smt - daler silvermynt.
f. - femininum.
f. leden : forra leden.
fhty. - fornhogtysk(a).
fno. : fornnorsk(a).
fr. - frri,lse.

fsv. : fornsvensk(a).
fvnord. : fornvd,stnordisk(a), d. v. s. forn-

islEi,ndska jii,mte fornnorska.
gg(r) : gfr,ng(er).

hd -- h[,rad.
KA _: fia,lrrma,ra,rliivet, i Str:r:hl-rtllrn,

kr. .-- krono.
ky. -.- l<yr:lio.

LA - l-,ant-lsarl<ivet i Goteborg"
It.y, --- liigtysk(a).
M =- samm&nfattande beteckning frir Mast,-

hugget och Majorna, varvicl t'ill omrr],det

raknas allt, som forr lydde uncler Kungs-
ladugfi,rd.

m. : rrr&skulinum,
rnk -- mark.
mlty. _-- medellA,gtysh(a).
rntl - mantal.
n. - rrs,ffrn (blott i vissa sammansii,ttningar:

krebygg.-n., m.ansn., nattrrn., ortn. m. fl.).
Eljest - rroutrllm el. norra.

naturn. : naturnamn.



no. : norsk(a).
nsv. - nysvensk(a).
l1f : nUmmef.
ortn. - ortnafiin.
OSV. :- Q. S' V.

lil. - pluralis.
RA : R,iksarkivet i Stockholm.
rsp. * rikssprAk, riksspr6r,l<et;(s).

s. -- sidan; sodra.

s. leden _- sorl&ro leden"

sg. : singularis.
sk. : skatte.
SfI ::= SOCkgn.

ss. _- sa,sorn.

sv. - sverrsl<(a).

t),. -- tysk (a) .

v. _- vii,stra.
vgt. - vtistgcitsk(a).

y. - yngre.
e. - 6,1dre"

d : ostra.

lsiittes fra,rnfor ser:ien &v jordeboks-
f orrner ur Kammararkivet. (F ore
detta strcck stA, former som ii,ro ilk]re ii,n

rle vanliga jorclebockernas tid.)
I I sd,ttes f ore namn former sorn hEirntats rrr

cliverse kii, llor efter 7510.
c-a stittes fore utredningen av natrrrlet,s ullp"

kornst och betydelse.

+ betecknar att namnet ii,nnu nyttjas.
{< betecknar konstruerad ("j direkt, uppvisad)

sprikform.
I(ursiv typ i namnform som i ovrigt tir: shr:i -

ven rnecl. vanlig antikva betycler upplcisi,
forkortning: L" ex. Duftre-1[iiirn.



Bebyggelsenamn samt andra namn som
ha eller ha haft officiell giltighet.

A. Stadsomr&det fiire infiirlivningen av 1883.
I. Namn av i natunlig inhemsk namngivning ftirekommande

ortnamnstypen.
Hrir medtagas H,ven 's. k. uppkallelsenamn fcirs6vitt de ej ha en fdr syensk

namngivnihg helt friimmande form. - Grdnsen mot avd. Ir kan ej alltid dragas
skarpt. - Namn utan upplysning om bebyggelsens art beteckna i all:niinhet
smii,rre bebyggelser, lii,genheter, avsdndringar, d,ldre torp o. d. I de fall dii,r ett
ii,ldre officiellt namn ej betecknar bebyggelse, anges detta ej med full konsekvens.

Agnesgf,rtlen; lii,get ovisst, miijl. ej inom staden. - Ag.nisgirdh 1619 NLT
529, Agnisgirden 1619 Db f. NL bl.l,1644 Ml, -g6,rd 1637 Ml, Agnysg&rden I6b1
Rek., Agnijs- 1652 Rii,k. ca Om spridningen av kvinnon. Agnes i Sverige i e. tid
se Grape Stud. dv. de i fsv. inl&n. personn. 2,2+ ff .

Albertshagen, se under Haga.
*Albostatlen Cer; bebyggt omrS:de, namnet ej officiellt; jfr Atbagatan. - 1872

Lbg203. q Albo betyder'person frd,n Ale hdf. De fdrsta bebyggarna }ira ha
varit snickare frd,n Ale (se t. ex. Ilellquist Gatn. l7). Redan om1q. IZ00 lroro
alborna kii,nda {dr skicklighet i husbygge och snickeri (Berg Saml. l,rrr).

*Alekiirr Egr. * Allekjerr 1840 Ml, Ahlkii,rr 1855 Lgn.
*Alelyckan Fgr. - ll52-53 Rqt 62,(i referat av b. handling), Ahlelyckan 1782

S73 fol 32, Alelyckan 1855 Lgn (fdrst htir bebygg.-n.).1) - S. leden ar l,yc;ka'intriig-
nat gii,rde'.

X'<irst 1752-53 tilldrimdes marken stadon; fdrut rbknades den till Ltirje.
Anilerstorp Eg2; fdrr iiven kallat L i d. - 1840 Ml, 1855 Lgn. c": Trol. efter

torparen Anilers Christiansson (1840).

Annebacken M. - 1836 HAK 2,rss, 1850.

Anneberg Ce2; bebyggtomrA,de, jfr Nilssons berg bland Naturn. -Anneberg 1774-81Husf.-1, 1840 Ml. .- Ar 1774 bodde p6: A. ii,nnu blott arbets-
folk; en viss A-hlberg hade en hustru vid namn Anna; mtijl. har platsen upp-
kallats efter henne.

Om omr6dets historia se X'bg 3,r2, 248, 264. Ar 1874 besldts ornridets rogloring och
upplAtelso till villatomter (Stadsfullm. handl. nr 14 och Bih. s. I4).

1) I Ml 1855 f<irekommer narnnet icke, men viil eLt Ahl,el,umil,, som tycks kunna f,syfta sam-
ma ort. tr'drviixling mLed Alelund i Orgryte ?



o

*Annet[al Ce3; nu stadsdel och fcirsamling. - Anne Dahl 1786 Ml, Ar:neCahl

l8l9 HAK l,t2t" vz Namnet kunde vara bildat som en blott motsiittning till
fdreg. (jfr x'bg l,saz). Dock b6r mii,rkas att hustrun till den nedan nd,mnde su'e-

bilius hette Anna (Bottppt.).
Ar 1786 innehades A. av en handolsman Hans Swebilius (f I79f, Bouppt.). Ar l8l9 ar-

renderades det av handelsbokhAllaren J. A. Almroth, 1836 av kr6garenG.Bonilla(HAK2,1??),
en inflyttad. spanjor (se X'bg 1,582), eret diirp& av handl. C. IL Hasselblad (HAK 1,121). Ar
1850 pfr,gick riitteging om humvida A. rlittel. tillhdrde Ilungsladug6,rden, dit det f<irut riik-
nats, el. Ilrokslbtt NordgA,rden. Den senaro uppfattningen segrade; diirfiir medf6ljde A. icke

vid. den stora iafdrlivningen av Ar 1868, utan kom frirst genom samma fi,r beslutat siirskilt
kdp, och efter kungl. brev av 3/u 1870, att tillhcira staden fr. o. m. 1872 (Stadsfullm. handl.
1872, nr 30).

Antoni Knips hage, se Knipshagen.
Apelnds M. - Apelniis 1786 Ml, Apel(s)niis 1836 HAK 2,rs:, 1z+, Apel- 1850. ca

Siikerl. efter innehavaren: 6,1 1786 bodde diir d,nkan efter en Apelgren.

Arrenderades 1836 av kontrolkir P, J. v. Bergen.

Backen. l. l8I3 Ml.1) 2. M. - 1786 Ml, 1850.

*Bagaregirilen Dgr; landeri, nu stadsdel. - BakaregS,rden 1747 Stads-

ing. 6l fol 91, 1765 Gbgska Nyh. s. 183-1811 Hbgr, Bakare'1773 Hv. N. nr 33-34,

1855 Ml, Bagar- 1855 Lgn. ca Den ilriLgavarandeba,gare'tL torde, enl. roeddel. av

E. Lingstr6m, vara den bagare Jochim Schtinfelt som 6r f 650 fett landeriet d:t

sig upplA,tet pd, arrende (Ink. handl. t. Rd,det 1670-72). Namnet B. nd,mnes

dock Snnu ej i J. N. Aschens, en egare till landeriet, bouppt. av 1734, men an-

triiffas 1747 (se ovan).
tr'<irh6,llandet med avs. pi innebrirden mellan namnen B. och Hiirlanrla fir i ii. tid riitt god-

tyckligt och vd,xlande; se under H ii, r I a n d a nedan. I varje fall omfattado B. till en bdr.ian'

utan eget (officiellt) namn, en del av I[:s gamla omride. Med avs. pfr landeriets historia jfr Cbg

123, Rqt 65, Cederblad 236, I Am 47, 62, Pz 185, X'rdding Env' 35, Tr 83, 101 ff.'z)' Fbg 3,461 ff.
Banehagen M; lever kvar i Banehagsgat 1789 HAK 1,13, 1850. <a Efter

en repsla,garbana (jfr Bidr. 2,+zo).

B. arronderades fr6,n 1805 p6, 30 6,r av bolaget Santesson & C:o fcir dess repslageri

(HAK f,8b); 6,r 1837 ste, kommersoridet B. II. Santesson (en av stadens mest kiinda miin)
och grosshandl. A. M. Prytz ss. avtriidande arrendatorer (DArs. 107). Enl. kungl. brevav 1836

skullo landsh<ivdingen, i brist pi liimpligt arrendeanbud, f6, fritt disponera B. under sin livstid
(Ders. 2,18 ? ).

Bandngshiirnet M. - l8l2 Husf.-I, 1836 HAK 2,tst. ca Om Bancingen se

Naturn.
Berget. 1. 1813 Ml, 1840 Ml (niimnes mellan Smedjetorpet och Gatan). 2. 8.,

Y. ocln O.,M. - 1786 Ml, 1850.

Berghiill M. - 1836 IIAK 2,182, 1850.

Bergsklyttan M; nu kvartersnamn. - 1786 Ml, 1850.

Bergsliitt M. - Bergslett 1814-16 Husf.-I, 1850.

1) Nti,mnes htir mellan Svenstorpet A ena sidan, Bjork6,sen,
2) Uppgiften hos X'r att PauI Jtirgenson, en av B:s tidigaste

oriktig. Ilans hustru omtalas som ii,nka redan 1694 (Db bl. 7).

Liseberg osv. & den andr&"

ii,gare, dog 1696, m6rste var&
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Biiirke(s)dal M. - Bi<irckes dal o. d. 1786 Ml, 1836 HAK 2,tsr, Bj6rke- 1850:
ca Sarrnol. givet efter namnet p6, innehavaren 1786, en tirnmerman A. Birirck;
hemmansnamnet Bjdrlcesd,al i }Jdrryda (Bd I,o) kan diirjii,mte ha Ovat inflytande;
jfr bven Bidrked,al i Askims sn.

Biiirkdsen" - Bjdrck&sen l8I3 Ml.l)

Bjtirneborg M. - l8f 4-16 Husf .-1, 1850. ca ViiI efter staden Bjarneborg i Finland.

Bj0rnekdirf i landeriomride.z) - Bjdrnkerr 1624-36 Almquist hos tr'r g
(ej diplomatariskt), Bicirnne kiii,rrer (!) 1629 Db, Bitirnnekier 1644-45 Bidr.
l,roz (kontr. efter orig.), Biornekier 1652 Riik., Bidrnkiar(!) 1692 Rii,k. c.: Namnet
vittnar om {6rekomst, av bjdrn i dessa trakter.

Bleket M.3) - 1812 tr{usf.-I, 1850. c,: 'Platsen dd,r man bleker lin el. lerft.'
Blomsberg M. - 1812 Husf.-l, f 836 HAK 2, t8o. c-t Yal avsiktligt tillskapat

namn. l{iijl. har en innehavare (dock ej den av 1812) heLa,t Blom el. Blomberg; jfr
under Grimsberg.

Blisut MCd42; y. namn pn S j u s t j ii, rna n (jfr s.54),nukvartersnamn.-
1850. c,a Vanligt namn p6, stblle som 5r utsatt for blast, egentl. en s. k. imperati-
visk bildning; jfr Hjelmqvist trmper. substantivbildn. 78. Liknande namn Bd I,
52, \13, llg, 252.

*Blisis tr'hr. - l81I Ilbgr, 1855 Lgn. .a 'Asen dii,r det bld,ser'.

Boketlalen M Bdr?a) - Bokedal 1809 Werming; jfr Pz 104.
Ar 1820 rippnades viirdshus pi B. av on S. Graffman (Pz 104).

Bracketorget M; folkligt namn p5, Timmermansplatsen" c.c tr'. leden innehd,ller
Braclca brd,l1a, d.. v. s. Barackeza, bend,mning pi det hii,r beld,gna fattighuset (6ven-
som pi andra i staden befintliga).

Eran(il)tdala Cefr; landeri. - lSll Hbgr, 1855 Lgn, Brantz-dahla 1829
Stad.sing. nr 51. c,a Det synes rimligt att nanonet kan vara givet av och efter n6,-

gor. Branilt, Bland kii,nda personer med detta namn i Giiteborg har dock ingen
synts kunna ifr&gakon rrna.

Ar IStL innehades B. av bagaren Anders Boman.
hri,nder; btrand d,garna voro grossh" J. A. Westerberg,
d,garen I-I. Andersson"

Ar lB45 (Ml) var B. clelat p6; flerri
hokaren J. Bergman och hernmans-

1) Nii,mnes hii,r mollan Svenstorpet och Backen 6 ena sidan, Liseberg ri den andra.
2) Enl. den nedan cit. handl. av 1629 klagar lManns i Vthbyr pi en person som tskall

hafua stullit nd,git hd6 I pA B. Och 1644-45 (se i texten) nemnes B. mellan Kvibergs !i,ng

och SiirventLs.
3) Det Bleket som 1653 Ml nbmnes som g&rd pi stadens landeri och (det viil identiska)

som 1759-65 MI niimnes p&, Gamlestadens mark, befinner sig knappast p& hiir f6revarando om-
rdde; jfr under B <i i Orgryte.

l) Det synes ndLgot ovisst huruvida namnet isyftar samm& ort som den som i f,,. handlingar
16r. grdnsen mellan Askims och Sbvedals hii,rader (alltifr6,n 1593) skrives itn Bockeilahl, d,n Bac-
kedahl, Bricked,ahl o. d., varvid ii,ven tvist just om sjiilva namnfornen fdrekom; se Db 1754,
bl. 71, IIAK2,Bt,100, ttt,t7z. ArlTS4gjordos giillaodo, att det omstridda namnet samman-
hiingde r.ed Bokelcull,arna (Boche-); se Naturn.
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Bratteberg M Cdl2. - 1786 Ml, 1850. c": Vestsv. bratt, adj.'brant'.
Stiillet arrenderades 6,tm. l8l4t-36 av en sogels6mmare llod.in.

Brinken M. - 1812 Husf.-I, 1850.

Bromansstranil M. - 1786 Ml, 1850. ca 1786 bodde p5, lii,genheten en tunn-
bindargesbll Broman. SteUet l5,g nd,ra d,lvstranden, dock 6,tm. 1850 med vbgen

emellan.

tsurgf,rtlen. f .* Cf10; landeri, lever kvar i Burgd,rd,sga[67x. - BuregS,rdhen

1678 Db bl. 25, Bur(e)girden 1739 Cbg 139, Bur- 1765 Gbgska l{yh. s. 192-1897

Pz 144, Buregri,rd 1782 Lbg 9. Kallades tidigare Johan de Buurs land o. d' (t. ex.

1644 Bidr. l,roz) el. Burens-Land (enl. Cbg f39).1) cz, Marken arrenderades fdrst
av Johan (Jon) de Buur, en av de i samband med stadens anlii,ggning inflyttade
holld,ndarna.

Som &rtal fcir de Buurs tilltrede till landeriet brukar uppges 1638 (Ctrg 139 m. fl.; jfr f'r 137).

Dock var det rirnligtvis samma mark som do B. arrenderade redan 1625 (Fr6ding Aldsta hist.
56). Enl. en historik i Gbgs Alleh. 1774, nr 32, s. 3 omnd,mnes J. de B:s rlii,genhet rr 1634' Om

B:s senare historia se utom redan cit. st. Gbgs Alleh. 1774, nr 85, s' 4, B,qt 65, Berg Saml. l,ro9,
Lbg 9, 19, 171, Lbg Gbgare 2,sr, X'rdding Aldsta hist. 165 och Don. 3,ez ff', Fr 137 ff', Fbg 3,426

ff. Hertiil rni f6lj. fogas: Ar 1651, de de B. rodan synes vara avliden, arrenderades landeriet
av burggreve Daniel Lange (Rak.). Ar 1813-1840 Mlskiljes p6, B. nr I, 2 och 3, och sistnEi,mnda

6rr voro agarna resp. grosshandl. A. G, Levgron (jfr under l{atrinelund), hand.elsm. E.
,Colliander och bryggare S. A, Swensson. I senare tid har man skilt pfr N. och S. Burgd,rd,en,

varvid det senare a,terfinnes p6 platsen f6r Ulvstorp (senedan)''?) 
- 

Somtingsplats
nimnes B. 1678 (Db bl. 25).

,.*'), annat namn pdu Uselheten (jfr s.54[). 1813 l{usf.-I., 1850.

ca Sd,kert ruppkallelseD efter nr l.
Bing(e)Siralen; leget oyisst, ej fullt sii,kert inom staden.4) - 1710 Berg

Saml. 2,245, 1713 Diirs. s. 267,1716 Dii,rs. s. 288. ca n'. leden ii,r ettfamiljenamn
(egentl. personligt trinamn) Ed,ttge, som 6,r vd,l styrkt frfln orten; se Berg Sannl.

I Reg., NLT Reg.

Bdaken M; jfr Forsbii,cken och Vettersbeck. - 1850.

Btitlelslyekan' se L y c k a n.

Chapmanslyckan, : ftilj. - Chapmans Lycka 1800 Ml, Chapmanslyckan

l8l2 llusf.-1.5)

Chapnnans 6ng; annat namn pe M a j I y c k a n; jfr M e I i n s ii n g.- Chap-

mans Ang 1850. ca Trol. efter den kapten Charles Chapman, som omndmnes under

Kla singen. Se f<ir dvrigt under Ma j lyckan.
1) I{ur fdga fast i fonnon namnet var vid mitten av 1600-t., visas t. ex. av Riik. 1651:

uDet landh som Johan de truur i Nylcisze tillf6rene brukte. I
r) D& Lgn 1855 skiljor p6,81. och L. Burgdrden, iir detta s& mycket mindro attbygga pi

som det iir den !i, ldsta (norra) landoribyggnadstomten sombetecknasmoddet sen&ro
namnet.

') Lt g i 6:te roten.
4) tr(nappast avses Bfi,ngg&,rdon i
5) 1836 HAK 2,750 trriffas formen

ning till Coo'pmansgatan (Koopmans').

Asle sil, Skaraborgs lzin.

Coopmarts Lgcka" Den sJrnes bero pfr, oriktig anslut
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Dalen. t. Kanske: Kortedala. -Dahlen I8l3 Ml, niimnt mellan Ga-

tan och rKihlgS,rds Bii,cken> i, ena sidan, Bl6,s6,s 5, den andra. 2.M Bd2. - Dah-

len 1836 HAK l,zz, Dalen 1855 Lgn.
Nr 2 arrenderades 1836-3? av varvsAgaren A. Landgren (anf. st.).

DanamenM. - 1836 HAK2,149, r82, 1850. czr Vid errd,amno, d..v.s. en (konst-

gjord) uppdnmd vattensamling, nera det gamla slottet.l)
Med avs. pi lti,genhetens historia se Bidr. 7,32?.

Darnmet, se Dri,mmet.
Darnpen; folkligt namn p6, viirdshus. f . Vid Scidra vd,gen. - Strn 1,127, 133.

2. IEo,ga. - Fbg 1,6s6. cn Namnet ansluter sig viil till det fr6,n vissa dial.
khnda rlamp'imma, Srnga,dunst'(seSAOts). Ett motty.d,ampfen'leva i sus och

dus' svarande d,arnpa d,r icke uppvisat i sv., se SAOB under darnpning.
Lid6n jtimftir d,ven vii,rml. gd, pd, d,ompen'gil p6 nattlig kurtis' (Gustaf X'roding,

Rietz 90 a).

Danneborg M. - 1786 Ml, 1836 }JA}I'2,t2s,1850.'z) ca Avsiktligt tiilskapat,
kanske i anslutning till danneman, mojl. ock till ilannebrag. Skulle namnet vara av-

sevd,rt ii,. iin 1786 (jfr s. 56), vore det thnkbart att ndLgon tidigare innehavare med

namnet Dannberg fciranlett det.3)
Ar 1786 innohades D. av ltijtnant M. Bonander, 1836 av kapten J. M. Kjellberg och 1852

(Adress-kal.) av dennes arvingar. Ar 1840 betecknas D. som blott en >tomt>, utan 6Lbo. En
beskrivning av egendomen kimnas 1786 Db bl. lB2.

Danska giistgivaregdrtlen Dg2, d,ven kallad Danska viirilshuset. - Danska

Gbstgi{waregd,rden o. d. 1800 Gbg nr l, 1855 Lgn; jfr I Am 62. czr Nancnet torde

vara d,. d,n. Danslca ud,gen (varort se }Taturn. i Orgryte). En direkt anlectrning till
namnet ar att soka dd,ri, att viirdshuset, var r>afsedt for norska och danska re-

sanderi (1763 Db bI.53). Detkalladesfdr Redberg (sedii,r).
D. avbildas X'bg 3,+ot.

Diupeilalen. l. Giupedall 1587 NLT 22,Dirpedall o. d. 1587 Dbrs. 35 m. fl.,
1620 Db f. NL bl. l, Dype- 1592 NLT 267-1620 Ders. 545. Av NLT
framg6,r, att orten legat helt nti,ra Nya L<idrise; se sd,rsk. s. 547 samt uppgiften s.

5I3 (1604), att (en viss gird i) D. 169 rinordan 6,hnnr, varmed torded,syftasSd,vein

eI. ni,gon av de mindre bbckarna p6, dess n. sida.a) cro Kanske st&r namnet i mot-

sats till Korta dalen (se Kortedala nedan), i vilket fla\l d'iwp skulle 6,syfta

utstrii,ckning pi, liingden; jfr BtI I, 340, men se nu 6ven I(al6n Ilall. griinsm. 83.

2. M; bebyggt omri,de, nanonet kvarlever som kvartersnamn. - X'bg l,ro0.

Diupeh lsget ovisst. - Dypedt f593 NLT 305, Diupet 1666 Db f. Gbg (konc.)

12 mars.
Ar 1593 nd,mnos som &bo en rJonn Baggiol (tillnamnet anger honom sannol. ss. norrman).
r) Dammen fir ej synlig pi kartan av 1846-1850, emodan hola slottsomr&det ddr undan-

tagits fr&n kartlliggningen. Jfr emellertid Bidr.7,234, 322.
2) Namnforrnen Do,nneberg Fbg 1,3?8 iir oriktig. Den trii,ffag dock &tm' 1840 Ml.
3) Att namnet skulle vara givet efter sjdmanshusets ombudsman L, Dannberg (t1843)'

ss, Fbg anf. st. uppger, 5,r uteslutet genom dess 6,lder.
r) Derf6r kan utgivarons av NLT gissning, att Djupedal i Siive sn skullo avses, ej vara riktig.
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Djureerden M Cdr; under en tid namn p6, bebyggelse el. bebyggt omride;
leyer kvar srirsk. i Djurgd,rdsgatun och -platsen. - Diuregi,rden 1655 Db, Djur-
g6,rden 1816? X'6rt. (annat namn pi, liigenheten Jungf ruburen, se s. 55),

1855 Lgn; jfr Gbgs turistfdr.6rsskr. 1898, s. 104, Fbg 1,2a2. cn Ursprungl. en

till Atvsborgs slott hijrande d,iurgd,rd,, d. v. s. djurpark.
Diurg6rrlssltitten M. - 1798 S 17 fol 98, 1850. v> Jfu f6rcg.
Diursltitt M - 1786 Ml, 1850. vt L6,g ett stycke Y om Diurgd,rd,eru, var

med namnet torde sammanhenga.
Dusteruil. - 1776 Db bl. 157: Vid referat av ii,. handlingars upplysningar

om ir,gand.erittien till marken Yii,sterhed. (se detta namn) upplyses att Utbyborna
61 1667 i svar p& vissa klagomel ffltt det beskedet, att pi V. en sk.-gird legat,

som blivit utlagd till mulbete f<ir Nya Ldd0se och i ersiittning fiir vilken jordii,-

garen f6tt en annan gird. Det fdrra hemmanet p&st6,s ha hetat Dustemd. c.:

F. leden torde vara brijningsform av det frin dessa trakter vii,l bestyr\ta ilust

'stoft, damm'. Jfr no. Dusteruil, Dystuud' m. fl. former NG 2,s0. S. leden rzd
6r en veixelform till ryd, 'fijning'; den forekommer mest liingre i N (Dal, Vrml.
osv.).

Ddmmet M; iivon kallat Dammet. - Dammet 1786 Ml, 1836 IIAK 2,r4e,

Diimmet 1850. c,a Ilii,r isyftas en fordii,mning i en biiek.
Etraimsberg M; annat namn pi Den 79 augusti, (se s. 56). - Ephraims Berg

l?96 HAK 1,19. c.a Efter nedannii,mnde Dahlins son i f<irsta giftet Johannes

Elraim (niimnd i moderns bouppt. 1789).
I slutet av 1700-t. ii,gdes E. (onl. cit. st.) av fru D. Dahlin, maka till handl. Samuel Dahlin.

*Ekeilal(en) M Cd2.-Ekerlahl f836 HAK 2,rst, Ekedahlen, Ekdalen 1850,

Ekedal 1855 Lgn.
Ar f836 arrondorades stellet av en nmamsellrr Margret Ljungberg. Jfr i dvrigt X'bg

1,7 8,9 o.

Ekelunil M Bd3; stattorp, y. namnp6, Lerbrii,ckan nr 2. - Lerbriic-
kan eller Ekelund 1850. ca Namnet d,r sannol. avsiktligt tillskapat fiir att skilja
orten fr6n det nbrbeliigna L erb rd,c k an nr L

Eken M. - Eken 1786 Ml-1850, Eka 1792 Db bl. 59. ca Tycll. efter en elc

p& platsen.

Eklanila. By. Lever kvar i Ekland,o,gatan, -acigen. - Eklanda (by) 1528

G. I:s reg. 5,t48, 1557 Ddrs. 27,62, Ekelanda o. d. 1529 Diirs. 6,196, aoz m. fl.,
Eck- 1530-33 Hist. Handl. 11,106 I Eeklanda o. d. 1565-1619, Eke- 1585, Ek-
landa 1600-1881 il Ijklannda, Iklannda 1608 Ygtl. handl, nr 19. ca S. leden
-land,a har hiir den i v. Sverige i ortn, vanliga bet:n 'strandmark, mark vid vatten';
hiir avses M0lnda1s6,n och Giita irlv. X'ormenpd, Iilc-tordenogvaraenverkligut-
talsform, men den hari s6, fall ej hdrt hemma p6, orten; om spridningen av uttalet
med 2 i efr se Swenning Samnord. rei 30 ff., Wigforss S. Hall. folkm. 96.

At \SZS fingo tronno jordiigere i Eklanda by sina rgodsr diir utbytta mot jord p& andra
orter, niiml. Fru Agneta pi Stola (i Strci sn, Il6,llands hd, Ygtl.)' Joon sm6,sven och Nils B,ib-

bing (varmed tordo isyftas den N, R. gom sedormera blov lagnan i Alvsborgs liin, Anrep 3,aer);
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allt enl, Q. I:s reg. 6,80? f.1) 
- 

Det var som bekant delvis pi E. bys mark som G6toborg anLades'

Se hiirom liksom om byns iildro och senare dden t. ex. Cbg 93' Rqt 2l,Berg Saml. l,rs, 18' Alm-
quist Gbgs stads hist. Redan 1557 hade Gustaf Stenbock till konungen ochkronan <iverliimnat

Itv6 gf,rder i Orgryto sochn, benompdo Eklanda, som er hans rette arffvogodzr (G. I:s rog.

27,62), Ar 1608 (Vgtl. handl. nr 19) betocloras dessa b6da kr.-homm&n som xidhelagdo till
Gulbergh och Elfzborgz Sloltz Engierl. I jb 1565-6,tm.1777 d't E., ehuru det ej betechrado

bebyggelse, upptaget som 2 hela kr.-hemman, 6tm. efter 18ll som 2 mtl kr., delvis mod tillii,g-
get usii,teril, I Jb 1565-f 567 kallas det ena hemmanot iE' Annangd,rilen, d. v. s. 'den andra

g6rdon', vilket namn iir givet fr6n den rcna r, siikorl. den iildro girdons sy'npunkt.

Ekmanstorp n'h2. - 1855 Lgn. c.a N6,gon forbindelse med den bekanta
gdteborgsslriklen Ekman (jfr under Kviberg) torde hii,r ej fdrefinnas, forsS,vitt

stii,llet ej iir detsamma som Svenstorp (se dii,r). Namnet upptages varken 1840

el. 1855 i Ml och var vel allts& &tm. d6 ej officiellt.
*Elva trapBor M Cd25; v6,rdshus, namnet ej officiellt; en stentrappa finns

dii,r'ri,nnu. - Fbg 1,213,214. ch Elaa troppsteg ledde ned fr&n ett hiigre till ett Hgre

beliiget hus.
Eriksborg M. - Ericsborg I8l2 Husf.-I.
Eriksluntl. l. X'gr. - 1840 Ml, 1855 Lgn. 2.M. - Cederblad2}T,Fbg l,reo'
Nr 2 inldstes av stadon L875-77 (Cederblad 237).

Erikstingen Dg5. - 1682 Krigsark. XY K l.
Faktoriet M Cd13; lever trol. kvar i ?olctoriad,gen (intill 1883 ?aktori,gatan).

- X'actoriet 1786 Ml, 1850. c.: Med ett, laktori menades i orten enl. uppgift 'en

liten verkstad frir tillverkning och forsd,ljning av smeffe rep, spirrninrii,ttning'.
Ar 1836 arrenderades X'. av Mariebergs fattigfdrs<irjning.

Femkanten M; invid Klippan. - 1836 HAK 2,tsz, 1850. ca Syftar pi
omridets form; jfr Bd I,+0, 47,278.2)

Med avs. pfr, X':s historia so Bidr. 7,az?.

Flygarns lfaga, se under H a g a,.

Forsbiicken M Cd14. - X'ossbecken 1814-16 Ml, Fors- 1850. caYiddenbrick
som fren S rann ned till gamla Masthuggstorget; jfr B ii c k e n och V ii, t t e r(s)-

b ii c k, som isyfta samm& bii,ck.3)

Freilriksborg M Cdf6. - 1836 HAK 2,rsz (Hg de iirle), 1850 (drto).
fnldstes till stadon 1875-77 (Cederblad 237).

Fredriksilal. - Fredricsdahl 1840 Ml (nii,mnes mellan Olskroken och Oskars-

dal).a) ca trnnehad.es 1840 av plantageiigaren Xred,rik Landberg.

t) Detta iigobyte omniimnes av Berg Saml. l,ts noton, diir dock oriktigt talas om lSveur
sm6,sven. I samma arbetos Bil., s, l, under &ret 1529, sfigas precis samma personer ha iigt jord
i uHerlanda r. Denna uppgift A,terfinnes ej i n6got av do arbeton som B. dEirsammastEldos

betecknar som sina kiillor, fdrsivitt den ej skullo vara hd,mtad ur Dstadens tiinkebdckorl.
Ilurusomhelst torde den blott vara en f6rvanskning av don i texton itergivna uppgiften.

2) Igrhanten har nyttjats som ej officiollt namn pi ett omrido som sodan tagits i ansprik
fcir Stigbergskajen (Fbg 1,331, 386 ff., 371).

') X'bg 1,6? fdrlbgger bii,ckon Forsbd,ckem viistorut vid Klippgatan och Frig6,ngon. Skullo
iiven hii,r en biick ha burit namnot?

4) A[tse kan dot ej vara riktigt att med n'bg 3,526 helt likstella X'. och Oskarsdal.
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Fretlrikshamn M CdIT; lever kvar som kvartersnamn. - X'riedrichs Ilamn
f 786 Ml, X'redrikshamn 1850.1) c.e Tomten gick i ii. tid ii,nda ned till iilven.

Ar fZSO arrenderades F. av inspektoron Alex, Schaij och 1836 (HAK 2, 1?o) av sj6-
kaptenen E. Rundberg; jfr tr'bg l,zra.

Fredrikslunil M Cc4; lever kvar som kvartersnamn. - tr'redrics Lund 1816
Ilusf.-I, 1850.

Arrondorades 1836 (IIAK z,tlz) a,y h<ikaren E. Ifalbrick.
Freilis Cf2. - 1855 Lgn. vt Bildat i anslutning till det nhrbelii,gna

Hedd,s.z)

Bygg::.ader p& X'. stodo kvar Ei,nnu 1901 (Lbgt 1691.

Friborg M. - 1836 IIAK 2Saz, 1850. c.e Bildat med den p6, orten i nyskapade
namn vanliga iindelsen -borg (se t.ex. Eriksborg) i anslutning till den fri,gd,ng
(se'Natrpn. under Frig6,ngen) som fanns diirbredvid.

Friiitlenborg') M. - X'reudenborg 1786 Ml, X'redenborg (!) 1314-16 Husf.-I,
X'r<ijdenborg 1836 HAK 2,rze, n'rdjdenborg 1850. c,,r Avsiktligt tillskapat namn.

Furstenbergi (X'urstens berg) M. - X'urstens Berg 1786Ml, Furstenberg l8l4-16
Eusf.-I, 1836 HAK 2,u4, -borg 1850. ca Avsiktligt tillskapat namn.

Fusegirtlen M. - Nybyggda Huset Gdrgenshdg pri, X'usegirden 1812 Husf.-I.
<a Namnet torde bero p& uppkallelse efter n6,gon annan g6rd med detta namn,
varvid det ligger niira till hands att tiinla p6, Snri,kered. Iusegd,rd, i Landyetter
(Bd I,zo).

*Fitiingan Eg3. - 1855 Lgn. c.: St6,r tyd.l. som motsats till rLet nii,rbeldgna
Nytton. Ordet fd,fd,ng btjr alltsd, hiir tagas i en av sina gamla bet:r, nd,ml. 'dii,r litet
ste,r att f5,'; namnet isyftar vii,rdelds el. karg mark.a) I fdrevarande fall kan namnet
dock bero pi uppkallelse efter ett redan fdrefintligt pA, annan ort.

Figelbo M. - X'iglebo l8l2 Husf.-I, X'ogolbo 1850. c,a Ar subst. fd,gelbo och
se,tillyida ett rent fantasinamn (jfr avd. II).5)

Fdriuiltlen M; invid Klippan och Gamla slottet (jfr s. 5 n. 1). - 1807 Bidr.

1) Samma nr kallas 1852 Adress-kal. Iredrdksborg, vilket trol, b6r varu" Fredr,iltsberg,
ss, enl tr'bg 1,207, 214 deL omedolbart ovanf6r X'redrikshamn liggande egendomen i se-

na,re tid kallats.

') Kan pi gnrnd av f. ledens beskaffenhot ocks& fdras till avd. II. Dock finnas Eiven spontant
uppkomna ortn. p6, Ered,-; itt Bd f,zob, zls, z8s.

3) Ilunde ur viss synpunkt ha f<irts till avd. If.-Tormenlrdiileborg X'bg l,Bbo,4E2 synos
ej ha god hemul. Jfr de delvis 6verensstiimrrande formor som sJmas ha uppkommit gonom f6r-
vanskning av ott T ro j enb o rg (s. 49).

r; Med donna inneb6rd iir ordet Udldngan ett ganska vanligt ortn,. Ex. trliffas fn6n
Uppl. 1706 A 25 fol. 108, i tidningen Posten 1768, s. 173 f. (om den s. k. Rudbeckeng ld,lringa i
Uppeala), Lundin och Strindberg Gamla Sthlrn 484, frin Srml. hos Trolle-Bonde l(jesiiter ll3,
Ericsson Srml:s folLmAl 196. Ett ldld.ngskcir'det viirdeldsa skiiret' triiffas i ilii,ndska skiirgA,rden
(W. Solstrand i Bragos 6rsskr. 1909, s, lIl). Uppgiften att Fdfd,ngan ndra Danviken vid Stock.
holm skulle ha sitt namn efter ott lusthus (Sv. Dagbl. 1916, nr 302, s.7) synes ostiker. - 

En
orimlig tydning av namnet, med &beropande av on s6gen, liimnas X'bg 3,lez.

5) X'redberg l,?9 talar om stlillet tErlands ?d,gel,bot; detta beror pi ett missfdrst&nd: lti-
genheterna Arl,on (jfir s. 54) och ?dgel,bo nernnas tillsammans i liingderna.
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7 pzs (formen val ej diplomatarisk), Farje Udden
vid den s. k. fcirjh yggan.

Om ld,genhetens historia se Bidr. 1 ,828, B 3 0.

g

1836 I{AK 2,'t 49, 1850. cn T-,fi"g

Fiinldrvet CfI8; skiimtsamt, ej officiellt namn. - Hellquist i Sy. human.
tidskr. 1919, s.46, Stm 2,tzg. crt Krog- el. yii,rdshusnamn av viilkend typ och
inneb<ird. Samma namn hade ett 1600-talsvil,rdshus i Uppsala; och X'lustret, dii,r
kallades fdrr Stora ?cird,ciraet.

Gamla intagan, se Intagan.
Gamla reparebanan M Cd3. - Gamla B,eparebanen 1786 Ml, -banan 185O.

c.c Elter en reparebana, d. v. s. en repslagarbana, synlig iinnu 1855 hos Lgn. Jfr
Nya reparebanan.

Ar 1744 (Db bl. 46) fick kommissarien J. Busck fasta pfl Dreparobanan) med alla tillh6righeter
samt tillh6rande g6,rd. Ilan hade kript ogendomen av And. Gathenhjelm, som dii,rvid fdretett
ett I 7 I 8 daterat donationsbrov, varigenom don sistniimndes far, don bekante Lars G athenhj elm,
fA,tt dessa rlii,genheterr som giva, .Lr 1757 (Db,bl. 20) f<irordnade Busck att G. r. skullo bibe-
h&llas som fideikomrrriss inom hans sliikt. Don kallas ocks6, stundom Busc:lcs reparebama.

Gamla slottet M Cc5. - 1743 Bidr. 7,825, 1850. c,a Efter det ii,ldsta Alvs-
borgs slott, beliiget p& s. ii,lvstranden vid KJippan.

Ar 1743 omtalas G. som en r<ids liggande rr plats; denna inldstes d& 161 24 dr smt av inspek-
tor Carl Uddesson. Samma 6,r talas om >dotta alldeles afsigkomna torpstiille r. En beskrivning
av platson finnes frfi,n L744 (Bidr. cit st.). Vid slutet av I700-t. funnos blott nigra stenhdgar
kvar (l Am II). X'd,r lii,genhetens 6den i dvrigt ltlmnae en redogdrelse Bidr. 7,B2E,ff.,varav
framgir att den 1836 pA, auktion sa,ldos till D. Carnegie Junior, att handelsaktiebolaget D. Car-
negie & C:o 186tt erhdll fasta diirpA, samt att doa nuv. firman A.-8. D. Camegio & C:o inne-
haft den sedan 1865. I Tax..l 1336 (IIAK 2,t+s) tillfogas eftor namnet: rNu Porter Bryggeriot. u

Gamla vatvet M Cd4; bebyggt omr6,de, nu kvartersn&mn. - Gamla varf-
vat l7l2 Db bl. 33 osv., Gamla Skiepswiirfwet 1739 Cbg 20, Gamla Admiralitets
WEi,rfwet 1765 Gbgska Yeckobl. s. 90. c,a Vrirl ar en ii,. biform tri7l aara, av mlty.
werl i'd,mte warf. r

Som tid f6r varvets anliiggning uppges 1660 (Pz 105) el. ln&got senaror iin 1650-t. (Fr6-
ding Env. f86). Om varvets och omrAdets historia i 6vrigt so dessutom t. ex. Cbg I00 f., 105,
Rqt 26, Wgn24,39, Lbg 223, Fr<iding Env. 310 ff., 337, Fbg 1,00, ?0, rse, sr+, sar ff. I Mtr

1785 iir antalet lii,genhotsnunmer pi G. v. 33, i Ml 1786 37, alla utan officiella namn (jfr s.
56). Mod avs. p& Gamla varvets f6rsamling so Inl.

Gamla Alvsborgs kungslatlugdrd, se Ku ng slad,u g6,rd (en) .

Gamlebyn, se under Gamlestaden.
*Gamlestailen Eg+, y. namn pn Nya L6ddse (s. 35); nu stadsdel. Med

avs. pi,namnets sakliga innebdrd jfr und.er Kviberg och Mariedal. -Gam-blestaden 1643 Ml-1716 Db bl. l, Gamble staden 1645 Gbgs KR prot. bI. 19, 1732

Db f. Ask., Gamlestaden 1645 A.Oxenstierna Skr. o. brewiixl. II. 9,osz osy., Gamle
Staden 1800 Gbg nr l, Gammelstaden 1809 Werming,Gamla Staden (ej vbstsv. form)
1855 Lgn. Tidigare trii,ffas: Gamble byn 1548 G. I:s feg. lg,t2l,Gamle byen 1563
(cit. i Db L176, bl. 157). c,a Med namnet Gomlestad,en o. d. kom Nya Liid<ise att he-
tecknas en tid efter grundld,ggningen av den nya staden G<iteborg (jfr Rqt 22). Att
staden redan p6, 1550- och 1560-t. kunde kallas Gamle byn, fdrst6"s mot bakgrundeu

I
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av det forha,Ilandet, att Gustav I fu 1547 lyckades fdrmri' Nya Ltrd<ise borgare att

utrymma denna stad och bosritta sig invid Alvsborgs fd,stning (Berg iBidr. T,teo;

5ir s. so). Annu 1571 bodde 61,m. en del av borgarna kvar dii,r; de fingo dfl or-

cler att grundlii,gga en ny stad vid Gullberg (Munthe PortiJ. hist. I,sr). Dti'refter

forsvinner 6ter namnet Gamlebyn (jfr under Nya Ldd<ise)'
Gatan. 1. * X'g2 gdta. - 1813. Ml, 1855 Lgn. 2.M. - 1786 Ml, 1814-16 llusf .-l^

ra Nr I lig forr vid iindan av en liten awd,g frSLn landsviigen; den forra har viil tidi-

gare varit en gata, d. v. s. en (fii,)vii,g mellan giirdesgirdar' Nr 2 kan bero prl' rupp-

kallelse r.1)

Glasbruketz) M; lever

og Haandverk 25, 1850.

kvar som kvartersnam 1762 A. Breckstrom i Kunst

Om G:s historia intill glastillverkningens nedltirggande 1803 so A. Breclistrom a. st. 25 fL-,

och dm dess senaro 6den Bidr. 7,e27 f.
*Godhem M ciIS;jfr Kiirret nedan.- 1814-16llusf.-l, 1855Lgn.c.e Bildat

a,v god, och hem efter en y. typ, vars vanligaste representant ii,r Prid,hem.s)

om stbllets historia se Fbg l,znz f. (med bilder s. 232,233). Den diir utan n6'gon tidsupp'

gift nii,mnde I[. Stare ornnemnos som tigere 1336 HAK. 2,rAr och kallas diir kapten.

Grimsberg M. - 1786 Ml, 1850. ca Ar 1786 bodde dii,r en timmerman A.

Gfi,mberg. F" leden Grims- sannol. vald fijr att ge namnet mera karaktii,r av ortn.;

jfr t. ex. Grimsd,s Bd I,ror.
Gropen; kiget ovisst.a) - Gropenn 1591 NLT 232, 1598 Diirs. 416, t65I Rek.

fiiimte Gropann), Gropen 1637 Ml, Gropa 164l Ml, Gropan 1672Ink. handl. t. R6det.

.o Aryttu" kanske en s6nka i terrri,ngen, mShii,nda nyttjad till avstjiilpningsplats

f6r adall o. d. (jfr not l). Eljest b6r beaktas alb grop i fsv. och 6. nsv. bven botyd-

tle,festningsgrav, vallgrav" och en liknande anvd,ndning (ung. 'kanal') tycks ordet

ha haft iinnu vid slutet av 1600-t. just inom Gdteborg (1682 Krigsark. xY K I);
rned avs. pa, ii. da. jfr Kalkars ordbog. I ovan citerade handlingar nyttjas emel-

lertid prep. i, (ej aid,1,och mihri,nda talar detta emot tilliimpligheten av sist nd,mnda

betydelse.
Grottan M. - 1786 Ml, 1850. ea M6jl. lrrat grotta hEir den bet' 'skjutkoja av

ris' som upptecknats frd,n Sii,vedals hd (Btl I,zOr). Stiillet lig omedelbart S om den

nuv. brandstationen vid Kusttorget. Det na,rbeliigna slcuggan (s. 5a) visar eljest,

a,tt namnet kan vara givet utan yttre anled.ning'

Grytebruket, annat namn pi fdli' - 1782 Db bl' l'
Grytgjuteriet M; vid Roda sten. Grytgiuteriet 1786 Ml,

Ar 1386 (HAK2,tzo) egdes G. av Ekman & C:o och lfngewitter & C;o.
.-.- ll nut f"g pfr, S6,gd,ngen mitt bland lii,genheter med konstlado namn.

-gjuteriet 1850.

,) Till on dol ej att botrakta som opiennarnn undor den tid ett glasbruk vorkl. fanns

8en. Porterbruket kan <iverhuvud tagot ej riiknas som egennaln[ i egontlig moning.

pa plat-

3) Skullo viil ock kunna rhknas till avd. II.
a) Det iir ovisst om namnet flsyftar d.etsamma son' Stadzgropenn Drlotden f6r 6enlu I58t[

NLT (i citat av ii. brev, ej a,terfunnet i den tryckta uppl.). - 
Enl. uppgift av prof. Almquist'

har i nbrheton av Kvarrrberget inom G<iteborgs cent'rum funnits ott stiillo med narnnet

€ropem.
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Griinvallen M Cd24; alternativt namn p6, Va llen (s. 50). I anslutning till
nahnot har nu en oppen plats fd,tt namnet Grdna aallen - 1812 Ilusf.-I, Grtin-
wallen 1836 HAK 2,L4gr), GrdnWallen 1850. <a Vall, synes hii,r vara taget i den
ii. bet:n 'sliitt, grilsvall', ty ltigenheten utgjordes av en l6,ng odlad jordremsa.

GUllberg Dfr; lever kvar t. ex. i Gulhergs Strandgata och i stadsdelsnamnet

Gullbergsaass. - Gulberg bdrjan av 1300-t. Eist. handl. 7,4, a Gullbergs hei6i
1303 Isl. ann. 200 (fel liir ei6i)z), Gullbergs ei6 c. 1325 Eirspennil 640,6+2
(i skiklring av hiindelser p6, 1250-t.), 1584 JN 44, Gulborg(h)(!) biirjan av I500-t. Sv.
Medeltidens rimkrrin. 3, v. ll, 1539 (2 ggr) G. I:s reg. 12,240, Gwldbiergh 1522

Bidr. 7,s+a (i dansk text), Gulbergh 1559 Dii,rs. 29,804, Gullberg(h) 1637 Db
bl. ll osv., Guulbergh (flera ggr) 1645 Bidr. l,roz f., Guhlbergh 1646 Diirs. 104;
jfr Gulbymrxhus 1285 SD l,oze (avskr.). c.s Berget ligger fritt pi en iing och si
lA,gt att det i forntiden omgivits 6tm. av ett sviimland; bnnu i sen tid gick
rrGullbergs vassr alldeles intill berget.s) X'. leden iir v51 otdet gull, (jfr nedan).
Detta ord ingir i icke f5, nord. ortn., men det ii,r icke entydigt. Det kan syfta
pi (tron p6,) tillvaro av guld - si t. ex. trol. vid det fdrsvunna Gullberget i
Hornborga sn, Ygtl. - el. p6, guldliknande stenart el. m&hii,nda p6, nA,got

annat som d,stadkommer en i gult lysande fd,rg. Denna senare tydning kan
td,nkas ha sin tilliimpning hii,r. Berget iit numera visserligen si, pass iiverVuxet
med griistorv m. m. och sdr pass sdndersprii,ngt, att dess forna beskaffenhet och
utseende ej siikert framgir; men det ftirtjiinar nd,mnas, att n & g o t >guldglimmerl
triiffas p6, n. sidan, och sbrsk. att htiggula lavar flerstiides finnas; dessa senare

bdra forr, d6, berget var kalt, ha fiirekommit vida rikligare. - Gull- som fdrled
anses ocksi kunna ha en >berdmmand.e> innebdrd.; och dii,rvid torde det dels

kunna nyttjas om givande fiskeplatser, fruktbara d,krar osv., dels - en anvli,nd-

ning som kan vara svir att skilja frd,n denna - om i nigot avseende kritiska
platser, vid vilka en olycka el. fara kan hota frri,n mytiska makter, vilka just
bdra std,mmas till bUdhet med ett ftirskiinande namn.a) Denna, senare tydning
kan komma i frd,ga t. ex. vid Gullan (med. Gulldfall,en) vid Trollhii,ttan, likas&

vid den Gulld som en ging funnits vid Kungii,lv (SIOD 1,86). Liksom denna

har siikert iiven virt Gullberg haft betydelse fOr navigationen p6, Gdta iilv, och

1) Nii,mnt bland torp och lii,genheter under Kungsladugirden, men utan nummer. I en

odat. anteckning Ders. 2,169 heter det dii,remotr nX'innes ej i LadugSrdens jordebok, s&lodos

tillhdrig n6,gon annan lti,gonhet. rr Man hade s6,ledes dA, ej observerat att namnet kommit till
blott som en y. variant till Vatten. Att detta vorkl. iir fallet, synes emellertid framgi, av att G.

&r 1850, dbr Y. saknas, upptagits under samma nr som detta i tidigare kti,llor.
8) Samma fel i Flatoyjarb6k 3,54? (men ej 3,18?) och 1285 SD 2,664,667.
3) Namnet b6r knappast fdras tillbaka till en tid df, berget utgjorde ett fritt liggando

skiirr. Blott mycket siillan nyttjas berg i dessa traktor om ett s&dant (jfr SIOD 3,re0). IIen-
d.olsorna i Hikon llSkonssons saga p& I250-t. fdrutsette reda,n ott rcdr vid G., som alltsi
ej var kringflutet.

a) So om r&ruren pb, Gwll- Sahlgren i NoB 1915, g. 133 n. 2, Lindroth Ortn. pfl 'rum
ll4 och SIOD l,so, E. Noreen i NoB 1921, s. 53 f. samt p6, dessa st. cit. e. litt.
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dbrfor torde man inte heit brira bortso frd,n mdjligheten av att namnet bdr tol-
kas i denna anda. _- Namnet, Gullberg forekommer d,ven annorstbdes. Dei har

visserl. framhd,llits sA,som i flera fall osd,kert, huruvida f. leden dbr egentl. at guLl-

(gutd,-) och icke mojl. ordet gud (8. Noreen i NoB 1921, s. 53 f.), i sri fall sna-

rast med plural innebord; namneb skulle di i,syfta en hednisk kultplats. I v6,rt

fall torde dock en s6,dan tanke ioke ha nigotsomhelst fog fcir sig. - Yid en blick p5,

de a. formerna fdrefaller det dd,remot ej alldeles omojligt, att den bkta namn-

formen egentl. kan vara Gul-berg. De tidiga lokala skrivformerna med Guul-,

Guhl- f6, nbml. ej helt f<irbises. X'ormerna pi' Gull- skulle di, bero p6, omtydning,
vilkeb sdLrsk. i frdr,ga om de vri,stnord. kd,llorna vore lStt forklarligt; skrivningen
Gul- ar tvetydig. Ett Gul-berg vore att likstii,lla med det i den vhstsv. sktir-

g6,rCen vanliga Gulskcir, diir just bergets o"Y gulq, lavar franokallade fhrg varit
namngivande (SIOD 3,r5s).

G. var befiist itm. red.an 1285, d.il Gutbyurnhas namnes (se ovan), och bebyggelse av

nAgot slag fanns s5kert redan pa I250-t., d5, ett kungam6te hiir ii,gde rum. om ftistets och

ortens historia i rivrigt se sd,rsk. Ctg 116 f., GLex 3,rsl, Berg i Bidr. l,sz ff., 108, 2,396,

Munthe Fortif. hist., Lbg 121), x'rdding Aldsta hist. 345, 353, tr'bg 3,512 ff. Om ett
f6rscik att grunda en stad vid G. 1571 so uniler Garnlestaden. Ar 1840 (Ml) iigdes det
Gullberg bentim:rda huset av traktrir E. Iljerrman.

Gustavsberg M. - Gustafsberg 1786 MI, I8t3 l{usf.-I, -borg 1836 HAK 2,14e,

1850.

Gyltersberg el. Gyntersberg M. - Gyltersberg 1786 Ml, Gynters- 1836 HAK
2,t7g, 1850. c": n', leden 6r oklar, men 5,r snarast ett familjenamn. Dock har
ingen person antriiffats, som har kunde komma i friga.

*Giimmet \iLr1tatEgl. cn Sd,kert >uppkallelseD; namnet fdrekommer flerstd,des,

pi, ndrmaste h6,ll i 0rgryte, SO om Yidkd,rr.2)

Gdtaberg CfS; landeri, lever kvar i Gc;tabergsgdtan. - 1800 Tr 229 (ei

diplomatariskt), Gothaberg l80I Aa-fSSf Lgn. c,t F. leden 5,r samma Gcita' sotn

t. ex. i Gdta dla. Namnet isattes landeriet, genom upplitelsebrevet 1800 (W 229)-

Om G:e historia sa Fr 229i avbildning hos Fbg 3,ao+.

Giitahamn, se vid behandlingen av namnet Gdteborg i Inl'
Gtitaholm, se dars. samt under Nya L od ose nedan.

+Haga Ce+; nu stadsdel och forsamlirg. - Hagen f637-1640 Ml (jfr ne-

dan), Hagerne 1649 Ml, Haga 167l Syneprot. f. Siiv. hd (blantl Akter och sup-

pliker till R6det i Gbg), Hagarne 1760 Gbgska Mag. 87 (riittat till Haga 112),

1782 Lbgl 10, Hagorna f860 Rqt 45, 1870 Gbgs Kal., tr'bg l,ooz (vid skildring
av f<irh. nbrmast, efter l8ll). c.e Namnet Haga dt i ortens dial. motsvarigheten
till rikssprA,ksformen hagarna. Formen Hagorna beror pi, missuppfattning av

Haga sorn en singular av t;ryen flicko. Pl,-formen av namnet har icke pivisats
f<jrrd,n efLet 1647 (jfr historiken nedan).

1) Den hiir alternativt anforda
2) Mest bekant har nu Gcimme i

t6ckta, successivt over flera niv&,er

formen Gultbrandsluws saknar varjo hernul fr&n gammal tid"
LA,ngelanda sn, Orust, blivit, p6, grund av de dar upp'

sig strfi,ckande sten6,ldersboplatserna,.
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Att llagen 1637-1640 verkl, i,syftar centrum i det senaro Haga, liit samol. rodan dEirr'

igenom,attortonsegestillhciralGriteborgsland.eril'1640Mlupptar46,bordiir;mondot
ar troligt att diirvid ej iiro modrii,knad.o de siirskilda personers rhagar u, som iivenledes niim-

nas i de eldsta Ml och varav Alberts Hagen 1638 Ml (rrp6 Stadzens iigot>), Albertzhagen L639

Ml framtriid.er som verkligt ogennamn. Ar 1647 genomf6rdos pi J' Wiirnschidlds fdrslag on

indolning av omradot i tomter (cbg 94 noten), vilka bobyggdes. Ar 1649 upptages ,}[agoraeD

som sEirskild rubrik i MI. I[. rii,knades i a. tid. riicka ii,nda till Stigberget i Y, men den f<irsta

bebyggelsen tordo ha begriinsat sig till omradet mellan L. otterhiillan och B'yss6'sen (x'bg 1,

606).Ienfdrteckningav16Tl(Syneprot.)p&anviindbaratimmormd,niGbgniimnasfem
ss. boend.e i H' r>Tr5,dg6,rdsmiistaren i Ilagar> omtalas f695 (Db f' Ask' bl' 58); han var d&

anklagad. av skeppsredaren Petter sannegi,rd. f5r att ha brutit sten i B,amborget och forslat

d.en dver s:s ii,gor, stenon hade emellertid tagits till lK. M:ts fortifications behofr i sta-

den. - 
Ar 1811 b6rjado anliiggningon av Nga Haga (F,qt 46' Pz 96)' Vcistra Haga tft"lfas

redan 1T9I Stadsing. nr fO; doi f<irutshtter viil 1stra Haga (!fr f Am 46). En siirskild lti'

genhet kallaclas qlygorns Haga eftet innehavaron, A' F' Ilyga're (Lbg 17a' Fbg 3'210' 216)'

- 
Om H:s historia i 6vrigt so Cbg 95, X'bg l,ooe ff'

Hagen. l. Se under II a g a' 2' M' - 1792 Db bl' 59' 1850'

Halla M. - 1814-16 lfusf.-l, 1850. oa Best. pl. av hall, m. 'berghiill" sv&-

rande mot rikssPr. hallarna.
Hallekrogen cfrr. - Halekrogen o. d. 1707 Db f. Ask. hl- 228-1774-81

Husf.-I, IIalle- 1715 Db bl. IL2-I8I1 Hbgr.1) cn T. Ieden utan tvivel gammal gen'

pl.,bldsthalla.,avhall,berghd,ll,.Skrivningarmedettlkunnari,tergedet
vestsv. fi'Lalet' hal-.

Ar IT40 (Db bI. 9l) seges att resand.e iill Gbgs marknad insatte sina ridhhstar i II'

Ilallenberg M. u86 Ml, 1836 HAK 2,r5r (men -borg Dd,rs. 175), 1850. ca

Ar 1786 innehades ld,genheten a,v en timmerman Hallberg'

Ilarnnen M. - 1789 Gbg nr 44, 1850. cs Hamnborhd,rtagasisinv6stsv.bet':
,utmark dirr kreaturen sld,ppas'. Platsen ISg SV om stigbergsi,sen, vid Djurg6,rden.

Ftraris M Cd18. - 1814-16 llusf.-l, 1850'

*Iletlvigsluntl Eg5. - 1855 Lgn. c-c atm. tas5 (Ml) botlde dti,r ingen med

namnet Heclui,g.

Det gamla huset, revs ft,r nu (1925) ornkr' sex ir sedan'

neA&,s Cf4; landeri, namnet lever kvar i trled'd'sgatan' - Hetln(h)s 1768

I'r 198, 1855 Lgn. c.a Liry inlill Hed,en S. leden ds ii,r icke motiverat' aY natur-

kjrhiLllandena; namnet, d,r medvetet tillskapat'
om II:s historia se x'r 197 f ., Pz 130, Lbg 19. IIos Lgn (l 855) skiljes pil Stora oc}f, Lilla Hed,ds.

Helvetet M; icke officiella namn pe vard.shus. I. : Djurgi,rdsvrirdshuset.

- n'bg L,282, 35s. 2. St. I:Ietuetet (O om Djurg6'rdskyrkog6'rden)' - Ibg I'zsz f'

cnIllt nedsd,ttande namn (se Bd I,309); jfr I{immelriket''2)
1) Stms p6,st5,endo (Orgr. l,lro), att H. 5r detsamma som Galgekrogen' till vilken form

namnet, blev rf6rvanskatr, tordo vara oriktigt. G. tycks ha legat sydligare, utanftir sta'

dens gamla omrri,do (se nEirrnare under Orgryte).

'z) Fbg p6,st6,r (1,35s), att rlet riitta namnet pfi' nr I i jb skullo varuu tHelletnerr' NA'got

sidant namn haraldrigfunnitsil(ungsladug6,rdens jb. Trol. har Hnllebergot, ii'ven'

ledes krog (so nedan), fciresviivat; d.etta 169 dock nigot vastligare, vid h<irnet av olviigen'

Biittre stiirnmer liiget ftir det gamla S jdharborgot (se nedan)'
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*Henriksberg M Cd6. - Henricsberg 1836 HAK 2,tss. ca Efter innehavaren
1836, arbetskarlen H enri,lc Ktipke.

Ett vii,rdshus, rStigbergets virtshus rr, fanns ung. p& sa,mma plats iinda sedan slutet av 1600-t-
(Berg Saml. I,175, Frdding Env. 33). Den nuv. restaurangen anlades p5, 1860-t. (Lbg219).

Himmelriket M; icke officiellt namn. - Ibg, 1,359. crt Betecknade ej n6,got,

vH,rdshus, utan lett vackert litet enviningshus u, och torde dti,rfor vara tiilkom-
met som motsats till det mitt emot beld,gna Heltsetet.

Hoberg M; Iever kvar i Hobergs trappor. - Hoberg 1786 1790 Ml, Hdgberg(!)
1800, Hiberg 1836 HAK 2,rsr, Ho- 1850. c,a X'ormen med Ho- tirbti,stbestyrkt.
Namnet d,r sannol. ruppkallatrl efter den stora byn Hoberg i Kullings-Skcivde
sn, Alvsborgs liin (SOA 8,146 f.). Skrivningen lii- beror d6, pn inllytande fr6,n

namnet, Hd,berg, varvid s5,rsk. det rbl,t nii,rbeliigna Hd,bergel (se Naturn.) kan
ha spelat en roll. Stnllet l5,g ett stycke 0 om nuv. Masthuggskyrkan, S om

Masthuggstorget.
*Hoknen Fg3 Ifoilmen L766 Ml, I{oknen

kan ej grirna den mark ha varit dtir huset nu
legat).

lHolstorpD, se under Kelstorp.2)
Ifuken 1\[ Cdri. - L740 Db bl. 67, Hucken L777 dt Bordieu och Cari-

berg (i Histor. kartv. dverGbg 1923), L Am2I ,(i skildring frin 1790-t.).,2a Hub
betyder 'horn, vinkel'; jfr Bd f, 321. Namnet s5mes ej ha varit officiellt.

H. kallas 1777 r>I{erlar Chalrners plator, hos l Am anf. st. rWollins husr.

Hult6s n'g4. - 1840 Ml, 1855 Lgn. c.: Om hult se Bd I, zo+.

Ilr{,lan M. l. CdIg. - f8l4-16 Husf.-I, 1850. 2. Cd10. Ej officiellt namn;

Pusslas hilla. vz Anger l6gt liggandemark.
jfr Hilekiirr M Cd15. - 1779 Db bl. 54, Holekiiim o. d. 1786 Ml-1836 HAI(
2,tzs, Hole Kiirr 1850 (jti,mte llolekjerr). ca F. leden ii,r adj. f.sv. hol 'ihi,lig, l6gt
beliigen, ned.skuren i terrd,ngen'; jfr Bd f,148, 180"

Ar 1779 innehados H. av kapten Ch. Chapmans sterbhus; 1786 anges stiillet ss. rrobe-

bygdtr, 1836 innehades det av en kapten Holstein'

Hiilleberget M. - Helleberget 1786 Ml, Hiille- 1791 Db bl. 85, Hell- 1836

IIAK 2,tzs, Hell'e- 1850. ca Ar 1786 hette innehavaren Hellman. Med anspelning

hirp6, torde namnet vara givet ocksri, i anslutning till Bibelns hrilleberget (t>cl.et,

som ti,r byggt pn hiirllebergetr).
Vid slutet av 1700-t. var det krog p6, platsen (I Am 24).

*Ililrlantla, St. och L.3) - Herlanda (by) 1474 Rqt 5, l526Vf'T II. 1,26, IIer-
landa kyrcke 1528 G. I:s reg. 5,149, Hbrlanda 169I Db bl. 13, Hl|rland Kyrc-

1) M6jl.6,sftas Bamma stiille redan iDb 1624: uEnn troenndho aff hollmenwidhNampen
Bdrgio i Hallmen(l)r. Denne klagade p6, en person frA,n Sn6kered i Hii,rryda sn.

2) Namnet Hospitalet Fg6 finns det i och f6r sig intet skii,l att hii,r taga med. Det m5,

dock nlimnas att den folkliga formen u b.t Spetto,n (Spcittan) sp}[an. Denna utgri,r frirn

ett 6," *Spetatn (Spetalen om just detta hospital t. ex. 1550 G. I:s rog. 2l,or), med tillbaka-
kastad accent och fdrlust av l.

s) Med avs. pi Hget jfr utredningen i historiken nedan.

1840 Ml.1) cra IIeIt kringfiuten
ligger (och d,ven 1855 synes ha

I

I

I
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kia 16g2 L. Bcicker (avskr.), Lilla Hiirdan 1800 Gbg nr I (jiimte st. Hiirlanda),

Stora Herrlanda 1811 lltrgr. Jfr Herlanabergh I65t Rek. (jfr Almquist hos tr'r g,

ej diplomatariskt), Il5rlanna iingh 1696 Stadsing. 77r 2.@ X'. leden innehiller fdr
visso samma 6,namn *Hcira eller *Hrir-a som befunnits ing6, i sockennamnet' Hcir-

rgcla och som avhandlats Bd I, rs; dess bet. tir 'den gri,a'. Hd,r har namnet i,syf'
tat den nu s. k. Hii,rlandabd,cken, som frd,n S rinler in i Sii,ve*n. Om -land,a sa

under Eklanda s.6.1)
Liksom Utby, nu U. by i Partille, var II. en g&ng egen socken; och byn var aIItsS

kyrkby. Vid Nya Ldddses grundliiggning 1473-74 donerades byo 
- 

6,tm. p6, papperet (jfr
R,qt 54 f.) 

- 
till den nya staden, som till sin s6dradelladesp6,dessmark, docks6,attkyrko-

stommen >f6r socknekyrkans skuld> skulle f<irbli ograverad (Rqi 6). Abyggnaderna p& A,tm-

do flesta av de civriga hemmanen i byn torde ha slopats f6r att bereda plats 6,t sjiilva sta-

den 
- 

I{. skille tjenatilldennas >utrymrnor,heterdet,idonationsbrevet(Cbg9'R,qt5)-;
dti,rfdr kan ock 6"1 1526 (VFT II. 1,26) talas om rthen tidh som Herlanda by lades 6do

ijn ved.h Nyo Lddese >. Agarna hado dii,rvid ffi,tt vederlag (sist anf. st', Rqt 5). Ar 1528

liit Gustav Vasa nedriva kyrkan, frir att materialet, skullo anvii,ndas till Nyldddso kyrka (G.

f:s reg. 5,r*o). Ar 1692 (L. Bdcker 5l) syntes likvii,l rdess I'Lm och rudera [d. v. s. li'm'
ningarl s6, wiill af l(yrckan och I{yrckogA,rden, som elliest do d6das benn och grifter - - -
uppe p6, Hii,rlanda bergzh<igdens Backarr, Dessa rlruderarl utmS,rkas 1747 Stadsing. nr 61 IoI
9I och iinnu 1809 p6, Wermings karta. - 

Aren 1549 oc}l 1572 rii,knades H. by inneh6lla

tio hemman (Rqt 54 f.). Det synes vara tydligt att den nya staden Gdteborg med avs.

pi besittningsriitten tiII H. tog arv efter sin f6reg6,ngare (R,qt 56). Marken f6rdelades i
landerier, som upptiitos et hollandska b6nder (Rqr22,56). Nfr,gon bebyggelse fanns i senaro

tid ej p6, I{iirlandamarhen f<irrii,n BagaregS,rdens tryggnador omkr. 1680 uppfdrdes (jfr s. 2
cit. litt.). Denna g6rd kallades diirf<ir wid denna tid Hiirlanda; sri, ii,nnu 1734 Bouppt'
efter J. N. Aschen. Det, senare som H. betecknado landeriet kallades tidigast H. iing (b"

ex. iinnu 1696, se ovan) el. H, bergs d,ng (Herktm'ila Bergz Enngh 1644-45 Rak.' efter det

ovan nd,mnda berget, vilket t, ex. 165I Riik. kal]as Herl,ana,bergh). Med avs. p& detta
Ianderis senaro tiden jfr Cbg 124, Rqt 65, 69, Pz 162, Fr 97, Fbg 3'lzs ff.; jfr Gbgs-

Tidr. l8 dec. 1921. Ar L747 Stadsing. nr 61 fol 91 nii,mnes tidigast rrllerrlanda eller

Bakaregirdenr, 1783 (Rek. bl. 153) omntimnes Li,lla HcirlaruTa, som errnu 1790 (Rek. bl-

l7l) betecknas som blott ett lEngstycker>; detta hade d6, av en kapten BIix k<ipts frAra

uherr Olof Str<ims Enkofrur. Om f6rh6,llandet mellan n&Innen L. H. och l{aggelyckan

se detta. Ar 1785 (J. I\fintens bouppb. i LA) likstiillas Stora Hdrland'ct, och Bagare-

garden; si ii,ven IS0l Ad. Och det lir denna bebyggelse som i,syftas under namnet, St. I[.
av Froding Det forna Gbg 7, der sistnli,mnda tidpunkt avses. P& kartan Gbg nr I, av 1800'

siiges emellertid St. H. irxrehavas av handl. O. Bredborg; men dbrmed. avses icke Bagaregir-

den utan en <istligaro bebyggelso. Med L. H. hado dittills fl,syftats den 6stligaste delen av

landeriet (jfr ovan), N om landsvligen, och det s6,lunda omkr. 1800 uppkomna forhA,llandet'

mellan namnen Bagaregi,rden, St. och L. H. i,terfimes ii,n-nu p6, Wermings kartor av 1809

och (hos Grbg) 1815. Vid denna tid b<irjade emellertid namnet L. I[., som dittills icko synee

ha avsott ni,gon (stdrre) bebyggelse, att 6,tm. alternativt anvhndas om Bagarega,rden, allts6

om den viistligaste bebyggelsen2); s6 hos I{bgr 1811. Ilos Lgn 1855 nyttjas do tre namnen

. 1) Skrivningon Hd,rdan 1800 beror pA, att rf tr samma,lrsmillt till ett f; detta st6r nii,ra {r,

vilket ofta uppkommit ur ril (t. oz. 76ha'jorden') och dArf6r ibland i skrift r&kat &torges

med detta iivon dii,r det hade ett a,n:rat upphov.
,) Det br on liten anakronism, d6 i dot stora histodska kartverket <iver G6teborg iden-

tifikationen lBagaregirden : L. Ifti,rlandar ldrokornmer redan pA kartan f<,,r ar f790.

- / /----
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om skilda bebyggelser; L. H. 6,syftar hir don mollersta bebyggelson, ntimligen en be-
tyggelse N om landsviigen ej l&,ngt O om Bagareg6,rden. Ytterligaro vittnesbord. om f<jr-
virringen lSmnar stadsfullm. handt. 1874, nr 51, diir st. H. p5, gammalt vis 6,ter iir : Ba-
garegri,rden. Pi nutida kartor, t. ex. p6, S6dergrens Ilarta dver Gbg Ig23, &terfinnes nam-
net st. rr. p& girden strax O om centralftingelset; se even Lbg IBz. Detta synes ha
varit samma g6,rd som innehades av Bredberg 1800. 

- 
Fiingelset var fiirdigbyggt och togs

i bruk 1907 (Lbg r37)- [Tillegg: r(yrkans grundmurar ha framgriivts i nov. 1928.]
HflSthagen M Cd7; bebyggt omr6,de, lever kvar som kvartersnamn. 

-1731 Db bl. 37 (har knappt egennamn), 1766 Gbgska Mag. 1766, nr 4, 1855 Lgn.
l\[ed avs. pi omridets karaktli,r i a. tid jfr Gbgs turistfrir:s 6"rsskr. l8gg, s. 104, Fbg

,',250, 256. Ar I73I (anf. st.) f6rbjrids Dvegars tagande och gii,rdesgirdars nedrifvande och
a,nnan skadegdrelseD i H. omr&,det var di tydl. iinnu itm. vii,sentl. obebyggt. rHusf.-I
1773-81 f6rokommer II. dEiremot som sammanfattand.e rubrik frir Atskilliga liigenheter.

Iliiga trappan M; annat namn pe Metusalem (s.54). - 18b0.
Hiigen M. - 1786 Ml, 1850.
Hiiitlen. l. + f'h3. - i855 Lgn. 2. M. - Hdgden 1814-16 Husf.-I, I8b0.
Hiijenberg M. - Hogenberg 1786 M], 1850. c.: Namnet avsiktligt tillskapat,

d,kerl. i anslutning till att innehavaren (1786) hette Hdgstedt, varjemte even
foij. namn kan ha inverkat; de bida lii,genheterna ligga dock ej invid varandra.

Hiiientorp M Cd20.1) - Hdijentorp 1786 Ml, t8B6 HAK 2,174, Hdjen-
[850. ca Sdkert uppkallat efter den bekanta kungsgd,rden Hc;jentorp i Eggby sn,
Skaraborgs 14n.2) H[r iir f. leden det gamla mansn. Hag(h)ne.

Hiikboet M Cc6; skemtnamn pi, ett vd,rdshus. - Ibg T,67. c.t v5rdshu-
set innehades pi 1820-30-t. av rmamsellernat> Hrik (anf. st.).

Iliirnet M. - 1797 Db bl. 323-1850. c.a Sd,kerl. Lill hdrne, n., nuv. gbgsm.
hina, icke ttll hrirn. Platsen utgjordes av sm6, odlade bitar som sk6to in mellan
berguddar.

*Intagan Fg7 och Nya Intagan n'gS; jfr Intaget nrI.- GamlaJntagan
1813 Ml, trntagan I83I Stadsing. nr 52, Nya Intagan 1840 Ml. ea Best. formav
'i'ntaga (vdstsv. dial. intaka), f. 'oskiftad mark som inhiignats fcir odling'.

*Intaget. l. Nya I., : Nya Intagan (se fdreg.). - Ny* Jntaget 1813
iI{I. 2. M. - 1870 stadsing. nr 160. o Intag (intalc), n., sido{orm tlll intaga,f.

*JOtrranneberg Ctf; hnderi. - Johannmberg 1800 Gbg nr t. ca Yilken
.troh,onno som friranlett namnet, har ej stikert kunnat utronas. Nd,rmast synes
ifrS,gakomma Johanna Printz, dotter till skriirddaren Georg Ptintz, som d,gd.e

itm. en del av J.7774-81.
Enl. Fr 193 var dot Christ. Troilius (efter 1800) som gav J. karaktiiren av verkligt lan-

deri med egentlig bebyggelse. om J:s historia jfr i dvrigt t. ex. 2 Am 87, pz 169, rir
1.93 f.3), Fbg 3,eso ff.

1) IIojI. ha i Majorna tidigare funnits t'vil Hdjentorp. MShinda 5r det ettdora som nd,m-
fles som Hdgnetorp 1610 Bidr. 7,aoo, (Att i Adress-kal. 1852 tvi, H. finnas, kan ej an-
fd,ras till st<id, ty dot ena av dossa ti,r blott en oriktig form av Hdjenberg.)

2) Det kan fdrtjii,na nemnas, att det fcirsta brevet i IIAK (l,r f.) rdr. Alvsborgs kungs-
ladugfr,rd, av A,r 1695, iir datorat fri,n detta Hdjentorp,

3) X'r har b6do hiirr och s. 184 (under I(arlsberg) oriktigt J, C. Breslander i st. f. Bres-
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troharureilal M ce5; lever kvar. som kvartersnamn. - Johanneda(h)l l7gl
Stadsing. nr 19-1850.1) - Med all sannolikhet efter nedannbmnde Dahlins dotter
i fdrsta giftet Anna Johanno; jfr under Ef raimsberg. (D:s andra hustru
hatt'e Johanna Dorohhaa, men synes ha kallats Dorothea; se HAK l,ts.)

Ar 1791'1814 (Bouppt.) 5gd.es J. av f. d, handelsmannon Samuel Dahlin (jfr undor
Efraimsberg).

Johannesberg M. .- 1386 HAK 2,188, lgb0.
Jonsl6tten, se under L jungsliitt.
Jorilfallet M. 1. 1814:16 Husf.-I, 1350. 2. : Aven kallat R o m b u s

(ifr s. 55). - 1836 HAK 2, 180, 1880. ca Jord,fall, n., betyder ,jordras,. Ett
vanligt namn i dessa trakter, se t. ex. Bd I, 2og, 244, zB5.

*trorrlhyttan M. Bcr. - t8z0 Stadsing. nr 160.
truteskrflmman; gammalt n&mn p6 den ii,ldsta skansen p& Ryss6,sen.

- Jutte-schram c. 1640 J. Meijer (G. sarauw i GBFT 1g20, s. lb), Jtite-schrem-
me, trol' fr6,n ung. samma tid (anj. st. med not E), JuteskrEimman Lbg 7r), *
'Den som skrcimmer jutarna, d. v. s. danskarna'. Med avs. p6 bildningen !fu ld,-
gelskrrimma. De ii,ldsta formerna ii,ro nog ett slags tivers. fr6n sv. till tyska.

Jdrgenshiiiil M. Gcirgenshdg l8t2 Husf.-I, Gcirjensh<ijd 1886 HAK 2,rsz,
Gdrgens- 1850. c,a Stii,llet arrenderades 1812 av en G6ran Gdrgenssoit. Iluset sii,-
ges d6, vara nybyggt.

Kaggiekrog, se Kaggels krog.
*KaggelyCkan Dhr; landeriom.rSde. 

- Kagge Lyckan lT8B Rek. tEB, Kag-
gelyckan 1786 Gbgs Alleh. nr 28, s. 8-1840 Ml, t8b5 Lgn enl Rqt 69 (ej pfl
kartan). c.c Sammanhii,nger med folj. namn.

Atm. vid slutet av l700-talot beteck.ade K. omr&det pi b6da sidor om landsveger.
Dotta var d6 dolat i tv6, lottor. Rek. 1790, s. l7I likstaller d.on norra av d.essa, nr 180 p6,
den gamla landerikartan av 1696, med Lilla Hiirlanda, och detsarnma d,r iinnu fallot hos Ad
1801 (jfr s. I5). Detta stycke innehades 1Tg0 av kapten A, s, Blix, som kdpt d.et av rhorr
olof strdms Enkefrur; han innehado d.et, jiimte tvi torp, 6tm. iimnu lg0l Ad. stycket s
om vii,gen kallas 1790 (anf. st.) rii,tt och slbtt r{..; dot arrenderad.os d.a, av &ssessor N. v. Ja-
cobssons iinkaa), catha,rina Maria Ekerrnaa (jfr x'r g7), som sEigos 17g6 ha k6pt det av frih.
Claos Alstrtimer. Denne hado Eiven ii,gt Ilristinodal (se d.etta), och i Gbgs Alleh. 17g6, nr
25, dii,r A. just utbjudor sin del i K. p6, auktion, sii,ges omr6do6 fdrut ha hdrt till lkistine-
d;1, vilket ocks& direkt framgri,r av Stadsing. nr 6l fol 9l (L7L7)i d;et bestod ITg6 av rcn bdrdig
Angrr, som utgjorde 21 tld uppodlad. och niira 12 tld. obrukad jord, med. rTorp och 6,byg-
nadrr. Denna del av K. kom sodan und.er St. IlEirlanda och innehad.os 1800 av dottas ii,garo,
handl' O' Bredberg (Gbg nr l). Ar 1813 M} uppges vice lektorn och gymn^asiebibliotekarien

sander. Denno var (enl. E. L6,ngstr6m) son till d.en likaledes som agaro tiII J. kiindo Sven
Bressander, vilken ails ej n€imnes av X'r.

1) X'bg anvEinder 5n formen Johannedal, (l,roo) iin Johannesilal (I,4b4). Den senaro triif-
fas altern. redan 1793 Db bl. 22 (6,tm. i avskr.), men er utan tvivel oriktig.

2) Formen ntimnos hir (utan kiilla) som ett fordom i dagligt tal brukat namn. A.g.
oventuell hemul diirfdr se Sarauw anf. st,

3) Det kan allts6, ej vara rett d& I Am 2L2, 224 titor N. v. Jacobsson sjiilv inrreha K. pfl
f790-t. Denno dog 1785 (Anrep).

2
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C. G. Santesson som innehavare av K., och 1840 nfl major J. Wahrolin. MA,hii,nda isyftas
i bSda fallen hela omridet, p5, b6da sidor om vd,gen, Senaro innehades K. av lantbrukaren
A. X'. Hager, och efter honom uppliits rliigenhetenD At kapten T. A. Sylwan (Stadsfuilm,
handl. 1874, Bih. s.5).

Kaggens krog (Kaggekrog) el. Kaggens torp. - Kaggekrog 1747 Stadsing.
nr 6l fol 91, Kaggens krog el. torp 1752 Db bl. 37. v' Platsen 16,9 intill Kaggele-

d,et (se Naturn.) och Roggelyclcan (se ovan). Det synes svdLrt att avgdra vilket air
de tre namnen som d,r iildst. Rqt 65 omnH,mner, som det vill synas frdLn slutet
av 1600-t., eLL >>Kappelyckd,nD. Det synes sannolikt\ att detta ii,r en felki,sningfdr
Kaggelyakan (stiillet har ej kunnat identifieras); i s6, fall blir det troligt,attdettn,
namn er det frirst bildade. X'. leden diiri torde vara ett familjenamn el. veder-
namn Kagg(e)t); jf. KobbegdLrden, Kuleg6,rden nedan, d,vensom

eLt Bd,ngeiord under 86 i Orgryte. Formen Kaggens krog el. torp behover ej tala
emot det nu gjorda aniagandet; ty Kaggens kan vara en senare tillkommen for-
lrortning av alldeles samma art som Bl,ubbe(n)s ttll Stubbeled,et (s. 46); jfr att for-
tr,en Kaggekrog lanns ung. samtidigt.

Kalvkdrr; det exakta ld,get oklart. - I(alfkjerr 1759-65 Ml (nd,mnes mei-
lan Holmen och Munkedalen).

Karlsbgrg. I .* Cf6; Iand.eri. Stundom kalLat Stora Karlsberg i motsats till det
Itingre ut vid landsvbgen soderut liggande Li,lla lhrlsberg (Stm l,rzz). - Carls-
berg 1827 Hbgr (Fr 185). 2.Mindreriktigformfdr Karlsborg. eaNr I efter
handl. Cail lJedrr,an, som blev innehavare av I{. f 803 (X'r f 83). Namnet ansluter
sig till Sldre namn pit, -berg straxintill (Liseberg,Johanneberg). Platsenliggerhdgt"

Om nr I:s historia sa Pz 172, Fr 183 ff., X'bg 3,aos f.
Karlsborg M Cdzt. - Carlsborg 1786 MI, -berg l8I2 Husf.-I, f836 I{AI(

2,t49, -borg Dd,rs. 2,rzr, 1850.
I Ml 1786 utgdres I(. av t v ti nr (nr 57 och 59). Namnet m6,ste vara iildro fin 1786,

efterson fitger Rarl d& bodde dii,r. Ar l8l2 innehades I(. av kapten Sv. Roempke.
Karlsro M Ber; namnet lever kvar i Karlsrogatan och l(arlsroplatsen-

- Carlsro 1834 HAK 1,84-1850. ca Efter jdrnbri,rare Carl Jansson (jfr nectran).

Med avs. p5, s. led.en jfr Gubbe-, Gummero s. 57.2)

Ltigonheten avs6ndrados n6,gon gAng mellan 1803 och I83I fr&n Malmg6,rden och ut-
gjorde 1831 14 tld och 29 kappl. (I{AK 1,84). N6got namn hade r>markstychetr d6, iinnu
ej fitt. Atm. tS36 (HAK 2,158) arrenderades I{.. av ovan no,rnnde C. Jcnsson,ochtinnu1850
innehado denno ron delr dii,rav. Jfr fdr 6vrigt Fbg l,bao.

Karlstorp, se under K6, lstorp.
+Katrineilal, St. och Lr. Df2; landeri. c.a Bildat i anslutning till Katri,ne-

lund, (jfr nedan) och till Sldrenamnp6,-dal (Kristinedal, Oskarsdal rn.
fl.). Marken torde nii,ml. vara avs<indrad fr6,n Katrinelund.

Il. har frirr innehafts av familjerna Magnus och Firrstenberg och inl<istes av stadon efter

') Itrn Gudmu[rr]d Kagglt
Lars l{agg d,r knappt sannoliht,
ding Aldsta hist. 234).

") Namnet borde rrittel. ha

ornnd,mnes I5B8 NLT 84. 
- 

NA,got sarnband med generalen
6,ven om platsen kan ha berorts av striderna 6,1 1645 (jfr Fro-

sparts titl s. 5,+. [Till5gg i korr.]

I



1t)

pontus F:s d6d lg02; denne bebodde St. K., vars nuv, huvudb),ggnad uppf<irdes i b6rjan av

1870-t.ochnubebosavprof.L'Jiigerski6ld'Deniildstabyggnadenp6'I('larvaradensom
ligger nere vid &n pfl L. Il:s omr6,de; den tordo ha h6rt till det sockerbruk som 1&g hir'r vidr

t.;"juo n-o 1800-t. (jfr Fbg 3,460).1) Den nuv' huvud'byggnaden p6' L' I(' uppfordes 1842 (ilx'

talet stir p6, fiojelD); den bebod.dos av konstnd,ren carl Larsson under n&,gra flr intill 1893,

cI6, borgmiistaren Peter Lamborg inflyttade d!ir. Han bodde dii,r till sin d6cl 1924.

*Iiatrinelunil, $f. och L. Cf7; landeri' - Chattarina Lund 1755 n'r

111 (formen kontrollerad efter orig.), cathrina Lund l77L spionen 8, ca-

tharinb Lund Dd,rs. 14, catharinelund 1840 Mi, s[tor]a, LlilIla Katrinelund

1855 Lgn. c,: Sakerl. efter Pru Brita Caisa Cahman (t I?70), ve'rs make, handlan-

den Gustaf cahman, ii,gde K. l,i]l sin d6at 1755 och dverlemnade besibtningsratten

6,t sin maka. I mannens bouppteckning kallas denna for Britta catharino.

Orn I(:s historia se I Am 165, Pz 244, Lbg 141, X'r I09 ff., n'bg 3,a57 fl.; jfr Stadsfullm"

trIan<ll. 1863-72 oc:h r873-8I (Iieg.). om upplatelsen av landeriet &t G. Cahman kan ses

Stadsing. nr 61 fol 75 (1750)'

Katrinestrom cf2r; Ianderi. - catrinestrijnn 1845 stadsing. nr 6l fol59.

ca Sannol. eftel en hvinniig medlem av stadsmusikanten A' C' Schonovs familj'

Denne innehade K. 1840; hans hustru, som hade ddtt 1823 (Bouppt'), Lrci't'e Ks-

tarina.ch yngsta dottern efter henne. Yarken 1840 el. 1845 har landeriet d,nnu

n&got namn i Ml. sistnii,mnda 6,r innehades K. av slaktarma,stare Joh' carlsson,

men i hans familj fanns ingen Katari,na. S. leden strdm rnotiveras arr st6l1ets

ld,ge invid. den har forr framrinnande backen, med ett, kvarnfall strax invid.

Katrinetorp cf8. - 1872Lhg 162, Fbg 3,150,16I (mecl bild), 167; jfr Loppe-
torpet. cz: Sannol. benii,mnt i anslutning till Katrinelund'

*Klarnparegf,rtlen M cti26. - I(lamparegrirden Ebg I,193 (asyftande nutiden).

c,a Gbgsm. li!,am,pare lcld.mynra (uppvisat t' ex' L757 i >Handelsfor' i Gbg 1661-

191trr, s. 47), a,v Rietz 324 b <iversait,'en som har till yrke at'i; justera bjii'lkar'

plankor och br6der" men i Goteborg &tm. i ma,nnaminne blott nyttjat i bet:n

'sorterare av brAd.el, forman for ett lag av plankbii,rare el. av >sd,gare> (som sdiga:

av klamparna)'. Atskittiga s6,dana lklamparer bodde p5' K'
Klareborg M2); lever kvar som kvartersnamn. - clareborg 1836 IdAI< 2,tzs,

1E50. ca Av namnet Klara ochden red^an i andra liigenhetsn., ss. B j 6 r n e b o r g,

E r iksb o r g, K srls b ol g, brukade efterleden 6o19'

Klasiingen Mcd22; ii,ven kallat Enholningen (jfr s.54). - clasair:gen

1774 Db bl. r9-I787 Db bl. 138, claes Angen 1850.c": II. leden d,r v6l narnnef, Klas.

At 1774 Hg I(. pA kapten Ch. Chapmans mark, som f6rut siigos ha tillhdrt Volrat v. Olt'

ken (se om honom A. Backstrom i l{unst og Ilaandverk (I9r8), s. 26, .,ol 2). Ar 1779 inno'

hades lii,genheten av Ch:s sterbhus (Db bl. 54), Atm. fr. o. m. 1786 MI synes Enhdrni,ngen lta

1) Ordalagen i uppla,tolsehandlingen av 1804 visa, att namnet K' di ennu ej fanns' 
-

Fbgs p6,st6,ende att F. C. Reimers hiir haft en tapetfabrik eftor 1852 beror p6, forviizling

med Katrinedal i OrgrYte.
2) clareberg trlbg 1,248, med stdd i ii. handling (enl. muntlig uppgift). x'ormer pil 'borg och.

-berg virxla, ofta i dessa namn, se t. ox. ulder K a r 1 s b e r g och K a r I s b o r g' P e t e r s '
berg och Petersborg.
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varit dot i officiella handl. vanliga namnet (1850 nyttjas bflda namnon). Niimnda 6r bodde
dtir bI. a. kassor Carl Bagge. Atm. 1836-50 arrenderades platsen av en kapten BIix (HAI(
2,172,1850), denne hade vid ett tillfelle uppgivit att E. utgjordes av blott ll torp i st. f. det
faktiska antalet 13 (sist anf. kii,lla 69), Jfr f6r <ivrigt Fbg 1,249.

Klinten. I.* f'g5. - t8tl Ilbgr. 2. Se under Otters klint. a Av
klint, m. 'bergkulle o. d.'

Nr I betecknas I83l Stadsing, rt 52 som torp. Det lydde undor Hospitalot.
Iflintens bana M Cd8; lever kvar i Klintens acig, Klintens trappor och

Klinten. Jfr Ny, reparebanan. - Klintens Bana 1836 HAK 1,73,

1850. cza Efter en repslagarbano, t'illhorig en viss Jonas Klinl, som 1805 fick
arrendera denna mark pn 30 5,r fcir sitt repslageri (HAK 1,85).1) Jfr Buscks

reparebana under Gamla repa reb anan.
Under ett antal 6,r intill 1837 arrenderades ld,genheten av D. Carnegie (HAK 1,73, ]^o7,

2,18r), dereftor av kofferdikaptenen C. X'. Htiglund (Ders. 1,10?). B,epslagarbanan finns
alltjiirnt kvar.

+KtripBan M Ccr; bebyggt omri,de, jfr S j 0hamnen.-Skinnarecleppa,
Skinnecleppen Karlskron. w. 5964, 6204 (hdskr. fr. f450-t.), Klippen 1544 G.

f:s reg. 16,899, Skinnareklippan 1634 Munthe X'ortif. hist. I,540, 1695 HAI( 1,I

{avskr.), Klippan 1712 Db bl. 35 osv., Stora Iilippan 1765 Db bl. 110, Lilla Klip-
pan 1768 Spionen 263, Ost-Jndiska klippan 1783 Db bl. 208. ec n'. leden i det
iildst betygade namnet ar sannol. sk'innare, m, 'buntmakare, garvare', knappast

den pfr vestsy. sd,tt med -are :utvidgade stammen av verbet sli:inna 'fli, avdraga

huden pA, (djur)'2); jfr i si, f.allSkinne- altern. iKarlskr6n.s) W. Berg (Bidr.7,zss
n. t) har fdrklarat bendmningen hririeda sig dd,rav, att kronans slakteri varit be-

lii,get p5, klippan i friga. Detta synes blott, vara en gissning, gjord i namnfor-

klaringssfte. Namnet ger tilibaka till en tid d5, kronan nii,ppeligen hade

nfr,gra rslakterierr (jfr om I(:s bebyggande nedan); fdr ovrigt syftar skinn-

icke direkt p6, slakt. Subst. skinnare 'buntmakare' ingir utan tvivel i de icke

fd, ovriga sv. ortn. p6" Skinnare-; och det, d,r redan dd,rfdr sannolikt, att det in-
gAr iiven i fcirevarande namn. Men det 5r knappast troligt, att detta hiir skulle

ange b o s t a d el. dyl. fOr en >skinnare ri. tr'orbindelsen mellan personen och

platsen kan hbr, ss. ofta i kust- och skri,rg6,rdsn., vara av helt tiilfelig natur: en

Icunl,makare kan ha agt platsen, stott p& grund dd,rinvid, drunknat dbr el. dyl.
Il:s iildsta historia sammanhd,nger med Gamla Alvsborgs slotts; detta anlades pA, den

sodan s. k. St. Klippan. Som det synes med rEitta antar man (t. ex. Berg i Bidr. 7,25, Nord.
Fam.2 under Altsborg), att namnet Ski,nnarekl,ippan ilsyltade den bredvidliggande mindro
klippan, sodormera kallad L. I{lippan; d6r var 1612 eLt utanverk till fiistningen upptimrat
(Bidr. 2,e,za); och Joh. ]lindorsson fick I634 order att diirr ll&ta sl6 en god skans rr mitt fcir slotts-

porten. Ett retranchement uppfcirdes diir 1639 (Muntho X'ortif. hist. 1,540 ff., 549, 556, Nord.
Fam., anf. st.). Men 1655 hos Illln s;,nes ingon trebyggelse dir. Av genoralguverrr6ren v.

1) Det nutida Rli,nten har a11ts6, fillkommit genom oriktig uppfattning a,v Kli,ntens bana

och det nu fdrsvr.urna namnet Rlintens gato, vilket, tillkom en gata som 16,9 mycket nd,rmare

I(1. b, ,in I{linten och l(lintens trappor g5ra.
2) N&gon motsvarando bet. hos sk'innare synes icko vara k6,nd'
3) An mindre troligt iir att, sk'inn, i sA, fall mod liknande utvidgning, ingir i namnet.
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Ascheber.g fick Svervisit<iren i tullen Peter Dijkman tillst6,nd att betrygga Sk., och 1695

hade hans eftertriidare, O. Claesson, inlost >the diirp& upsatte Ilusenl och sjiilv anlagt

ren liten kryddega,rdr (allt enl. HAK f,1). Ar 1744 omtalas rett par ladorr p6, platsen

(Gbg nr 42). Pe f760-t, iigdes L. K. av V. v. Oltken (1768 Spionen 263), som diirlii,rha
drivit b6,de salteri, bryggeri och branneri (Fbg r,ss). Atm. t7eg h<ills dii,r krog av skotten

J, Carnegie (dennes sld,ktskapsf6rh. till den sedan i ortens och stadens historia s6, berdmda

sliil<ten C. synes oj vara siikert utront; jfr X'bg 1,44). I bdrjan av 1770-t. f<irvdrvacle Ostindiska

Kcmpaniet bicle St. och L. I{., och dess plan frir bebyggandet gillados av I(on:s Befallningshav'

1772 (IJ.4\K 1,1?,1). Omr6,det blev vii.sontl. varv, hamn' och upplagsplats (jfr t. ex' Tunold

Geogr.s 4,as, I Am 9). Ar 1775 fick O. Il. tillst6,nd att fr6,n K. flytta ott par torp och bort-

taga en krogstuga, vilka voro till hinders (IIAK 1,12?). At fSfg inldsies K' av staden, vilket
dock ej medfcirde att omriclet dvorfdrdes'till stadons dornsrd,tt (Rqt 95). Trillstation anlades

hAr l8I5 (Grbg,2,262), och omr6,det betecknas i <ivrigt nu som en usj6hamnr (1827 Fost-Tidn"

nt 25O, GLex 4,roo); jfr s j 6harnnen nedan. Ar lB27 (anf. st.) utbjdds tr{. av stadon till
forsiitjning p6, offentlig auktion, men d.enna synes ej ha meclfort ombyte av iigaro.l) En be-

skrivning av I{. liimnas av Brunius Resa 1838, s. 51. I(apellet p5, I{. invigdes lE57 (GLex

4,190). 
-Namnet 

I(. hade officielltsettundertidensloppf6,tt en inskriinktaroanvii,ndning

iin det fri,n bdrjan haft och iinnu kan ha i dagligt tal; det innefattado nii,ml. i senare tid icke

omr{det med Lorents och Carnegies fabriksaniiiggningar(seorndemunder GIasbruket
och Gamla sl o tt et), utan blott omrAdet O diirom.

Kliirnnnan lVI Cd36, 37. - 
(Stora) Klii,mma(n) 1814-16 tr{usf.-I, SboraKl5rn-

man, Lilla Klii,rnman 1850. wa Klcimma, f., betyder 'trdung passa,ge mellan herB-';

jfr Bd tr, LaB, 272.

Knipelyckan, St. och L., M Cd23; lever kvar som kvartersnamn' - 1850'

c.: tr'. leden d,r vti,l vestsv. dial. knipa, f. (el. kni'p, m.) 'smal el. brant bergvd'gg

o. d.', se Bd f, z+e; >lycka,nr utgjordes av en deld mellan berg.

Kobbegfrrden; det exakta liiget okd,nt. - Kobbeg6rdenn 1587 NI"T 68, n6,rnnt

som g6rd inom Nya Lodose. c.? Samma namn finns som hemmansn' i Askims sn'

I bd,da failen d,r f. leden ett narnn Kobbe, egentl. nyttjat som vedernamn esy:-

tande kort och tjock vd,xt, Iiksom Kubbi, i fvnord. (Palm). I NLT 160 (1589) om-

talas >Nills Kubbis kuinne>, och utgivalen ansel mannen vara densamme som

rNiels vdij Kobbegdrden?zD Dars. 68 (1587). I s6, fall kunde gi,rden vara uppkal-

lad efter denne N. Kobbe (Kti,bbe).z)

Kohagsiingen II Cdrr'/,. - 1789 HAK 1,ta (hir,r naturn.), 1798 S t7 fol

98, 1850. e,a Efter eL kallage som d,venledes namnes forst cit. st.

Ar 1836 (HAK l,?3) arrenderades I(. av en kofferdikapten I{olstoin.

Koket M; vedernamn pi ett fattighus vid Grona gatan; jfr R a m I a. c'? DHar-

leder sig utan tvivel frri,n det forhiilandet, att fattigmaten - - koktes ochbi'"m-

tades i det ena av husenD (X'bg l,zoz).
*KOlanilet nft+; landeriomrAde. - Koolandet(t) 1696 Stadsing. nr 61

fol 90-1855 Lgn, Koland, 1782 HAK 2,rz (hiir en beteshage), Korlannet(!) 1840

Ml. ca Ordet, lcoland trdffas i e. tid p6, orten i bet. 'betesmark for kor'; si omta-

1) Eget nog har intet spAr av dor:ra auktion kunnat antrd,ffas i Gbgs Tidn. 1827.
,) Mer iin en osiiker fdrrnoda,n kan detta ej bli dArfdr, att bonden pb, Kobbegdrilen d,ven' i

andra hand, oftor g&rdon, kan ha f6,tt biira tillnamnet I{obbe.
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las t. ex. 1696 Stadsing. nr 2 eLL t>Kool.andh aI Angemark en dehl mycket Sanck

ireete till 16 st. koor om Ahret. I Jfr Oxlandet under Natr.rrn.
Av en hos Fr 8? citerad handl. frin l'/81 framg6r, att II. d& var utmark undor l(ristino-

dal. Ar 1790 P,ek. uppges att I(. rf6rut [allts6 vbl pi I780-t.] tilhdrdt - - Mintenrr. Diirmed
avses antingen den kiillarmii,staro Johan llIinten som innoludo Bagareg&rden (X'r I03, Fbg
3,46?) och som dog 1785 (Bouppt.; tr'r angor felaktigt 1786), eller donnes son rid.man Johan M.,
som sedermora (f792-1807) innehado ltarieho1m.l) Ar 1840 (MI) tillh6rdo Il. kommerserS,det

G. H. Elman p& I{viberg.
*Kolanrtstorpet Ehr. - Kfr,llands Torpet 1811 llbgr, Kfl,llandstorpet 1855

Lgn. o Sii,kerl. d,r Kd,llanrls- en omtyd.ning av Koland,s-; ty sammanhan.g med

Koland,et iir av lokala skd,I sannolikt.
*KOrnrnent[antSilngen M; nu namn p& stadsdel; jfr samma namn under

Naturn. - Q6anansnclants' ii,ngen 1789 IIAK 1,13 (hdr naturn.). cn E;fter kom'

mendanten pi, Alvsborg. Omridet torde, ss. Adj. A. Lundell formodar, kunna
vara identiskt med rdet stycke land kring om RyssAs skadsr som enl. beslut

av 1651 behrjlls av Ladugd,rden till bete for officerarnas hastar (Rqt 258).

Vid inf6rlivningen av Majorna 1868 f<rrbeh6ll sig I{ronan ii,ngen (Fbg l,?1), men 1893 f<rr-

vd,rvades don av staden (Lbg 18). Don hade df, varit kolerakyrkog$rd och bdrjade bobyggas

f6rst 1896 (Lbg f8 ).
tKorsebo M CcS. - 1870 Stadsing. nr 160; jfr }bg 1,29. c,t En sen bildning,

srikerl. efter de invidliggande liorsebergera (se Naturn.).
*Korterlala lcd{a-, kQta-, kata- (jfr Bd I,339) n'h5. - Korta dahlen 1827 Stads-

ing. nr 50 (her naturn.), Kortedala 1840 Ml. Tycks 6,syftas med Dahlen 1813

Ml. co 'I)ertkortailalen'torde sti i motsats till den xljupar dal som 6,syftas med

Djopedalen ovan.
Kristineherg. l. Christineberg 1840 Ml (nii,mnes medan Hultis och Ljung-

sliitt 5, ena sitian, Anderstorp 6, den andra). 2. Cfl2? Landeriomr&de. - Pz 145.

c.n Nr 1, som sekerl. blott var ett torp, innehades 1840 av 6nkan Anna Christina
Spaak. I{r 2 har utan tvivel sitt namn efher Kri,sti,nelund,, Lill vilket det }rorde

och invid vilket det ldLg, ss. framgir av Hbgr 1811; jfr ock tr'bg 3,205 f.
Om nr 2:s historia jfr under K ri s tin e I un d,

Kristershamn') M. - Christens hamn 1786 Ml, Christinehamn (!) 1792 Db
bl. 8, Christenshamn 1836 HAK 2,tit, tll, 1850. ca Namnet betecknar stii,llet
so:rri en kristens hamn elter farofylld seglats. Kanske br det valt i anslutning till
Bunyans mycket lrsta >Kristens resaD (p6, sv. sedan 1727). Trots std,llets ltige

rii,tt nii,ra stranden har namngivaren sekert icke tbnkt p6" et hamn i vanlig me-

ning. Innehavare var 1786 en mstind[isk] hogbitsmanu.
*Kristineilal EgG; landeri. - Christinedahls iigor 1781 I?r 87, Chrisiitiii-

dahl 1786 Gbgs Alleh. nt 25, s. 3, Christinaedal 180I Ad, Christinedal l8ll
Hbgr. t ) Fr 83 pistfl,r, atl, namnet tillkoromit ftirst pf, 1780-t. Men dels har
han sjrilv ett citat fr6,n 1781 (se ovan), dels hette den divarande innehavarens,

r) Det sonaro enl. Fr 52. I Registret har X'r oriktigt sammanslagit b6da till rMirrten, Johan.
R6dmanr. 

- 
Vid sin ddd 1785 var den ii,Idre M. i varje fall icko Sgaro till K. (Bouppt.).

2) Kunde ocks& ha f<irts till avd. II.
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frih. Claes Alsbrdmers, fru icke Krist'ina. X'6re A. 6gdes K,, iinda frin 1736 (X'r

86), av svd,rfad.ern, direktor Niclas sahlgien (t 1776). Dennes maka hette catha-

fiia Chri,stina Grubb, och efter henne ii,r namnet sii,kert givet (fdrutsatt att hon

kallade sig med det andra av dopnamnen).
Om I{:s historia so X'r 83 f., X'bg 3,tzz ff.;jfrCbg 124 1.,P282,170,251, Fr6dingDon. l,sz.

En av Fr icke begagnad beskrivning av landeriet finnes i Gbgs Alleh. 1786, nr 25, s. 3, nr 88,

s. 4 (jfr nr 103, s. 4), i samband mod att det utbjdds till salu, dock lundantagande TriiLg&rdon

med all den gamla d,byggnadon r. Siiljaren var f6rmodl, den hos Pz 82 som Ei,garo nbmnde (mon -

av X'r fdrbigS,ngno) major B, C. Malmskdld, sodermora dverste och kommendant i Gciteborg

{t1810 onl. Anrep).
Kristinehamn, oriktig form f<ir Krist,ens hamn.
KfiStinelUnal Cfg; Ianderi, namnet lever kvar i Kri,st'inelund,sgatan. - Chris-

tine Lund 1774-81 Husf.-I, fChristinalund 1811 l{bgr, felaktigt nyttjat om

Katrinelund,] Christine- 1855 Lgn. Landeriet, kallades ii,ven Wohlfarts plantage

o. d.; s& t. ex. 1801 Ad, t8tt Hbgr. ca Namnet, med siikerhet efter friherrinna,n

Christi,na Maria Alstrdmer, f. Silfverskdld, sedan 1768 (enl. Anrep) gift med kom-

merseredet frih. Patrik Alstriimer, som innehade K. 1777-85 (Et 222).1)

Om I(:s historia se X'r 221 fl,, Pz L45, Lbg 173, 182; jfr I Am 83, 206. Det kan tilHggas, irtt
enl. Ml 1774-8I d& blott en triidgi,rdsmiistaro bodde p& landeriet. Den vanliga uppgiften (t. ox. Pz

145, Fr 225,Tbg 3,zos), att Ii. jamb I{ristinoberg (nr 2 ovan) 1874 inlSstes av staden, stii,mmor

icke med Stadsfullm. handl. 1874 Bih. s. 261' bvartorn avslogs dA Driitselkammarens

fdrslag om inldson. Sidan kom f<irst tilI st6,nd 6ret diirpi (Stadsfullm' handl. 1875 Bih. s. 29).

Om ii,gofrirhillandena p6, do b6da landerierna vid ifrA,gavarande tid so Stadsfulhn. handl.

1874, nr 26.

Kroken M. - 1786 Ml, 1850. c,al6,gvidenskarp krolcav gamla Majbergsliden.

Kronoborg M. - 1816 lIusf.-I, 1850, Kroneborg 1836 I{AK 2,t4s. 'A Rritt'
tillskapat namn, kanske i anslutning till siviil det danska Kronborg vid 0resund

aom Kronoberg. Med avs. p6, sammanblandning aY 'borg och -berg se t. ex.

Karlsberg.
+KrikStailefl M; bebyggt omrede, nu officiellt kvartersnamn. ca Vii,l ett

skiimtsamt nedsiittande namn med bet:n.'stailen (den del av staden) dar lrd,kornq

bo'; med a]rs. p5, s. leden jfr det nhrbelilgna Albostaden. Kanske dock

ovisst, om namnet ii,r primii,rt i ftjrhillande ttll Krd,klid,ez invid (X'bg l,oo0).2)

Kulegirrlen. - 1587 NLT 79, nemnt som gerd inom Nya L<idose. c,a X'. le-

den snarast ett personnamn (yedelnamn), varvid. man har att tiinka dels pil Kuli;
Koli, (se Lundgren-Brate) dels p6, Kula (egentl. appellativet, kula; Hellquist i Xen.

Liden. l0l, Lind Personbin. ); jfr K o b b e g ri r d e n. Kule- sku,lle viil dock ocksi

kunna vara bristfiillig skrivning ftu Kulle-.

Kullen. 1. c. 1800 X'roding Don' 1,128 (siiges ha legat i 0. Eaga;' 2' M. -
t786 Ml, 1850.

1) Dennes f<irsta fru hado samma fdrnarnn: Christina Maria Ollonberg (f f 764 enl. A:rrop)'
2) IIos III(n 1655 stAr Kd,kelc,icirat icke lingt lrin den seua,re Krdkstadenrrrcd Ktd,kliden.

Det Ar mdjligt att formen iir ott fel 16r Krd,ke- (se Naturn,). I si fall kunde detta n&mn va-

ra uigA,ngspunkten f6r hii,r ifrirgavarando namu.

E
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P6, nr I betrodde omkr. 1800 den fijr sina donationer bokanta Beata 1\Iaria Blirngren
(Blomgren) eget hus (Fr6ding anf" st.).

Krmgsberg M. - Kongsberg 1786 Ml, I(ungsberg lSlB Husf.-], -borg lg50. cz:r

Ni,gon saklig grund till f. Ieden har ej kunnat utronas. Nananet torde var fritt,
pd,funnet el. uppkallat efter nii,got av de <ivriga svensha Kungsberg.

*Kungslailugflril(en) M Cd9; nu namn pi stadsdel. Har dven kal-
lats (Gamlal Alusborgs (Ku,ngs)laclugd,rd o. d.., se strax. - I Ellfzborgz Lacu-
gd,rd tr685, Gam(b)la E. L. f691-1825 ll Ladugd,rclen c. 1610 Bidr. 7,zso (hd,r
knappast egennamn), Elfsborgs Ladgrird 1619 Db, Elffzborgz Ladegri,rdhs iigor
1655 KKn, Kongs Ladugrirden o. d. 1716 Rqt 26, 1743 Bidr. 7,32s, Ladugd,rcls
iigor 1739 cbg 101, Elfsborgs Kungs-Ladug6,rd, lsom, i allmd,nt tal, vanligen endasl,
nd,mnes Ladugd,rdenD 1814 Grbg l,zrr. caAs),ftade hldst den till Gamla Alvsborgs
slott horande, SO om detta liggande lad,wgd,rd,era (utmd,rkt l6b5 KKn; jfr Tbg
l,z7). Ar 1744 var denna dock flyttad ett styclie (Bidr. T,azz). Tiilbgget Kung.s-
tillkom pi den tid de Kronan var agare

Ar 1627 forlii,nades I{. av Kronan 6,t holliindaren rClaess Fetterssonnrr pi samma vilikor
varp6, Nils Stiernsk6ld f<irut innehaft den (Db f. Ask. bi. 8); denne senare hade sannol. inne-
haft K. under den tid frA,n 1619 dA han var generalstith6,llare pi Alvstrorg (1612-18 hade han
d€irr varit st6,th5,llare; Biogr. lex., Bidr. 7,481, asz). Ar l65l doneraries K. av r(ronan (som sile-
des rlterfAtt full tigandertitt) till Gdteborgs stad, men donationen ri,tertogs redan 1656, och Il.
<iverlimnades till landshrivdingeiimhetet ss. l<in el. del av kinen (cbg gg f., R,qt 2Eg). Ar lzr6
sktiLnktes I(. 6,nyo till staden, men iiven clenna donation itergick 1719 p6, landshdvdingens begii,-
ran, vilken sedan framdeles 6,tnjdt inkomsten diirav (wgn 24,8s 1., Bidr. T.eza, 825). 

- 
r ji)

upptas I(. 1685-1825 ss 1/, kr. Ar 1789 IIAK l,r3 kallas det lett holt mtl Siiterierr. 
- 

Arg-
omr6dots omfattning, dess successiva bebyggande, beskaffenheten hos ld,genhetsnamnen dir-
inom, dess slutliga inforli-uning med staden rr. m. se rnl. och jfr under Ma j orna samt avd,
II nedan. 

- 
Ting holls vid K. 1619, 1620, 1,621.

*Kusten M cc2; skeppsvarv (>varvet Kustenri, d,ven kvartersnann). Namnet,
ingdLr Sven i Kusttorget och Kwstgat 1784 n'bg l,t3o osv. c.: Viil avsiktiigt
tillskapat namn.

Om Il:s historia se GLex 4,2s2,P2 209, X'bg anf. st.
Kvarnhuset M (pe SA,giingen). - Qwarnhuset 1786 Ml.

+Kviberg Eh2; landeri. - Qvighuberg o. d. I35B SRP nr t4t, t48I Dilrs.
(otr.), Qwigoberga 1362 Dd,rs nr 548, QuigaberyJ4TB Rqt 5, euige- L474F"qt 2,
Qviberg o. d. 1550 G. I:s reg. 21,e1 osv., Kuiebergh o. d. 1597 NLT Bgg, 1696
L. Bocker, Kuide-(l) o. d. 1601 NLT 473, 1692 Db bl. 18, Qwieberget, ewide-
bSrget L6s2 L. Bdcker (avskr.), 0fwer-Qviberg 1696 stadsing. nr 6r fol 90, ewi-
berget o. d. 1739 Cbg 8, 123-1840 MI. c.r F. leden d"r ka,iga, f., och namnet d.r
silunda att jii,mfora med namn som Koberg, Geteberg 'berget dd,r korna, resp.
getterna bruka gi,', m. fl. Ett Quighu,- kan vara antingen gen. sing el. plur.
Det berg som Asyftas bdr sii,kerl. srikas i niirheten av den Sldsta platsen fdr
K:s by. Det framgd,r av stadsing. nr 2 (16g6), att denna 16,9 mitt emot sevenas,
alltsi ganska nera Gamlestaden och ett stycke Y om den lilla, nu vanl. uttorkade
biicken frin N (icke grrinsbii,cken mot utby); allts6, dii,r iinnu ett par gamla tvfr,-
vA,ningshus sti kvar (n'r 44). Namnet K. har d& sannol. givits 6t den nii,rmast
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i N dii,rorn liggande, ej sd,rdeles omfingsrika bergkullen.l) - Prep. iir i n. tid
dels i (i353 SRP nr l4]r,1474 Rqt 6, f550 G. I:s reg. 2l,ot), dels pd,; si, alitid
i NLT, liksom nu, och detta tir sd,kert det enda genuina.

Ar 1353 (se oval) hdde en del av K.. under Grimbo i Tuvo sn och skELnktes di jtimte detta

hemrnan till Arand,s' kloster. Sedermera kom Il. tydl. i konung Magnus Erikssons hiinder, ty
6en ovan cit, handlingen av 1362 iir ett g€r,vobrev varigenor:n denne sktinker rgS,rden> K. till
Gudhems kloster. Liksom Hiirlanda donerades Sven i(., som d6, betecknas som by, tiil Nya

Loclose vid dess grundliiggning - 
d6f, ffip16s redan i privilogiebrevet av 1473 

-, 
och denna

stacl kom till n$.gcn del att Iigga p6, dess mark (Rqt 5, 5a). I donationen ingingo 6,ker, ti,ng,

skog, fisiieri i ii,lven och rralla andra iigodelarl (Rqt 5). I'drst l48l syrres dock ii,gancleriittsfrS,gan

ha ordnats, ty det ovan citerade (otryckta) brevet ur sRP av d. &,. innebiir, att I(. d6, genom

hyie mecl Gldhems kloster kom till starlen (Berg Saml. l,o). Ar 1549 bestod I(. av 6,tta hem-

man och 1572 av tio (Rqt 54 f.). Aven I{. ingick i den donationsjord som tillades den nya sta-

clen Gdteborg, och marken fdrdelades liksom lISrlanda hys i landerier, som utarrenderades 6t
Irolliindska bdnder (Iiqt 22, 56). Da 1637 Ml en Bengt p&, I(. niimnes, tyckes n6,gon av g6,rdama

i I(:s garnla by vara &syfiade. Ang6,ende denlas lEige so orzan vid namntolkningen. Ar 1G96

Stactsing. nr 2 utm:i.rkas hii,r fem hus. S6, smS,ningom kom hela I(vibergsmarken, )Qwibergs'

landr som den }iallas Cbg 123,), att uppdelas pil Ruiberg ach Ku'ibergs ting; rned det senare d,r

6tm. visentl. Ilvibergsniis identiskt (se nedan). Men osiikerhet i beteckningen fdrekom-

mer, som ibland forsvfi,rar avg<irandet' av vilketdera som med de ti. uppgifternas Rai,berg 6,syftas.

D6, t. ex. namnot Qui,jd,ebd.rg (1692 Db tl. 18) nyttjas cm Laur. Bockers land.eri, vet rnan genorn

andra uppgifter (t. ex. 1688 Db bl. 6, 1696 Stadsing. nr 2; jfr Rqt 65), att I{vibergsniis &syf-

tas. 
- 

Om I(:s historia fr. o. m. 1600-t. se Ctrg i23, Lbg Gtrgare 2,16r, 73r, 183, 185f "
Pz 182, Fr 36 {f., tr'bg 3,503.3) - 

Enligt Lbg Gbgare 2,rss kallades K. p6, J. J. Ekmans tid
(fdre 1890)ui vardagslagr Gamlastad,en; namnet Il. il,r hel]er ej upptaget 1855 hos Lg.. 

- 
Tili

I(. riiknades fdrr A,tskilliga torpliigenheter, vilkas 6,bor utgjorde dagsverken in natura hos vissa

av landeriinnehavarna i lGammelstadenrr (It,qt 71).

Kvibergsdal, se M a r i o d a I.

*KvibergSlfls Eh3; landeri. - Q'ivibergz N?iii,s 1696 Stadsing. nr 2. I(al-
lades tidigare Ku'ibergs cing (Qrvibergs Enngh 1644 45 Bidr. l,tgz, Qwijb[rgs
ii,ng 1688 Db bl. 6).

om K:s historia so sd,rsk. nrdding Aldsta hist. 165, Fr 15 ff., x'bg 3,503.r) Ar 1692 var don

bekante rfidmannen och fornforskaren Laur. B6cker arrendator; ss. s&dan klagade han 6ver att Ut-
byborna sjfilva gjorde sig viigar 6ver hans mark, som de dii,rigenom fcirst6rde, och detta fastiiLn

han sjiilv anlagt en tio alnar bred. farviig dilrigenom (Db bl. I8). Ar 1705 instii,mdes samtliga

Utbybor av borgmdstaren i Gciteborg frir att do nedrivit och bortfort I{:s gii,rdsgirdar m. m.

IIela byalaget, utg<irande 23 personer, nehade och skyllde pi invi,narna i Vdttle hal (Db tI. 33).

1) Av namnet Rt:i,biicken 1776 Db. bl. I57 synes ingen ledning sti att vinna fdr lokali-

seringen. Ty detta, som just i,syftar grii,nsbiicken mot Uiby, iir ett tydl' y. namn p6, Ugglebac-

ken, se Bd I, sor f, Annu yngre iir det nuv' namnet Kuibergsbd,cken, som givits sedan man med

Il. kommit att isyfta vad som fclrr kallades Kvibergsnii,s; jfr nedan'
2) Itiiri ingir dock ii,ven t. ex. flEi,rland.amarken, Hospitalsomrfidet m. m.
3) En riittelse av Irs (och diirmed ocks6, av Pz'och Fbgs) uppgift angi,ende K:s dverlA,telse till

Kronan 1890 har lEimnats av S. I{ansson i GHT 22 okt. 1923: staden har kvar sin ldsningsriitt,
om Ilronan vill selja marken.

{) Dfr Frdding Don. 2,+o siiger att P. P. Ekman arrenderat I{. och dii,r dog 1807, s6, iir detta

ett dubbelt misstag: det var (en del av) Iiviberg som familjen E. innehade (jfr ovan), och P.

P. E. dog pf, Kilanda sti,teri (Ltrg Gbgare 2,163). Lvibergsnas innehades 1800 (Gbg nr I) av

handl J. Malm.
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KAlgArtlsbiicken; lii,get ovisst. - K6,hlg6,rds Bii,cken l8l3 1\{1, Kd,hlg6,rdsbii,c-

Iren tB40 Mi (nii,mnes mellan Gatan och Kortedala).1) czr Kd,lgd,rd' betyder i allm.

'kcikstrri,dgrird'; jfr Bd I, 167, 196, 281.

Ar 1840 sii,ges K. lyda under Hospitalot.
Kallantlstorpet, se *K o I a n d s t o r p e t.
Kalstorp M. - Ilolstorp eI. Carlstorp 1814-16 Husf.-1, IGllstorp I836

ITAK 2,t74, n'bg l,soa (oriktigt Killtorp 347), I(Alstorp 1850. ca Trol. etb

ruppkallelsenamn)), kanske efter Kd,lstorlo i Svarteborg sn, Boh.

Kiillan M. - Kiii,llan 1812 Husf.-I, Ke[an 1836 HAK 2,t80 (men Kiillaren
150), 1850.

Kiillarebacken M. - Kii,llare Backen l8f4-f6 Husf.-I.
Kiillaren. l. Lii,get ovissb. - Kiellaren 1639 Ml, I(dilaren 1652 Rak.'z) 2' 1\{;

sonnol. felaktig form fcir K ii I I a n.
*Kiillebacken Shlabufuan FS9. - Torpet Kjellebacka 1840 Ml, Kii,llbacken 1855

Lg.r.
Kdlleberg M. - Kiii,lleberg 1786 Ml, I(jelleberg 1850. c,a I(an vara r>uppkal-

lat> efter torpet Krilteberg(et) under Anggrirden (se Orgryte sn). fngen kiilla d,r

synlig pi, kartan 1846-1850.

Kiillestatl M; lever kvar i Kcillestadsgatan. - Kiellestad 1786 Ml, Kii,llstad

1800 Ml, Klillestad 1850. ca Om namnet iir folkligt, kan det vara samma ord som

fsv. kcillo stad,h(er)'plats fdr kiilla el. brunn'.3)

Kd,rret. 1.* X'g10. - Kjri,rrot L759-65 Ml, Kii,rret 1840 Ml. 2. M; a.

namn pA, G o d h e m, lever kvar som kvartersnamn. - I79I Db bl. 312,

1850 (alternativt namn).
Nr I lyddo itm. l83l (Stadsing. nr 52) under Hospitalet. Platsen K. nr 2 var I79I (anf.

st.)rinhiignad och uppodladr av kronobefallningsmannenJ.A. Dojenberg,ocbLTg2 (HAI( 1'17 f.)

fick denno riitt att besitta, nyttja och bebygga el. eljest bruka den (tillitelsen gilldo I(. jii,mto

Li,ngemossen). Ar 1799 niimnes I(. bland egendomar som kronotrefallningsmannen J. Arnoltl.
son vid sin d<id efterliimnado (Db bl. 303). Mellan dennes sterbhus och landsh<ivding S. af For-
selles uppstod tvist r<jrando K.; den sonare fordrado att do berg som omgivo I(. (och Lfl,ngemos-

son) genast 6,tor skullo DutlAggasD till l(r.rngsladugirden (Db bl. 305). So vidare under God-
he m.

*Laggen(?); 16,9 nd,gonsthdes i >>HagerneD (jft s. l2). - Lagha 1649 Ml, Lagga

1650 Ml, Lagemme (viil felskrivning for Lag(g)errne) 1653 Ml. czr Torde innehA,lla

ordetlagg, f., som t. ex. fr&n Siived.als hd ii,r kii,nt i bet:n 'kant av mosse el. kerr
o. d.' tr'ormen pi -a ti,r d6, dialektens best. form.

1653 Ml upptages L. som g6,rd luppi G<iteborgs landerir.

1) Den 6,syftade bcicken sy,nes ej kunna vara n6,gon annan iin den lilla biannen fri,n NV till
den nu ofta uttorkado bii,ck som frf,n N rinner nod i Sii,ve6,n. Skulle K, sorn liigenhetsn. v&ra

ett 5. namn pi Hd j den nr l?
2) Hos I{Kn 1655 upptagos Kiellare Tomptan l6ngt i S pi, I(ungsladugirdens mark;

ingen bebyggelse ii,r utmiirkt, och det iir icke sannolikt att, sarnrna plats d,syftas. Men mcijl.

kan Kcillaren vid Galgekrogon fi,syftas (se Orgryte).
3) N6,gon kdlla synes ej p& kartan 1846-50, men denna ii,r just diir nrigot skadad'.
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LgOntinetlal CtfZ; hnderi. - Fbg 3,298- c-t Den nedan nd'mnde Carlssons

hustru i andra gifLet hette Leotttine; se t,. ex. Ml 1855, dii'r stdllet sjii'lvt doch

d,nnu icke har nri,got namn.
L. beboddes enl. X'bg vid mitten av 1800-t. av slaktarmiistaro Joh. Carlsson; denno, som

nri,mnts,nder I(atrinostr6m, li,gde och bobodde en tid ii,ven G6taberg (Fr 229, Fbganf.

st.), och k6pte dessutom Gunnebo vid den Hallska konkursen (sist anf. st.)' P6 1870-talet inno-

hacles L. av kabinettskarnmarherro C; O' SilIverskdld (Adresskal')' .-

Lerbriickan M; lever kvar i Lerbrriclcagatan. 1. BaI8. - 1789 HAK I,tS
(hrir sannol. naturn.), Lerbrdckan i Oxhagen 1850' 2' Annat namn pe E k e -

I u n d. - Lerhrhchan eller Ehelund 1850. vt Brciclw, f., betyder 'bred och td'ml'

brant backe' (jfr Bd I, rsz). De bida orberna l5,go intill Yalandra och ha namn

ef ter samma rilerbrricka l.
Iritl, se AnderstorP.
Liljedat(en) M Ce9. - Lellje-Dahlen 1791 Stadsing. nr 19, Liljetlahl(en)

1T9B Db bI. 18,20, Lilljeclahl f796 HAK l,te, 1806 Gbg nr 8 (kallas hbr hem-

man), Liljedal 1814-16 Husf .-I (inga ibor nemnas). ca D6' namnet forsb synes ha

varit naturn. (s6, itm. d,nnu 1793), iir det knappast etrt rent, fantasin., utan sJ.f-

tar vd,l pi odlade lilior i ni,gon trii,dg6,rd.

Ar 1793 shges rplatsenrr L. innehi,lla 240,437 kvadratalnar till oclling lemplig jord' Arren-

det betalades d6, med 168 d.agsverken pr fi,r eI. med 8 sk. sp. i banko f6r vart dagsvork (Db bI.

f 8). pe en del av L. viixte dock starr och stagg-griis ,rmed [d. v. s. jamte] blad kallado 'krikf6t-
ter'>1) (Db bl. 20). Ar 1796 innehades L. av en kamrer Bagge'

+Liseberg cftS; landeri. Lisaberg 1769 x'r 162 (kontrollerat efter

orig.), Lisre- f800 Gbg nr I, l81I Hbgr, Lisd,- 1772 Gbgska Nyh' f65' c'a Namnet

med all sd,kerhet efterfru Eli,sabeth Lamberg, fodd Stjderberg (t 1768), Yars make,

Johan Anders Lamberg, innehade L. frin 1753 (n'r 16l f')'
om L:s historia se Ir 16l ff., Fbg g,42rft.;jfrAnt. Bih. 1I9, I Am 63, 2 Am 106, 109.

Gbgska Nyh. 1772, (nr 21,) s' 165 omtalar ett' anon}T nt och viil i wiss mi'n skiimtsamt fdrslag

till en r>ii,restod.l med beundrando inskription i tidens stil, avsedd att, resas pn L. till E[ra' f<ir fru

sophia carlsson, enl. Berg Ant. dotter ti[ do ovan nilmnda makarna Lamberg. L' inldstes av

stadsfullmiiktige 1908 (Fbg 3,+zr); huvudbyggnaden, som under jubileumsutstbllningen 1923

anviinclessom restaurant, kvarstir som centrum inom dot m6jesfiiltl som nu officiellb hetor L'
+Ljungsliitt X'grr. - 1840 Ml, Jonsls,tten(!) 1855 Lgn'

Loppetorpet; folkligt namn pi I(atrinetorp. - Fbg 3,rro. c,a Innehfrller

helt srikert en mindre vii,nlig antydan om att huset inte var fritt frl'n loppot'-

Men mrihbnda uppkallelse efter ett lika bend,mnt stii,lle i orgryte (Stm 1,120).

*LOrenSbgtg lEransbdr\, 'bdr\, uven lqrans- Cf 14; landeri' - N6'got namn

har rplantagetr annu varken 1790 Rak., i nedan cit. bouppteckning av 1800

el. ens r80I Ad och I81l llbgr. c.a EfterhandlandenLorens Peters6n (si stavas

namnet i bouppt. av 1800), som ii,gde L. 1770-1800. Namnet tycks ha tillkom-

mit fdrst rii,tt l6,ngt efter dennes ddd.

Om L:s historia och <iden se Fr 215 ff., Fbg 3,aoo ff'; jfr 2 Am 106 f'

r) Detta ord iir kint fr6,ri Vgtl. som namn p6, vattenkl6vern (Ilonyanthos trifoliata)'

enl. Rietz, och siikerl. &,syftas hiir donna vbxt'
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l,und(s)backa ]I. - T-undbacka tr786 Ml, Lunds- I8l2 Husf.-I, 1886 HAK
2,1-19, Luns- 1850. cza tr'ornien med -s- d,r oregelbundet hildad, f<ir s6, vitt icI<e ett
ortn. Lund,, el. m<ijl. familjen. Lu,nd,, ligger till grunC. (Den ii,ldste p6visbare in-
nehavaren hette icke Lund.) tr'crmen frin 1786 b,r kanske den rd,tta. Lunds- k:;Ln-
de bero p6, inflytancle fr6,n foij. namn.

Luntlsberg It. - f 786 Ml, tr850. e,-, Kanske uppkaltat efter nigot annat Luntls-
berg; det ndrmast bekigna ligger i Seglora sn, Marks hd. Jfr eljest foreg.

Lustgd,rilen CeI5. - 1802 HAK 1,25-1850.
Ar 1802 5r L. en rlplatsr om 7,200 kvaclrarralnar, varciver en karta uppl5ttats,
LyCkan Cf15; landeril); lever hvar i Lyclro,ns acig. - Bodelslyckan o.

d. 1752 I'r 2012)-1800 Gbg nr l, Bddes lyckan 1760 RAk. 160, Budals lyc-
kan(l) 1783 RAk. 149, Lyckan 1812 Lyckans bok 7. c,, Av lycka'inhagnat giirde'.
Det ii,. namnet, vars fcirled senare tydl. av det skalet avld,gsnades att den garr nam-
net en mindre tilitalande hlang, hrirrnr ddrav att br;cleln el. skarprri,ttaren bodde
pi dettar omr6,de; s5, var trol. fallet, redan ritskiliigb fore 16g6 (Frdding Env. 34,
nr 20I).

Om L:s historia se Lyckans bok 5 ff., Ir 201 lf., tr'bg 3,88? ff. Jfr under Sareberg.
Iringemossen M Cd38; Iever kvar som l<vartersnarln. -. l6ngem6,ser 17g2

IIAK l,r7 f., -mossen 1850 (sannoliht 5,nnu naturn. p6, birda stiillena).
De under I{ d, r r e t nr 2 for &ren 1792 och 1799 medclelade uppgifterna gd,lla ocksi L. Ar

1836 inneirades L. av en kapten llolrnstrom och hokaren P. Hatlonberg.
Liigret M. -- 1836 HAI( 2,180, 1350. q Jfr samma namn Bd l,tot. Stiillet

}ig vid den n. o. vinkeln av Mariebergs begravningsplats. rnom omr6,det angcs
1850 en allmdn kalla och en rreg. Kanske alltsi ett leiger under forna krigstider?

Liitiiise, se Nya Lodcise.
L$ntlala CefO; landeri. -- l8f7 Folitie prot. (upplysning av ing. Ch.

Sandahl); jfr Lcjndaladngen 1865 Stadsfu]lm. handl. nt 27, s. 16, l8T4 DArs.
nr 14. vid denna tid fanns d,ven en gata med namnet Lritzdalagatan lB6E anf.
st. s. 15.

Ar tSl? innehades L. av snickaren M. Lindgren. Ar 1873 (Stadsfulim. hanrtl. Bih. s. 16)
besi6to stadsfullmnktige att kostnadsfritt upnl6,ta byggnadstomter p6, Lond.alatingen (landeriet
sJzres ej ha funnits kvar) dels tiil Griteborgs sjukhem och dels tilt Gdteborgs praktiska hushills-
skola f6r flickor. Aret dtirpS, fattades beslut ang. uppli,telso av villatomter pA, en del av samma Eing.

Liivdngen M; stattorp. - Lcifringen 1850.

'|Majberget M Cd27; jf" Marieberg nr l. - Maijeberg o. d. IT65
Gbgska Nyh. I92-Ilajebergs kyrka 1788 Db bl. tt8, -berget t?74 Db bl.
62 osv., -bergen 1855 Lgn; Marirebergs kyrka f 787 Db bl. Bb4; Marie- l7gg bt.
248 osv. En egendom vid bergets fot, nd,ra Karl Johans kyrka, kom sedan att
kallas Marieberg, meni jbkalladesdenBucephalus (s.84); se vidare Fbg

1) Inom Masthugget och llajorna finnas flera lligenheter som bEi,ra detta i Viistsverigo van-
liga namn. Jfr dessutom Ilajlyckan nedan.

r) tr'ormen air kanske ej diplomatarisk. Den iir hii,mtad frAn upplAtelsebrevet till tobaksfa-
brikdr D. Schillsr. Detta har ej sti,tt att &terfinna i LA.

I
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1,22J f. Under formen Marieberg lever namnet hiir kvar som kvartersnamn. ('
n'. leden 5r namnet Majorna (se neclan). Med orbtt p&stir n'bg l,oz, att Maiber-

get >>ar en frirvrii,ngnifug av Ma,ri,ebergD. Det senare innebd,r tvS,rtom en uppsnygg-

ning av det f6rra (s& red.an x'rciding Don. 1,128), vidtagen i samband med kyrko-

96,r,l"rr. och kyrkans anliiggning (se nedan); tydl' formenades X[aie', tolkat som

en vardaglig uttalsform av Mar'ie-, vara alltfor vulghrt i namn pri, en hyrka och

fdrsamling.
Ar 1765 (anf. st.) omtalas 1-r. Tontins salteri rMaijebergr. Det hiilsobringande >mineral'

vattnetu frfln M. (jfr x.bg 1,5?2)omnir,mnes 1766 (Gbgska Mag. nr 25, s.4). I{yrkan p6, M" Ma'

riebergs kyrka,, uppf6rdes 178? (trtr<iding anf. st.); den nedrevs p& I830-t' (Fbg l,zo)' sedan den

ersatts av Karl Johanskyrkal (so ]rii,rom nirmare C. I[. Th5len i Gdteborgs jubileumspubl'

X)(,7s7, X'bg 1,216).

Maibukten M. - Mai(j)buckten o. d' 1786 MI osY' ca Jfr foreg'

I MI 1786 iir M upptaget som tvi nummer (17 och 22), det f<irra var skeppsvarv och till'
hdrde handelsmannen P. Bagge j:r pi, onafors (i vassir,nda sn, Yd,ne hd)' det senare innehades av

f, d, irand.elsmannon S. Schutz'

*Mai(e) Nabbe rnaT nir,l2a M Cd28; nu dLven kvartersnamn. - Maye-Nabbe o. d.

1763 Nya Veckobl. 8-1844 Gbg o. dess omgivn. 52, Mayarnas Nabbe 1773 Hv.

N. nr 72, Marienabbe 1814-16 Husf.-I, Ma(i)jnabbe o. d. 1786 1\[l osv., Maje nabb

1g55 Lgn. c,a om f. leden se Ma j orna. Nabb(e) betyder'utskjutandeud'de"

Ar 1763 s&ldes p5, auktion S. F. Swenssons salteri, rMaye-Nabbe kallatrr (anf. st.). Ar 1773

tillhrircle det herrar V. Bockman, G. Beijer och Schutz, som di, r'ille sirlja det (Hv' N' nr 82)

I Ml 1786 st6,r f. d.. direktrir Beijer som ensam innehavare. -Lt tlsz liir 1\[. ha fdrviirvats av

Jonas Iljellherg (FbgI, 1s9), och1836(IIAI(2,1?0)finnavidetihii,ndernapibrorsonenmecl
samma n&mn. Denne gjord.e L[. tiII en modem lastageplats. En segeld-uksfabrik fanns diir

1844, tillhorig C. F. Itjellborg (ovan anf' st')' So i civrigt Ftrg l'rao l"Pz 232'

Majlyckan M cd30; lever kva,r som kvartersnamn. - Ma(i)jtyckan o' d. 1786

Ml osv. Ar 1836 (HAI( 2,rso) Iihstuilles M. med ))Coopmans Lycka)), vilket miste

vrra en felaktig form i st. f. chapmans IJycka (se s. 4), ty 1850 likstiillas M.,

Chapmans Ang och l\felins ii,ng (s. 35), och Chapmans Lycka (som dock ej namn-

gives ha", inen vtil 1852 Adress.-kal.) lng dti p6' samma tomt' ca Jfr under M a j'
borget och LYckan.

Ar 1786 innohados M. av f. d. direkttir G. Boijer (jfrunder Majo nabbe). Ar 1836

(HAK 2,1i1) arronderad"es den ov G. Melins arvingar (jfr namnet Melins ii,ng)' 1850 av

hand.elsfirman B. Tulin & c:o. Namnet M. ri,kas iinnu IB75 Gbgs Adresskal' 57, som annars

ej niimner d.o gamla liigenhotsn. i Majorna'" 
MajOfna CcS (i ii,I;Lsta tid); nu stad.sdel, el. rbttare och officiellt gemen-

samt namn for fyra (forr sju) rotar som yard.era utgdra en stadsd.el. - Mayerne

o.d.1652Rd,k.,Mayerne,Mayer1652Skrivelsefr6,nKrigskoll.t.K.M:t(otr.i
P,A; medd.el. av prof. Almquist), Mayorne 1652 Ml, Majerna 1655 I(Kn, I\faijorna

o.d..1739Cbg101osv.1);GamlaMajornarTT0DbbI.lS2.caamnamnetshar.
ledning ha d,tskilliga meningar uttalats. omojlig rir den a. sammansta,l}ningen

(se t. 1x. I Am Ib) ned, lllarieberg, fattat ss. den ursprungliga namnformen fdr

1) Mdjl. &syftar redan Magere 1637 Ml Majorna. I si faII fl,terger -g' uttal med -1-, vil-

ket,senareuppfattatssorndia]ektaltel.vulgiirtochallts&,ejslrriftmiissigt.

"t

I
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Mariebergs kyrka (seunderMa jberget); llIa,jorna skulle vara >>Mari,orna>oct,

6,syfta (omriLdet omkring) nbmnda kyrha och den 1820 nedbrunna rMariakyrkan>
pi Gamla Yarvet. Detta antagande vederliigges dii,rigenom att namnet, Maiorno
trd,ffas l6,ngt innan nigondera av dessa kyrkor fanns (se ovan). En annan, av
I{ellquist Gatn. 8 refererad 6,sikt innebbr en fdrmodan att namnet innehd,lier'
det finska maja 'koja'; detta ord har antriiffats S,tskilliga gf,nger i sv. urkunder
i sammansd,ttningar, sbrsk. i fiskare-m,aja (se Dahlgren Glossar 532). Som stcd
frir risikten aLt l[aiorna innehiller detta ord har pekats p6, att namnet M. p5, har-
tan av 1655 sti,r invid sju smd, hus, vilka tycll. skola utmbrka den enda di,ticla
bebyggelsen p6, omr6det, uiom de till slottet, direkt hrrrande byggnaderna. Tack
vare tillkomsten av nytt material till fr6,gans belysning kan det ock nu med tiim-
lig visshet fastsli,s, att l[ajorna innehiller detta rnaia, d,ven om det skall visa sig
sannolikt att det iche d,r frd,n X'inland det l6,nats. - I den ovan citerade skrivel-
sen fri,n Krigskoll. av 1652 lti,ses: uErnedhan och Stadhen Gotheborgh, sedhan
H:nes tr(. M:t nd,digst hafwer beneficerat honom medh Elfzborgz Ladug*rdh for-
menat sig och derunder wela tilldgna sig Hakelwerket eller Mayerne wed.h Slottet
d6,r Guarnisons- och Slotzfolket af i,lder hafrver waret tillfithet for en skiiilig betal-
rring bekomma deres nodtorfb medh mat och drickar, sri anh6,lles, att K. M:t mitte
l6,ta >bem:te Ilakelwerlte eller Mayer sir hiirefter som hArtill under Slottet ti]l bem:te
Gvarnisons- och Slotsfolkz acconaodement behri,lla litha, pi, dhet nrir nf,gon siuk-
nar han d6, md, dti,r fi sin skiritsel och elliest, soldaterne hafwa sfl mycket nd,rrnare
ld,genhet dd,r att, kiopa sig ebt stycke brodh och dricka>. Hii,rav framgi,r, att M. i
sak likstblldes med ni,got som betecknas som ett rhakelverhe r>, att detta var en be-

byggd ort, och att denna bebyggelse i s5, m6,tto var knuten till Alvsborgs slott,
att garnisons- och slottsfolket dd,r av d,lder f6,tt fortri,ring och dd,r kunde taga in
vid sjukdom. Ordet halcehnerlc(e) tir fr6,n borjan ett l6,gtyskt, ord. I fsv. 5r det
blot1, uppvisat en g&ng, men uncler 1500- och 1600-t. trbffas det riitt ofta. Det
tisyftar irrom det egentliga tyska spriiromridet, Iiksom i 5. da., ett visst siags
stzi,ngsel, s'Laket,, inhiignande pi,I- el. planhrrerk o. d., varigenom en borg, en grird.

el. ett hus, Sven en hel stad, skydd.ades rnot angripare el. inkrd,ktare. Men i 0s-
l,ersjdprovinserna hade diirur tidigt (5,tm. p6, f200-t.) utvecklat, sig betydelserna,
'liten by invid och under skydd av en borg el. ett slott, forort el. fdrstad utom
murarn& av en (befd,st) stad'. En hel del av 0stersjoprovinsernas smistiider hade
uppstitt ur sS,dana rhakelverkl.l) I sv. text, frin 1500- och 1600-1., har ordet
halceluerk hittills, d6, det kunnat lokaliseras, blott antrd,ffats med syftning p6, for-
hdLllandena i Ostersjoprovinserna el. sydostligaste delen av Tinlaird (Kexholm,
Nyslott2)); d.etta gii,ller samtliga (omkr. 15) lokaliserbara exehpel i SAOB:s sam-

1) Se om det sagda Grimm Deutsches W<irterb., v. G,t^bzeit Wd,rterschatz der deutschen
Sprache Livlands, v. Richter Gesch. d. Ostseeprov. 1,251 f., A. v. Transehe i Balt. Monats-
schr,38,291, A. Bielenstein Dars.39,2?6, \4/. Neumann i Mitteil. aus d. Iivl. Gesch.2l,oa,
Axel Oxenstiernas Skr. o. brewd,xl. If. 5,44 noten.

2) Ordet har diirfdr upptagits iiven i ii. {inska, i den fdrkortade formen h,alculi, (Ldnntob
Fi.-sv. Iex.).
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lingar. Reclan deita gdr det i hogsta grad. sannolil<t, att det d,r en sSLdan bet. som

d.e sist nhmnda som bor ifrfr,gakomrna, d6, ordet undantagsvis nyttjas med avs. pi,

en ort, vid Sveriges vd,stkust. Textsammanhanget visar ju ock hbn pA, att or-

det hdr betechnar sjiilva bebyggelse Genomr att folja den hhnvisning
'tilt $stersjriprovinserna som ordet halreh:erlt(e) ger, kan en tillfredsstbllande for-

klaring vinnas d,ven av namnet, lfaiorna. Det ii,r visserligen ingalunda i och frir

sig nodvd,ndigt att anLa"ga, att denna benii,mning kommit frSrn samma h6rll som

den pi, 1600-t. diirmed sakligt likviirdiga Hakelaerlrct; men dels dro de ba,da narn-

nen vart for sig i ovrigt ohii,nda som sy. ortn., dels 5,ro de i detta fall tvi ga,nger

fast kombinerade i en officiell skriveise. Namnet, Majorna bor derfor helt siikert,

nSrmast sammanstd,Ilas mecl estn. mo,ia (liviska mai, moi), identiskt med det ovan

nii,mnda fi. maia; ordet 5r 15,nat till de fi.-ugr. spr&ken frrl,n lett. mrrio (Ahlqvist,

Die Kuiturworter der westfinn. Spr. 107, Thomsen Bercir. melleirn de finske og de

balt. Sprog 198). B6,de i fi. och i estn. betyder ordet 'koja, hydda, bod, Iitet
hus',5,ven'kvartcr, logis, harbti,rge'. Betydelsen'koja, bod'd,r den enda appel-

lativiska bet. som hiititis antr5ffats i svensk text (jfr ovan), varvid ordet dr,tm.

vanligen syftar pi, finl. och aldrig, sri, vitt ses kan, p6, vd,stsv. forhe[anden.1) I fi. ii,r

det (enl. meddelande av Dr E. A. Tunkelo) karakteristiskt for ordet, att det beteck-

n&r entillf ii, Ilig, och vanligenprirnitiv, boning el. uppehillsort2); rneni estn.

har ordet d,ven bet:r dti,r deita moment icke eI. blott obetydligt framtrhder. Ddr

betyd.er majo bl. a. 'bondby el. (med kvartcr el. h6rb6rge forsedd,) av smfiLfolk

bebodd f<irort utanfor en stad'; clebta i overensstiimmelse med ordets bet. i lett"

(Thomsen anf. st.).3) Itrarigenom frirstd,s det faktum att ordet brukarles kollektivt
i si1g. om en ornedelJrart invid Reval liggande och till staden horande bebyggelse,

som p6, 1570-t. bestod av over 200 hus och hade sii,rskild" kyrka: i l|y. text clie

ni,ssclrer Mey o. d. Balth. Russows kronika (Script. rer. livon. 2,67, gl, 92)4), i svensk

under beteckniirgen fi,skermai,ien ud,i Reael, Teitt KlagomS,lsreg. 230 (f555). Det br

av iltresse att finna, att de svenska knektarna i Reval just voro fdrlagda till denna

stadsdel: ir L562 dogo r>200 Schwedische Knechte in der Fisclter-Maio an einer

sonderlichen Seuche> (Thomas Hi6rn Mon. Liv. ant. l,z+o). - Pe detta sbtt ha

begreppen maia (ev. i pl.-form) ochhalwlt:erlc i Ostersjoprovinserna kunnat komma

1) Den alternativa {ormen m,o,jaTtos Tegel Erik XIV:s hist. I4l torde visa direkt ef indi-

rekt inflytande frAn den liviska formen. 
- 

I den fsv. Erikskrdnikan trtiffas (v. 1573) ordet

m,ti,io stad,lta, gen. pl. a,v ett,*m.iijostodher,d. v. s. 'platsen {dr rmajanl" Det iir {ri,ga om ett
anfall pi Nyenskans vid Neva, Hiir har maja de;n fr&,n Ostersjoprovinsernas ii' krcinikelit-

teratur vtiLl styrkta tret:n 'plats dilr en anfallande h5r ftirsamlas utanfdr den beliigrado orten

el. vid griiunsen av det anfallna landet; krigsliirger'.
2) Detta synes ocks6L giilla det enda falL dii,r ordet hittills sorn enkelt ord triiffats i svensk

text (ex:t meddelat av sAoB): [Ryssarna klaga dver att] The swonske wistes ther [p&, ryskt
omrfl,de i I(exholms liin] om sommeren vdi theris maijer oclt ffare ther iffr6, med m6,nge bA,-

tar - - och fiskie. Bidr. t. Finl. hist. 3,457.
3) Diir iterges ifrA,gavarande bet. s5,: 'Ilelberge, in die man einkehrt, namentlich die

sogenannten Bauer-Ein{alrrten in StEiclten'.
a) PS,peliat av prof. Almquist'
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varandra synnerligen ndra.1) Detta ei,ven i si mi,tto som ett hakelverk ofta bestod
av kojor (rmajoru); jfr: r[De bekigrande] stucke elden p6, tre heller fyre ki,ier
vdi Hakelwerkettr 1603 Saml. af urk. rcir. X'inl:s hist.2,++. - Enl. den ovan ci-
terade textens av 1652 vittnesbord hade Majorna di liinge varit - el. inom sig
rymt - vd,rdshus eI. hii,rbbrge(n) fdr garnisons- och slotl,sfolket; och bend,mningen
Hakelwerltet anger orten som erl forort under skyddet av Alvsborgs murar. IIdLnne
dcn rcnt av Li,g pi platsen f<ir dcn forna Alvsborgs stad (jfr A I v s b o r g s.

t51f.)? Cbg 15 berrittar om denna, efter gammal noga preciserad tradition, att
rden p5, Elfsborgs Sl6,tt liggande Guarnizonen som ej p6, bcmiilte Fnstnhg I5,g

commenderad, skulle der i Staden Hafwa sin inqvartering och underh6,ld>. IVIan

mfl, jd,mfora den p6, grundr.al av material fri,n 1500-(?) och 1600-t. utforda bild
som avtryckts Bidr. 7,ts6; husen i bakgrunden ha formodats 6,syfta Alvsborgs
stad (Strdmbom i Gbgs Jubileumspubl. V, as n. t). - Pl.-forrnen (lllaiorna) tyd,er
p6, aLt ordet hd,r icke haft kollektiv bet., utan i sg. s;,ftat pi r.art och ett av
de sm6, hus, trol. redan frd,n brirjan med.h:lrbti,rge, som tillhorde rhakeh,erketrr.2)

Prep. ii,r i iildsta tid pd,, ej i: r>Oppi, Mayorne Boendesrr 1652 1\{l; si d,nnu

1709 Kb f. Lundby 9, men i l7L7 D5,rs. 15 (meddel. av E. Lfingstrdm). Inbyg-
garna kallas Mai,ieborno f 694 Db bl. 10, na majbor(na).

Om den omfattning namnet nldst haft se ovan. Den diir givna utredningon gdr det nii,s-
tan siikert, att Alvsborgs slott el. stad vicl en bestiimd tid st6,tt i tlirekt el. mer indirekt fdr-
bindelse med Ostersjtiprovinserna. Prof. Almquist pekar p5, sannolikhetoe av att v:irvado
rogementen, som ett visst 5,r varit fdrlagda i garnison i Ostersjdprovinserna, vilka vid den hrlr
nermast ifri,gavarande tiden tillbctrde Sverige, ett annat 5r kunna ha logat pi, Alvsborg; ty
sidana viixlingar i fdrlnggningsort voro d5, ej ovaniiga. Prof. A. frarnhi,Iler d,ven som ett
faktum av intresso i detta sammanhang, att Johan Ilenriksson Rytter, landsirdvding i Alvs-
borgs ltin 1631-1644, tidigare varit kommondant pA, fd,stningen llirze i Livland, Iiksornhans
eftertridare p6, Alvsborg, Nils Mannerskdld, tidigare varit guverndr i Ingermanland och kom-
mendant i Dorpat. Yid den senaro tidpunkten fanns emsllertid sd,kert rodan nannet, Major-
na. 

- 
Atg. M:s vidare utveckling och namnets i samband diirmed vidgade syftning se Bidr.

7,322 ff., I Am l?, Fbg l,zoff., ?0f., tr'rdding Gustav. tiden B9f. Dnrtill mi, lnggas upptys-
ningen att M1 1652 upptar II mantalsskrivna md,n och i allt 18 i M. boenclo personer. De
f6rras yrken voro: timmerman, skrbddare, lBeskytarr> (>beskyttarerr, bdsseskytt), >Bosdkarer
gamf, 

- 
ss. man har rtitt att viinta 

- 
en kock. Mdjl. isyfta diirfrjr de sju husen pi kartan

av 1655 det verkliga antalet.
*Maiviken M Cd32, lever kvar dels som kvartersnamn dels som nar&n pd, en-

skild lii,genhet i stadens ego. - Majwiken o. d. L762 Gbgska Mag. 263 osv. c,
Jfr Majberget.

1) A. Bielenstein meddelar (anf. st. 279), atl, ordet herberge i Ostersjtiprovinsernas tyska
i senare tid nyttjats om det iiigre tjiinstfolkets bostad (p6, ett storgods) ubanfrir godsots hu-
vudbyggnad, vilket han anser motsvara Ei. tiders f6rhillande mellan r>Vorburgir och rBurgr,
Mot ty. herberge har hEi,r si|korl. estn. maja sva,rat,. Dessa b6,d.a synonyrner triiffas sida vid
sida i lA,gty. text i Ifanserecesse 3,8 (1523).

2) Genom ovanstS,ondo utredning f6rfaller s6,vEil den tolkning sotr. i Majorno velat so en
dialektform mcii, maf av viistsv. me(it) 'inseglingsmii,rke, mEi,rke vid fiske o. d.' (E. Abra-
hamson i GHT 1919 6 dec.), som den enligt vilken tMajerat vore uppkomrnet rt rtd"ard,' tma-
dernar, de sanka d,ngsmarkerna'(D. Palm i NoB 1925, s.6lff.),



oo
J?)

At 1762 niimnes M. som salteri tillhdrigt Ostindiska kompaniet; det frirsi,Ides d& pA

auktion (anf. st.). Fdlj. 6,r omtalas Tontins (jfr under Majberget) och svenssons (jfr

und.er Maje nabbe) sillfiskerierdiirstiides(GbgskaMag. 1763,s. I83). Salteriet,ii,gdes

1766 av en fru Gadd (Spionen 28, Gbgska Ny-h' 279), men 1767 sildes rherr A' Gadds sterb-

husegendQm,l - 
denne G, var viil make till den nii,mnda frun 

- 
p6, auktion (spionen 286,

295); den i samband hEi,rmed lii,mnade beskrivningen av egendomen citelas X'bg 1,191' Salte-

riet niimnes iinnu 1787 (Db b]. 229). Ar 1788 utarrenderades M. titl grosshandlare S. Schutz

(HAK f,12). Ar 1836 st6,r James Dickson som amendatol (Dii,rs.2,Uo). Se fdr dvrigt om

platsens 6den Fbg 1,191 ff.
Malmgf,riten St. CeG och L. BeZ, M; Iever kvar som kvartersnamn. -

Nybygget Malmg&rden 1814-16 Husf.-l, stora, Lille M. 1832-33 Gbg nr 54, Malm-

g6,rden 1855 Lgn. tzr Ordet nld,lyngd,rd, kan nastan betraktas som ettappellativ; det

nyttjas pi, skilda ha,ll om gird som anlagts p6, rmalmenri, d. v. s. egentl. sand-

marken, utanJol en stijffe bebyggelses omrAde (ifu Norumalm, Sddermalzz i Stock-

holm). Kring stockholm uppstodo malmga,rdar redan pn I600-t. (Almquist hos

tr'r g). Liksom dessa var 6ven v6rr M. en herrgS,rdsliknande bebyggelse. D6r nam-

net hiir uppsta,tt se pass sent (jfr nedan), br det kanske d.irekt bildat, efter mdnstret

av stockholmsforhd,land en.

Marken hailo 1803 utarrenderats pi 30 6,r (Gbg nr 54, 1832-33), men den hado s5kerl. di
intet namn. Ar 18f4-16 upptagas ti,nnu inga fr,bor (jfr ovan). P6, I820-t' bgdes M. av <iverst-

ldjtnant E. G. U. Illfsparro Q Arr- 76). Beslutot ang. styckningen av egendomen B,yet 6,r l83I

(se B, y o t) gelld.e ock M. (enl. Gbg nr 54, 1832-33), och dii,refter omtalas b.ido st. och L. M.

Den f<irra innehades f6rst on kort tid pn I830-t. av lii,nets hdvding (sedan 1835) general G.

Edenhjelm personligen (HAK l,B?), dlirefter arrenderades den av handelsbokhEtll. C' J' Roempke

(Ders. 2,1b8, 181); L. M. hade utbrutits ur ochtifigastblottvaritonarrondegi,rdtillSt'M.; den

innehades 1836, jiimte Malmgardsiingen, av don niimndo Roempke (Dars. I,?3, 2,rsr)' vilkon

1837 avl<jstes av grosshandl. A. Broddelius (Dairs. I,1oz). Ar 1874 besldto stadsfullmii,ktige, i
<iveronsstd,mmelse mod d.et kungl. dverlitelsebrevet av I{ungsladugirdon av I fobr. 1867, att
don skogsmark som tillh6rde st. och L. M. jiimte Malmgflrdsii'ngon och TrSdg6,rden skulle f6r-

vandlae till folkpark. P6 si siitt uppstod slottsskogen; so vidare Lbg 212, Fbg l,Sar ff.

Malmgi,rtlsflngen M Be3. - f836 IIAK I,73, 1850'

JIr ftireg.

+Margreteberg M Bd4. - 1816-16 Husf.-I, 1855 Lgn. c,: Elustrun till nedan

nemnde Mortonsson }rette Margareta (meddel. av E. Ld,ngstrom). Byggnaderna

ligo p5, en bergsluttning.
lg14-16 ltusf.-l kallas M. f6r rSegelsdmmare Carl l\Iartonssons Intii,ctl (namnot skrivos

ii,ven Mortonsson ogh Mortinsson). Ar 1836 upplyses, att M:s iinka varit rii,tterinnohavare,merl

att hon sii,rskilt utarrenderat ld,genheterna till en viss C. Weinberg, {or vilken brukspatron Nord-

strdm (Norstr6m) .i,arit ombud. (I{AK L,75, 107,2,157). Ar 1837 till"riiddes M, jiirmte stubbe-

hagen av en jiirnbiiraro Jonsson (HaK 1,118), s5,kerl. densammo som ii,gde I{arlsro. Ar 1850

(Stad.sing, nr ?0) uppges en 'lMennberg som innehavare, men i MI fcir samm& 6,r niirnnes bagar-

mastaro J. E. Reuterfeldt och i Adress'kal. 1852 en mfllare Forsborg'

Marieberg M. I. Se under Nlajberget'' 2. Cd+4' - 1786 Ml, 1850'

Ar I8lB (I{usf.-l) arronderados nr 2 av sogelmakare A. Engstrdm, 1836 av kapten A. Arfvids-

,son (HAII 2,rz+). At d.enno anges liigenhoton fortfarande ss. upplA,ten 1850, mon innehavare

var segelstimmare Briessman. Enl. tr'bg 1,378 har even on segelmakaro Kahl innehaft stiiliet.

Mariebiick; l5get na,got ovisst. - 1840 Ml (n6mnes mellan Marieholm och

l
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Waterlo). c,a Horde itm. 1840 ej till Marieholm (jfr diiremot Mariedam
m. fl.).

P& M. hade J. D. v. Ilolten p6, 1850-t. upplitit ett hus till skola; huset rovs 1859, men ersat-
tes av ett nytt skolhus (Fbg 3,504).

Marieilal; landeri, d,ven kallat Gamlestaden och (enl. Lbg 5,9)

Kv i b e r g s d a l. - I'r 53 (i,syftar Dsenare hd,lften av 1800-t. )). ca Namnet
kanske efter Gustaf Thams maka, ChrisLlna Maria Grill (jfr Anrep); den forre
ii,gde M. efher L773, och hans ii,nka intill 1802.

Se i tiwigt, X'r 47 ff.
Marietlam Eg8; lii,get dock ej fullt sd,kert. - 1840 Ml (nii,mnes mellan

Waterlo och Marielugri. 6 Ve,l efter Mari,eholm, dit lii,genheten etm. 1840 horde.

+MariehOlm Eg9; land.eri. - Marirehohn 1800 Gbg nr l, Marie- 1811 Flbgr.
<.a Namnet efter sjokaptenens i Ostindiska kompaniets tjii,nst J. Habichts dotter
Maria; H. ii,gde M. 1763-f792 (X'r 57f.)

Om M:s historia se Fr 57 tl.a), Pz 149, 179. Om fornfynd vid M. se GBFT 1915, s. 35.

Marielugn 8910. - f840 Ml, 1855 Len. q Yel eftet Marieholm, dit stiillet
itm. 1840 hcirde.

+Marielund X'gf S; hnderi. - 1840 M1.') - Siikerl. efter Marieholm, dit M.

itm. redan 1840 hdrde.
Se om M. i 6wrigt X'r 6l f., X'bg 3,504.

+Ulasthugg@t; nu namn pi stadsdel. - Mastehuggel' 1647 Db f. Under-
rd,tten i Gbg ll juni (meddel. av prof. Almquist), Masthugget 1725 Db bl. 98

osv. c,a S. leden utan tvivel best. form av hugge, n. (icke av hu,gg), vilket an-

triiffas t. ex. i Hdrryda sn (se Bd I,163) och betyder 'plats dd,r man hugger

(triid), hygg"'. Men har sagt, att namnet tidigast 6,syftat omr6,det nere vid ham-

nen (Cbg 96, Ilellquist Gatn. 7), och detta torde vara riktigt. Detta frirutsii,tter
att det slutliga frirferdigandet av masterna nere vid sjon kunnat kallas att >>hugga>>

nxdster. Att sd, varit fallet, framgi,r mojl. av frilj. stbllen: t>Moster hugare, som

haffua plancket 26 st. Masterr 1654 Bidr. 7,399, )16 stycke masterhugare, som

hafua planckat och kantrdttat 36 styke masterr Dii,rs. 401. Masttimret forsla-

des forr p& Gdta d,lv ned till masthamnarna i M. (Hellquist anf. st.).3) Jfr 6ven

Cbg anf. st. Man torde s6,lunda icke bora antaga, att M. betecknat den plats
dd,r man hogg sjii,lva masttimret (si, Gbgs IGl. 1857, s. 16 noten, som ddrvid
tii,nker p6l nuv. Masthuggsbergen).

r) Ss, rii,ttelse till dennes uppgifter s. 60 mi upplysas, abt J. D. v. Ilolten st5,r som

innehavare av M. redan i Ml 1840.
2) Iliir nEimnes d,ven ett al:r:al, Marielutotl,; det h6rde till Marieholm och tycks ha legat

nd,ra detta.
3) Ett masthuggarskr6, fanns i G6teborg 6Ltm. sedan 1676 (Berg Sarxrl. l,r+s). 

- 
P6,

verbet, planka fims i SAOB:s samlingar intet hithcirande ex.; Dr Sven Berg fdreslir
emellertid att riversiitta det antingen med 'fdrstiirka (mast) med urhilkade trEistycken som

surras fast, (omkring den), rskA,lar (mast)'el. m6hiinda med'besl6, (mast) utanp6, med plan-
kor'; det senare fdrfaringssii,ttet har &tm. senaro anvd,nts dfl det giillt stora fartyg. Yerbot
hugga ku:rtde viil ny.ttjas 6Ltm. om nigon del av denna >plankningr.
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Om ortens bebyggelse och utveckling genom tiderna se Cbg 96 ff., I Am 21, Rqt 45 f.,
Gbgs turistfdr:s 6Lrsskr. 1898, s. 103, Fbg 1,402 ff., 412 ff.

Melins iing M; jfr Ma jlyckan. 
- Melins d,ng o. d. l8l2 Husf.-l(kallas

hiir ocksi, If r e d e n; jfr s. 54), 1850. ca Efter en innehavare ur G<iteborgs-

sl5,kten Melin, vti,l antingen efter den G. Melin (1774-1828) som enl. Fbg l,rzo
d,gde ringen, el. efter dennes far. Ingen Melin nbmnes som innehavare 1812.

Munkebo M. - l\{onckebo 1786 Ml, Munkebo 1850. czr Trol. uppkallelse ef-

ter nigot av de icke fi sv. Munkebo.

Munketlalen Dg5; torp. - 1747 Stadsing. nr 61 fol 911), Monckedahl 1759-65

Ml, Mun(c)kedalen 1790 Db bl. 10, I81l Hbgr. ta Sammanhdnger med det redan

1597 uppvisade namnet Munkebcicken, varom under Naturn.
Munke-Jons krog; samma bebyggelse som hos llbgr kallas M u n k e d a-

I e n. - Munkejonskrog 1747 Stadsing. nr 6I fol 91. ctt Munke-Jon har sitt namn
av att han boddeinvid Munkebcicken (se Naturn.) el. pi, el. invid Munked aIen.

Nortlvtistra passagen M. - f836 HAK 2,182, l85O (utan bebyggelse).
*Noril6s? M. - Nolis 1816? X'<jrt., N6,li,sen(!) 1836 IIAK 2,182, 1850. c.a Orn-

bildningen till Ndl- fdrklaras ddrav, att 1836 (men ej 1816) en skrbddare
Mellblad innehade liigenheten; den d,r vii,l avsiktligt skiimtsam.

Nya Haga, se under H a g a.

Nya Intagan, Nya fntaget, se Intaget"
Nya L0il6se (Nyldddse); det ii. och egentliga namnet p6, G a m I e s t, a-

den. - 
2)Nyl0sse 1474 B,qt 5 (fcireslagen namnformist. f. Gr;taholm ipri-

vilegiebrevet av 1473)-1644 Bidr. 1,t02, Nyelosze o. d. f536 G. I:s reg. 11,233,

1619 Db f. Ask. bl. l; Nylodosa 1498 DN 11.,232; Lddesio (l) 1524 G. I:s
reg. 1,289, -sid L528 5,24t,2a4; Nyeldd(h)esid o. d. 1526 Dd,rs. 3,68,184 m. fl.,
Ny lodesici 1526 Dtirs. 97, Nylodzssid 1593 NLT 298, 1597 Diirs. 391; Nyelosio

1526 DN 9,526, Nylossyo 1531 DN 15,sor; Nyo Lridese (obl. form) f526 VFT II.
l,zo, Nylrides(s)e 1527 G. I:s reg. 4,27,28-1543 Hist. handl. 20,9+, Nya Lridesse

1545 VX'T I. 4-5, tr; Nylosdo G. f:s reg. 3,81,82; Losa 1526 Dii,rs. 3,Ls7

(s5mes shkert hithdrande); Nye lddcise 1526 Dii,rs. 231, Nykiddse o. d. 1528

Dars. 5,roz-1536 Ddrs. 11,165; Lddesa (stad) 1526 Dd,rs. 3,336; Lr;d<ise 1526

Dii,rs. 407; Nykls(s)a 1527 Diirs. 4,303-1692 ll,ek. 5, 6; f kidehuse 1528 G. I:s
reg. 5,t2; Nylodesa 1528 Dii,rs. 52; Nykidesri 1528 D5,rs. 133, 149; Loszen o. d.
1528 Diirs. 140, l4l; Lod.es66 o. d. 1528 Dbrs. 147, I48 m. fl.; Ldsze o. d.

1528 Darc. 274 (i da. text), f584 JN 34; Lcidesid 1528 G. I:s reg. 5,24r; Lddosa

1530-33 Hist. Handl. XI l,rso; Lod(h)esze o. d. 1533 DN 16,ooz, 1535 Dii,rs. 733;

1) Her fdrlagt l6,ngt i Y, vid landsvlirgon mitt emot det senare L. Hiirrlanda enl. Lgn 1855

(jfr s. 15 f.).

'z) Av det rika formmaterialet meddelas endast ett urval, uppdelat pi, grupper, vid vil-
kas ordaando tidpunkten fdr resp. forms el. formgrrrpps upptriidande varit, bestd,mmande.

Att denna dock delvis iir ganska tillfallig, beror p5, att S,tskilliga av do ii,ldsta formerna blott
i,terspegla namnfomer av (Gamla) Ldd,r)se vid. G6ta iilv. I nigra av dessa fall nr det t'. o, m,
h<igst osiikert vilkendera orten som avses.
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Nylddis(s)e o. d. 1534 G. I:s reg. 9,rz-1537 Dd,rs. 11,363, Nyelcidisse 1535 Dbrs.

l},tz+; Nyk;dissa 1534 Dii,rs. 9,1+0, Nyk;dissa kyrkie(s) f540 Skjb f40; Nylodze
1535 G. I:s reg. I0,r93; Lsdissre 1537 Diirs. Il,26l m. fl.; Nyek;s stad 1572 (enl.

Db 1776 bI. 157); Lses 1597 JN 513. Omkr. mitten av 1500-t. trS,ffas d,ven be-

nhmningen Gamble Lodrjse f548 G. f:s reg. 19,128, Gamla Lcidose By 1560 Rqt
55, i det att namnet Nya Ldddse d6, kunde beteckna den nya, hortvariga stadsbe-

byggelsen invid Alvsborgs slott, (jfr Berg Bid-r. 7,140). Se nd,rmare hd,rom under
G a m I e s t a d e n. c.a Namnet innebhr en uppkallelse efter staden Ladase vid"

Gota iilv. Genom regeringens beslut flyttades nd,ml. denna 6"1 1473 till den nd,r-

mare d,lvmynningen beki,gna platsen nbra Sd,vetins utlopp i blven. Om de olika
formerna av den d,. stadens namn se SOA 2,62 f. Den ursprungliga formen har
varit L,iudh-ose (Li,od,h-ose), som betyder 'mynningen av 6n Li'ud,ha' (: den nuv.
GS,rdain); se nri,rmare Beckman Viigar o. stdderz 30 (jfr SIOD 2,123). Namnet
hade alltsS, i och fdr sig ingen tillii,mpning p5, forhd,llandena vid den nya stads-

platsen. Den nya staden betecknades icke alitid (se ovan) genom tilliigg av Nya
el. Ny-. X'ormerna p6, -a (Nylddo'sa osv.) d,ro egentl. gen. (pl.), och nyttjades dd,r-

fdr tidigast fore ordet stad' o. d. Med avs. p5, formutvecklingen i 6vrigt, vilken
i huvudsak innebii,r fcirsvagning och event. bortfall av mindre betonad vokal och

utstotande av d, (d,h), jfr s. 35 n. l. X'ormen ph -sid o. d. beror pA, oriktig anslutning
i skriften till sio.

Den 1473 grundlagda stadens historia och <iden iiro skildrade i allmiint kEi,nda arbeten;
so siirsk. Cbg, Rqt, Berg Saml. l, samt framfor allt, pi grundvalon av do senare 6,rens utgrSv-
ningar, Strrimbom Gbgs Jubileumspubl. Y.

Nya reparebanan M; Sven kallad Klintens bana (s. 20).1) - Ny,
Reparebanen 1786 Ml, -banan 1850. caJfr Gamla reparebanan.

Ar 1836 arrenderados N. av Carnegio & C:o (HAK 2,181).

Nybygget'z) lg2l. - 1831 Stadsing. nr 52, 1855 Lgn.
Nytika(n).1) - Nyfika I8Il Hbgr. vr Kan vara givet ianslutning til ndjrin-

gan (s. 8) och d,r vd,I blott ett utslag av en humoristisk fantasi. Den av Fbg

3,+zz meddelade tydningen i orten, att invd,narnas nyt'ilcenhel foranlett namngiv-
ningen, bdr upptagas med frirsiktighet. (Den avser i sjiilva verket fdlj. namn;

Nyfi,kan tycks nu ha gitt ur minnet.)
Nyfiklitlen Dg3.-- 1855 Lgn. cua Bildat, till frireg. Som naturn. s5mes N. ha va-

rit iiktydigt mecl (el. utgjort del av) den senare And,svd,gen (Lbg 5, n'bg 3,+zo).

Nyliise fiiste M; invid Garnla siobtet (jfr s. 5 n. 1). - Ny-Lose Fbste 1786 Ml,

Nylddese X'5ste 1816 Husf.-I, 1850. c,a Namnets fdrekomst ntira Gamla Slottet
Li,ter formoda nigot samband med rlet, faktum att, Nya Lodoses borgare und.er

en tid efter 1547 voro bosatta hhr ute (se under Gamlestaden); dettasri,

mycket mera som staden r.id Alvsborg stundom direkt bend,mndes l{ya Ldddse,

1) I HAK 2,170 (f836) Ei,r N. alternativt namn pil Rdd,o, stens reparebama ld,ngre i Y'
2) Orn Nllbygget 1759-65 MI iir dotsamma, synos ovisst, 

- 
Namnot triiffas Sven i M, och

dotta p5, flera stiillon. En av dessa l5genheter lever kvar som kvartersnamn inom Olivedal.
3) Kundo vEi,l ock ha frjrts till avd. II; doek tillhdr det en folklig namnbiidningstyp.
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se s. 36. Mihii,nda har di invid Alvsborg ett mindre fii,ste blivit uppfdrt, vars

namn levat, kvar genom dLrhundradena.

Om N:s innehavare och <iden fr6,n 1794 se Bidr. 7,82? L.2. linnu 1836 l5,g lii,genheten

under Gamla slottet (IIAK 2,r?7), rnerr 1850 siges den vara frik6pt.
*Nyttan Dg6. - 1855 Lgn. cza Skii,mtsamt bildat i motsats LtTl/d,fcinganstuax

i ndrheten. Jfr d,ven Nyf ika(n).
N6,lisen, se *N o r d 6, s.

+Olivetlal M Cerr; nu stadsd.el. - Olivedahl f813 Husf.-I, -dal 1855 Lgn.

ca Helt srikert efter Oliuia Melin, dotter i forra giftet till den Olof M. som in-
nehade O. 6tm. redan omkr. 1815 (Husf.-l f8f4-16) och som dog 1834 (Bouppt).

Om O:s historia alltsedan 1807 se X'bg l,srs f.
Oliekvarnen M Cd451); lever hvar som kvartersnomn. - 1850, Olkvarnen

n'bg l,zoz (uppges fdr fdrsta tredjedelen av 1800-t.; ej diplomatariskt). ca Efter
en oljekuarn, d. v. s. ett med vattenkraft drivet oljeslageri, i DjurgS,rdsbd,cken.

Den alternativa formen innehd,ller Ly. r)l 'olia'; jfr ty. iilmiihle.
Om stti,Ilets historia se utforligt Fbg 1,285 ff.
Olskroken, St. Ot+ och L. Df5; landeri2), nu stadsdel. - OhlskrokertLT?S?

Stadsing. nr 6l fol 65 (namnet trol. tillsatt av y. hand), Ohlskroken 1764 Gbgs

o. Bohusld,ns verifikationsbok (meddel. av E. LdLngstrom), Stora, Lilla Ols-kroken

1773 Stadsing. nr 12 fol 10, Ols Kroken L774-81 Husf.-I. c,: X'riLnbdrjanisftar
namnet, den krok (de krokar) som GullbergsS,n hii,r gor. X'. leden md,ste vd,l vara

namnet Oloa i gen., men nigot nd,rmare kan ej upplysas.
Rek. 1790 bl. 170 upplyser, att stadskvartermistaren J. D. Gerndt skattade ltir nen Engl

kallad Stora Ohlskroken, vilken pA, l0 6,rs tid inropats (viil av den nEi,mndo G') 1772, och

varpA, ytterligare I0 irs rProlongationu beviljats. L. O. innehades enl. samma Rdk. sedan

1786 av slaktaron J. Schrrider p6, 10 &r. Enl. I Am 2ll bodde en bryggaro Bremberg pi
St. O. pn 1790-1., men uppgiften btir tvivelaktig diirigenom att kartan Gbg nr I (1800) fort-
farande betecknar marken som Den iingl (arrenderad av den nti,mnde B:s iinka) ochattii,rmu
1855 hos Lgn blott en del av L. o. visar bebyggelse. Ett garveri med namet o. uppta-

ges 1840 Ml. Ar 1865 (Stadsfullm. handl. nr 18, resp. 43) kallas O. dels lii,genhet dels landeri.

Olstorp tr'g15. - 1840 Ml, 1855 Lgn. c,r Nri,gon Oloa bodde clii,r ej 1840.

Likvd,l torde namnet vara ungt och beteckna et't torp i nutida mening; jfr
Anderst,orp.

Oskarsdal Df7. - Oscarsdal 1340 Ml, 1855 Lgn. Namnet fanns tills helt
nyligen som namn pri, en spdLrvagnshillplats.

Jfr Fbg 3,526, vars uppgifter dock bdra sammanstri,Ilas med det ovan s. 7 n. 4 p6,pekade.

Otters klint (Otterklint, -klinten) M CcI0. - Otters Klint 1786 Ml, l816 Husf .-1,

1836 HAK 2,t+0, Otterklint 1850, -klinten X'bg 1,a0. M6,hii,nda d,syftas samma

plats med Rodsten el(ler) Klinten 1784 Husf.-l (s. 108), trots det att 1786 Ml
1) Enl. Fbg 1,285 var O. ett annat, alternativt namn p6, Viloplatsen (s. 50). I

sjtilva verket hade ock de bi,da lElgenheterna t. ex, 1850 sarnma jb:snummer; men egentl.

betecknade V. d6, en tornt i n o m O. I A. tid (t. ex. 1786 Ml) triiffas officiellt blott det

f orra namnet.
2) Ar dock ej behandlat hos Fr,

tid; jf " dock nedan.

sd,kert derfor att ingen betryggelse funnits i gamraral
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upptar R. som sii,rskilt jb:snurnmer. c,a Om formen med -s- d,r den rd,tt'a, torde
f. leden vara ett familjen. Otter. Eljest har man i forsta hand att, tiinka p6,

djurn. utter; jfr Otterhiillan under Naturn.l)
Orhagen, St. Bdg och L. 8d10, M (s. delen av nr-rv. Slottsskogen); lever

kvar i Orhagsgatan,. - Oxhagen 1789 HAK l,rs, i797 Gbg nr 55 (pi b&da

stzi,llena naturn.), Stora, Lilla O. fB50 (hii,r tv6, stattorp). c.e Sti,r i ett, siags

motsatsfrirhdLllande till det nii,rbel5gna Kohagen (se Naturn.).
O. inkistes till staden 1875-77 (Cederblad 237).

Paratliset M; lever kvar i Parad,isgatan - 1812 Husf.-l, 1836 HAK 2,150.

crt I'tt vanligt Dberommande)) namn pi, mindre sthllen (jfr Bd T,4,86, lo3,213,322).

Enl. Hellquist Gatn. 20 skall det hrir ha framkallats av att std,llet varit {orlustel-
selokal.

Petersberg I. + X'h6. - Petersborg 1827 Stadsing. nr 50, Petters- 1827 Gbg

nr 10, Petersburg 1840 Ml, Pettersberg 1855 Lgn. 2. M. - 1836 ItrAI( 2,150

(ld,sningen ej sd,ker, -e- d,r rindrat, trol. fril:n -u-; s. 182 st6,r -borg), 1850. c,a Att
nr 1 iir uppkallat efter stadsn. Petersburg, btrir utom av de zi. formerna sannolikt
genom tillvaron av torpet Moskau i nii,rheten. Liksom detta hor namnet di, egentl.

till avd. IL
Petersborg. I (och 2). Se under Petersberg ff I (och 2). 3. M. -

Petersburg 1814-16 Husf.-I, 1336 HAK 2,151, Pettersborg Dd,rs. 182, Peters- 1850.

,n PA, nr 3 bodde 1814-16 en viss Peter Pelersson; men namnet, har trol. f6,tt sin
form i anslutning till stadsn. Petersburg (jfr foreg.).

Nr 3 innehades 1836 av en kyrkoviird Lindsten.
Pryssekrogen Dg4. - Preutz Kroogh 1682 Krigsark. K 1, Prysse Kron 1696

Bidr. l,too, Preutzens Krogh 1696 Dii,rs. I07, Pryssekrogen 1709 Db bl. 8-1809

Werming, Pryskrogen 1725 Krigsark. N I. c:t E;fLer amiraiitetskommissarien, se-

dermera assessorn Nicolaus Preutz, adlad v. Prettz, som vid. slutet av 1600-t.

arrenderade lcrogen (Berg Saml. l,ts6, X'roding Env. 35). Namnet Preutz uttala-
des helt sd,kert i e. tid Pryss, liksom folknamnet, pryss 'preussare'; jfr familjen.
Prytz. Berg uppger (utan angivande av hemul och tidpunkt) att stii'llet i dagligt
tal kallades Prissekrogen.

Vardshus s;ares P. ej ha varit lii,ngro iin in pi I730-t., ty L737 (Db bl. 28) uppvisas en

kungl. resolution enl. vilken Redberg insatts i P:s gii,stgiveririittigheter; men av samma ur-
kund framg6,r, att dessa gallt iinnu 1732.'9)

1) Ar 1736 (Ml) beboddes stiillet av ar iirka Kl'int. Men hon (el. hennes man) har vEi,l

En&raro tagit sitt namn efter stii,Ilef 
- 

om alls nigot samband finnes'

'z) P. sii,ges df, ha innehafts av en hustru Margareta Bilovia. 
- 

X'rddings antagande (anf-

st.; jfr Fbg 3,463), att det ti,r P. som ld,ngre fram kallades Danska glistgivaregirden, synes

sfllunda icke v-ara riktigt; D. iir i stiillet : Redberg. linnu p5, IMermings karta synas b6Lde

P. och D. 
- 

Stm I,112 roforerar ett upptriido p5, P. A,r 1722, men uppger oriktigt att
krogen legat i Partille. Samma uppgift lei,mnas vid referat av sarnma hiindelso hos Bcll 324,

som emellertid har formen r>PrEissekrogenr. IGillan (kiillorna?) har ej kunnat 6,terfinnas.

Den sistnd,mnda formen f6rrnedlar kansko don omtydning som rosulterat i r>Prii,stekrogen ); se

R,edborg.
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Priistekrogen, se under R,edberg.
Fusslas hdla M Cd19; folkligt namn p& den forna lii,genheten Yulca-

nus (s. 54). et Pussla pitsla (moil. ock 1t'ilsla)'den sono g5"r och knf,,par med

litet av varje, utan att taga sig for n6,go1, otiirre' synes ha varit ett Oknamn

p5, en viss pi steilet boende llagberg, ddd redan fore 1850.

PUStefVik Ce7; nu stadsdel. - Pustelwijk 1707 Magistr. prot. bl. ll7
(meddel. av E. LdLngstrtiro), Pustevik 1814 Grbg 1,205, Fustervik 1855 Lgn.

c,a I Bd I,Z5Z autyddes en tolkning enl. vilken namnet bor bversd,ttas 'viken ddr

man Ttustar'; det skulle d6, S,syfta att de som rodd.e p6, Gota iilv hiir gjorde ett
uppeh6,ll (och fdrfriskade sig?1)). Denna tydning betvivlas av J. sahlgren i NoB

Ig23, s. 182, d5r dock ingen annan forklaring ges. s. menar emellertid att, nam-

net, linats fr6,n Danrcark el. Skd,ne, dii,r i i,tm. fyra stdder ett, Puste(r)tsig karr pi,-

visas. De da. namnel1, som tidigare nti,mnts hos }latthiessen Gamle gader 150 f.
(1917), och som delvis synas gi tillbaka d,tm. till 1500-t., henfdras av denne till
elt Ttuster ss. namn p6, 'smed', och ett sakligt samband med smeder tycks verkl.

kunrra p6visas i ett par fall; M. jii,m{iir Sven ett Puestegaard i Randers, ndmnt 1552.

Likviil ii,r ett ensamt' Ttuster i ntimnda bet. icke kint, blott sammansattningen ii.

da". kul,puster (sd,kerl. blott ett mer tillfii,lligt smii,denamn). x'orklaringen blir av

detta och andra skbl oviss. Att Gdteborgsnamnet P. icke beh<iver Yara en direkt
kopia av de sydliga na,mnen, blir i viss m6n troligt ocks6, genona tillvaron av

el,t Pustea,ik pi.tstoalg som namn p6, en mindre vik p6 skaftct p5, viistsidan av

orust. viken ligger rii,tt lingt fr6n b6de farled och bebyggelse, och det d,r dti,r-

fcir icke sannolikt att nri,gon av de hd,r ovan diskuterade tolkningsmojligheterna

kan komma i fr6,ga. Yikens form gdr att man skulle kunna t6nka pri, att nam-

net inneholle det i 5. da., d,ven i jutska dial., inlinade lty. puster '(liten) bHs-

balg, (jfr sv. pust); vihen skulle kunna tiinkas vara jiimlord. naed en sfrdan. Hur
P. i Gctteborg sett ut fore varje ingripande av mbnniskor, torde ej nu kunna fast-

stri,Ilas; vikens utseende p6, kartan av 1636 (se Histor" kartv. 6ver Gbg 1923) hen-

leder icke tanken p6, en biilg el. dyl. - Namnets tolkning bri,ste :i,nnu anses out-

recld, och arten ay det trol. fdrefin'bliga sambandet mellan dess skilda representan-

ter m6,ste likaledes t. v. Iiimnas dppen.
Den ursprulgliga P. torde ha legat strax V om hamlkanalen (jfr Frriding Gustav' tiden

3B). Ar lT07 (anf. st.) talas om rlnloppet i Pusterwijk genom hwilcket dhe pliiga anlii,nda

medh sina B6tar, och infdra sin Wircko och 'Weedh medelst een anlagd Brygga r.

Fivelunrl M cel8. - Pd,fwelunal 1786 Ml, 1850, Pavill0n el. Pd,velund 1814-16

Itusf.-I Il,eg. cn Pd,aelund' f6,r vii,l anses vara den r6tta formen; ty detta namn

triffas ocks6, i V. Frolund.a, dd,r det 1664 (Db bI. 40) 6,sattes gi,rden av

bgaren, overste Prifaettfett. uppkallelse efter detta? Pauillon skulle di vara

en senare, >l5,rd > omtydning. Det omvd,nda forhillandet ii,r dock ej uteslutet,

om man nii,ml. utga,r frin svenskt ki,suttal a\r det franska ord.et. Ml 1786 inne-

hiller bevisligen forvridna former.

1) Jf:= Pu,sfa sorn krognarnn Bd T, 52, 101.
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Ptilen Ccl35; namnet nyttjades 6;tm. ii,n:ru pi 1860-t. och levde kvar i
Pdl,gatan (nu Olvegen). - 1643 Rd,dstur. prot,. bl. 5 (ej sii,kert denna ort), riDen

sri, kallade Pdl,en> 1781 Db bt. 353 (rii,ttat efter orig.). Mojl. 6,syftas samma ort
vid rlarss i Pohlens (!) ii,nkiar 1671 Syneprot. (i Stadens arkiv); denna ort lig
d5, i 5:te roten.

Ramla M; <iknamn p5, fattighus. - L852 Adress-kal. 18; jfr Ebgl,zoz. e.t

Sltar p5, husets falfnrdiga skick (X'bg anf. st.). tr'ormellt sett sannol. en impe-

rativ (jfr Bd f,62, tLB, tlg, 252).

Retlberg; landeri (dock icke behandlat av n'r), namnet lever kvar sdrsk. i fied-
bergslid,, nu ett icke officiellt namn pA stadsdel. - Reberg 1733 Db bI. 113-

1767 Db bl. 106, Riberget l8ll Hbgr, Redberget 1840 Ml; jfr B,ebbas ltd 1772

Db f. Ask. II bI. 147, Ribergs lid 1855 Lgn. e-t X'. leden Re(d,)- i'Lerfinnes i it-
skilliga vd,stsv. namn, bland vilka milrkes namnet Red,arige(n), lrarom se Bd I,
xvr. *-Red (fvnord. reid,) synes hii,r ha bet:n 'ridning, ritt', oc}n Red,berg skulle d5,

betyda 'berget vardver man kunde rida, vardver det gick en ridviig'. Jfr nam-
lrleb Sti,gberg t. ex. Bd I,zso. D5, alla viigar i gammal tid frii,mst voro ridvbgar
(jfr Beckman Vdgar o. stiider2 l3), innebii,r bend,mningen ingalunda att, h[r blott
gick en mindre vbg. Tvrirtom har den ordinarie vii,gen fr6,n Vgtl. sd,kert sedan

urildriga tider g&tt fram just 6ver el. i kanten av denna A,s. Formen med i 6r
uppkommen genom fdrkortning av Z, shrsk. i sam.tuanstiillningen Red,bergs l'iil, lut-
talat robap li(d). Skrivningen Rebbas lid, beror sii,kerl. p5, inverkan dd,rav, att en

giistgivare pe R,., niimnd t. ex. 1737 Db bl. 28, hette Ahders Eo66a (Bebba).l)
Giistgiveriet vid R. fanns iinnu ej 1710 (Db 1750, bl. 27), tnorr vi ha direkt besked om

dess tillvaro 1734 (Db bl. 45), dA, det eftertrii,dde Pryssekrogen (se detta), Om f6rh6,llandet
till Danska giistgivareg6,rden se diir. Ar 1767 (Db bl. 106) talas om R,. rellor
Priistekrogon. l Formen utg<ir sii,kert en f<irvanshring, rosp. omtydaing av Pryssekro-
gen, i sak f<irklarlig diirigenom att R, 6vertagit denna krogs rii,ttighoter (so diir, jiimto not).
Nii,rnnda 6,r siges om krogen R., att den hhrbergerar sidana resande 6ver natton, som p&

grund av rportlii,sningonr ej kunna komrna in i staden, sarnt att diirifr6n stundom fortskaf-
fag resande till Kungelv, Lahall och terum. 

- 
Landeriet R,, injdrlivados med stadon 1865

(Pz 134).

Repa,rebanan, se Gamla, resp. Nya Reparebanan.
Rosenberg M. - 1836 HAK 2,183, 1850.2) c,e Arrenderades 1836 av en J.

Rosengren.

Rosengiril. l. Cf22.- Lbgr 169, X'bg 3,r1, 380 (hnr avbildning). 2. M. - l8l2
Ilusf.-I, 1852 Adress-kal. e.rFritt tillskapat i anslutning till namn p6, -gd,ril. Aven
folkvisans Sven i Rosengd,ril, kan ha spelat en roll.

Om nr I so Lbgl 169, I,bg Gbgare 1,01.

Ryet M Cet9; lever kvar i Rygatan. - Storarydt, Lillaryt 1655 Bidr.

1) Detta sammanhang antages ock av Stm I,2E och tr'bg 3,n68, men den senares fram.
stiillning dd,rav ii,r motsiigande.

2) X'bg lrzo har formen Rosenborg.
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7,+rz1),E,Ryet 1797 1?bg nr 55-1850. c.a Namnet Ei,r best. form av elt' ryd',n'
(fvnord. ri6dr, n.)'oppen plats (uppkommen genom rojning el. p& annat sii,tt)'; se

Lindroth i GBX'T 1920, s.6 och jfr Bdf,zs3, 329. Jfr Ryss&sen nedan'

Ar 16EE voro b6do St. och L. R. obebyggda marker under Ladugflrdon. Annu &r 1797

(Gbg ,,1 EE) var R. o.n ii,ng utan Abyggnader. Ar 1803 arrendorades R,. av direkt6ren vid Ost-

ind. komp. J. Tranchell, mon 1808 rivorliits arrendot p6, ltractdrenrl J. Carlstrdm, som hiir

drov viirrdshusr6rolse (jfr Fbg l,oao), 1812 till N. A. Lango (sii,kerl, den hos Borg Ant' ntimn'

de handl. Nils A. Lange) och 1813 till grosshandl. C. G. Wenstor (allt enl. HAK 2,1oB ff.).

Ar fSZO utbj<i6s liigenheton, som alltjii,mt var vEi,rdshus, p6, auktion av firrnan IMenstor,

X'alok & Co:s kon-kursmassa (Pz I04, diir egondomens d&v, omfattning niirmaro omtalas); fdrst

lg23 inropades den emellertid, och d6, av buntmakare S. Lidlman (IIAII 2,roo f.). Sedormora.

besldts att R., som visat sig fcir stort f<ir att kunna sk6tas odelat, vid arrendekontraktets ut-

g6ng 1831 skullo delas i minclro loftor (Diirrs, I,sl). ar 1835 fiok bryggaren L. swensson

kontrakt pa, R,.' p6, 30 6,r (Dhrs. 2,t58)t tu 1850 (Stadsing. nr 70) var omellertid en Ilasselblad

innehavare. Ar fSZZ ir:J<Optes egendomen av staden firr 12,000 kr. (Pz L42)'

*Rys(s)is(en) CeS; numera ej bebygg.-n.; lever utom i bergets namn kYar

ss. kvartersnamn och i Rysd,sgatan (Ris6sgatan)..- Ryss66hsen 1624 L 35, s. 65,

Rysahs 1644-45 Gbgs stads riik., Ryssa,s(s)en o. d. 1645 L. Kagg i A. oxenstier-

nas Skr. o'. brewbxl. II.9,644-1765 Db bl. 75, Rysa,hsen 1655 ICKn, R'ydz- 1692L'
Bocker 22, 342), Rijs6,s (konstruerad form) 1739 cbg 93, Risasberget 1782 s 73 fol

32, 1850 (pd, samtliga dessa st. natum.), Ros&s 1814-16 Ilusf.-l, Rys6,s 1816? X'6rt.

c.c X'. Ieden 6r ortn. Ryit (se ftireg. namn), ss. utfdrligt uppvisats av Lindroth i
GBX'T 1920, s. 4 ff.; jfr R,ydsbii,cken (Ryssbiicken) under Naturn'

R6ita,sten(en) M cc6; numera ej direkt bebyggelsebetecknande; jfr under

otters klint. - Rtida sten 1758 Db bl. 17I osY., RtidstenlT12 Db bl.

68-1784 Husf.-I 108, Rcisten 1770 spionen 135, Roa stenen Diirs. 335, R6da

Stenen 1786 nfl. c.e Egentl. namn p6r en mindre, pi strand.en liggande, som sjo-

miirke tjii,nstgdrande rdd,mi,Jad. sten (jfr nAimale de viixlande uppgiJterna, Ant.

Bih. 60, 3iidr. 2,426, Lbg 233,'X'bg l,az f., sz).

Platsen nd,rnnos 1758 som ankarplats. I(ort eftor6,t omtalas #iskerir derinYid (1760

IIAK 1,14 ff.), dA tilh6rigt on handolsman Chamaar. Densamme 6gdo itm. det sillsaltori och dot'

gjuteri som funnos p6, platsen (Db 1767, bl. 108, resp. 1772, bL. 172); det senaro niirnnes ii,nDu

i"ao fZSO-t. hos I Am fOO. Aven ett trankokeri fanns clar (f763 Nya veckotrl' 80, ItlTL

Gbgs Alleh. nr 8g, s. 4), Ar lll+ tillhandlade sig grosshandlare.n, sodormera kommersorgrdet

Christ. Arfwiclsson R,. med. tillhdrighetorr av nimndo rbaron von Cahmanl.3) Atm. stdrre

delen av sina fastigheter vid R. s&lde den f<irro sodormeru 1792 till m6,gen, grosshandlare I.
Ila,hr (Db b1. ll9), senare ii,gde kommorserAd.et G, H. Elcoan (t 1847) hiilJten i rmagasins-

egondomenl Il,. (Lbg Gbgare 2,181). 
- 

X'rf,n de m&nga lcogarna vid R. meddelas on dol in-

toricirer av n'bg 1,s+ f.
R6kan Cf16. - Riikan, Lilla R6kan 1855 Lgn. c,r Namnet, som icke sJme$

1) Trycket har dook gonom felliisning lti,l,lad,gt(l) i sb. t. Lill,larEd (med tv6, pricka,r dver y)

i originalet i Goneralla,rrtmiiteriarkivet'
,) 316x ha icke med.tagits s6dana former som vid tryckning i sona,re tid 6,tergivits med

Rd,js(s)-, ty detta kan i sjiilva verket avse -Egrs(e)r eftorsom tri och g ofta iiro svfi,ra att skilja.
s) Den asyftade Ch. 6,r Johan Callman, son till G. Cahman p& Katrinolund. Den fdrre blov

t?68 potsk baron och dog i Paris 1730 (Sv. iittartal II, 1896); jfr X'r6ding Gwtav. tiden 125 ff.
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ha haft officiell giltighet (det finnes ioke i Ml 1855 el. Adress- o. Industri-Kal.
1878), har trol. varit naturn. innan det kom att beteckna betryggelse. Den rd,tta

formen torde d6, yara *Riika *rglca ("rsvs ett, rikssprd,kligt' *Rakarna, jfu ]F{e"ga

s. 12), best. pl. av vgt. dial. rt)lce, m. 'liten hog, stack', el. av clet mer spridda
rr)k, m. 'sH,desskyl o. d.' Det 5r vd,I de smdr (stackliknande?) kullarna p6, platsen
(jfr Lgn) som fdraniett namnet.

Rdnnen M. - 1816 Husf.-I. c,r Viil efter en r6.r,n; jfr E k e n.

Santlarna sd,t1a (i den 5. ortsdial.; ingir i det nutida Sanna 7;lan oc}ni Sanna-

lid,ernaL)) M; nu stadsdel. - $a,nr1a,1116 1844 Gbg o. dess omgiYn. 55. cto Best. pI.

a.y sanil i bet. 'sandmark, sandsld,tt'.

Sanilbaeken M. f. Cd50. - 1S36 }.{AK 2,rz+, 1850 (har ej bebygg,-n.).

2. Strax S om S1,. Oxhagen. - 1850 (stattorp).
Nr I arrenderades 1836 av F. II. v. Akon och innehades 1850 av en banmd,stare Dahlstrdm.

Sareberg; land.eri. - Sara-Berg 1774 Gbgs Alleh. nr 49, Sarae- 1811 llbgr.
cn Om den 1771 tserg Saml. 3,825 namnda fi:t Sara Marshall var maka till
den nedan niinande lVI., ss. E. lS,ngstrom fdrmodar, d,r namnet givet efter henne.

Lr 1774 (Fr 202) omtalades det ifr6,gavarand.e, ti,nnu ej beniimnda omr6det som ett
ilitet jordstyckerr, vilket grrinsade intill Eddelslyckan (so Lyckan) och just d& forviirvados
av dennas iigare, handl. James Marshall. B,edan samma &,r.(so ovan) Itirekomrnor namnet S.;

deb var ren grdn och behagelig Platsr>. Ar 1775 (IIv. N. nr 37-38) fick ii,garen rl47 igen ef-

ter hwarje af planterade 145 st. kornr, Hos Hbgr ISII Ei,r S. alideles samrna, bebyggelso

som Lyckan, vilkot namn dii,r ej nd,mnes.

Sillnoansstrantt M. - 1786 Ml, 1850. czr tr'. leden iir mdjl. det fr6,n Goteborg

vd,lbekanta familjen. Siltmon (Si,l,lenwnd'); jfr dn Bromansstrand' Annars

utgdr namnet vd,i en or:dlekande omtydning av Vi,llrnansstrand'; det bor i s6, fall
ha tillkommit ej l6,ngt efter det slag vid Y. 774L som giort namnet bekant.

Ar 1786 innehades S. av komrnerser6det Arfwidsson och 1836 (HAK 2,1?0) av handels-

bol. Ekrnan och tlngewitter.
Sista styvern, se St,yvern.
Siiihamnen, under en tid officiellt namn pi, Kiippan ss. lS,genhet. - 1813

Rtlt 95. cre Se under Klippan.
Sjiihiirberget M Cd39. - Sioherberget 1786 Ml, Sjd- 1850. cz, Om steltret fuen

borjan, ss. sedermera (se nedan), var vbrdshus, har namnet, kanske tillkommit
itm. n6,gon tid f<ire 1786, ty d6, bodde dar blott en sioman jii,mte son och piga.

Ar l8l9 inropades S. pi auktion av grosshandlaren G. N. Borgert (HllK 1,42). Ar 1836

arrendorades det av en trakt6r Bernstr6m (Dars. 2,lz+).

Skansen M Ctt40. - Skantzen 1836 HAK 2,rso, Skantsen 1850. ca N6,-

got slur,Tls :i,r irtm. ej synlig pdi kartan 1846-50; omrridet var dA, uppiS,tet till Ma-

riebergs kyrkas begravningsplats.
*skatebo (-boet) M Bc2. - Skatebo 1870 Stadsi:rg. nr 160, n'bg l,zo. Enl. munt-

lig upplysning av X'redberg nyttjades i dagligt, tal formen Skata (>Kari i Skatar).
vt Jfr Figelbo och Hdkboet samt Svalebo, som likaledes sJmesYar&

1) Hit sakert ock lagenhetsn. *Sandt'id,en 1870 Staclsing. nr 160.
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iildre iin S. Den forkortade formen Skata har hanske uppkommit i anslutning

till. de s. 54 nii,mnda ltigenhetsbetecknande fdLgelnamnen'

skiljostenen M Cd4l. - 1786 Ml, 1850 (6,tm. vid denna tid ingen bebyggelse).

c,a Tycks 6,syfta samma grd,nssten som med ett folkligare nalnn kallats K I 6 v-

s t e n (se Naturn.); jfr n'roding Gustav. tiden 38.

SkinnarekliPpan' se I(I iP P a n.

Skogen M. - 1799 HAK 1,21, 1850. czr Om narrnet, ej 5r gamnaalt, m6,ste

det vara ett uppkallelsenamn (kanske efter skogen i H5rryda); 6,1 1850 bestod 16-

genheten blott av i,ker och dng.
Ar fZSS jmehades S. av Samuel af Forsellos, som dock arrend.erado ut, don.

skogsledet (vitl Haga) M. - Skogsledet wid Haga 1786 Ml, 1850. c,a Efter

ett led, (en grind) vid Slottssftogerz.

skogsletlet vitl stubbens M Bd7; sven kallat s o 1l i d (se detta I1I 1).

- skogsledet wid stubbens o. d. 1786 M1-1850 (stattorp). c,e Helt sd,kert bentimnb

efter det ett stycke i so beliignaled, soflt ii,ven foranlett namnet stu.trbe(s)-
ledet,; se narmare dar.

+skriippekarr rgra. -- skreppekiir 1550 G. I:s leg. 21,e11), -kieer, skreppe

1595 NLT 357, skreppe kier 1598 Darc. 427, skriippe Kierr 1624 L 35, s' 65,

skarpe(l) Kier 1654 C 91 fol 2, Skrappe(!) Kier 1656 fol 4, skrii,ppekarr

o. d. 1696 Db bl. 26 osv., skrii,pp eller skrii,ppekiers Marck 1783 Rek. (trol. efter

d,. handl.), skrii,ppe eller skriippekii,rr 1801 Ad. 
",,, 

Den kortare formen slcrcipptt

torcle vara den ursprungliga. DArfor talar siirsk. dels l,illvaron av ett Skreppe

watt tydl. i narheten (1600 NLT 461), dels forekomsten av skrii,ppe som g6,rdn. i
Rinna sn, 0gt1. Bkrcippe tord.e d.6L vara ett, fsv. *skrceppo, oblik form av 'kskrcep-

pd,. Formellt sett kan for detta nog mer d,n en tyd.ning ifrigakomma; rimligast

synes att det d,r ett gammalt 6,namn skrrippa (jfr no. skreTtTta i denna anv.) med

bet:n ,den bullrande, larmande" till verbet, slcrcippa 'bullra' (vanligt i bet:n 'skry-

ta,). I sd, fall finge man anta"ga, att fordom en bd,ck stdrbat sig ned for

branten fr6Ln mossen p6, hojclen i SO. Det ostg. slcrrippe ligger vid. en bd,ck. -
Skulle dii,remot Skrcippe vara en forkortning av Slucippelccirr, tord.e f. leden vara

vaxtn. skrtiTtTta, som i sv. och nor. dial. sftar p6, storbladig syra (Rumex) el. stor-

bladiga arter av slii,ktena Tussilago och Petasites.

Ar ld50 (anf. st.) upplyses att komrng Gustav redan f<irut skti,nkt den mark som kallas

s. at de fattiga p6, rrspetalenrr i rGamble bynu (dvs. Nya L6d6se) till rfii,mark och mulobeet>,

men att, r>hind.er och f<irf6ng> gjorts; brevet pSbjuder att vederbtjrando donationsinnohavaro

skola ha obehind.rad. vag d.it. Iiii,tt snart synos s. ha kommit undor Lii,rjo (Lerjeholm)' Dit
h6rdo det 1595, de rGroffue Axzell p6, skreppe kieerr omtalas (NLT 357), och s5, var fallet

iinnu 1696 (Rqt 62); mon genom Db 1690, bl. 12 fe vi vota, att det var >pantevisl som

DengenD s. var kommen und.er L, och att den till en del l&,g i Yii,ttte hd. B,edan di hado

Eingen iterfordrats till hospitalet.r) Sedan f<ird.es r<ir. den i SEivoda1s hd trelii,gna dolen av S'

1) I Registret oriktigt identifierat rned Slwapekcirc
2) Froding Env" 36 har sfl,lunda icke rd,tt, d6, han

till Lzirje.

i Bergjums sr, Ale hd.
sri,ger atb S. tarrenderades D a\r dgaren
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er lAngva,rig prooess melian Gdteborgs stad som kArande och Agaren av L. som svarando (se

t. ex. Db 17,25, bl. 8, 51, 124). X'drrst 1752-53 blev S. tilldcimt staden. Aren 1756-179O

var marken uppliten &,t direktdr Nils Strrim, resp. hans iinka (R,nk. 1790, bl. I72). Diirefter
finna vi 6ter iigaren till Lnrjo sd,teri som trrtrkaro av marken; sli,teriet iigdes dri av greve CarI
Adam W.achtmeister (1301 Ad; jfr 1 Am 230). Ar 1880 inklstes S. till staden (Pz f56). 

-Ss. bebygg.-n. synes namnet S. ha var{t knutet dels i A. tid till rSkriippekiiirs krogrr (1709

Dk, bl. 180), dels till det nuv. Skritppekarrs torp, i dagligt tal kallat Skrcitppens skrcl,:1:tatts
(egentl. gen. av innehavarens namn).

Skf,tleBlatsen 1\[. - 1786 Ml-I850. czr Ser p6, kartan av 1846-50 ut soilr
nd,got slags Iontiin- el. terrassliknande(?) anlhggning. Men namnet sftar kanske
ej d6rpn (det 5r ju avsevhrt 5. ii,n den cit. kartan); jfr Teatern (s. 54).

Skir. - Sk6,ir 1670-71 Syneprot. (nti,mnes som gerd i Haga). c.: Av slitr,f.
(fvnord. sfuor) 'inskrirning i terrbngen, sii,rsk. i berg', vanligt i vd,stsv. ortn.; jfr
SkA,r i Orgryte.

Sktivtle M. - 1786 Ml. <,: Uppkallelsenamn.
Slintin M; krog, lever kvar som kvartersnamn. Stallets officiella namn var

Ar(e)vunnen (s. 55).- Gbgs turistfor:s dLrsskr. 1898, s. 104 (hiinfort till
tiden rf<ir 40-50 $r sedanl). czr Namnet iiven i Partille sn som krognamn; se Bd
I,tt3.

Ilusot, som p6, sistone ej var vii,rdshus, revs f<ir omkr. 15 6r sedan,

Slutet M. - 1786 Ml, 1852 Adress-Kal. cza Mojl. samma namngivningsgrund som

vid L a f i n (s. 57). Namnet tillhorde en av legenheterna p6, S&giingen, och dessas

namn ha ofta ett egenartat upphov (se s. 57). Dii,rfor osii,kert om hithorande.
Sltitten M. - 1814-16 Ilusf.-I, 1850

*SHtthult M?; liiget okent. - Ski,ttholt I65t Rek., 1655 Db bl. l8 (nii,mnt i
samband med en reglering av Kungsladugirdens grd,nser). c,a Namnet vanligt i rr.
Sverige. Am hult se Bd I,2o+.

Smetlietorpet X'gf2. - Smedje Torpet 181I Hbgr, Smedjetorp 1840 Ml,
Smedjetorpet 1855 Lgn. vt Dfter n6,gon smed,ja.

Platsen hdrde til1 Hospitalet.
Sotieberg M Cel6; lever kvar som kvartersnamn. - Sophienberg 1836 HAK

2,tsz, Sophie- 1850. czr Enl. Berg Ant. hette hustrun till den tulHorvaltare Berg-
wall (f 1834), som innehade ld,genheten, Sofia.

Om S:s historia se Lbg 2f0, X'bg 1,454 ff.
*Sotieluntt tr'g13. - Sophielund l83I Staclsing. rr 52 (namnet, dock senarc

tillskrivet med blyerts)l), 1855 Lgn.
SollittM. l. Annat namnpi Sk o g s led. et vid S tub b ens; lever kvar

i Sollid,sgatan,. - 1850. 2. Cd5l. - 1836HAK 2,rsz, 1850.,) czr I f<ireliggande fall,
liksom ofta annorstddes, ii,r namnet sd,kerl. ett ungt fantasinamn. Dess dldsta
representanter [ro dock utan tvivel folkliga; si, tr. ex. Sollid, som namn pi hem-
man inom Askims kyrkby (Solijdh f609 Jb) och gi,rdn. Solliil, i Grinnerods sn, Boh.
(Solj 1573 Jb).

1) Det upptages ej 1840 Ml.

'z) X'bg 1,29 omtalar ett Soll,id,en Eiven vid Sandarna.
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Stampen Df3; nu namn pf, stad'sdel. - 1739 Kartan hos Cbg osv.; jfr
nedan. ca Redan l704fannshd,r en kl5desstamp (eLt stampverk), anlagd av David

Amija och llans Coopman (Cbg 87, Berg Saml. I,saz, Pz 39).

Stampverkot inldstes 1725 a,v staden frin burggreven II. v. Gerdos' sterbhus frir att
anvdndas tiil fattighus (Pz 5L, Fbg I,521). S6, smS,ningom kom namnet, att avso hela om-

r&dot; p& d.etta funnos under ii. tid utom fattighuset trr6,nnvinsbrii,nnorier, barnhus, nspinn-

hus I m. m. (jfr I Am 53, 61) iivensom 
- 

om narnnof tages i vidstrbckt bomhrkolso 
- 

den

iildre begrar.ningsplatsen.

Stenhult M Ce17. - Stenhult 1791 Stadsing. nr 19, l8l5 Bouppt' efter

S. Dahlin, Stens- 1836 HAK 2,tao, 1850. <.:Kallas I8l5 rcn Bergplats>. Om

h,ult se Bd I, zo+.

Arrendorades 1787-96 av en kapton Aurell, diirefter av handlanden S. Dahlin (se undor

Johannedal) och d,nnu 6tm. 1836 av dennes ii,nka. Atm. iinnu 1815 funnos inga A,bygg-

nador.

Stenhyiltlan (-hyttan) M; jfr Stenklyf ten. - 1800 HAK 1,23, 1850,

Stenhyttan 1812 Husf.-I. <a Yii,l ett tillskapat namn; hydd,a (el. hytta) Lorde ei

ingi i folkliga ortn. i dessa trakter.
Stenkleven M. - Stenklefwan 1786 Ml, 1850, -klefrven 1789 Gbg nr 44. c.t

'Det steniga >kleoen>>' (jfr BcI I,r57).

Stenklytten M; annat namn pe Stenhyddan. - 1816 Husf.-I.

Stensberg M. - Stensborg 1789 Gbg nt 44, Stenberg(!) 1814-16 Husf.-I,

Stensberg 1836 HAK 2,L51. c-t Om namnet ej ii,rett fantasinamn - vilket synes

troligast - syftar f. leden pi nd,gon enstaka storre stren,.

Stigberget M Cd29; nu namn pi, stadsdel' Som naturn' ersbttes S.

fri,n mitten av 1700-t. allt oftare av Stigbergslid,en (Stiigebergs Lijden f666 Db f.
Gbg, koncept), resp. Stigbergsd,sen (jfr nedan). - Stegiebergz watz (d. v. s. vass)

1593 NLT 292, Stigabergett 1605 Dtus. 522, Stighberget 1612 Bidr. 2,4tt, Stege-

1612 Darc.-1744 Bidr. 7,323, Stigebiirget 1624 L 35, s. 65-stigebergs Asen

1791 Stadsing. nr 19, Stig- 1635 Db f. Gbg osv., Sti(j)- 1670 Berg Saml. I,t60-
Stibergsisen 1836 IIAK 2,15r. ers'Berget :med sti,gen el. stiga,rna' (Hellquist Gatn.

8); se om samma namn i Shvedals hd. Bd I,zso. Efter att ftirut ha kunnat fdlja
en strandveg, m6,ste den 6sterifr6,n kommande Ya,ndra,ren hd,r fortsbtta pi en bergs-

stig.

Viirdshuset, Stigeberget omniimnes 169I Stadsing. nr 2, detsamma som >Stigborgets virts-
husr, enl. Berg Saml. 1,1?5 niimnt &tm. 1676. Det har i sonare tid eftertrii,tts av Ilenriks-
berg. Som namn p5, bebyggt omrSdo triiffas S. t. ex. 1773-81 Husf.-l; likasA, triiffas som

namn pi bebyggelse Sti,gbergsringem, t. ex. I79l Stadsing. nr 19, l8l3 Husf.-l, sarnt St'igbergsdsan

1836 I{AK 2,182, 1850.

Storebacken M; ej bebyggelse. - f$6 HAK 2,182, 1850.

Stritlsberget M CaI43. - 1812 Ilusf.-l-1850. ca Namngivningsgrunden dun-

kei; jfr om namn p8, Strid,s- Bd I, t85, zoo.

Stubbehagen M BiI6; betecknade ej bebyggelse. - f789 HAK 1,r3, 1836

Dd,rs. 2,rsz, 1850.

Bland innehavarna mEi,rkes brukspatron Nor(d)str6m (1836 onJ. st.), som &ret dii,rpi olter
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t'riiddes av jiirnbii,raren Carl Jonsson (IIAK l,rrs); jfr under I{arlsro och Margrete-
borg.

Stubbens, se under S tub b e ( s ) I ed et.
Stubbeskrogen M; jfr Stubbesledet. - 1753 Db f. Ask. bl. 86. c,a

Orn f. leden se folj.
Stubbe(s)letlet M; lever kvar i Stubbeledsga'tan. I e. fitl 6,tm' ibland helt

identiskt med foreg.; jfr Angeledet. Stubbesledet l77L Db f. Ask.

II bl. 64, Stubbes el. Angeledet 1772 Db bl. 165, Stubbeledet 1789 HAK l,ra
(kanske naturn.), tr812 IIusf.-I, 1850. c.a Betecknade ursprungl. ett' led, (en grind).

Ilormen med Stubbe- innehA,ller helt enkelt, (en bdjningsform av) ord,el' stubbe.

Abon pd,, Stubbe-ledet, -krogen o. d. kunde i folkmun kallas *Sfzbben, vara'v i gen.,

ss. beteckning d,ven for st5,llet, Stubbens (jfr under Skogsledet vid
Stubbens), i folkiigt .u,tLal Stubbes *sti$as.

Ar I77L (anf. st.) sti,ges krogen S. vara bos6kt av ostin&iefarare; dans och spel och slags-

m6l fdrekommo piL sdndagarna,

*Styvern M Cd31; folkligt namn pi, vd,rdshus. - x'bg 1,362,374 (utan bestiimd.

tidsuppgift). ca n'rjrkortning av Sista styaern, vilket namn forr d,ven fanns i Stock-

holm. Det betecknar att den sisfa styuern rg6,rr> pd, krogen. Styaern ii,r en ftir-
kortning.

Sundslaaggo; d,. narnn p6, ett omride till vti,sentiig del motsvarande vad

som senare kallats Slottskogen (jfr nedan). Lever kvar i Sutzd'shogsgatan. -
Sundzhagenn 1572 Rek. f. Alfzb. o. Gullb. (i KA), Sunsshagen 1620-t'. Db f. Ash.,

Sundshagen 1655 Bidr. 7,417-1806 Gbg nr 8. Nii,mnes som bebyggt omrirde I773-8I
Husf.-I. ca F. leden kan iche rimligen vara niLgot annat 5n sunil,, t. AlltsS, btir lro-

gen ha sitt namn efter nd,got rsundr i niirheten, el. snarare, di f. leden slutar p6,

-s, efter n6,gon nu forsvunnen ort, (kanske en bebyggelse) som heLat' Sund,.l) Men

ordet sund, kan vril nhppeligen hd,r tagas i sin nu giingse betydelge. Visserligen

har h5,r ett sund en g6ng forenat, havet i vd,ster med Gota ti,Iv; det gick S om

Slottsskogen och fram i samma delvis trA,nga dal dti,r sedan Rydsbti,cken (Slotts-

skogsbd,ckon) gntt. Men redan vid en niv6, d6, havet stod omkr. 171/r-I8 m. hdgre

ii,n nu, vid en tid motsvarande sen dristid el. tidig ginggriftstid, antages sundet s6-

som sidant ej lii,ngre ha funnits till (AIin Gbgs Jubileumspubl. III, t+o). Nam-
teL *Sunil, skuile, om det S,syftade ett verkligt sund, 96, tillbaka i,tm. till omkr. 2,400

f. Kr. Detta vore djii,rvt att antaga i fr6,ga om en trakt med s5, pass spridd och sen

bebyggelse, d,ven om det har visat sig sannolikt, atb en kontinuerlig fdrhistorisk be-

byggelse just utmed det gamla sundet funnits frin tidig stenilder 6rtm. till slutet
av bronsS,lde Om man dii,remot antager, at't' sund kunnat ange ett sankt och

svi,rtrafikabelt, vid hdgvatten dversvdmmat pass, kan namnet sd,kert vara avsev5rt
yngre; ty s5dan har terr[ngen siikert varit lA,ngt fram i tiden. X'r6,n Island och

trol. fr6,n vissa nor. ortn. d,r sund, kant, i en d,nnu y. tret.: 'tr6ngt pass uppe p6,

') P6, tillvaron av ett
(kontr efter orig.), om en

s6,dant namn tyder ock SzncJzntan'cltetz, Sund,smaralten t73t Db bl. 62

del av har ifrA,gavarande omr6,de.
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land, srnal remsa av mark mellan terrii,ng av annan art' (jfr NG Indl. 80). fnga
hittills khnda fakta visa emellertid hbn pi att denna bet. funnits d,ven i Sverige,

och det torde ej vara behovligt att i virt fall forutsbtta den.

Namnet Slottsslcogen trEi,ffas forst vid slutet av 1600-t.1) Ar 1694 Db bl. 10 talas omrkungs-
parken Sundshagen eller Slottsskogenr; de b&da omriLdena likstei,llas tiven t. ex. 1739 Db bl. 24.

PA, kartan Gbg nr 8 (1806) betecknas ett litet omrAde ONO orn skanson Kronan ss. tillhdrando
Suadshagen. Det innehades dil av en triidg6,rdsmiiLstaro Bygren.

$valebo (-boet) M. - Swalebo 1850. cza I anslutning till Fngelbo (s. B)

och v5I sarsk. till I{6kboet; jfr Skatebo.
Svanbiicken M Cc9; lever hvar i Baanebciclcsg&tan. - Sv',ahnbecken 1786 Ml,

Svanbeichen 1836 HAK 2,t70, Swan- 1850. ca Backen invid, har tydl. forst burit
namnet, vd,l efter ftirekornst av suanor.2)

Sveaborg M. - 1814-16 llusf.-l. c.e Uppkallelsenamn.

Svenstorp(et); laget ovisst, om ej : Ekma,nstorpet (jfr nedan). -
1813 Ml (nd,mnt omedelbart efter Blisis och Kviberg), Swenstorp 1840 Ml (niimnt
mellan Kolandet och Olstorp). Ga Sekerl. ungt namn (jfr Anderstorp, Ols-
torp).

S. iigdes 1840 av kommerserS,dot G. H. Ekman p6, Kviberg.

Svin(e)kiirr M. - Swinkjii,rr 1762 Db bl. 120 (niimnt ss. torp), Swinehii,rr

1773-81 Husf.-l. ca Sammanhd,nger mojl. med. Sain(e)berget (se Naturn.); annars

'kcirret ddr suin,en bruka gfl'.

Svingeln Df6; 6ppen, kringbyggd plats. - 1855 Lgn (i Besl'.r.). ca Enl.
Stadsfullm. handl. I9I8, nr 123, s. 3 5r namnet trol. rctt ininne av ett hii,r beliiget

utanverk till Gullbergs slott), ty >SvingeLr kallades vanligen det yttersta forsvars-

verket till en fastning, genom vilket ingringen till fiistningen ledde. > Det S,sfitade

ordet, som sJmes vara l6n av ett hdgty. zwingel,z), tycks ej ha nyttjats mycket i
Sverige; SAOB:s samlingar ha det blott fr6,n Kurck Lefnadsminnet 144 (1705),

och dd,r i fri,ga om nordty. fcjrhillanden. Il5, Bohus' slott fanns emellertid en Dzwin-

gelr, som synes ha uppfrirts under senare delen av 1600-t.; den omnd,mnes i kii,nda

dokument f<irsta ggn 1687, de den >istindsattesr (Munthe Fortif. hist. 3,294; jfr
Dii,rs. VI. 5,L4s). Trots det ej obetydliga kartmaterial bnda frin forra hd,lften av

I600-t. som st6r tiII fr;rfogande, finnes doak vid S. i Griteborg ingenstti,des n6gon

trefd,stning el. dyl. utmd,rkt, och ingen sdrdan omnd,mnes i litteraturen. Ren upp-
kallelse efter >zwingelnr> vid Bohus, utan stcid i faktiska forhd,llanden, d,r fciga san-

nolik. Derfcir bcir 'man overvaga, om ej namnet kan ha haft en helt annan innebord.

I Orgryte finnas tvi gd,rden kallade Stora och Lilla Suinqeln ($tull. 2,za). De
1) Av Lbgl 195 ser det ut som om namnet skullo ha nyttjats redal_ 1624. Det dii,r anftlrda

stiillet ii,r emellortid hiimtat fr6,n Ctrg 99 och tir diir intet citat fr6,n resolutionen av 1624. Hos

Lbgz 212 har misstaget rii,ttats.
,) Mcijligt vore dock ii,ven att bii,cken iildst, hetat Stsona; jfr Rygh No. Elven. 255. Med

avs. pi beniirnningsgnrnden jfr i s6, fall Bd I,302.
3) I de vanliga ty. ordb<ickerna trii,ffas icke detta ord, icke ens hos Grimm, och ii,ven i ti. ord-

b6cker har det fcirgii,vos efters6kts; jfr emellertid zwingel- el. zui.ng-hot Sachs-Villatto. Ett niir-
stiende ord 5r vil det trekantaro ty. zwinger (ifr ii,. nsv. toingare Dahlgren Gloss.).
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torde ha f6,tt sitt namn efter lti,get nd,ra en vfl,gkrdk (se kartan hos Stm); ett
sui,ngel, med drtm. liknande bet. d,r kent fr&n vissa dial. (enl. upplysning av Liddn
d,r saing'vd,gkrok' vanligt i Yedens hd). Det d,r i och for sig sannolikt att vittt' Sain-

geln innehiller samma ord som Orgrytenamnet, och sakligt sett passar bet,. 'vbg'

krok' utmtirkt tiven frir det forra.l)
Syringen M; fotkligt namn p5, ett vd,rdshus ung. pA platsen fcir nuv. Anne-

dalskyrkan; lever kvar i Syri,ngsgatan. - l92L Stadsfullm. handl. nr 153,

n'bg l,szo, 768 (utan tidsuppgift). c-r Silkerl. ett sk5mtsamt vedernamn. Samma

namn, isyftande tv6, el. tre sm6, skd,r, har behandlats SIOD 3,oof. Det inne-

hd,ller drir sy-ri,ng, m. 'ring som skrd,ddare nyttja i st. f. fingerborg ddr de sy',

och det synes rrara framkallat dels i viss m6ln av lokalens utseende dels av att en

skrdddare bott d?i,rintilI. Aven i v6,rt fall har inan vbl att gissa pi, samma ord.

Enl. Fbg 1,768 skulle det ha varit rekbackenr som fcirst burit namnet.2)

$Sgeg6rden. - 1648 Ml (ovisst om p& nuv. stadsomridet).

Sigelerlet M; bebyggt omride. - 1773-8I llusf.-I. ca Vid Brigiingen och Yii,-

dersd,gen.

Sf,gen, se VbdersS,gen.
$flgtingen M Cd46; lever kvar som kvartersnamn. - Tidigare iiven beniimnd

,Bchutz' cing o. d.3)-L764 Gbgska Veckobl. 16-1850. c.: Efter Sd,gen (se Vd,der-
sigen).

Ar 1781 (Db bI. 343) hade J. Schutz (Schiitz) li,tit rpi engen vid bemiilte s6,g I (d. v. s. Viider-

si,gen) upptrygga hus f6r s6,gfolket. I MI 1786 upptagas p&, S. ej mindre iirr 42 torp, som betala

tomt6resskatt till nii,mndo Schutz. De hade d6,, i motsats till lii,genheterna under I(ungsladugir-

den, bnnu inga nummer, men viil namn.a) Dessa, som voro av myckot egenartat slag, berdras s. 55.

Siinkvarvet M. - Sankvarfvet I Am (avser 1790-t.), 1855 Lgn. ca n'or'

kortning i st. f. ett' *Scinkuerlcsuaraet; se fdlj.
*sdnkverket M Cel2; i senare tid, ehuru ej officiellt, namn pi bebyggt omrd,de.

Lever kvar i Scinlcuerksgatan. - Siinke-werket L765 Gbgska Nyh. 10, Shnkverket

1788 Gbgs Tidn. nr I52, s. 4. v> ordeL scink(e)oerlc, I6,nat av ty. senlcwerlc, beteck-

nade 'utfyllningar av vatten el. farled genom diri nedsbnkta sttirre foremil av

skilda slag, ss. sandsS,ckar, rishogar, avskrbde, med jord lastade britar el. fyrkantiga

anlS,ggningar o. d.' (jfr Grimm Wb).
IIos Fbg 1,430 uppges att S. anlades redan 1679 (itr Pz 29). Dii,rvid har f<irf. dock f<ir-

vEirxlat v6,rt S. med det gamla rstinkverkotr wid Stora Bommen; dottasenaro omtalasii,ven 1739

av Cbg och ii,nnu hos Brunius Resa 1838, s. 38; jfr Sven Lbg I03.

1) Den hiirr givna tydningen har redan givits av Fbg 3,526. - Namnet har d6, intet aft
gora med su,ingelporten i l{elsingor, ty donna har sitt namn eftor dor soi,ngel, d. v. s. 'bom,

sviingbar stock (i ett led)' som fordom fanns diir (Vidensk. Selsk. Ordb.). Detla sui,ngel itr
l6,n fr6,n (m)troil. el. lty. zuingel (ztoengel); utom i da. har detta ock inla,nats i no. dial.

2) I{arsten Sv. bygd i Osterbotten 2,85 anf6r ett Syri,ng ss. hommansnamn. IIan tiinker

sig att namnet kan inneh6,Ila" det sgri,ng, m. 'Iiten gosse' som Rietz kELnner bl. a. fr6,n Smiland

och trIalland.
3) t. ex. Bruks Ptilron Joha,n Scltutzes Eng 1750 Gbg nr 35. Jfr vidare historiken.
a) tr'6re den nya jb 1785 (se s. 56) sJzros s. ha haft, annan omfattning. Ml 1773 upptar

dar I99 numrerado tomter, Ml 1785 208. Har upptagas tviirtom inga namn.
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fegelbruksii,ngen M cc147; som lA,genhet d,ven, och tidigare, kallad s a t u r-

n u s (s. b4). - 1836 HAK 2,123, 1850. ca Efter ett i nS,rheten liggande tegelbruk

(nd,mnt t. ex. 1751 Db bl. 3, 1758 bI. 175).

Tegelhovet; Iiiget ej narmare k5nt. - Tegellha,{vet 1649 MI (nd,rnnt iuom

uHagerneu). c.a ordet tegelhou (ej antra,ffat som appellativ) 5r li,n avlty.tegelhof,

som synes betyda ,stiille (egentl. gnrd) dar tegel fdrvaras, tegelupplag'. ordet har

err vanligare mol,svarighet i clet frirr hven inoru Grjteborg fdrekommande Ticir(u)h'o-

uet.1)

Iorbjiirnstorp M. -- Torbirirns Torp 1786 Ml, Thorbj<irnstorp 1850. ca Nfr,gon

Torbit;rn bodde ddr ej 1786, vadan namnet md'ste vara d'ldre'

*Toresberg, se under Tornberg.
Toresbo M. -- Thoresbo 1786 MI, Toresbo 1336 HAK 2,150, I72, 'Ihorse- 1850.

c,: Innehavaren 1786 hette T(h)oreif<irnarnn. Dfr namuel, ir medvetet tillskapat,

har man snarast tii,nkt p6, bo, n. (f6,gelbo o. <1.), varvid doch liJrhet intratt med dc

rn6rnga -bo som innehfi,lla -bod,(a).

Toresrud M. - 1789 Gbg nr 44, Tores Rud 1850. ca Jfr foreg. Aven detta

namn 5,r slkerl. ungt,. S. leden ansluter sig till namnen pit, -rud, (se und"er D u s t e-

r u d); men di sidana icke tillhdra trakten, utan triiffas fc;rst pti Dal och i Yrml',

framgdLr reclan dbrav att namnet' dr en lionstgjord nybildning'

Tornberg M. - 1786 lv[, T(h)ornberg 1814-16 Husf.-I, Thores- 1836 HAI(

2,tZC, 1850. cn Kunde innehdLlla trtrn'torne', men ii,r snarast ott t'illskapat namn'

llores- vdJ i anslutning till (n6got av) fdreg. bfi'da namn'

Trekanten M; invid. Gamla slottet (jfr s.5 n. 1). - i807 Bidr. 7,327-L85{1.

czt Dctta rhtt vanliga namn brukar enge d,gofigurens trekattt'iga form (se BdI,+Z)'

frojenborg M. - 1786 Ml, n'rojenberg (!) 1836 11LK z,tzt, n'r:tijdenborg (!)

lg.l0. <zr Ildrsannol.blott uppkallelse efter nflgot av de andra rd,ktal Troiertbot'g;

ctt av dessa ligger pf, stadens omri,de och behandlas under Naturn. Y6,rt T. lig

strax SO om Masthuggstorget, nii,ra berg. De felaktiga namnformerna torde bero

pi, inflytande fr&n X'r<i jclenborg.
Triitlgirilen M Bd5. -- Trd'gflrden 1314-16 Husf.-l (kallas hd'r rlnti'gt>), Triid-

1831 HAK 1,92-1855 Lgt. ct Ett vanligt ortn.; jfr Bcl I,rI3 sant l',rcid'gd,rden i
n'ii,ssbergs sn.

Aren 1814-16 upptages kontrollcir A. Wonerberg som arrenclator. fu tgZT var handels'

boklia,llaren J. A. Almrottr.iigare (meddel. av Frkn A. Wigert). Ar I83l i;illh<irde T' sterbhuset

e{ter ldjtn. I. Inokaijs hustru och utropad.es d6, till f6rsaljning pfr auktion. vid denna stannade

risson (IIAIi l,sa). Ar 1837 (Ddrs. 107) uppges tullinspektdr J. H. Hjelmberg som bflLdo av-

och tilltrlidando arrendatorl denno hade red"an 1831 6, sin frus (f6dd T<irnsten) viignar varit del-

ilgare i fru Inokaijs sterbhus. Ar 1850 arrenderades en dol av T. av lNii,ringsidkorskornel Both'

ander, en annan av f. d, briinnmiistaro Andersson; diirjSmte narnnas ldo ogor, som urrder ar-

rende innehafves af I{err Lieutenanton J. J. Inokaij. I I Adress- Kal, 1852 upptages fdr T. kamrora-

ren P. Bagge. Se i civrigt under MalmgA'rden'

1) Medtages ej hiir, emedan ordet lii,nge upplattats som appellativ (jfr Dalins ordb. 1853)'

4



50

Trdtlgirtlsbacken M. - Trhgd,rds Backen 1812 Husf.-I, TriidgS,rds Backen
1850. ca Yid KungsladugS,rdens trridgd,rd,.

Triitlgirtlsmiistaretorpet X'g20. - Triidg5,rds-Md,staro Torpet l83l Stadsing.
nr 52.

Triil(l)eborg M. --'Irii,leborg t83G IIAK 2,rsz, 1852 Atlress-Ka,l., -bcrg I850.
c.: Sannol. efter staclen Trcilleborg.

trXltieeberg Cel3; landeri (ej omniimnt hos F"). - 1827 Gbgs Ticln. nr g3,

94-1878 Adress- o. Intlustri-Kal. c,a l)en nedan nii,mncle Soderlings hustm hette
Ulrilca (Kristine kyrkas personalreg. 18f2-23).

r\r 1813 (Ml) var f. d. giistgivare Joh. Sdrlerling innehavarc. Ar 1825 innehades lancleriet,
vars nann iinnu ej ntimnes i lll, av f. d. ]iantllanden O. Kullman, som 1827 (ovan arif, st.) ub-
bjdcl det t'ill {tirsnljning pA auktion, i sambarrd varmed en utfdrlig beskriv:ning diirav liimnas.
I MI f 830 och 1845 upptagas emellertirl I(:s tr:e, resp. tvfi, barn som Sgaro av en tlel av If.; den
andra delen ii,gdes av slaktarmiistare Carlsson (se under Kat,rinestrdm). Ar 1878 (ovan
anf. st.) innehades II. av iinkefm A. M. Mellgren.

+Ulvstorp Cf20. - Illlstorp 1760 Gbgska Mag. 8 mars (Stm z,tzs), Uls Torpet,
1764 Gbg nr 45, Ulstorp 1766 Ml f. 0rgr., 1767 D5,rs. 261, Ulfstorp 18ll Hbgr, 1840

Ml, Ulls- 1878 Adress- o. Industri-Kai. ca n'. leden 5r mansn. Ulo. Namnet hcir
sannol.tilldesenatorTt-namnsomor,anexemplifieratst.ex.genomAnderstorp.

U. ligger p6, Burg6,rdens mark (jfr s. 4). Orn dess historia se X'r l45ff., Fbg 3,480 f., Stm
2,tzs f. Den gam)a byggnaden st6,r ri,nnu kvar (bild hos Stm anf. st.).

Vallen M, : Grrinvallen. - 1786 MI, 1836 HAK 2,178.

Varvet, se Gamla varrret.
Vassniiden Cflg. -- Watnsnoden 1652 R,Ak., Wassnoen 1747 Db f. Ask. bL.296,

Wassnrj 1762 Gbgska Mag. 176, Wassenrjen f 768 Db bl. 221, Wassnoder\ 1855 Lgn,
Vassnci'n (uttalsform) 1870-t. Lyckans bok 14. c,a Best. form av det i fsv. en gg

antrti,ffade aatnsndilh (skrivet watz ndd,h); i Bib. 154I finns formen wa,tltllddh. San-
nolikt isyftar uamrret brist p6, dricksvatten - denna innebord har ordet i nyss-
nd,rnnda fall; merr det vore kanske ock mrijligt att det, &syftar inarkens faktiskt
vattensjuka och sanka beskaffenhet, dd, det rrore en inotsvarighet till sit;nr;d, (jfr
Stm 2,rzr).1) I bir,dadera fallerr torde narnnet ha tillkommit forst efter bebyggel-
sen. Kanske var det frirst ett spenamn, givet av grannarna.

Byggnaderna stodo kvar iinnu l90I (Lbg1 169); de avbildas X'bg 3,8s0.
Viken M Cd33; varv. - Skeppsvarfvet, Wiken 1765 Db bl. 118 f., Wikan

1769 bl. 272, Yarfvet Yiken 1855 Lgn.
Varvet ltlr ha anlagts f 749 (Fbg 1,28?). Ar 1765 (anf. st,) s5,1do herr P. S. Bagge 1/o i

skeppsvarvet V. till krorgmestare Jacob Schutz fdr 25,000 dr smt. Egenclomen bestod d6, av
brygga, kolhalnings-, upphalnings- och J:yggningsbiinkar, en stor plankbod med materialvind,
en stor mastbod, tlvenledes med materialvind, tre smri materialbodar, en smedja, ett beckko-
keri, ett litet hus till kontor samt.>p6, fasta grtldenl tv6, materialtrodar, en manbyggnad mocl

stall, uthus, en liten trii,dgfr,rd och hdgre upp krogbyggnad och brygghus. Se i rivrigt om V:s
historia X'bg 1,336.

Viloplatsen M; jfr Ol j ekvarnon. - Hwilo Platsen o. d. 1786 Ml-1850.
c.: tr'ritt uppfunnet, med lyckobfidande innebord (ifi: Gu,bbero ct. <1.).

1) Ii)n oriktig tolkning av f. leclen ges Tfbg 3,:isz.
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Vite knut M Ce21; folkligl, vedernarnn. - .Ebg 1,415 (utan trestd,md bidsuppgift).

<-, Sekerl. var htsknuten aitn6,lad.

Viiflersigen M Cd34; ti,ven namn pi, bebyggt ornride, lover kvar:somkvarters-

rlamn. Kallades d,ven blott Sd,gen; jfr S rigengen. - Vddersrigen o. d. 1761

Gbgska, Mag.44ii, 1855 Lgn. utilnaciilersd,g var en s6Lg som drevs av vinden.

1'bg l,zso uppger at,t s6,goil arrlailes ornkr. I?23 av kornmersepresidorltenV.v. Utfall; [,bgl

221 ger €rrtalet 1?00, men i 2 uppl. har detta (s. 228) ai,ndrats 1,ill r>i btirjau p5, 170{)-

t,alo[r. Ar 1724 skattckdptes anlirggnilgen (HAK 2,1??), och sii,keril. var det v. If. sorn i
sargbanrl {d;,metl blov Sgaro dd,rav.:r) Gbgsha Mag. 176I, s. 443 uppgor att, on }rolliindaro

uppftirt v. p6, v. IJ:s hekostnad. Av v. IJ. sA,lcles v. r74I till handlandon J. schutz

(schiitz), som fick fasta diirp6, L744 (Barg Ant., Db bl. 73). Han iigdo Y. fr,tm. iirnnu 1781, ao

under S 6, g ii n g e n. Ar 1836 (IIAIi anf . st.) var W. Gibson ilgare. Liingro fram p6, 1800-t.

innohaclos V. av Bengt, Dahlgren (X'bg 2,810), och frA,n donnes sterbhus inktiptes egenclomen

1877 av stadon (Pz 149).

Vdsterhett Eh4. -. Wiisterhed 1776 Db bl. 157, -heo 1782 IIAK 2,rz (pri

]ri,tla std,llena naturn.), Westerhed 1840 Ml (bebygg.-n.), Yd,sterhed f855 Rqt 69

(nd,mnt som ett av Kvibergshemmanen)' czr Namnet givet i motsats till det forna,

till Utby i Partille horande 1sterhed, (Bd I,333).

I sa,mbantl med slitandet pff, I770.t. av en un<ier l6,ng tict pi'giende tvist rnellan Gtil,o-

borgs statl och utby om Elganderii,tten till v. meddelas (Db 1776, bI. 157), att pA, V. fcirr

rrvarit byggdtl, ty mS,rkon finnas efter tomtningar, bakugnar, bmnnar, iLkrar m, m.u Mar-

ken tilld6mdes staden p5, den grund att don ans6,gs ss. et't av de gamla, 5,t Nyl6d6se frirln'
nado Kviborgshemmanen (anf. st., HAK 2,86ff., 89ff.).

Vdstra Haga, se Haga.
Vd,tter(s)bd,ck M Ce20. - Wettersbeck 1786 Ml, -triick 1836 HAK z,tsz,

Wii,tterbii,ck 1850. caBdcken invid kallas L850 Wetterbcicken, i det att ld'genheten

ts ii, c k e n seges ligga invid denna (som alltsi, pd, orten ocks6 rri,tt och ski,tt har

kallats Bcicken). I namnet bor icke ses nflgot gammalt iikta inamn: 1786 upptages

som innehavare or1 klampare Wetterstr|wr,, och att familjenamnet d,r det plimela,,

varefter forst lii,genheten och sedan (alternativt) bii,cken f6,tt sitt namnz), visas h,ven

dd,rav, att blcken d,ven kallats ?orsbricken (se X'orsbd,cken).
AniiS UgtZ; landeri, d,ven bend,mnb Gamla, soclcerbruket. Namnet lever fore-

tr:idesvis kvar i Antisacigen och Aniisskolan. - 1865 Stadsfullm. handl. nr 43;

jfr 1 Anr 168. c,:'Nriset vid d'n'. Namnet torde, d,ven om det ansluter sig till
rraturfrirhfrllandena, vara avsiktligt bildat i samband med platsens bebyggande.

Om A,s historia se Fr 73 ff. samt Stadsfullm. handl. 1874, nr 49 och Bihang s.38.

Atshutt M Cd48; betecknade ej bebyggelse. - Ellghullt 1786 Ml, Elg- 1836

H.*N Z,tls, 1850. ca Namnet ar sd,kert ett uppkalielsenamn; det ligger nii,ra

till hands att tiinka pi, det n[rbelii,gna Algltutt i Hf,landa, AIe htl'

Alvsborg M cc5; frirr slott och fii,stning, dilrfor ocks6, ingfr,ende i namn pi, ett

ld,n; en kort tid aven stad (nu namn p6, municipalsamhiille utanfor stadsgrii,nsen). -_
1) Enl. Berg Ant, var skattek<iparen rprosidonten YiIh. de Silentzrr. Donno hade omellertid

cldtt redan 1719. Siikert blott felskrir,'ning, orsakad av likhet i narnn och titel. JIr ock de av

F.l:,g l,zzo ff. citerade aktstyckena.
2) Jfr ortn, Wetterholrn i Orgryte, ii,venledes efter eu Wetterstrihn (MI 1774-81)'
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ltrluesbnrg(h) 1366 Mecklenburg. Urkundenbuch 16,61, -borch 1366 Dii,rs. 65, Itrl-
venborg 1370 Hanserecesse 2,6 (alla i ty. kiillor), -lEluesborgh,.Alffue- 1390 DN
1,385, 1502 Ders. 8,4,62, Elues-, Elffues- o. d. 1441 Lunds d,rkest. urk. 231 (lty. urkund)
-L523 G.I:s reg. l,too, Eluitz-, Eluidz- o. d. 1450 DN 16,rzs 1497 Dnrs.9,+00, Alfuis-,

Elffrris- o. d. 1450-t. Karlskrdn. vv. 2579, 2583 m. fl., E[l]wins- 1481 DN l6,zso,

Elffuens- 1486 Dii,rs. 313, 3I4, 1502 Diirs. 8,465, Elwetz- o. d.1497 Diirs. 9,3e0-1523

G. I:s reg. 1,56, .frlffz-, Elffz- o. d. 1496 Dhrs. 16,36t-1621 NLT 587, -lDls-, Els-

o. cL. 1497 DN 2,730-1645 L. Kagg i A. Oxenstiernas Skr. o. brewd,xl. II.9,644, n[1i;s-
L525 G. I:s reg. 2,I7 osv., Ellies- 1528 De la Gard. ark. 5,182, Elz- 1534 G. I:s reg.

9,348, 1588 NLT 93. ca Ss. SIOD 2,t2r If. uppvisats, kan f. leden icke vara blott
en bcijningsform av rilu, Ly ss. femininum kan detta ej f6, -s i genitiv s6, tidigt; utan
rramnet innehrl,ller helt silkert ett'*ela-ase, n.'tilvmynning'(jfrNya Lodtise).
Ordeb*aseiir bildat till os 'mynning av vattendrag', liksom l. ex. knyte llllknu't.
Av lUluaseborghblev Lidigt' ,Abes-borgh (se ovan), som sedan ytterligare sammandrogs.

Orn A:s historia och riden so sdrsk. W. Berg i Bjdr. 2,rsa II., 7,1 ff., Styffe Un.3 142f',
Muntho Fortif. hist. flerstiides (med lieg.), Strrimbom Gbgs Jubileumspubl. V, 30 ff' och

jfr ovan under Gamlestaclen, L6d<iso f iist,e och Nya Liid6se. Med a,r's.

pS, Alvsborgs stads exakta lege jfr Majorna s.32.
Angeleilet; annat namn pdr, Stubbe(s)lcriet. - Stubbcs cl. Angeletlct

t772 \)b bl. 165.

Attebacken M Cd49; Icver kvar sorn kvartersnamn. - Attebacka 1786 MI,

-backen 1814-16 Husf.-], 1850. Ga Attebacke betyder 'gravhdg, gravrose' och ti,r

tydl. ett folkligt ord. Der tillhor det gamla Yd,rondsrnri,let enl, Hylt6n-Cavallius
Yer. o. vird. 2,zga (pi,pekat av prof. O. v. It'riesen).

Olkvarnen, se Ol j ekvarnen.
Osters backe M. - 0sters Backe 1786 Ml, 0sterbacken 11316? I'tirt.,

Ostersbacke f$6 HAK 2,170, 0sterbacka 1850. ka Yel efter nAgon person med

tramnet 6ster (doak fanns ingen d,bo med detta namn 1786). Det 5r nd,ml. troligar:c

iltt formen utan -s d,r on fcirvanskning d,n tviirtom.
Ostra Haga, se Haga.

II. Namn av sedana typer som icke fiirekomma i naturlig
inhemsk namngivning.

Hit hrira blott pdr, konstlad vhg eller avsiktligt tillskapade namn (fantasinamn).

Deras antal ilr rd,tt, stort, Sven om man, si,som hd,r sker, blott tar hd,nsSrn till namn
fr&n d,ldre tid (fdre omkr. 1850). Det kan ej komma i frflga att hd,r fullstii,ndigt ens

frirteckna dem alla,, utan blott att tillvarataga vad som kan ha ett sttirre eller mind-
re vetenskapligt intresse. - Det ojiimfdrligt stcirsta antalet trhffas inom Mast-

hugget och Majorna, alltsi inom den gamla Mariebergs forsamling, siirskilt sisom
namn p5, ki,genheter under KungsladugArden och p5, Sf,giingen. Det d,r ocks6, dessa

namn som frii,mst f,draga sig uppmii,rksamheten; de ld,mna en ovanligt rik provl<arta
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pri koLrstlado rraDrn, uppliomna under s5rskilcta lolia,Ia f0rh6,llandcu. Pil dorrtra,

plats krd,ves enrellerticl ej mera rin en tiversikt.l) Historiska notiser rtirandc d,gare

o. d. lS,runas endast i sii,rskilda fall; liigenheterna i fri,ga ha, liksom de redanundor

avd. I nii,mnda frrin samma sbaflsclelar, i allrriinhet inneha,fts aY personer i ansprtiks-

los stiillning, vilka ej satt nri,gra djupare spir i ortens historia'

l)en ii,ldsta bevarade urkund dd,r ifri'gavarand.e namn inom Masthuggcl' och

Majglra rnecldelas i stcirrc antal, d,r Mantalsl5ngden over Mariebergs forsamlirrg

l78ti. Narnnen ii,gdc alltsi frfln och med denna tid officiell giitighet (jfr om deras

ii,ldor ytterligarc nedan). Av samtliga tiver 330 S,r 1786 upptagna ld'geuhetsnarnn

tillhctra blott omkring 75 avd. I ovan; riLterstoden dr fantasina'mn, eller beror pi, upp-

h;,llelse efter utlln<}sk or1, av frhmrnande typ. Under derr fdljande tiden, intill 181-10,

trri,ffas i handliugarna yttcrligare omkring 50 rtarnn av denna karaktii'r'2) Det sam-

lado antalet, srldana inorn Masthugget och Majorna utgor allt'si, omhring 30'l'>':')

NdLgra likartade namn inom stadens gamla omrfrde bertjras s. 57. - I nA'gra fall

finnes jd,mte ctt hithriranrle namn ett till I hOrande alternativt namrl; se dil,r t. ex.

undcr Bl6,sut, Burgrirden nr 2,Ef raimsberg. stundomliadri,bticla

namrlen, samtidigt cller vid olika tid, hafl, officiell giltighet'

Aven sfi,dana ortlarun som icke framkallats av nSLgon naturlig namrgivrlings-

pr,incip, eller ens bildats till likhet med inhemska namn, eller med namn Overhuvud,

rnfrste dock ha r.issa psyl<ologiska faktorer att tacka frir sin tillkomst. Dessa fak-

tgror sylas bora sdkas i vissa, stundorn kanske rent tillfiilliga, tanke- eller ftjrestiill-

rrilgsassocirrtioncr. Merr rlet iir blott sii,llan soru dcssa ined n*gon bestiimdhet kulr-

1tr pilvisas. Och iohe ons cliir sri han ske, kan det mor ii,n i vissa fall siigas, att pi,-

vi.qandet av associationen innebd,r cn rramntydning i vanlig mening. Om et't namn

icko ptiL nii,gol, sa,tt koraktcriserar orten, h ar det i sjtilva verket ingen >betydelserr;

det d,r redtr,u frd,ur trcirja,rr en tom ot;ikctt. I)armed faller tldt ocksi, viisentligen utan-

for ortnarnnsforsknirrgerts rrimd,rken.

N am nm atorialcts b oskaffo nh c1,.4)

1. uppkallclsr: cf tcr utla,ndska orter pii vitt shilda h6,ll:

ttrleranclria, Arabien, Bonnc ilsperance (cl. v. s. C,loda Hoppsudden), Brand,enburgl,

HeLlesponten, Herrnhut, Nord, Cayt, Norma,niliet, Patnassus, Valla,ckiet. Siirskilt

miirkas d,tskilliga bibliska: Ararat, Babel, Josolats d,al, Libarutn, Palastina, Saba,

Zion.

1) En ganska rik exempelsamling av fantasinamn fr&n lilvsborgs llirn moddelas SOA I, 2.

Atskilliga namntyper ero gemensamma fijr all ilylik konstlad namngivning.
2) De senaro kii,llor sorn anvii,nts d,ro huvud.sakl. Marieborgs Husf.-l l8l2 och 1814-16, en

fdrteckning fr6,n 1816(?), HAK 2,14e ft., 1?0 ff., Stadsing. nr 69-70 (1846-50) och Adress-kal. 1852.

J{r lGiilfdrteckningen.
3) Deri Eiro ej inrii,knade de icke officiella namnon pi krogar och vEi,rdshus av ifr6gavaran-

rlo typ: Gyllene Suggan, Hoppet o. cl. Dessa krognatrn ornnii,mnas fl,tm' till st6rre delen av

l-bg.
a) I clot frjljarde gcs blott ett autal exempel. Diirviil uteslutas de som iiro os[kta e]Icr

rnindre typiska, och s6,clana som utgdra grii,nsfall mellan flera grupper.



54

Av intrcsso for ortshrijnikan d,ro: Belleu'ue Od52, sorn lcver kvar sorrr kvartrers-
rranrn <rclr varorn sc Skarstedt llcr:dam. 186, I Am 132,2 Am 14, X''bg l,tt4 f., ltzl),
och Vauxhtr,ll Ce22, av ii,ldre gr.rteborgarc d,nnu kd,nt undor utta,len adkshalan el"
(mindre kultiverat) uoksha'|,_ (nred vaoklande el. svirbcstd,mbar: accent), vtrlgdr:t
utiksula (udks-) o. d., vd,rdshus och f<irlustelselokal (Yaux-Hallen L774 Gtrgs Allolr.
rrr 39, s. 4 osv.). J)etta narnrt tillkom frri,n bOrjan en trddgSrd och frjrlustelselokal i
London (so n5rmare Nord. Farn.2), mon hade sedarr nd,ra nog blivit etli appollativ
fdr dotta slr.r,p4s lokaler; d,von i Stockholm fanns en rvauxhall >.

V. tipprrades 1773 (Gbgs Alleh. 1774, ur 47, s. 4). f idigaro var platsorr bshaut uncler larn-
not Amijanska trddgi,rden, efter hoiliindaren David Amija (X'r6ding llnv. 33, 100), och tlnr.-
cfter: lrado den kallats I{itz(i)ska triidg5rden (t. ex. 1767 Spionen s. 294), likaledes efter en
agare. Om platsens och anlti,ggningens historia se i ovrigt I3erg Teat. 1,86, 04, Lbg 217,
1 Arr 17, 18,T272, Fbg I, nr+,42sf.,486ff.,4b3.

2. Uppkallelse ef ter personer fr.enskildahillochtider.
a. Klassiska: Aias, Orpheus, Xerr,es, Zeno. Sii,rskilt mdrkas mytiska lamtr:

Aptollo, Backus, Caron, Cupido, Justitia, Pan, Vulcanu.s.
b. Bibliska: Achitophel, Debora, Gid,eon, Gubben Noa,lc, Metu,solem, Tubal,

Kainz) ; sd,llan nytestamentliga: Stefanus, Timoteus.
c. n'ornnordiska: frirutom Hin d,igre (vii,l av Olov hin digre) blott ctt par

mytiska: lrigga, Tor.
d. Andra personnamn: Columbus, Iranciscus, Mustafa, Pamela (ef{,or hjiil-

tinnan i Richardsons roman med samma namn).
3. Yrkesbet,eckningar o. d.: Abboten, Chirwgus, Dolkailen, Drott-

ningen, Jcigaren, Nunnan, V apend,ragaren.

4. Djur- och f igelnamn: Delfinen, l)uaan, fllefanten, Enlarirnittgen,
Phoenir, Gdken, Kamelen, .Leionet, Nciktergalen, Pelikanen, Sjdleionet, Strutsen,
Sucird,fisken, Akerknarren, Arlan. Hit ock Bucephalus (jfr 2a).

5. Stjrirnor, stjti,rnbilder och andra celest,a f oretc-
olsor': Bootes, I{u,rl(u,)uagnen, ilorgonrotln,ail.en,, Luna, Regrtbitgen, Sot;urnus, Siu-
s l,'j rirn,an, Solen, T a'illing o,r/La, Y attumannen, Z en it.

6. Abstraktir ogenskaper o. d.: Rq,rlcens frAitl, Belarenh,eterts),

.?reclen, n'riheten,, Gkid,ien, Ilarmonien, nllinnet, Skiinheten (t'$nheta, tbn-), Sl,urnpten,, Bri-
kerheten, Uselheten, Nd,ra vissa av dessa std, en dol >bercimmander) namn sfl,dana
som Gubbero (sii,kert ofter det bekanta G. i Orgryto), Karlsro (s. l8); Herileh,yild,an,
S kugg an, ? r dstekcillan.

7. Andr&, mer el.mindrehomogena, grupper av skilda slag.
a. Anlcaret, Ilaggan, Kabelgattet, Kabyssan, Kompussen, Luftmaslcine,n, Ok-

kr,nten. ; Posthornet, Signalen, Solaisaren.
lr. Laboratorium, Obseraatoriutn, Oralcle,l,, Parlametrtet, Sam,mantkomslert,rllea,tent.

1) Senare tillkom ot't Belletsue ocks6 i Garnlestaden (Stm 2,s0, 1877 Stadsing. nr 208).
2) Mod orii,tt l6,ter Fbg l,tos Tubal, ocTt Kctin vara skilda liigonheter. Jfr nedan s. 55.
3) Ordet 6versElttes i SAOB 'egonskap(en) att vara befaren'.
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c. Blomman, Rosen; Gulki,pplett), Vinilruuan.
d. Diam,anten, Onir.
e. Jungfrutruren, Klostret.

8. Mcr e11 sailrsticndc rtamn: Rar:,ki, floil, T)iama,nl,(s)lampa,n,, lll;o,
Ctlllene tiden, (jfr 6), Gdlan, Joril,kkttet, Kora,llkl,ippan, Kron,u'n, Itfil,sl,ollet (jfr'6),
Lrlratt, lVlorianen (jfr li), Pitd,i kril,Lo,, Rin,gen, llombus, Runan, Angelen.

9. En brotr<ig samling egenartade namn utgora namnen pn Sng5ng-
cns ld,genheter. Detta beror p:i det siirskilda sii,tt varp6, de tillkomrnil,
(se s. 57). Hiir trii,ffas namr) som Hjrirtelig, Atslcarl, Allmtin, Glamtnor, Allmoge,

Idlrure, Ar(e)aunnen, Omatiilar. Aven om vissa av dessa namn fonnellt hiira
in under ovan bertirda, grupper, ha de dd,rfor icke dd,r rnedtagits.

10. N&gra namn ii,ro mer eller mindre dunkla: Bengsa,len, (lloria-

na, Puor. Ett par av dessa f<,rrekomma i rrf,got vd,xlande forrn.

Anledningen till namnvalet.
Vid de avsiktligt tillskapade namn som behandlats redau under avd. I kunde cj

sri,llan ett sammanhang faststd,llas mellan n&mnet och nriigon
lri,g enh et e n s in n eh a v a r e; med avs. pf,, namn inom Masthugget och Ma-
jorna se t. ex. Apelncis, Bromansstrand, Grimsberg, Hril,leberget, Rosenberg, Vdtter(s)-

bdclc. Sidant sammanhang forefinnes hven i fi,tskilliga hithbrande fall. S6,lunda

5ro t. ex. friljande sammantrd,ffanden mellan ort'namn och innehavare i MI 1786

(resp. i den y. kiilla diir namnet fdrst upptrbder) sd,kert icke tillfiilliga: Chirurgus

- Doktor Wastenius; Debora (en profetissa i Israel enl. Dom. 4:+) - en rinka;
Dsculapiusz) - Archiater Engelhart; Obseraatorium - et uppsyningsman; Ryd'en-

h,eim - en d,nka Ryd,er; Rd,cljuret -- Rd,berg; Tubal Koin (den fdrste smeden enl.
l Mos. 4:22) - en smed; Wenilern (Wendeln) - Wennerberg; Vita Bicirnen - Jtins
Bjdrnsson. I de flesta fall har otvivelaktigt personnamnet framkallat ortnamnet,
i nigra fall kan det dock vara tvbrtom.

Sannolikt ii,ro icke fi, av namnen egentligen namn pA skepp, som d'gts

av namngivaren; mi,nga namn ha just den vid skeppsnamn vanliga typen. Sorn

cx. pi gdteborgska skeppsnamn frA,n tiden 1710-20 mi efter Berg Saml. 2,lzo ff.
nii,mnas: Cupid,o, Le bon Espirance, Europa,, I{oril,stiernan, Hjorten, Siahunden, Ial-
ken, Andromeila, Hoppet, Jcigaren, Stenbocken, Mercurius, Fortuna,, Delphi,n. Bland
Ostindiska kompaniets skepp pd, 1700-t. trd,ffas sd,dana med namnen ?reilen, Enig-
heten, Terra Noua (Olhr. Ostind. Comp. f 15 ff.). X'r6,n omkr. 1850 niimner Ibg
).,t63 Danube (d. v. s. Donau), Xliltiad,es, Australia, I'hetis, Solo, AntiloTte, Baliler,
Zephir, Susanna. I Rek. 1652 omtalas en rCaptein pd, Swanen r. Aret forut nri,m-

nes DNils Swensson 'i Swanent>; sannolikt ii,r det samme man. Prep. i synes rcija

att hrir ett bebyggelsenamn 6,syftas. Md,hii,nda ar Saanen 1786 Ml osv. samma

o) I)etta narnn sammansteillos i en
uncler dettas f ormenta glansdagar; dar

') Namnet ar f786 forvrti,ngt och

Pi, stirlana fiirvrd,ngningar av ofr)rstfi,rlda

ortstra<lition med }iun gliga, personers vistelse i huset
fanns ett guldcipple sorn tillhorde en prinsessa osv.

omtytt till Esclml,oupes (jf" A. fra. eschalottpe 'slup')!
na,r-nn finna,s flera, exempel ltlancl forevara,rtrle llilntlt.
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lige1het. Deb var en icke rirrga procent av lii,genhebsinnehavarna som var sjomiin

eller eljest hade med sjrifart att gora. D5,rfor iir det i och for sig naturligt att
det 5,r sj<ifolks intressesfii,r som tar sig uttryck i namnen. Dd,rav forstis namn-

vnlet ocksfi, i sidana fall som de ovan und.er kategorierna 1, 5 och sii,rsk. 7a nrimn-

da; jfr d,ven Belarenheten under 6.

I'iir de flesta namlen kan dock ingen bestti,rnd bakgmnd fcir namnvalet anges.

En rbertjmmanfleri eller lyckobidande innebtird ii,r nog for vjssa fall pA,taglig (se

under 6). Stundom har vti,l dessftirutan vblklangen varit vlgledande, stundom en

siirskild sinnesriktning eller shrskilda sympatier; sf,, hanske vid en del biblisha

namtl. - Dn ett eller par namn av ett, visst slag uppst6,tt, kanskc av sti,rskild an-

lcclning, ha nat,urligtrris nya namn inor mekaniskt tillskapats cfter det givna

monstret.
Tiden och sti,t,t,et, f0r namncns tillltoutst, dcras fdr'-

svinnande o. d.

Il,edan av de ovan gjorda sammanstd,llningama mellan ortnamn och person-

namn framgiLr, att, en del av de fdrra tillkornmit omkr. 1786 eller ej li,ngt forut.

Il,r1tt snart efter nd,mnda ir trii,ffas, t. ex. i dombockerrla, ifrf,gavarande namtr

ej sir, s5llan (jamte ki,genhetens nurnmer), men f o r e 1786 blott helt fa. Anled-

ni1ge1 hii,rtill karr angivas. Ar 1785 uppriittades en ny jordebok f<-rr l(ungsladugrir-

6cn - de1 synes nu vara f<rrkommen -, och denna lades till glund firr nd'rhtast

foljande mantalsLingd (se Gbgs Alleh. 1785, nr 85, s. 4). Gentemot Ml 1785 visa'r

Ml 1786 ocl<si, den olikheten, att, namnen i stor: ul,strrickning ha andra nummor'

.Dessa ti,ro den nyupplagda jordebokens. I samband rned omnumrer:ingen har

utau tvivel ocksf, en stor md,ngd nya n a m n tillkommit. l)etta har dri troli-

gen skett genom rmassdop r, srikerligen i enlighet mcd rt:iLgon (nu ej kii,ncl odr

kanske aldrig skriftligt avfattad) fdrordning. l)hrigenom f<irhlaras rtainnetrs ofta

mer eller minclre godtyckliga karaktSr. Denna blir rinnu forklarligare i den mrin

myndigheterna sjri,Iva tjiinstgjort som namngivare.

Att ett antal av dessa namn funnits fijre tillkomsten av Jb 1785, dti,rpil firr-

nes dock dels bevis dels vissa tecken. Il,edan fr&n I650-t. hd,rtir mi,hiinda Stta'ne,rt,

(se ovan s.55).1) Namnet Den 79 augusti skall tydligerr forhiirlig'a dagen frir Gusta,v

III:s oblodiga reyolution L772; de' kan inte gii,rna vara mycket yngre an derura

hbnclelse. Glcidjan nd,mnes 1780 Db 20 okt. (blott i origirralexempiaret). Slutligen

synes, i friga om flera sdLdana namn som tydligen sti, i samband med den forsle

innehavarens namn (s. 55), just Ml 1786, som miijliggjort dessa sammanstzi,llning-

ar, hanvisa pf, att namnen ddr ej voro helt nya. P6" Ryd,enh,eim bodde cLi ri rr -

kan Ryd,er (f780 Db niimnes R,. sjelv, ehuru ej lzi'genhetens namn); motsvaran-

de forhallande gii,ller Apelnns @. 2). Hrig(g)ren synes ha sitt namn efter en

innehavare med detta namn; 1786 bodde emellertid ingen H. dd'r, men vd'I p8' en

av de andra lii,genheterna.

,) Ett sedan forsvunnet Amstord,am na,mnos Ml 1647.
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Med ayseende p5, de egenartade namnen p6, Srigii,ngens lii,genheter (s. 55) gor

en granskning sannolikt, att de helt enkelt ii,ro tagna ur texten i ett unders6,t-

Iigt fosterlandskviide eller snaiare, eftersom. rimord saknas, ur en likna,nde text i
stenstil (ftirslag av Doc. S. Ek). De befinna sig emellertid tydligen redan 1786 i
orritt ordning, och de miste dii,rfrjr ha tillkommit fcire Jb 1785. Texten har

ej kunnat rekonstrueras.
De hii,r behandlade fantasinamnen i Masthugget, och Majorna ha efter 1850-t.

s6, smfi,ningom fdrsvunnit; till en del hade de kanske aiilrig blivit folkliga. Siir-

skilt har naturligtvis in{c}rlivningen med staden 1868 bidragit till forsvinaandet.
Den nya Adresskalendern av 1870 upptog blott tomtnumren. Nu iir bara ett
oller annat namn kii,nt av de Sldste.

Aven p 6 stad ens gamla omrfi de har ett antai hithorande fantasi-
namn funnits. X'orst mdr nbmnas de sm6, landeribebyggelserna Annefred, (1855 MI),

mellan Katrinelund och BurgS,rden, samt de tre med Mariehol,rn (s. 34) samman-

hhngande nanuren Mariefred,, Marielugn och Mari,elusl (nii,mnda 1840 Ml). Ett
annaL Mari,efred fanns 1840 MIl) som y. namn p6, det s. k. Kallens plantage (n'rci-

ding Don. 3,30; jfr Pz 136), och dii,rinvid etl Mariero (1845 M1). Till denna typ
hdr ock Gummero (1761 Spionen 40-1782 Berg Teat. 1,222 n.l), bildat efter indnstret
av Gubbero(n) i Orgryte.

Ar 1761 bestod husot pi Gummero, som lig rimollan X'attig- och Spinhusetr, av 12 uvi,-

ningsrumrr och kungjordes tilluthyrning ledigt; iinnu 1763 (Nya Yeckotrl. 40) kallas det fdr
rrett nytt husr; det uppges ha on liten hage. S, 6,. s6,1des G. p6, auktion (Ders. 56). Ar
1764, de husot 6ter var till salu, innohdll det 14 rum; rhagenr omtalas som: Den liten trii,d-

g6,rdl (Gbgska Yeckobl. 239). Ar 1773 omtalas rrdet fdr dotta kallade, I{arstedtska Huset,
Gummeroenrl det'uthyrdes df, av on Peter Brr.ns (Hv. N. nr 148-1<t9). Triidgirden anv:i,nc1es

1782 till avbrii,nnando av offentliga fyr"verkorier (Berg anf. st.).

Andra hithdrande namn Aro Arlcen (1855 Lgn), Lod,i, (sakefi efter Bonapartes

seger vid L. i norra Il,alien 1196),Moskazn'gt9 (: Moskva; jfr Petersberg
nr 1 s. 38), |Waterla adtarlct EglI (sii,kert efter Napoleons clyrktipta seger vid W.
i Belgien l8l5), om vars historia se X'bg 3,+9+. En tidig representant 6,r t>Backos

Wd,rdshus r 1761 S 6 fot 4, 0 om skansen Kronan. fcke officiella voro de namn
som niimnas av Hellquist i Sv. human. tidskr. 1919, s. 46: Kappen, Myrstaclren,

Postaciskan. - Siirskilt omnd,mnande fortjena:

+Latin lalthg T916, fdrr X'gI7. - La tr'in 1782 Db f. Ask. bl. 309, La n'ine 1840

MI, Lafine 1855 Ml. c,: Av fra. la f'in 'shfiet'; stiillet 16,9 niira grhnsen fdr stadens

mark.
Det forna L.16,9 sydligar€ iin nu, vid viigen ned till Dyngviksfii,rjaochYomlandsvirgen.
Luntantu lnntanttl, Cel4?; uamn pi ett vii,rdshus i bdrjan av 1800-1., lever

kvar som kvartersnamn och i Luntantugatan 2) 

- Samtida namnform ej antrii,ffad. ca

1) Det ii,gdes d6, av Evangeliska Br6drasocieteton och anviindes fdr dess skola. Se fdi'
dvrigt Ltrg Gbgaro 1,83, Pz 136, Tbg 1,000.

2) Om viirdshusets exakta liige ha uttalats n6,got awikande meningar. Enligt uppgift av

byggnadschefen X'. Blidberg skall det ha legat v Ei, s t e r om Luntantugatan, alltsS ej inom
kvarteret L.

t
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Namnet har pi senare tider i tryck tolkats dels som uppkommet tr Lond'on aieu

(omnii,mnt Lbg 75) dels som ett, vii,l i sa, fall halvengelskt el. li,gtyskt, luntan

lo ,luntan t i 11 (niiml. till fii,nghilet)', vilket senare skulle vara ett kommando-

rop, nyttjat pfi de nedanfor bekigna fiistningsvallarna (sf,, Hellquist Gatn. 9 och,

mycket mera kategoriskt, Etym. ordb. 428 b). Ingendera tydningen d,r sannoJik;

shrsk. synes vid, den senar.e narnngivningsgrunden bli synnerl. konstlad. Den uLan

tvivel rii,tta tolkningen har redan l5mnats av Noreen Spridda st'udier 1,50, med

stdcl av en gammal goteborgstraditioil); den innebii,r, att namnet tir uppkornmet'

tr eLt Lonil,on toutn, att vdrdshuset allts6, uppkallats efter rstaden Lon'dan>. Dct

forefaller emellertid mdjligt att, namnet nH,rmast, tagits fr6,n n6,gon nordtysk cl.

hollbndsk sj6manskrog el. dyl.; senare leden i namnet kan dii,r ha lytt eI. av

svenska sjomd,n uttalats som tun. Goteborgsvii,rdshuset har sedan sjnlvt givil:

upphov 6,t eht Luntantu(n) i Hii,rryda sn, s5vedals hd (Bd I,zs) och, enl. pri-

stdrende i orten, fr,t ett nu forsvunnet, likalydande namn i Ljungskile i Friikne hd'

Att i fripa fallet en biform rned -tun finnes, styrker antagandet att grundformen

inneh6,llit eLt, -n; detta har sedan i vardagssprf,k frfi,nskilts, ddrftir att sprdLkkiinslan

fattat det, som best. artikol. Vid ombildningen av London tillLuntan- kan en omecl-

veten anslutning till lunta(n) ha medverkat.2)

1) yttorligare botygad genom byggnadschelen F. Blidberg, som har h6rt den dels av sin

far, dels av nu avlidne tiverstelSjtnant B. A' Nordensvan (f' 1843)'

2) Dot synes icke vara anledning att i diskussionen inblanda det gamla Luntertun, sorn

alltsedan 1516 Ar kiint soll narnn p6, den bebyggelse som fdregick staden Angelholm (se sD

4,804 noten). Likvel tycks fri,gan om dotta ur litteraturon bekanta L:s liige i e. tid ha sys-

selsatt antikvariskt intressorade i v. Sverigo. En fdrf. i Spionen 1766, s' 116 ff' meddelar

ett rsagobrott I om Luntertun, och sbger sig ha fA,tt den rmderrbttelsen, att lstaden I legat i
Onsala sn i n. I{allancl. Denne fdrf. citerar Royncko Yoss, men utan nii,rmare uppgifb. Diir

a,terfinnes emollertid Luntertun. i kap. XXXI (>Ick woldo dat, ick wore tho Luntertunat i den

Ity. uppl. av 1539, enl. p6,pekande av fil. lic. c. A. D5zrnling). Men detta senare L. ltar sii-

kert intet mocl Svorige att skaffa, Ocks6, har den sv. upplagan i st'ii,llet insatt li Morarr, lik-

som den da. ri Ringstedr>'

I





Band I, Ortnamnen i Siivedals h5rad, utkom 1925. XX+367 s.,
jiimte karta. Pris Kr. 8:50.

Ur fackmiinnens recensionter :

Alla skola - - helt visst bnigt uppskatta arbetets rikedom pi viktiga sak-
uppgifter, dess striinga vetenskapliga hi,llning i namnfdrklaringarna, dess stora
grundlighet och vederhilftighet i plan och utf6rande. Yerket 6,r en mycket

"betydande insats i den mod.erna ortnamnsforskningen. Dess v6rde fdrhiijes
ytterligare genom en vblskriven iiversiktlig inleclning och omsorgsfulla re-
gister. - - Bdrande alla de tusentals lokaliteterna ha genom undersiikaro ute i
bygderna insamlats de mest minutiOsa upplysningar om allt, som kan bidraga
till namnens ftirklaring' 

professor Emir okoni svenska Dagbradet.

Det framtrbder starkt i den nya publikationen, att ortnamnsforskningen
har niira bertiring med hembygdsintresse och hembygdsforskning, Inte
minst den fullstiindighet, som efterstrbvats i frf,ga om n&mnma,terialet, btir
ha ett betydando viirdo f6r kunskapen om bygden och dess fdrhillanden.
I frri,ga om d.e sbrskilda n&mnen har man icke velat stanna vid en rent
.spr6,klig analys, utan s6, Lflngt miijligt 6,r vinna klarhet 6ver de sakliga fiirut-
sEittningarna ftir beniimningen. De gdrils- och kulturhistoriska anteckningar,
som meddelas, ii,ro ofta av u1o11 a,llme,nt intresse; fdr hembygdsforskaren
b6ra d'e v&r& en verklig guldgruva' 

Docent E. lvess€nf Nordisk riitskdft.

Materialsamlingarna, BJmas std, pi, htijden av fullstiindighet. Undersdk-
ningarna av ortsftirhillandena kuruoa i frflga om planmii,ssighet och nog-
grann-het ej ilvertriiffas. Namnfdrklaringarna vittna om le,rdom, skarpsin:re
och en fiirtrogenhet med. allmogens hv och fdrestii,llningar, som e,r lika
ovanlig som d.en iir nddviindig vid ortnamnsfdrklaringar. - - De gjorda smi
anmEi,rkningarna m6, - - ej fiirdiilja det faktum att boken frf,n innehflllets
synpunkt br en prydnad ftir vrir ortnamnslitteratur.

Docent J. Sahlgren i Namn och Bygd.

Den f6rsta vol5rm, om{attaude Siivedals htirad, som Institutot fdr ort'
namns- och dialektforskning vid Giiteborgs htigskola 6,1 1923 utgav av den
pibOrjade fullsttindiga und.ersdkningen &v Gtiteborgs och Bohus l6ns ort'
namn, ti,r ett verk av d.en monumentala art att det i de flesta avseenden
er hOjt dver anmH,larens berOm. - - Aldre kiillor ha utnyttjats p6, ett som
det s5mes mdnstergillt sd,tt. Sii,rskilt viirdefullt ii,r det att mau icke skytt
mddan och kostnaden att grundligt excerpera iildro dombdcker. Men d'en

arbetet iir d.en rika fond av sakliga
trottlig energi och sunt fdrstA,nd till
tt den rent sprA,kliga sakkunska,pen tir
ken har mycket, att ge ej endast veten-
sserad svensk och frbmst var och en
rad.et och liinet. Dortnamnen i Siive-
ch f6r svensk kultur i det hela.' D"""' 

'it#l:;:juf"#i2",";o:fhf"nusrdns

Pri-s Kr . 40 : -
( fre d.e lar )


