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Manustriptet till fiireliggande volym har pfl institutets uppdrag utarbetats
av professoi Assar Janz6n och renskrivits av fru Maj-Britt Abramson. Fram-
stiillningen har granskats av undertecknad och fil. dr David Palm.

Uttalsbeteckningar, formuleringar, litteraturhilnvisningar, interpunktion
och tolkningar [r, diir ej annat arrges, fiirfattarens. Den H.ldre kommun-
indelningen har, liksom i tidigare band, bibehflllits.

Pfl grund av materialets omfi.ng behandlas hflr endast bebyggelsenam-

:nen. Ett handskrivet manuskript fiireligger ocksfl f6r de s.k. naturnamnen,
som kommer att behandlas i band 6:2. Register och karta kommer att ing6.

i denna senare volym, liksom tillngg och rilttelser.
Vid sitt frflnfille derr 27 dec. l97I hade forfattaren

av s. 1 t.o.m. 160. Dhrutover har undertecknad, David
Abramson svarat for korrekturl6sningen.

Goteborg i rnaj Lg72

ld.st forsta korrektur
PaIm samt Maj-Britt

Verner Ekenualt
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K?illor och ftirkortningar

Aarb.-Aarbaget for nordisk Oldkyndighed
og Historie, udg. af Det kongelige nor-

diske Oldskrift-Selskap. Khn 1867 ff'
Aasen:Aasen, I., Norsk Ordbog med dansk

Forklaring. Omarbeidet og foroget Ud-

gave af en reldre Ordbog over det

norske FolkesProg. Kria 1873.

Abrahamson-Abrahamson, E., Vfi-stsvenska

ordstudier. Upps. 1936. (Nordiska texter

och undersokningar. 8.)

Ahlenius-Ahlenius, K., TilI }iilnnedomen om

Skandinaviens geografi och kartografi
under 1500-talets senare helft. Upps'

1900. (Skr. utg. av K. humanistiska
vetenskapssamf. i Uppsala. YI. 5.)

Akt. - Aktstykker til de norske strender-

moders historie 1548-1661. Kria 1910

_29.
Alfvegren: Alfvegren, L., r-genitiv och are-

komposition. Formhistorisk undersok-
ning pfl grundval av svenska dialekter
och ortnamn. Upps. 1958. (SKGAA. 32')

And.ersSor:Andersson, Th., Svenska he-

radsnamn. Lund 1965. (Nomina ger-

manica. Arkiv for germansk namn-
f orskning. Utg. av J. Sahlgren. 14')

ANF -Arkiv for nordisk filologi. Lund

1882 ff.
APhS-Acta Philologica Scandinavica' Tids-

skrift for nordisk Sprogforskning. Khn

1926 ff.
Askeberg-Asheberg, F., Norden och konti-

nenten i garnmal tid. Studier i f orn-
germansk hulturhistoria. Upps. 1944.

Beito - Beito, O. T., Norske sreternamn'

Oslo 1949. (Instituttet for sammenlig-

nende kulturforskning. B. 45.)

Belsheim-Belsheim, E., Norge og Vest-

Europa i gammel tid. Fra begyndelsen

av yor tidsregning indtil slutningen av

vikingetiden ("a aar 1 til ca 1050) ' En

historisk-linguistisk undersirkelse. Oslo

1925---26.

Bergermo:Bergermo, A., Odsmfrl. Glimtar

ur en sockens historia. Gbg 1945.

Bergstrand-Bergstrand, C.-M., Bohuslflnska
sflgner. Gbg 1947.

Bergstrand Kulturbilder - Bergstrand, C'-M',

Kulturbilder frfln 1700-talets Bohuslfln'

Gbg 1937. (Folklorist. stud. och saml'

6.) (Diiri forehommande f drkortning
St.t.,- Statistiska tabellerna.)

Bergstrand Yfirra gamla ]rereitta-Bergstrand,
C.-N{., Vflra gamla berd,tta. Folkminnen
frfln Vflstsverige. Gbg L944.

Bidr.-Bidrag till kdnnedom om Giiteborgs

och Bohuslflns fornminnen och historia'
Bd 1-8. Sthm t87 4-1913.

D. Bjelkes ib:Fru Dorothea Bjelkes jorde-

bok flr 1660. (Bidr' Bd 1 s. 215 ff')
B jiirseth: Biorseth, 8., Dialekt och riks-

sprflk i en bohuslflnsk socken' Gbg

1946.

Bjiirseth Acc. 1418-Biorseth,8., Bohus-

lflnska uin-namn. Uppsats for nord'
seminariet vid Giiteborgs Hdgskola'

1933; ms. i IODG.

Blondal - Bldnclal, S., Islandsk-dansk ord-

bog. Reykjavik 1920-24.
Boh. hist. - Bohuslans historia. Utarbetad

pfl uppdrag av Gdteborgs och Bohus

ldns landsting under redaktion av E'

Ldnnroth. UPPs. 1963.

Boh. stud. - Bohusldnska studier tillii.gnade

landshovdingen Oscar von SYdow 12

juli 1933. Gbg 1933. (GBF T 1932-33')

Boken om J-Boken om Jdrlanda' En

sockenskildring i ord och bild. Red'

av Josef Axelsson. Gbg 1959.



VIII

Brevner:Brevner, E., Syd<istra Nd.rkes sj6-
namn. Sjdnamnen i Askers, Skiillersta
och Kumla hf,.rader. Lund t942.
(SKGAA. e.)

Bruhn-Bruhn, E., Agonamnen i Rdnne-
bergs hflrad. I. Lund 1931.

Brusewitz-Bruselvitz, G., Elfsyssel (Sodra
Bohuslflrr) . Historiska Minnen, samlade
ur sfl vil d.ldre som nyare verk och
urkunder. Med afbildningar af de
mdrkw6rdigaste fornlemningar, histo-
riska stdllen m.m. Gbg 1864.

Bull_-Bull d.e., E., Leding- Militrer- och
Finansforf atning i Norge i reldre tid.
Kria, Khn 1920.

Cod. F ris. - Codex Frisianus. En samling af
Norske Konge-Sagaer. Udg. af C.

R. Unger. Kria 1871.

Dh: Dombok, -bocker for Inlands Nordre
h[rad.

DcP-Danmarks gamle Personnavne . .

Udg. af G. Knudsen og M. Kristensen.
I-II. Khn 1936-48.

DKB:Det Kongelige Bibliotek, Kopenhamn.
DN, DNReg.-Diplomatarium Norvegicum,

resp. register. Kria 1849 ff.
DRA - [Danska] Rigsarkivet, Kopenhamn.
Dst-Danrriarks Stednavne. Khn 1922 ft.
1846 Dodbok-Dod- och begravningsbok f<ir

Spekerods forsamling 1846; i socknens
arkiv.

EK, EKB -Ekonomiska kartan tiver Gote-
borgs och Bohus lf,n, resp. beskrivning
dflrtill.

Ekenvall-Ekenvall, V., De svenska ort-
' namnen pfl hester. Lund 1942. (SKGAA.

10.)

Ehwall Dict.a:Ekwall, E., The concise Ox-
ford Dictionary of English Place-
I.{ames. F'ourth Edition. Oxford 1964.

Ehwall Lancashire-Ekwall, E., The Place-
Names of Lancashire. Manchester 1922.
(Publications of the university of Man-
chester, English series, No. 11.)

Elgqvist-Elg{vist, E., Ultvi. och Gdtevi.
Studier rorande gdtalandskapens infor-
livande med sveavdldet. Lund 1947.

Elgqvist Ullvi och Ullinshov:Elgqvist, E.,
Ullvi och Ullinshov. Studier r<irande

Ull-kultens uppkomst och utbrednirrg.
Lund 1955.

EPNS -English Place-Name Society. 1-.
Cambridge lg24 ff .

Ett Fsv. L"g. : Ett Fornsvenskt Legenda-
rium . . Efter gamla handskrifter af
George Stephens. 1-3. Sthm 1847-7 4.

(Samlingar utg. af Svenska fornskrift-
sflllskapet. 4. )

F ataburen: F ataburen. Nordiska museets
och Skansens flrsboh. Sthm 1906 ff.

Festskrift Sahlgren: F estskrift till Joran
Sahlgren 8/4 1944. Lund 1944.

Folkmfilsstud.--Folkmfllsstudier. Meddelan-
den frfln Foreningen f 6r nordisk filo-
logi i Helsingfors. Hfors 1933 ff.

Folksigen - Folksflgen och folkdihtning i
viistra Sverige. Gbg 1923. (Skr. utg. till
Griteborgs stads trehundraflrsjubileum
genom jubileumsutstd.Ilningens publika-
tionskommitt6. XVI.)

frornv.: Fornvf,.nnen. Meddelanden frfln K.
Vitterhets Historie och Antikvitets Aka-
demien. Sthm 1906 ff.

F'ranz6n:Frattzdtr, G., Vikbolandets by- och
girdnamn. 1. Upps. 1937. (Nomina ger-
manica. Arkiv for germansk namn-
forskning. 1.)

F redriksson _- Fredriksson, I., Svenska per-
sonnamnsstudier. Upps. 1961. (Acta
Universitatis Upsaliensis. Studia Philo-
logire Scandinavire Upsaliensia. 2.\

Friberg: F-riberg, S., Studier <iver ortnam-
nen i Kfi.llands hf,rad. Upps. 1938. (No-
mina germanica. Arkiv for germansk
namnforskning. 5.)

Fries Trridn. : Fries, S., Studier over nor-
diska trd"dnamn. Upps. t957. (SKGAA.
2e.)

Fritzner - Frit ztter, J ., Ordbog over det
gamle norshe Sprog. Omarbeidet, for-
aget og forbedret Udgave. Kria 1883-
96.

GBF T: G<iteborgs och Bohuslflns forn-
minnesforenings tidskritt. Gbg 1914 ff.

GBHQ - Goteborgs och Bohusld,ns Hushflll-
ningssflllskaps Qvartalsskrift. Gbg I866
*1906.



Germ. namnstudier:Germanska namnstu-
dier tilliignade Evald Lid6n den 3 ok-
toher 1932. UpPs. 1932.

GHA- Gdteborgs Hdgskolas fi.rsskrift. Gbg

1895-1954.
GK:Generalstabens karta i skala 1: 100 000,

resp. 1:50 000.

GKe - Generals tabens karta i skala 1 :

100 000. Konceptblad 1843, delvis iiver-
sedd 1862 och 1922.

GLA -Landsarkivet i Gdteborg.

GoBAK-Goteborgs och Bohus IH"n. All-
mfr"nna kungorelser.

Granlund - Granlund, 4., Studier 6ver ost-

nytflndska ortnamn. Hfors 1956. (SNF,

band 44.)

GSEI - Gaardtage, Sagfald oc Hoffuet Thii-
ende fra 1612 oc thill 1613; hand-

skrift i DKB.

GVSH-Giiteborgs Kungl. Vetenskaps- och

vitterhetssamhd tles handlingar. Gbg

L77B ff .

Goteborgs-Posten 16.1.1961.

G<itheborgske Spionen 177 l.
Gotlind VH.stsv. ordb.: Gotlind, J., Studier

i v6stsvensk ordbildning. De produktiva
avledningssuffixen och deras funktioner
hos substantiven i Goteve-mflIet. Sthm
1918.

Gotlind-Landtmanson - Gotlind, J ., V5ster-
gotlands folkmfll. L-2. Landtmanson,
S. 3-4. Upps. 1940-50. (SKGAA. 6:

1-5.)
H - Lantmflterihandtingar rdrande H6.lta

sn; i LKG.

Ifald -um-Hald, Kr., De danske Stednavne
paa -um. I(hn lg42'.

Hald Vore Stedn. - Flald, Kr., Vore Sted-

navne. Khn 1950.

Hallesby:Hallesby, H., Stednavnene i en

Ostfoldbygd (Osthroken i Aremark) .

Oslo 1945. (NVA. II. Hist.-Filos. Klasse.

L944. No. 2.)

Hall. hist. - Hallands historia 2. Frfr.n fre-
den i Brtimsebro till vflra dagar. Halm-
stad 1959.

Hardanger:Hardanger. Tidsskrift. Utg. Har-
danger historielag. Odda, Norheimsund
1908 ff.

IX

Hedblom -sfi.ter: Hedblom, F., De svenska

ortnamnen pfl sd.ter. En namngeogra-
fisk unders6kning. Lund 1945. (SKGAA.

13.)

Hellberg -karlar - Hellherg, L., Inbyggar-
namn pfl -karlar i svenska, ortnamn.
Upps. 1950. (SKGAA. 21; l,)

Hellberg Kumla - Hellberg, L.; Kumlabyg-
den. F orntid-Nutid-trramtid. Utg. av
Kumla stad och Kuurla landskommun
genom Jonas L:son Samzeliu's. III. Ort-
namn och fiIdre bebyggelse. Kumla
1 967.

Hellberg Plur.-Hellberg, L., Plural form i
ildre nordiskt ortnamnsskick. Upps.

1960. (UUA 1e60: 1.)

Hellquist -bA -Hellquist, E., De svenska

ortnamnffi pfl -bg. En oversikt. Gbg

1918. (GVSH. Foljd 4. H. 20: 2.)

Hellquist Et. ordb.2, 3:Hellquist,' E., Svensk
etymologisk ordboh. l-2. 2. uppl. Lund
1939. 3. uppl. Lund 1948.

Hellquist -inge-Hellquist, E., Om de svens-

ka ortnamnen pfl' -inge, -unge, och
-unga. Gbg 1904. (GHA. 1905: 1.)

Hellquist Sjon.: Hellquist, E., Studier 6fver
de svenska sjonamnen, deras hflrled-
ning och historia. Sthm 1903-06. (SvL.

20: 1-6.)
Hesselman Orntjud:Hesselrnan, 8., Omljud

och brytning i de nordiska sprflken.
Fcirstudier till en nordisk sprflkhistoria.
Sthm, Khn 1945. (Nordiska texter och
undersokningar. 15.)

Hfl:Husfdrhorsliingd(er) ; i GLA.

HGSL - Historiskt-geografisht och statistiskt
lexihon ofver Sverige . l-7 f suppl. och
reg. Sthm 1859-70.

HKKarta B-Bygdemd,lsharta tiver Bratton.
Ritad och sammanstilld 1958 av Harald
Karlsson. Acc. 3309 IODG. (Tryckt i
Karlsson Lorron s. 216.)

Holmbergz:Holmberg, A. E., Bohuslhns
historia och beskrifning. 1--3. 2. uppl.
Orebro tr-867.

Holmberg Tomt och toft-Holmberg, B.,

Tomt och toft som appellativ och ort-
namnselement. Upps. 1946. (SKGAA.

t7.)



x
Flovda Stadn.:Hovda, P., Stadnamn frfl

Sjoen i Austre-Ryfylke. (Srertrykk av

M. Hvitfeldts jb:Fru Margareta Hvitfeldts
till Sundsby jordebok af flr 1660. (Bidr.
Bd 2 s. 73 ff.)

Ihre:fhre, J., Glossarium suiogothicum, . . .

Upps. 1769.

Indrebs Innsjon.-Indreba, G., Norske Inn-
sjonamn. l-2. Kria 1924-33. (Skr.
utg. av Yidenskapsselskapet i Kristia-
nia. Hist.-filos. klasse. 1923t7, 1933: 1.)

Indrebs Stadn.-Indrebo, G., Stadnamn fraa
. Oslofjorden. Oslo 1929. (NVA. II. Hist.-

F ilos. Klasse. 1928. No. 5.)

IOD (G) - (Samlingar i) Institutet for ort-
namns- och dialektforskning i Gote-
borg.

J-Lantmflterihandlingar rcirande Jorlanda
sn; i LKG.

Jansson -Jansson, V., Nordiska vin-namn.
En ortnamnstyp och dess historia.
Uppr., Khn 1951. (SKGA A. 24.)

Janzln Det vd stsv. yngre u-omljudet - Jan-
z6m, A., Det vd.stsvenska yngre u-om-
ljudet pfl a i kortstaviga ord. Gbg 1941.

(GVSH. f'oljd 6. Ser. A. Band 1. N:o 2.)

Janzdn Subst. - Jantzflrr, A., Studier over
substantivet i bohusld.nskan. Gbg 1936.

(GVSH. Foljd 5. Ser. A. Bd 5:3.)
Janzln Vokalassim.- Janz6n, A., Vokalassi-

milationer och yngre u-omljud i bohus-
lhnska dialekter. Gbg 1933. (GVSH.

Fdljd 5. Ser. A. Bd 3: 5.)

Jb: Jordebok, -bricker. Kronans jorde-
bocker fcir Bohuslfln: 1544, 1568 or. i
DRA, L573 i GLA, 1581, 1586 or. i DRA,
1659-18tr 1, 1825 Specialjh i GLA, 1881

i Landskontoret, Goteborg.

JI.{: Biskop Jens Nilssons Visitatsboger og
Reiseoptegnelser 157 4-97 . Udg. . . .

ved I. Nielsen. Kria 1885.

J6hannesson - J6hannessor, A., Islflndisches
etymologisches Worterbuch. Bern 1951

-56.
Johnsen - Johnsen, O. A., Bohuslens Eien-

domsforhold indtil omkring Freden i
Roshilde. En historisk-topografisk-sta-
tistisk Studie. Kria 1905.

Johnson IOD Acc. 2314-Johnson, G., NAgra
naturnamn i Spekerods socken, Inlands
Nordre hrlrad. Uppsats f6r nord. pro-
seminariet i Lund 20.3.1951; ms. i IODG.

Jonsson : Jonssor, , H., Nordiska ord for
vattensamling. Lund 1966.

Jdnsson - Den norsk-islandske skjaldedigt-
ning. Udg. av kommissionen for det
arnamagnaeanshe legat ved F. J6nsson.
A-8. I(hn, Kria 1912 ff.

J6nsson Tiln. - J6nsson, F''., Tilnavne i den
islandske oldlitteratur. (Aarb. 22.) Khn
1907.

Jr-Jordregistret. 1909 ff.; i LKG.
Jra:Jordrannsakningsprotokoll; i GLA.
1658 K, 1662 K, 1697 K, 16gg K, 1700 K, c.

1700 K, 1704 K, L720 K, L723 K, 1731 K,
tr733 K, l77l K, 1773 K, 1777 K, L7g4 K,
1796 K, l7g7 K, 1798 K, 1816 K; samt-
liga kartor i LSA under Iflnsbeteck,
ningen N.

1673 K - Kietell Classon F elterus, Special
Landhkart oc Geographisk Afrittningh
ofwer Bahuus L:i.hn flr 1673. Nr, LSA.

1806 I( - Karta iifver Goteborgs och Bohus
ldns Hofdingadome, utg. af S. G. Her-
melin. Sthm 1806.

Kal6n - Kal6n , J ., Ordbok over F agereds-
mfllet. Gbg 1923. (GVSH. F'6tjd 4:2a.\

Karlsson Lovon - Karlsson, H., Lcivon frfln
forntid till nutid. Gbg 1962.

Karsten Osterb.: Karsten, T. E., Svensk
bygd i Osterbotten. En namnundersoh-
ning. L-2. Hfors l92l-23. (Skr. utg.
av Svensha litteratursillskapet i Fin-
land. CLV, CLXXI.)

Kb:Kyrkoboh, -bocker; i GLA.

Kladd - Kladdar till f odelse-, dod- och
vigselboh f or Speherod 6len 17 84-
1768, fem opaginerade hflften i Speke-
rcids pastoratsarkiv.

Klint - Klint, G. &f , Underrd.ttelser, horande
till hartorna ofver Bohus Bugten samt
Kattegat. Sthm 1807.

Kortet - Sj tikort 7 0 Marstrand, 7 | Tj orn, 72

Uddevalla, 74 Fjellbacka. Samtliga
Sthm 1891, rdttade till 1916.

Kousgflrd Ssrensen-Kousgflrd Sorenser, J.,
Danske bebyggelsesnavne pfl -sted. Khn



. 1958. (Navnestudier udg. af Stednavne-

udvalget. Nr. 1.)

Kousgflrd Ssrensen Da. so- og flnavne:
Kousgflrd Sorensen, J., Danske so- og

flnavne. 1. A-D. Khn 1968.

KrA I: 5/8 - Sj okarteverkets e. hydrogr.
karta I: 5/8. u.fl.

Kfllund-Kfl.lund, K., Bidrag til en histo-
risk-topografisk Beshrivelse af Island.
I-II. Khn 1877-82.

Lh:Lantmflterihandling(tt) ; i LKG.

Lind Bin.:Lind, E. H., Norsk-isldndska
personbinamn frfln medeltiden. Upps.

1920-21.
Lind Dopn. -Lind, E. H., Norsk-islilndska

dopnamn och fingerade namn frfln
medeltiden. UPPs. 1905-15.

Linde - Linde, G., Studier over de svenska

sta-namnen. Upps. 1951. (SKGAA. 26.)

Lind6n-Lind6n, 8., Dalsha namn och ord-
studier. I: 1-3. (SvL 1947-54-)

Lind6n Orter-Lind6n,8., i Festskrift till
Valter Jansson. 22.5'.L967. fAven i NoB

1e66.1

Linderholm-Linderholm, E., De stora hflx-
processerna i Sverige. Bidrag till svensk

kultur- och hyrkohistoria. 1. Upps.

1918.

Lindner -Lindner, J., Skogens kronika i
Goteborgs och Bohus l:in. Gbg 1935.

Lindqvist B jflrka-Siiby - Lindqvist, I{.,
Bjzirka-Siiby ortnamn. 1. Sthm 1926.

(Bjri.rha-Sflby i monografier. t3].)
Lindroth -losa-Lindroth, Hi., Studier tiver

ortnamnen pfi. -losa. (Fornv. 1915.)

Lindroth Namnforskn. -Lindroth, Hi.,
Namnf orskningar bland Vflstkustens
oar och skH.r. Sthm lg2l. (PoPulilrt
vetenskapliga f orelflsningar vid Gote-

borgs Htigskola. Ny folid XIX.)
Lindroth -rum-Lindroth, Hi., De nordiska

ortnamnen p6. -rum. Gbg 1916.

Lindroth Vflra ortn.2-Lindroth, Hj., Vflra
ortnamn och vad de lflra oss. 2. uppl.
Sthm 1931.

Lindroth Ol. folkm.-Lindroth, Hi., Olands
folkmfll. I. Inledningar, kfllloversikt,
vokaler i starkton. Gbg 1926. (GHA

1925: 1.)

XI

Lindstrom - Lindstrom, A., Beskrifning till
kartbladet Uddevalla. SGU. Ser. Ac. N:o
3. Sthm 1902.

Ljunggren Stud.: Ljunggren, K. G., Studier
over sydsvenska ortnamn. (SOA 1946-
48.)

Ljungn€r: Ljungner, E., Terrdng och jord-
bruksbebyggelse i Bohuslf,.n. Lysekil
1938. (I Bohuslflns F ornminnes- och
Hembygdsforbunds Arsbok Vikarvet
1e3B-1e3e.)

LKG - Lanmhterikontoret, Goteborg.

Lolland-FaIsters Aarb. - Lolland-Falsters
hist. Samf. Aarb. 10. (L922.) Nykobing
1913 ff.

LSA - Kungl. Lantmflteristyrelsens arkiv,
Stockholm.

Lundahl-Lundahl, f., Falbygdens by- och
gflrdnamn. Gbg 19'27 . (GHA t927 :2.)

Lundgren-Brate - Lundgren, M., Svenska

personnamn frfln medeltiden. Sthm
1892-1915. (SvL 10: 6; s. 167-322 utg.
av E. Brate.)

LUA - Lunds Universitets Arsshrift. Lund'
1864 ff.

Lyttkens-Lyttkens, A., Svenska vH.xtnamn.

Sthm 1904-15.
Marhstriim-Markstrom, H., Om utveck-

lingen av gammalt I framfor u i nor-
diska sprflk. Upps. 1954. (Skr. utg. av
Institutionen f or nordiska sprflk vid
Uppsala universitet. 2.)

MASO - Meijerbergs arkiv for svensk ord-
forshning. Gbg 1937 ff.

Midttun-Midttun, S. Dahl, Stadnamn i Ar-
dal i Sogn. Bergen 1958.

Ml:Mantalsld.ngd("t) ; i GLA.

Moberg-Moberg, L., Om de nordiska nasal-
assimilationerna mp ) pp, nt ) tt, nk
> kk med silrskild hilnsyn till svens-

kan. Upps. 1944. (Undersokningar till
en atlas over svensk folkhultur. Sprflk-
liga serien, utg. genom Natan Lind-
qvist. 1.)

i\{od6er Smfll. skflrgflrdsn.: Mod6er, I.,
Smfltlndska shfirgflrdsnamn. En studie
over holmnamnen i Monsterfl.s. Upps.
1933. (SKGAA. 1.)

MoM-Maal og Minne. It{orske studier utg"

av Bymaals-laget. Kria 1909 ff.
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Munch:Munch, P. A., Historisk-geografisk
Beskrivelse over Kongeriget Norge i
Middetalderen. Moss 1849.

Mflnsson:Den namnkunnige fllderstyrman-
' nens Johan Mfi.nssons upplifvade

aska, eller dess fdrnyade sj6-m[rkes-
bok 6fver farvatnen inom Ostersjdn . . .

Jf,.mte tildkning 6fver farvatnen uti
Kattegatt och Skagerach . . . til ljuset

' frambragt . . . af Jonas Hahn. Sthm 1748.
I{ - Lantmfiterihandlingar rrirande I.lorums

sn; i LKG.
NE: Norske Elvenamne. Samlede af O.

Rygh. . . udg. med tilfsiede Forkla-
ringer af K. Rygh. Kria 1904.

NG, NGIndl., NGReg.: Ir[orske Gaardnavne
1-19, Forord og Indledni^g, resp.
Frellesregister af A. Kjrer. Kria (Oslo)
1897-1936.

NHT- [Norsk] Historisk tidsskrift. Kria
(Oslo) 1881 ff.

it{il6n - Upptechningar av Nils Nil6n; i
IODG.

I.{il6n Ordb. - I.[il6n, N., Ordhok cifver all-
mogemfllet i Sdrbygden. Sthm 1829.

NK: Nordisk kultur. Samlingsverk utg.
med understod av Clara Lachmans
fond. Sthm 1931 ff.

NLR - Norske lensrekneskapsboker 1b48-
1567. Utg. av NRA. Oslo 19BZ ff.

NoB, NIoBReg.:Namn och Bygd. Tidskrift
f or nordisk ortnamnsforskning, resp.
Register till Namn och bygd 1-b0.
Lund 1913 ff., Upps. 1965.

No. geogr. opm.: Norges geografishe op-
m&Iing.

No. Herredagsdomb. - Norshe Herredags-
dombsger 1578 ff. Kria 1893 ff.

Noreen Altisl. Gram.a: I,loreen, A., Altis-
lf,ndische und altnorwegische Gramma-
tik unter Berticksichtigung des Urnor-
dischen. 4 Aufl. Halle 1923.

Noreen Artemarksrn.: Noreen, E., Arte-
marksmfllets ljudlflra. 1. Sthm 191b.

No. Rigs-Reg.: Norske Rigs-Registranter til-
deels i Uddrag. Udg. efter offenilig
F'oranstaltning . l-L2. Kria 1BO1-91.

Norrby- Norrby, R., Ydre hflrads gflrd-
namn. Sthm 1905.

NRA- [Norska] Rihsarkivet, Oslo.

NRJ: Norske Regnskaber og Jordeb sger
fra det 16de Aarhundrede. Udg. for Det
norske Historiske Kildeskriftfond ved
H. J. Huitfeldt-Kaas. l-4. Kria 1882

-1906.
NS S : Nysvenska studier. Tidskrift for

svensk stil- och sprflkforskning. Upps.
1921 ff.

I.[VA - Skrifter utg. av Det norske viden-
skapsakademi i Oslo. 1925 ff.

OGB, OGBReg.:Ortnamnen i Goteborgs och
Bohus lH.n, resp. register. Gbg, Lund
1923 ff.

Ohlsson Blekingskusten - Ohlsson, B., Bte-
kingskusten mellan Morrums- och Ron-
nebyfln. Namnhistorisk undersrikning.
Upps. 1e3e. (SKGAA. 5.)

Ohlsson Nflgra blek. ortn.: Ohlsson, 8.,
Nflgra blekingska ortnamn. Lund L947.
(Bil. till fi.rsredogrirelsen Lg46*47 f rir
Samrealsholan och Kommunala gym-
nasiet i Karlshamn.)

Olrik-Olrik, A., Danmarks heltedigtning.
l-2. Khn 1903-10.

Olsen Hed. kult.:Olsen, M., Hedenske kult-
minder i norske stedsnavne. I. Kria 1915.

Olsen Stedsn. og gudeminner-Olsen, M.,
Stedsnavn og gudeminner i Land. Oslo
1929. (Avhandlinger utg. av det Norske
videnskaps-akademi i Oslo. 2. Hist.-filos.
klasse. 1929. No. 3.)

Olson Apell. subst.: Olson, E., De appella-
tiva substantivens bildning i fornsvens-
kan. Lund 1916.

Olsson - Olsson, f ., Gotl[ndska terrdngord.
Upps. 1959. (Acta universitatis stoch-
holmiensis.3.)

Oslo kap. jb: Utskrift av Oslo kapitels
jordebog 1595. (Kristiania bispearkiv nr
23a) ;i IODG.

Oslo kap. kop.-Oslo kapitels kopibog 1G0O

-1618 . Oslo 1912 ff. (Oslo kapitets
protokoller. Rrekke 2. Kopiboger.)

OUA - Ortnamnssd llskapets i Uppsala flrs-
skrift. Upps. 1936 ff.

PBB-Beitrfi.ge zur Geschichte der deutschen
Sprache und Litteratur. Halle, Saale
t87 4 tt.

Personnafirnsstud. 1964-Personnamnsstu-
dier 1964 tilkignade minnet av Ivar
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Mod6er (1904-1960) . Lund 1965. (An-

throponymica suecana 6.)

Pipping Inledn.-Pipping, H., Inledning till
studiet aY de nordiska sprflkens ljud-
lflra. Hfors 1922.

QvistberE: C. F. Qvistbergs bohuslilnska
resediarier 1749 och 1765. Utg. av Kurt
Lindal. (I GBFT 1954-1957.)

RAP - Riksarkivets otryckta pergaments-

brev.

RB =Biskop Eysteins Jordebog (Den rode

Bog) . Fortegnelse oYer det geistlige

Gods i Oslo BisPedomme omkring Aar
1400 . . . udg. af H. J. Huitfeldt. Kria
1 879.

RBohSl:Bohus Slotz Regenschaft fra [o
1612 till [o 1613; i DRA.

Reg.-Register over odelsbsnderne i Bahus-

len og Vigen og deres afgifter 1615-
1616; handskrift i DRA.

Rep. 2 [.rr S966]-Repertorium diplomati-
cum regni danici medirevalis. 2. Rrekke.

1-9. I(hn 1928-39.
Rietz: Rietz, J, E., Svenskt dialektlexikon.

Lund 1867.

Ross:Ross, H., Norsk Ordbog. Tillreg til
,Norsk Ordbog> af f. Aasen. I(ria 1895.

Rostvik:Rostvik, A., Har och harg. Upps.

1967. (SKGAA. 44-Acta Academire

Regire Gustavi AdolPhi. XLIV.)
Rygh Persout.:Rygh, O., Gamle Person-

navne i norshe Stedsnavne. Kria 1901'

Rostl.-Rostkingd fdr Spekerdds fdrsamling
1843, 1865. (Cit. efter acc- 23t4 i
roDG.)

Sahlgren Kolingared:Sahlgren, J., , Viist-
gotska ortnarnn av typen Kolingared.
Lund 1918. (LUA, ll'F. Avd. 1. Bd 14.

Nr 30.)

Sahlgren Skagersh. - Sahlgren, J., Skagers-

hults sockens naturnamn. Vatten och

vattendrag. Sthm 1912-35. (SvL B. 32-)

Sahlgren Virra ortn.-sahlgren, J., Vad vflra
ortnamn heritta. 2. uppl. Sthm 1944-

(Studentforeningen Yerdandis smflskrif-
ter N :r 351 .)

Sakkunnigutlfrtanden:Handlingar rdrande
tillsf,.ttandet av lediga professorsdmbe-

tet i svenska sprflket vid universitetet
i Lund 1939-40. Sakkunnigutlfltanden.

SAOB - Svenska Akademiens ordbok. Lund
1893 ff.

Sarauw-Alin: Sarauw, G.-Alin, J., Gota-

fr,lvsomrfldets fornminnen. Gbg 1923.

(Shr. utg. till Girteborgs stads tre-
hundraflrsjubileum genom jubileumsut-
stiillningens publikationskommittd. III.)

Saxorrs bok - Saxons bok pfl 75-flrsdagen.
Sthm 1934.

SD: Svenskt Diplomatarium. Sthm 1829 ff.
SDns: Svenskt Diplomatarium (ry serie

fr.o.m. flr 1401). Sthm 1875 ff.
Sdw-sdderwall, K. F., Ordbok tifver svens-

ha medeltidssprfiket. Lund 1884-1918.
Sdw Suppl. - SupPlement till foreg. Lund

1925 ff.
Seuerszoon: Setterszoon, J ., De Kaert van

der Zee. Udg. av Johs. Knudsen i
Tidsshr. for Ssvresen. Khn 1915.

SGU:s kartor - Sveriges geologiska under-
siiknings kartor. Ser. Ao. N:o 3. Sthm
1901 .

SHT - Historisk Tidskrift utg. av Svenska
historiska foreningen. Sthm 1901 ff.

SIOD - Skrifter utg. av Institutet fiir ort-
namns- och dialektforskning vid Gdte-

borgs Hogskola. 1-5. Gbg 1918-1934.
Sj<ibeck- Sjobeck, M., Bohuslfln och Gdte-

borg. En landskaplig orientering pfl
uppdrag av Kungl. J6rnv:igsstyrelsen
utarbetad. Sthm 1932.

Sj6kort 74, se Kortet.
SKGAA - Skrifter utg. av Kungl. Gustav

Adolfs Akademien (fdr F olklivsforsk-
ning) . Uppt. 1933 ff.

SkO - Sk6.nes ortnamn. Utg. av Sydsvenska
ortnamnssflllskapet och Landsmfllsar-
kivet i Lund. Lund 1958 ff.

Slyngstad: Slyngstad, A., Skjergflrdsn. frfr.

Sunnm ore. Oslo 19'51.

SMR - Svenska medeltids regester 1434-
l44L Utg. av Sven Tunberg och Bo

Enander, I(jell Kumlien och Ragnar

Svanstrdm. Sthm 1937.

SNF - studier i nordisk filologi. Utg. genom

H. Pippit g. Hfors 1910 ff. (Ingflr i Skr.

utg. av Svenska litteratursf,llskapet i
Finland.)

So - Lantmflterihandlingar rorande Sol-

berga sn; i LKG.
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SOH - Sveriges ortnamn. Hallands I6n.
Upps., Khn 1948 ff.

Solberga - Solberga en sockenskildring.
Utg. av Solberga hembygdsfdrening.
Red. av J. Axelsson. Gbg 1964.

Solheim - Solheim, S., Nemningsfordomar
ved Fiske. Oslo 1940. (I.M.)

SOSk- Sveriges ortnamn. Skaraborgs lein.

Upps., Khn 1950 ff.
SOYn - Sveriges ortnamn. Vhsternorrlands

If,,n. Upp.,, Khn 1955 ff.
SOA:Sydsvenska ortnamnssflllskapets flrs-

skrift. Lund 1925 ff .

SOA, SOAReg.: Sveriges ortnamn. Alvs-
borgs lfln. 1-20, resp. register. Sthm
1906-48.

Sp - Lantmiterihandlingar riirande Spehe-
rods sn; i LKG.

SPA - Svenska personnamnsarkivet, Uppsala.
1825 Specialjb, se Jb.
Stahre - Statrrre, N.-G., StringshH.ret, Kflksna

och Kummelberget. Studier tiver ort-
namn frfln Stockholms sk:irgflrd. Lund
195'2.

Stenungsund - Stenungsund. Ur fyra sock-
nars kronika. Utg. av John Hallin. Gbg

L954.
STF - Svenska turistforeningens flrsskrift.

Upps., Sthm 1886 ff.
Stora Tuna - Stora Tuna. En sockenbeskriv-

ning utg. av Stora Tuna f drsamling.
Falun 1959.

Stub - Stub, N., Optegnelsesboger fra Oslo
Lagthing 1572-1580 udg. . . ved H.
J. Huitfeldt-Kaas. Kria 1895.

Stud. tillegn. Esaias Tegn6r - Studier till-
egnade Esaias Tegn6r den 13 januari
1918. Lund 1918.

Styffe - Styffe, C. G., Skandinavien under
unionstiden. Ett bidrag till den histo-
riska geografien. 3. uppl. Sthm 1911.

Stflhl Kvill och tyll- Stflhl, H., Kvill och
tyll. En studie over nflgra i svenska
ortnamn ingflende ord med betydelsen
> 6.mote, flgren, o.d. Upps. 1950.

(SKGAA. 20.)

Stflhle -inge - St6.hle, C. I., Studier iiver de
svenska ortnamnen pfl -inge pfl grund-
val av undersohningar i Stockholms
lzin. Lund 1946. (SKGAA. 16.)

Sundqvist: Sundqvist, B., Deutsche und
niederlfindische Personenheinamen in
Schweden bis 1420. Lund 1957. (Antro-
ponymica suecana. 3.)

Svennung: Svennung, J., Jordanes och
Scandia. Kritisch-exegetische Studien.
Sthm 1967. (Skr. utg. av Kungl. Huma-
nistiska Vetenskapssamfundet i Upp-
sala. 44. 2, A.)

Sveriges beb.: Sveriges bebyggelse, Lands-
bygden, Skaraborgs lf,.n. Uddevalla
1955.

SvL - Svenska landsmfll och svensht folkliv.
Tidskrift utg. . . genom J. A. Lundell.
Sthm, Upps. 1879 ff.

Sv. medeltidens rimkron.- Svenska medel-
tidens rim-kronikor. Utg. af G. E.
Klemmirrg. 1-3. Sthm 1865-68. (Sam-
lingar utg. af Svenska fornskriftstill-
skapet. 17 .)

SvU-Svensk uppslagsbok. 2. uppl. Malmo
1947 ff.

S<idermanl. runinskr.-Brate, E. och Wes-
s6n, E., Sridermanlands runinskrifter.
t-4. Sthm 1933-1936. (Sveriges run-
inskrifter utg. av Kungl. vitterhets his-
torie och antihvitetsakademien. III.)

T. - Tengstrom, C. G., Studier civer syd*
bohuslhnska inkolentnamn. Gbg 1931..

(cHA 1e31: 2.)

Taxl: Taxeringslflngd ("r) ; i GLA.
Ti Afh. : Ti Afhandlinger. Utgivet i anled--

ning af Stednavneudvalgets 50 flrsjubi-
lreum. Khn 1960.

Tillegsbok: Norsk folkehultur Tillegs-
hokar. Risor, Skien 1916 ff.

Tiselius-Tiselius, C. A., Bohuslflns mflrkli-
gare gflrdar. Bidrag till gflrdarnas och
sldkternas historia. Gbg 1925.

Tiselius Adl. - Tiselius, C. A., Bohusldns
gamla adliga gods och sfltesgflrdar. Bi-
drag till gfi.rdarnas och sldkternas his-
toria. Gbg 1925.

Tjustbygden - Meddelande. Tjustbygdens
kulturhistorisha f<irening. Vd stervik
1926 ff.

Torp : Torp, A., Nynorsk etymologisk ord-
bok. Kria 1915-19.

Trangr. - Trangrums acten, eller samling af
de handli gar rdr. tranberedning



af sill uti Bohuslflnsha skflrgflrden
Sthm 1784-85.

lJ - Lantmflterihandlingar rorande Ucklums
sn; i LKG.

UFMT - Upplands Fornrninnesforenings Tid-
skrift. Upps., Sthm 1871 ff.

UlMA-Landsrnflls- och folkminnesarkivet
i Uppsala (numera Dialekt- och Folk-
minnesarkivet i Uppsala) .

Uppsalastudier-Uppsalastudier tillegnade
Sophus Bugge pfl hans 60-flra f <idelse-

dag den 5 januari 1893. Uppt. 1892.

UUA: Uppsala universitets flrsskrift. Upps.

1861 ff.
Wadstrom-Wadstrdtn, R., Svenska kvarn-

terrner. Studier over kvarnens och mal-
ningens terminologi i svenska dialekter
rned sfirskild hfinsyn till de vfi.stsvenska
jfimte kortf attad framstillning av de

svenska kvarntyperna och deras ut-
vechling. I. Upp.., Khn 1952. (Skr. utg.
genom ULMA. Ser. A: B.)

Waghenaer karta 4 -'Waghenaer, L. J.,

Spieghel der Zeevaerdt. 1589. (Ahlenius,
K., TilI kdnnedom om Shandinaviens
geografi och hartografi under 1500-

talets senare helft. Upps. 1900. Skr. utg.
af K. Hum. Vet.-Samfundet i Uppsala.
VI:5.)

Wessmafi:'Wessman, V. E. V., Samling av
ord ur ostsvenska folkmfll. I-II. Till-
liigg till H. Vendells Ordbok over de

ostsvenska dialekterna. Hfors 1925-
32. (Skr. utg.av Svenska littertursill-
skapet i F inland. CLXXVIII, CCXV.)

Westm&n:Westman, I., Nylfindska onamn.
I-II. Hfors 1935, 1939. (Folkmfllsstud.
1935, 1939.)

VFT - Vd stergdtlands Fornminnesforenings
Tidskrift. Lund m.fl. 1869 ff.

Widrnark:Widmark, G., Det nordiska u-

omljudet. En dialektgeografish under-
s<ikning. Upps. 1959. (Skr. utg. av Inst.
fdr nord. spr6,k vid Uppsala universitet.
6.)

XV

Vlga-Glfrms saga: Viga-Ghims saga. Ed. by
G. Turville-Petre. Oxford, London 1940.

Vikarvet-Bohuslflns fornminnes- och herrr-

bygdsfrirbunds flrsbok Vikarvet, Gbg,

Lysekil 1916 ff.
Willemsen: Goeyvaert Willemsen, Die

Caerte van de Oost ende lVest Zee. Tot
Harlinghen 1588.

de Vries - Vries, J. de, Altnordisches ety-
mologisches Wrirterbuch. 2. verbesserte
Auflage. Leiden 1962.

de Vries Altgerm. Religionsgesch. - Vries, J.

de, Altgermanische Religionsgeschichte.
l-2. Berlin, Leipzig 1935-37.

Vflgslid-Vflgslid, E., Stadnarnn tydingar. I.
Bergen [1963].

V6l bygd - V6r Bygd. LTtg. av Hallands
Hembygdsforbund. Gbg, Halmstad
1922, ff.

V6stsv. hembygdsstud. - Vd stsvenska hem-
bygdsstudier till:i.gnade Hjalmar Lind-
roth 6 februari 1928 av Vd.stsvenska
[trembygdsndmnden. Gbg 1928.

Xen. Liden. - Xenia Lideniana. Festskrift
tillfignad professor Evald Lid6n pfl
hans femtioflrsdag den 3 oktober 1912.

Sthm 1912.

Ymer -Ymer. Geografisk tidskrift, utg. av
Svenska sH.llshapet for antropologi och
geografi. Sthm 1881 ff.

Zetterholm -Zetterholm, D. O., Dialektgeo-
grafisha undersokningar. Skr. utg. ge-

nom Landsmfi.lsarkivet i Uppsala. Ser.

A: 1, 10. Upps. 1940, 1953.

O - Lantmd,terihandlingar rdrande Odsmflls
sn; i LKG.

Odeen - Odeen, N., Studier i Smfllands be-

byggelsehistoria. Ett bidrag till svensk
ortnamnsforshning. Lund lg27 .

Oedman-Oedman, J., Chorographia bahu-
siensis thet d,r: Bahusl[ns beskrifning
...Sthm1746.

Ostjy. Hjemst. - CIstjydsk Hjemstavn. Ast-
jydsk Hjemstavns forenings Aarsskrift.
Aarg. 13. Skanderborg 1948.
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med Branehdg (Ek{s) :Tti, Tolleriitl:Tl, Torp:Tp, Tunge:Tu, Tiirresrdd:Tii, Valeberg:
Vg, Vallby:Vy, Vinningstorp:yp, Vitsten, Holmen:Vn, Viimneriid:Vii, Arsniis:Ar,
Aseby:[5, Asen:As, Odsmfll: 6d.

Spekerdd: Anvik:An, Aplertid:Ap, Asperunnen:As, Berg:gs, Brattis:Bt,
Briicketorp:Bii, Bfrtslycke:BA,'Dyrtorp:Dy, Grinstorp:Gi, Groland (Hrig) :Go, Gire:
Ge, Glrvattensbacken:Gv, Gdssby:Q6, Hallekullen:Hl, HariLs=-Hr, Hilt:Hfl, Hiiste-
berget:HH., Kleva:Kl, Krokslycke:Kr, I(varndalen:Kv, Kiinnestorp:K5, Labol:La,
Lillevatten:Li, Lundby:Ln, Luris:[,r, MnIby:M[, RfiLhagen:Rfl, Ritd:Rd, Ri,ra:Rr,
Smundstorp:Sm, Spekeriids priistgflrd:Sp, Stiitten:St, Svallen:Sl, Svartedalen:Sd, Torp
:To, Tveten:Tv, Aketorp: Ak, Alebacka:Ab, Alkistebacken:As, Aggdalen:Ag.

U c k I u m: Amdal:Am, Backa:Ba, Backarna:Bn, Berg:Sg, Bjurhilt:Bj, Bron:
Br, Burer<id:Bu, Daffinser6d:Df, Dal:Dl, Frigotl:Fr, Grdssby-Q1, Hamra:Ha, Huve-
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riid:Hu, Hilkekiirr:Hfi, Hdllebolund:Hl, Hflrgusseriid:Hr, Komperiid:Ko, Lunden:
Lu, Presstorp:Pe, Priistegiirde:Pd, Riid, N och V:Rdn, Riid, S, se Sddra Riid, Sand'

backa:Sa, Sktillunga:Sk, Smedser<id:Sm, Stubberdd:St, Svartehallen:Sh, Svensh<igen
:Sri, Si8en:Si, Stidra Riid:Rds, Tjurbacken:Tj, Tilseriid:Tl, Tflstertid:Ts, Tiinne-
riid:Tn, Tiirnerdd:Tr, Ucklum:Uk, Ackrorna: Ak.

Odsmit: Apleriid:Ap, Berg:Bg, Briicke:Br, Bua:Bu, Byn:By, Biirsgiirde:
Bii, Drammersrrid:Dr, Diilene:Di, Evenis=Ev, Gamleberg (Ov. Hillesdalen) :6s, 6.1r-
nerfls:Gi, Griiteriid=Gii, Gullborga:Gu, Hagen:Hg, Hammar, Lilla:Hm, Hog, Siidra och
Nedra:Hos, Hog, Norra:Hon, Husebacken:Hs, Hiille:He, Hflllesdalen, Nedra (och
Biirjestorp) Hd, Jordhammar:Jo, Jiirnbliisten:Je, KHpp:Kl, Korsgirden:Ko, Krok:
Kk, Krontofta: Kt, Kycklingedalen: Ky, Kiideriid : K[, Lasshammar-La, Lunna:Lu, Niis
:Nii, Ndsterdd och Lund:Nti, Panneriid:Pa, Pjiikeriid:Pj, Ribbetegen:Rb, Rinnela:
Rn, Roteriid:Ro, Riid, Hullbiicken och Mastebrdckan:Rd, Riira:Rr, Sanden:Sa, Skrflpp-
is:Sii, Skriipertid:Sri, Skyttegirden:Sy, Skir, Ostra:Skflii, Skfir, Siidra:Skis, Starr-
kiirr:Sk, Stripplekiirr:Sp, Talbo:Ta, Tegen:Te, Viddesgiirde:Vi, A:4, Aregren:Ar,
Asebriinnan :As, Odsmflls prf,stgflrd : Od, Oriid : Or.

Fdrkortningar (inkluderar iiven bojningsformer)

fl.fl.- anf<irt arbete
acc. - acc€[ti accession
ack.: ackusativ
adj.- adjektiv
a.litt. : anford litteratur
altern. - alternativ form, alternativt
ant.: anteckning
appell. - appellativ
art.: artikel
a.st. - anfrirt sttille
avd. I, II osv.: avdelning I, II osv. under

B. Naturnamn
avl. - avledning
avs. : avsondrat, avsrindring
avskr.: avskrift
avst.: avstyckning
Bd-band (av OGB)
beb. - hebyggelse
best. - bestH.md form
bet. - betydelse
bi!.:bilaga
bin. -binamn
Blek. -Blekinge
blek. - blekingsk
B N : bebyggelsenamn
Boh. -Bohuslfln
boh. -bohuslflnsk
bst. -backstuga
btp - bflrtsmanstorp

da. - dansk
dalm.-dalmfll
dals. - dalslfindsk
Dalsl. -Dalsland
dat.: dativ
dial.:dialekt, dialektal
dipl. -diplom
ds.:densamme, detsamma
ed. - edition
e.d.: eller dylikt
el.: eller
eng. : engelsk
enl. - enligt
ev.- eventuell
f . : femininum; fdljande (endast efter sid-

siffra) ; fddd
fboh.: fornbohuslfinsk
fda. - forndansk
fe.: fornengelsk
felskr. - felskrivning
ff.-flera fdljande
ffris.: fornfrisisk
fhall. - fornhallflndsk
fhty. - fornhogtysk
fi. : finsk
finl. - finlandssvensk
fisl. : fornisl6ndsk
f.l.:ftirra leden
flst. -flerstfldes
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flty. : fornlflgtysk
f.n. : f<ir nzirvarande
fno. : fornnorsk
fnord.: fornnordisk
fol. : folio
fr.: frH"lsehemman
fra. - fransk
f skfl. : fornskfi,nsk
f sv. : fornsvensk
fvgt. : fornvflstgotsk
fvn. : fornvf,stnordisk
fd,r. -fd.rdisk
f.<i.:for rivrigt
fdu.-foljande
ftireg. : f <ireSflende

Bd: gflrd
gen.- genitiv
geol. : geologisk
ggr: g&nger
got. : gotisk
gotl.: gotl6ndsk
grek.: grekisk
h. - hflfte
Hall. -Halland
hall. - hallH.ndsk
hd: hHrad
hmd.:hemmansdel
hmn-hemman
holl. - hollfindsk
hs.: handskrift
ibid. -ibidem
ieur. : indoeuropeisk
imperf. - imperfektum
II.[ : inkolentnamn, inbyggarnamn
inl. -inledning
ins. - insocknes
isl. - islflndsk
i st.f.-i stflIlet fdr
jfr - jrimf or
jyll.- jylliindsk
kl. : klosterhemman
koll.:kollektiv
konc.: koncept
kons. - konsonant
kr.: kronohemman
ky.:kyrkohemman
I.:lH.n
L.-Lilla (i namn)
lat. : latinsk
lht: lflgenhet

litt. -litteratur
lm.:landsmfll
Itv. -lflgtysk
rlt. - maskulinum
medd. - meddelare
mhty. : medelhogtysk
mlty. - medellflgtysk
rfrg. _ manuskript
mtl - mantal
n.:namn (i vissa sammansd.ttningar, mansn.,

personn. o.d.) ; neutrum; nora
N:norr (orrr)

nisl. : nyisldndsk
NNO:nordnordost (o*)
NNv:nordnordvflst (om)

DO.:nOfSk
NO:nordost (om)
nom.:nominativ
nord.:nordisk
nordboh. - nordbohuslflnsk
norrl. : rrofrlflndsk
flf : nufnmef
nsv. : nysvensk
NV-nordvdst (o*)
nv. - nordvd"stra
nci. : nord<istra

obest. - obesthmd (form)
o.d.: och dylikt
odat. - odaterad
of 6rm. * of ormedlat
o.l.: och liknande
ON: ortnamn
or.- original
otr.: otryckt
pl.: pluralis
prep. : preposition
prot. - protokoll
ptc. - particip
r. - recto (pe h<igersidan: i hs. med blarl-

numrerirg) ; rote (n)
reg. : reSister
rspr. : rikssprflk; rikssprflklig
S - soder (o*)
s. - sidan; sddra
s.d.: se detta
sS.: singularis
shetl. - shetld.ndsh
sk.: skattehemman
skr. - skrivning
skfl.: sk6.nsk



s.l.: senare leden
sms. : so.Inflrans fi.ttning

Smfll.: Smflland

smfll. - smflIflndsk
sn: socken

SO:sydost (r*)
sP. : sPalt

ss.: sflsom

st.: soldattorp
St.: Stora (i namn)
stn- station
suff. - suffix
suppl.: suPPlement
sv.: svensk; sydvflstra
SV:sydvflst (o*)
sydboh. - sydbohusld.nsk
sydsv.: sydsvensk
s.6..: samma A.r

s6.: sydtistra
tP : torP
ty. - tysk
uppt. : upptecknare; uppteckning
urgerm. -urgermansk
urnord.: urrlordisk
urspr. - ursprungligen
utj. : utjord
uts. : utsocknes
utt. = uttal, uttalas
u.fl.: utan flrtal
\/.-vf,.ster (om)

v.:verb; verso (pfl vflnstersidan: i hs. med
bladnumrering) ; v:istra

vgt.:vdstgiitsk
Ygtl. - Vf,.stergotland

xrx

vid. - vidimerad avskrift
vno. : vH.stnorsk

VNv:vf,stnordvflst (o*)
vok. -vokal
Vrml.:Vflrmland
vrml. : vH.rmlflndsk
VSV:vflstsydvflst (o*)
vsv.: vflstsvensk
y.-yngre
fltm.: fltminstone
e. - flldre
O: iister (om}
6. - iistra
6fris. - ofrisisk
Ogtl. - Ostergdtland
ostg. - iistgotsh

I silttes framfor serien av jordeboksformer
ur de i Rigsarkivet i Kripenhamn fdr-
varade iildsta jb, ur NRJ och M. Hvit-
feldts jb samt ur den svenska tidens
jb i Kammararkivet el. Landsarkivet i
Goteborg, vartill sluter sig formen ur
det nya Jordregistret. (Fdre detta streck
stflr former som flr flldre [n de vanliga
jordebtickerna.)

ll sflttes fore namnformer, som hflmtats ur
diverse kiillor efter 1540.

/\t sfittes f ore utredningen av namnets be-

tydelse.
'$ betecknar konstruerad (*i direkt UPP'

visad) sprflkform.
Kursiv typ i namnform som i ovrigt flr

skriven med antikva, betecknar upplost
forkortning.
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(i den mfln det avviker frfln det vanliga alfabetet)

1.

CI,

C[,

il,,

w
e

@

e"

a,

,c

3.

O

o
o
u
'un

cl,

v
v
g,

0
I
il
I
,o

o

I
t4

q
Llt

,q,

d
J
I
h

4
n
,r

-p

Vokaler.
i rspr. hat
)) > hatt
mitt emellan de bflda fdreg.
s.k. Masthuggs-a; nflra d-ljud
i rspr. ueta, uett
> )) utita, mcitt
mitt emellan de bflda ftireg.
i t.ex. sthlmska bcira (,,brett, d)

i rspr. tlik, flicka
mitt emellan c och e
i rspr. bo
) ) lott (,,tippet, d)

mitt emellan de bflda fdreg.
i rspr. sur (rspetsigt, u)

det norska u-ljudet
i rspr. surua
> )) bgta, bgtta
mitt emellan y ocn' O

i rspr. gd (> slutet, d)

)) )) dii
)) )) st(itt, vsv. Idn
mitt emellan de bflda ftireg.
i t.ex. sthlmska kiira (>brett> d)

mitt emellan & och B

i rspr. hare, beuisa (>slappt>, obetonat e)

ett sphnt, surrande i-ljud, s.k. Viby-i
ett sp6nt, surrande y-ljud, s.k. Viby-g

Konsonanter.
i rspr. jord
rd med H.nnu h6gre tungspets f,.n fdreg.
j-ljud
i rspr. sorla (dfl htir ej vanligt I nyttjas)
>tjockt> I
i rspr. batn
rn med f,.nnu hiigre tungspets fln ftireg.
rullande tungspets-r
i rspr. .Icors

: sj-ljud med f,.nnu hdgre tungspets [n
fdreg.

: det vanliga sj-Ijudet, bildat med tung-
ryggen

I: allmf,nt tecken fdr si-ljud; ofta tecken
fdr ett i fdrh. till det fdreg. nflgot lflngre
fram belfiget ljud

{ : sj-ljud med tungan i j-Iiige

t : i rspr. giort, sorf
t z rt med f,.nnu hiigre tungspets fln fiireg.

t : i rspr. ti-ljud utan >f-fdrslag>
/1fi i >engelskt> u

g, lc, g nyttjas som generella tecken ftir 9-t
resp. k- och ng-ljud

3. Sflrskilda tecken.
under en hokstav anger att ljudet f,r lflngt

(i frflga om kons. - dubb el\ : fla,g, d,ag.
Lfingdbeteckningen av ftirsta kons. efter
vok. flr icke konsehvent anvd.nd i ord
av typen mark

t\t under bokstav anger att ljudet blott flr
>halvlflngt,

' i accenten i buren (best. form av bur)
' : accenten i buren ("r, bcira)
^ : >bruten> accent (cirkumflex)
| ' bitryck, sflrskilt i s. l. av sammansatta

ord (dq,gbAk dagbok)
A under en vok. anger att denna flr konso-

nantisk
o under en kons. anger att denna flr sta-

velsebildande (t.ex. kd,try i nordboh.)
. under en bokstav anger att ljudet knap-

past h6resv anger att en vanligen > tonande> kons.
mist sin stdmton z nhsfuhk niisduk
(med d nd.ra t)

-+ betyder: n6.rmar sig el. <ivergflr i (ett

visst annat ljud)



INLEDNING

Hiiradets officiella namn flr Inlands Nordre hfuad inlans ni\\(r)e

h@r.at, men befolkningen sflger ofta end.ast Nordre hrirad n64a (ndl(r)a) h@ra-g

Folket i hiiradet kallades f6rr lnlands grdsslingar i,nl,ans grdplogar (grbplr,gar);

om etymologi och innebdrd av grossling(e) se nedan.

Tidigt hade dock hiiradet ett helt annat namn, niimligen Grdssbqcka

skeppsreda: i grotsbacka skipredo 1430 RAP, i Grotsbacka skipredho 1430

DN 16 s. 97, j Grszbakka skip'reidho 1465 DN 3 s. 632, Gr\sbacke skipredhe

1594 JN s. 170, Griidsbacke skibercd 1610 Akt. s. 142. Benf,mningen sftepps-

redaanvdndes ilnnu s& sent som 1660: Inland Notder schiberi Bidr.2 s.91.3

Griissbacke grosbd,fua iir egentligen namn pfl den ganska hiiga, vidstrflckta

och nu kala grusfls som dr belflgen inom Spekerods och Ucklums socknar.

Pfl Spekerddssidan ligger ett miirkligt fornminnesomrd'de, som innehfiller

omkring 40 stenar, de flesta lflgre iin en meter, en rektangultir stensiittning

pfl cirka 10X12 meter, tvfl mindre runda stenkretsar och en gravhtig, sex

meter i d.iame,ter. Den b a c k e dir dessa fornminnen befinner sig var sedan

b6rjan av historisk tid, och utan tvekan flven tidigare, skeppsredans tingsplats

och troligen ocksfl hedniska kultplats.a Tingsplatsen gav s6.lunda, sflsom ofta

iir fallet (jfr t.ex. Bd 5 s. X), namnet &t skeppsredan, senare hiiradet.
Ftirra leden i namnet Griissbacke (fboh. *Grjdts bakke) ir samma ord

som fvn, grjdt,n. 'sten', fsv. gryf 'sten, grus', aY urgerm. *gteuta-, vilket ord

i nordiska ortnamn flsyftar dels 'samling av mindre stenar' stenrds, stenig

mark',5 dels 'sttirre (enstaka) stenar, t.ex. bautastenar, flyttblock o.d.'.6

1 Uttalsbeteckningen tt,Q|(r)e hflrstammar frfrLn

>blandning)) av ( och l'; jfr T. s. 49.
Nil6n, som upplyser att l(r) iir en

2 Om betydelsen och den geografiska utbredningen av Inland se Lindroth i
SIOD 1 s.22 f ., Bd 5 s. IX'

s Om innebiirden av skeppsreda (fvn. sftipreido) se t.ex. Munch, s. 197 och i
NHT 2 R. 6 s. 337 ff., Bull passim, Liinnroth i Boh. hist. s. 100 ff.

a Se Oedman s. 155 (skriver felaktigt Grdsbacka), Holmberg2 3 s. 79; avbild-
ningar hos Oedman a.st., Brusewitz s. 118 f,, Holmberg a.st., Niklasson i Stenungsund

s. 5b rr.
5 Se t.ex. Bd 12:1 s. 235, NGIndl. s. 52, SOA 1:2 s. 7, SOYn 3 s. 39'
0 Se t.ex. Bd 3 s. 192;4 s.63, 110;5 s. 178; 18 s. 129 med litt', SOH 2 s'275,

Lindqvist Bjflrka-Stiby s. 281, Ohlsson Blekingskusten s. 78, Moberg i Tjustbygden

1947 s. 45, Sahlgren i NoB 1918 s. 180 f., i Saxons bok s. 25'
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Oedman och Holmberg ankndt namnet till stenarna pfl tingsbacken, men
Lindroth i SIOD I s. 25 menade att endast de stenar som flr av obetydlig h6jd
och storlek kan ha flsyftats, eftersom >grj6t anvindes blott om smflrre runda
'hallar', kullerstenar o.d., och att namnet kan ha avseende pfl ,naturlig
terrH.ng>. Senare, i GBFT 1945 s. 71 f., ans&g dock Lindroth att fiirleden i
Greb11 (<*Gri6ftrtr) i Tanums socken och hflrad och samma namn (1*Grfrt-
bfir) pil Oland betecknat bautastenar och att sfl iir fallet flven i Grdssby i
Ucklums socken och kanske dfl ocksfl i Grdssbacke, ehuru d5.rom intet siigs.
Palm i NoB 1925 s. 65 f. menade att det Grjrit sorn ingflr i Grdssbg (i Grgote
RB s. 61) och Grdssbacke ildst varit ett enkelt ortnamn, vilket han ftirmodade
ha >varit namnet pfl hela trakten siider om sjdn Hillungen ned mot den stora
grusflsen pfl grflnsen till Spekerdds och Norums socknar. Inom detta omr6.de
fanns tydligen av fllder tvfl platser av vikt: stiillet diir folket slagit sig ned
och odlat upp jorden, dH.r ock kyrkan ligger, kanske redan det hedniska
templet, samt den backe diir hiiradets fria min milttes till ting. Den fiirra
platsen kallades *Grj6ts bfir och den senare *Grjdts bakki., Det forra namnet
var dock bevisligen iildst ett enkelt Grj6t, och Palm har rltt i att genitiv-
formen av fiirleden och slutledsbetoningen i Griissbacke visar att flven bakom
detta namn ligger ett enkelt *Grjdt. Men det finns intet st<id for eller parallell
till antagandet att grj<5f kunnat beteckna ett sfl stort omrflde, omkring en
halv mil l6.ngt, som Palm tflnker sig. Sflsom pipekats av Armini i ANF 63
s" 87 och i Stenungsund s. 86 f<irekommer i den bergiga och oliindiga ter-
rflngen mellan Griissby och Gr<issbacke endast unga, tidigast medeltida, be-
byggelser. Armini framhflller ocksi. att terriingen mellan de h6gt beliigna
Griissby och Gr<issbacke delvis utg6res av en betydande sflnka, som i rildre
tid sannolikt var vattensjuk och olflmplig fdr odling. Tydligen tillh<irde de
tv6. platserna under jiirnflIdern tvfl av topografiska hinder fltskilda bygder,
av Hellberg Kumla s. 225 f. kallade >elementarbygder>.

Nu finns vid Grdssby, liksom vid Grdssbacke, ett betydande fornminnes-
omrdLde, bestiende av flera, i senare, tid till antalet reducerade, resta stenar,
en domarering (10,5X18 meter) och femton gravhiigar frfln jiirnflldern.l Det
iildsta namnet Grj6t pir den nuvarande byn Grdssbg avser helt sikert de resta
stenar, kanske inneslutande iven domareringen, som befinner sig vid byn,
och lika sannolikt rir att det *Grj6t som ligger bakom Grdssbacke flsyftat de
diir befintliga bautastenarna (och stensdttningarna) . Det ovannimnda inko-
lentnamnet Inlands gri)sslingu pfl befolkningen i hilradet 6r snarare bildat
direkt till det enkla *Grjrjf iin elliptiskt till ftirleden i det sammansatta Grdss-
backe.

1 Se beskrivningar
witz s. 128, Holmbergz
sund s. 51 f.

och avbildningar av detta fornrninnesomrfi.de hos t.ex. Bruse-
3 s. 83 f., Lindqvist i STF.. 1924 s. 49 ff., Niklasson i Stenung-
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Tvfl lokaliteter med liknande karakteristika pfl ganska litet avstflnd frfln

varandra kan ffl identiska namn; jfr t.ex. tvfl Skrir och tv6. Torp i Jtirlanda

socken, tvh Hog och tvfl Skdr i Odsmflls socken m.fl. Grdssby och Grdssbacke

var samlingsplatser f6r befolkningen inom tvfl bygder, skilda fr.t genom sank

och svflrframkomlig terriing, vilken sannolikt gjorde kornmunikationen dem

emellan fiiga livlig. Att de bflda platserna, som karakteriserades av ett be-

tydande antal resta stenar, under sfldana f<irhflllanden f6.tt samma namn 6'r

helt naturligt. Senare flstadkorns onomatologisk distinktion mellan dem, f6rst

genom att backe (under medeltiden eller tidigare) fogades till det ena Gri6t

och senare (under 1500-talet) b{t till det andra-

Namnen Grdssbg och Grdssb acke har pfl senare tid sammanstlllts med

ett folknamn greotingi, som trlffas hos den klassiske historieskrivaren Jor-

danes.l Detta folknamn f<irekommer i en upprlkning av delvis identifier-

bara namn pfl folkstammar som bebodde kustlandet frfln skfine upp titl
Norge. Liisningen av det textsthlle ddr greotingi nimnes flr mycket omtvistad

och har varit ftiremfll fiir flera emendationer, men ingen har betvivlat riktig-
heten av greotingi. Den fiirste som satte gteotingi i firrbindelse med det syd-

boh. Grj6t var Armini i ANF 63 s. 84 ff., d6r han antog att >greotingarna)

torde >ha varit det folk i stidra Bohuslhn, som en gflng i tiden hade sin and-

liga medelpunkt i Grj6t, dvs. Griissby och Griissbacker. Armini antog att detta

folk bebott inte bara det nuvarande Inlands Nordre hiirad utan hela siidra

Bohuslfln frfln nordgrlnsen av Inland.s S6dre harad upp till Byfjorden (vid

Uddevalla), inklusive 6arna Orust och Tjiirn. Armini tilIiit sig vidare att

identifiera Jordanes' grcotingi rned det forngerm. folknamn sorn ir klnt
s6.som gr(e)utungi o.d. och vilket torde ha S.syftat folkvandringstidens iist-

goter, vilka av flera forskare antagits ha utvandrat frfln G6taland. Fiir denna

gissning att Jordanes' greotingi och and,ra k511ors gr(e)utungi skulle flsyfta

samma folkstam och att iistgoterna skulle ha kommit fr6"n stidra Bohusliin

finns intet stiid, och den uppgavs senare av Armini i Stenungsund s. 83 ff',
diir han dock upprepade sin tidigare isikt att greotingi skulle ha bebott hela

sddra Bohuslfln, nu inneslutande 5.ven Inlands Siidre hflrad. Denna flsikt kan

omdjligen vara riktig. Inlands Sodre htirad hette f6rr Fare hdtad efter kullen

Faren, som var tingsplats (Bd 5 s. IX f.), och Inlands Fruikne hcirad inne-

hiller ett inkolentnamn *Friknb, avlett av namnet *Frckn pfl omrfldets tings-

plats.2 Bflda dessa namn 5r sannolikt av lika hiig fllder sorn det bakom Gross-

backe liggande *Gri6t. Namnet pfl Inlands fjiirde hlrad, (Inlands) Torpe

hdrad, kan dock knappast gfl bakom vikingatid.

En annan, av flera skll osannolik, tolkning av gteotingi har framstlllts
av Svennung s. 84, 118 f., vilken, liksom tidigare forskare, sammanfiir Jor-

1 I De origine actibusque Getarum (forfattat omhring 500 e.Kr.), kap. 3.
2 l{flgot annorlunda Bd L 1 s. IX f .
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danes-textens euo greotingi och uppfattar eua sfrLsom reflehterande ett urnord.
*euj6-, av urgerm. *attjo- (fvn. eg'<i') , och flsyftande >grytingarna> pi Orust
och Grdssbacka skeppsreda pfl fastlandet. Greotingi skulle enligt Svennung
flsyfta ett folk som bebodde ett klippigt omr6.de. Mot denna tolkning kan bl.a.
invflndas dels att grj6t inte flsyftat klippor, dels att n o r r a Bohuslf,n [r
lika klippigt som stidra delen av landskapet. Den fiireslagna innebiirden av
greotingi passar diirfiir lika bra pfl nord- som sydbohuslflnningar.

Det 5.r dock frestande att identifiera greotingi med senare tiders grdss-
lingar (med suffixet -ling i stiillet fdr -ing) och att denna folkstam bebodde
det omr6.de som senare kallades Grdssbacka skeppsreda och som hade sin
religidsa och administrativa mdtesplats vid tingsbacken *Grjtif. Tanken 6r
siirskilt tilltalande, enflr den geografiska lokaliseringen av greotingi passar
utmirkt viil in i den ordning i vilken andra identifierbara folknamn upp-
riknas av Jordanes.l

Hiiradets indelning ur olika synpunkter. Inlands Nordre hii.rad
omfattar sju socknar: Hilta, Jiirlanda, Norum, Solberga, Spekerdd, Ucklum och
'Odsmdl. Inom liinet har endast Orust Viistra hiirad lika mflnga, men ytvidden f,.r
betydligt mindre. I den borgerligt kommunala indelningen i storkommuner fr.o.m.
1952 motsvaras Kode av socknarna HAlta, Jiirlanda och Solberga; Stenungssund av
de iLterstflende fyra socknarna. Stenungssund var tidigare municipalsamhiille.

Sockenind.elningen var genomfiird och sockengr6nserna faststdllda fiire Rode
Bogs tid, dvs. fdre slutet av 1300-talet. Sedan dess har dock en del grfinsfiirskjut-
ningar igt rum. S6lunda hiirde hemmanet Amdal i Ucklums socken intill 1694 till
Hjdrturns socken, Inlands Torpe hiirad (se Bd 10 s. IX f.). - Hiiradsgr5.nsen mot
Romelanda socken, Inlands Siidre hirad gflr i stort sett i raka linjer genom oldndiga
berg- och skogsmarker men pdL tre stiillen finns smfl skarpa bukter, vilka tyder pi"
6ldre griinsftirskjutningar. Det finns en tradition att hemmanet Aggdalen i Spekeriids
socken fordom hetat Ostbo och tillhtirt Romelanda socken. Av namnet Osfbo finns
intet sp6.r i iildre kiillor, men hemmanets iistra griins giir en bukt in i Romelanda
socken, och det synes troligt att traditionen riirande griinsflndringen har fog fiir sig.
Liingre sdderut finns tvi. smi" fickor som buktar in frfln Romelanda socken, en in
i sydtistra hiirnet av Jiirlanda socken och en annan i St. Riinnings iigor i Solberga
socken. L{nsrilkenskaperna fdr Bohusliin 1645-46 upptar enligt Axelsson i Boken om
J s. 91 under denna socken >en fierdingsgaard Dallenn>, vilken iir identisk med den
i 1659 Jb och senare till Romelanda hiirande girden Dalen,2 vilken till 1685 var
rll',m.tl (se Bd 5 s.40) . Denna gflrdligger i fickan som skjuter in i Jiirlanda socken,
och iindringen av hdradsgrflnsen tycks ha 6gt rum mellan 1646 och 1656. I den siidra
inbuktningen ligger girden Ndgot, som trflffas fiirsta gflngen i 165g Jb under Rome-
landa socken (Bd 5 s. 53) . Tydligen har en liknande f<irskjutning av h6radsgrS.nsen
vid okdnd tid Eigt rum 6ven hiir. 

- Hiradsgrdnsen mellan H6.lta socken och Lycke
socken, Inlands Siidre hii.rad, tycks ha flyttats nflgot sedan 1730, ty enligt kartan
H nr 4 av detta ir hiirde Matskdten till Liikeberg i Hfllta socken men ligger nu i

1 Utfiirligt om de problem som riir innebiirden av fvn. gr jdt, f.sv. gryt och olika
tolkningar av textstiillet hos Jordanes se Janz6n i NoB 1970 s. 5 ff.

2 Axelsson a.st. uppger frin ok6nd kiilla att gdLrden redan 1656 tillhtirde Rome-
landa socken.
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Lycke socken. - 
Enligt den 6ldre Generalstabskartan av ir 1844 hiirde den lilla

holmen Sldmman strax norr om St. Askerdn till Norums socken' medan den enligt
konceptbladet 32 Giiteborg N.O. av 6Lr 1946 och enligt EK iir beliigen inom Linge-
landa socken, Orusts Ostra hirad. - En mosse pi Hagstorps ilgor i Kareby socken,
Inlands Siidre h:irad, tillhiir huvudsakligen Skilldal och Asen i Solberga socken. -Agorna tillhtirande byn Alebacka i Spekertids socken ligger helt skilda frin Spekeriid,
inkliimda mellan Norums, Ucklums och Odsmflls socknar.

Inom hiiradet har fiirskjutningar av griinserna mellan de olika socknarna fiire-
kommit. Olofsh\gen, i folkmun Frdgott, upptogs i 1697 Jb under Solberga socken
men iiverfiirdes till Hilta socken fdre 1719, men ddrefter tillhiirde det Solberga t.o.m.
1881. Hernmanet 6r numera obebyggt och i sambruk med Knapegflrden i Ytter-
Restads by i Hilta socken, av vars iigor det ff.r helt omslutet. - Bi6rf idll i Solberga
socken upptas i 1581 Jb alternativt under Jiirlanda socken, men i tidigare och senare
Jb under Solberga socken. Bebyggelsen ligger alldeles invid grflnsen mellan de bi.da
socknarna, obh den enstaka avyikelsen i den citerade Jb torde inte inneb6ra nflgon
grrinsfdrskjutning. 

- 
Enligt 1846 och 1851 Ml fiir Spekeriids socken iigde Groland

Viistergirden torpet Lunden i Jirrlanda socken, men inte heller detta ftirhAllande
torde ha inverkat p& sockengrlnsen. 

- 
En gflrd i S[velycke by i Jtirlanda socken

nflmnes i 1581 och 1586 Jb under Norums socken, sannolikt felaktigt, ty byn ligger
lflngt fri.n sockengrflnsen. 

- 
Enligt en folklig tradition skall sydvistra hiirnet av

Spekerdds socken, kallat .Lillasocknen och omfattande Smundstorps, Krokslyckes
och Grolands [gor, fdr mycket linge sedan ha tillhiirt Jiirlanda socken; jfr inled-
ningen till Spekertids socken nedan. Detta kan vara sant, itminstone vad Smunds-
torp betriiffar, ty dess iigor skjuter som en kil in i Jiirlanda i den annars raka grin-
sen mellan de bida socknarna. 

- 
Torpet Barkedalen under Tordd i Jiirlanda socken

ligger helt inom Spekerdds socken, vilket dock inte innebdr nflgon fdrskjutning av
sockengrinsen. - 

Om uppgiften hos JN s. 169 att Rdskdr, numera Skutholmen, litg
i Norums socken iir riktig, miLste gtinsen mellan Norums och Jdrlanda socknar ha
nigot fiirskjutits, ty holmen tillhiir numera den senare socknen. - 

Enligt Oedman
s. 180 och Lyd6n i GVSH 1780 s. 26 hiirde St. Asker6n, som nu ligger i Norums
socken, pfl 1700-talet tilt Speker6ds socken. Uppgiften miste vara felaktig, ty alla
Jb alltsedan c. 1528 upptar dn r.urder Norums socken.

I RB upptas ofta giLrdar under en annan kyrka fln den i socknen, stundom
H.ven inom ett annat hiirad. Detta har intet med griinsiindringar att giira. Under
medeltiden testamenterade biinderna riitt ofta jord till kyrkan i en angr6nsande eller
nd.rbel[gen socken. SiLdana fall har angivits vid citeringen av RB-formerna.

I jordebtickerna och vanligen iven i Jr har bebyggelser med samma narnn som
ligger vitt skilda fr6n varandra men inom samma socken sammanfdrts till en
kameral enhet betecknad sAsom by. SiLlunda finns i Jdrlanda socken tvi sidana
enheter, ntimligen Sftdr och Torp, vilka biLda bestir av tviL lokalt skilda bebyggelser
med samma narnn. I Odsmflls socken rd.der samma fiirhflllande med >byarna, Ifog
och S.lcrir. I Norums socken dr Gategdrd nr 1 och 2 beldgna lflngt frin nr 3. De
numera lokalt shilda bebyggelserna Rdd och Sddra Rdd i Ucklums socken, vilka
dock kanske ursprungligen utgjorde en verklig by, var innu i 1881 Jb kameralt
betraktade som en by, men i Jr upptas de som tvi skilda enheter under egna upp-
liigg. Detta 5r det enda fallet inom h[radet di Jr inte fiiljer de iildre jordebticherna.

Det hiinder stundom att girdarna inom en och samma by ligger skilda flt genom
andra bebyggelser, men tidigare flndfl mflste ha utgjort en enhetlig, sammanhingande
by. I dylika fall har yngre bebyggelser avsdndrats frin byn sisom egna enheter.
Oura och Nedra Knaoerstad i Solberga socken [r skilda it genom .Lids och Sftrirs
flgor, men utgiir utan tvivel frfln biirjan en enhetlig by' Avsdndringen 6r dock
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ganska gammal, ty Lid trilffas siLsom eget hernman redan 1528 NRJ. 
- 

I samma
socken [r Sf. och L. Rdnning skilda flt genom hemmanet Lgckan, som triiffas fiirsta
gi.,ngen i 1659 Jb. 

- 
| byn Dotefid i Norums socken flr nr 1 skilt frin nr 2 och 3

av Sdbackens iigor. Det senare hemmanet triffas redan i 1568 Jb. 
- 

I Odsmils
socken finns en by med namnet Berg och ett nirbelfi.get hemman kallat Gamleberg.
Deras flgor 6r emellertid skilda flt genom byn Aplefid och hemmanet Krontofta,
vilka bebyggelser utan tvivel tidigt avsiindrats frfln en gammal storby Berg. Gamle-
berg hette iinnu vid slutet av 1500-talet Berg. Siindringen av byn miste vara gammal
ty Aplerdd triffas sisom sflrskild bebyggelse redan 1519 och Krontofta, som avskiljer
en mindre del av Aplertid frin huvudparten, redan 1568. Tydligen har fiirst Apleriid
frigjorts frin den ursprungliga byn Berg, och senare avsiindrades Krontofta frin
Apleriid. Di den ursprungliga byn Berg nu blev kluven i tvfl delar blev dessa sHr-
skilda jordeboksenheter. Den ena fick fiir tydlighetens skull namnet Gamleberg. -De ovannflmlda bebyggelserna Rdd och Sddra Rdd i Ucklums socken iir skilda it
gehom smala remsor av DaIs och Backarncs igor, troligen en ganska sen fiireteelse.

- 
SvflLrare att bedtima dr den kamerala historien hos hemmanet Mdllbg i Spekeriids

socken. Dess igor iir splittrade i tvi. delar genom Bergs oc}l Labols'dgor. Berg 'dt

upptaget redan i RB frfln slutet av 1300-talet och Labol i 1544 Jb. Troligen har de
biLda senare bebyggelserna tidigt utbrutits ur byn Mrillbg med egna namn.

Det iir ofta liitt att konstatera att samrnanslagningar, delningar, avsiindringar
o.d. av byar och gflrdar fiirekommit. Agofigurerna ger i meLnga fall tydliga upplys-
ningar om hur dessa fiiriindringar iigt rum. H[r har dock i regel inte den s.k. geo-

metriska metoden i sttirre utstrdckning tilldmpats, men rdtt ofta har upplysningar
om olika fdriindringar lflmnats, di uppgifter d[rom ftireligger i dldre kiillor eller
tydligt framgiLr av gdLrd"skartor. Ofta har girdar lagts iide och iir nu i sarr-bruk med
en bestfiLende gArd eller by eller har iigovidden gemensam med en annan enhet.
SiLdana fdrhflllanden har konsekvent meddelats under respektive Jr-enheter. I m6nga
fall kan man ganska viil fiilja den kamerala utvecklingen, t.ex. betrflffande hem-
manet Hallebg, J1fland, Aker i Jdrlanda socken, varav de tvi senare enheterna
under en tid varit iide. Jiirland n[mnes tillsammans med Halleby redan pfl 1580-
talet, medan Aker tycks ha tillhiirt Kiillsby till 1630. Men ofta iir det inte miijligt att
bestdmma n5r och hur fdriindringen skett. I en del fall iir de kamerala fdrhiLllandena
rent kaotiska. Detta dr i synnerhet fallet i nordvH.stra delen av Odsmils socken. Ddr
finns en kameral enhet med namnet Rdd, Hullbticken och Mastebruickan, Ndsterdd
och Lund och en annan heter Viddesgdrde, Hullbcicken och Mastebrtickan. Dessutom
finns hemmanet Viddesgdrde utan tillngg. I 6ldre kf,.llor upptogs Hullbiicken och
Mastebr6cka:r omvdxlande lunder Tegen, Rdd och Viddesgfude. Biinderna [r ovissa
om var deras ff.gogrdnser gar. Ingen vet var Niisteriid och Lund legat. I samma trakt
triiffas enheten Hdllesdalen, Nedra, och Bdriestorp och dessutom Hdllesdalen, Owa,
i Jr med nr 2 och 1 respektive. Agofiirh5.llandena dr helt kaotiska. I iildre kiillor
triffas smirre bebyggelser sdLvdl under dessa enheter som under R6d och andra
g6rdar. Det har inte varit mdjligt att utreda vart dldre, nu fiirsvunna torp och
liigenheter hiirt. De har behandlats under den huvudbebyggelse dir de flesta iildre
killlorna placerar dem eller ddr de av andra skeil sannolikt hdrt hemma. Korshin-
visningar har dock konsekvent givits. Slkerligen har EK givit biinderna en bittre
uppfattning om var deras nutida igogritnser g5.r.

I Solberga socken triiffas enheterna Tegnebg med Branehog och Tegnebg med
Branehdg, E/cds. Ett siikert bestdmmande av de ildre iigofdrhillandena 5r knappast
miijligt. I samma socken har Kreken, i folkmun kallat Kroken, dgovidden gemen-
sam med byn Crsnds och er uppdelat pa tre av dess 6Lbor, vilha dock inte vet vilka
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,6gostycken som avses. Kreken brukad.es fiirr underligt nog iven under Liiviin och
miijligen 6.ven under St. Riinning.

Pi flera hiLll inom hiiradet ligger girdars iigor inspriingda i splittrade delar inom
andra girdars iigor; se under Tofiorp, Tdrrebg i Jtirlanda socken m.fl. Fiirhillanden
av denna natur har alltid angivits under respektive enheters namn'

De nflstan osannolikt invecklade iigofiirdelningar som fiirehommer inom detta
hiirad mflste ditminstone delvis bero pfl ofullstiindigt genomfiirda skiften.

Ett fiirhillande som fiirsvirar en korrekt placering av fdrsvunna torp och
liigenheter iir att i mantals- och i synnerhet husfiirhtirsliingder sarnma namn mycket
ofta triiffas under tvi eller flera till varandra grfi.nsande hemman. I mflnga fall
kdnner befolkningen numera inte ens till narnnen. Dylika namn har behandlats
under ett hemmal eller en by, men hflnvisning har gjorts frfln de andra enheter
under vilka narnnen fiirekommer i liingderna'

Flera giLrdar tillhijrde under medeltiden kastelleklostret i Kungahiilla, dvs.
Kungiilv. De [r fiirtecknade i DN 14 s. 124 f., och dessa uppgifter har meddelats
under de ifrS.gavarande hemmans- och bynamnen. Backa i Ucklums socken tillhiirde
under medeltiden Dragsmarks klostergods. Agonaml pi Munke-, Kanike-, Prdste-
o.d. anger vdl i de flesta fall antingen att flgorna ifrflga varit kloster- eller kyrko-
egendom eller att en kyrkans man riijt upp jorden e.d'

I ecklesiastiskt avseende bestir Inlands Nordre hhrad sedan gammalt av
tre pastorat, tidigare kallade priistegiill eller giill: 1. Solberga pastorat omfattar
socknarna Solberga, HiLlta och Jiirlanda; de tvi sistniirnnda var tidigare annexer till
moderfdrsamlingen Solberga. Enligt Holmberg2 3 s. 109 var pastoratet prebende till
pastorn i Kungiilv frd.n 1658 till omkring 1670 och till pastorn i Marstrand frfln 1682

till 1724.1 2. Spekeriids pastorat bestiLr sedan gammalt av modersocknen Speheriid
med Norum som annex, men enligt K. Maj:ts resolution av den 6 oktober 1841, verk-
stiilld den 1 maj 1845, skedde ett annexbyte med Odsmils pastorat, sfl att Ucklums
socken diirifrin dverftirdes till Spekeriids pastorat i utbyte mot Norums socken, som
lades till Odsmflls pastorat. Andringen fdranleddes huvudsakligen av de ytterst be-

svlirliga kommunikationsftirhflllandena mellan Odsmflls och Ucklums socknar (Holm-
bergz 3 s. 75) .3. Odsmils pastorat omfattade tidigare modersocknen Odsrnil med
annexet Ucklum, vilket, siLsom ovan sagts, utbyttes mot Norums socken i Speke-

riids pastorat.
Oedman s. 180 och Holmberg2 3 s. 75 meddelar att enligt s6gnen Spekerdds

och Odsmflls pastorat fordom skall ha utgjort ett enda. Om denna tradition d.r riktig,
mflste hiiradets indelning i endast tvfl priistegiill ha existerat f6re slutet av 1500-talet
ty JN upptar tre giill.

I judiciellt hinseende tillhiir hela hiiradet Inlands fiigderi och Orusts,
Tjiirns och Inlands domsaga.

Under medeltiden var h[radets tingsplats det vida kflnda Griissbacke i nord-
ligaste delen av Spekeriids socken, men utan tvivel har platsen haft denna funktion
lflngt tidigare under vikingatiden och jiirnflldern. Senare flyttades hiiradets tingsstiille
ett par kilometer till Smedseriid i Uchlums socken, men sammanslagningen 61 1928

av Inlands fyra gamla tingslag till tvi medfdrde att Inlands Nordre hiirads tingsstiille
fiirlades till Stenungssund. Den hiijd varpfl SolbergagiLrdarna liSger var en gang

tingsplats, och ting hiills ocksi pi Gullbringa i H6Ita socken. En domarering pi
Bergs iigor i Odsmils socken torde tyda pi en tidigare tingsplats. Detta iir naturligt,
ty Berg utgjord"e en central plats pfl OdsmiLlssliitten. En domarering vid Griissby i

1 Oedman s, 181, som inte nimner det fdrra prebendet, anger att det senare

slutade 1726.
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Ucklums socken anger troligen att ting under j[rnri.ldern hillits diir. Detta kan verka
fiirvinande eftersom Griissby ligger endast omkring sex kilometer frin hflradets
sedan gammalt erkiinda tingsplats pi Griissbacke. Men pflL grund av terrflngens
natur, var, sdLsom tidigare sagts vid behandlingen av hflradets namn, kommunika-
tionen mellan de tviL platserna ganska obetydlig. Griissbacke och Griissby lig i tv&
separata bygder. Ett par domareringar i Jiirlanda socken har kanske varit tings-
platser, men mera troligt miites- eller kultplatser.

Areal och f olkmiingd. Hiiradets areal uppgick ir 1939 enligt EKB (i av-
grflnsade tal) till 353 km.2, varav 337,5 km.2 land och 15,3 km.2 vatten. Landarealen,
uttryckt i km.2 utgjord.es sarruna 6Lr av flkerjord 76, tomt- och triidgirdsmark 4,7,
slitteriing 3,5, betesflng 18, skogs- och iivrig mark 235,6.

Folkmflngden uppgick den 28 dec. 1969 i Kode storkommun till 3571 personer
(Hilta 540, Jtirlanda 1389, Solberga 1642) och i Stenungssunds storkommun till
10510 personer (Norum 7755, Spekeriid 660, Ucklum 912, Odsmfll 1183).

Topograf iska och geologiska f iirhflllanden. Hflradet har en
l6.ngstr6ckt form. Det iir orrkring tre mil lflngt och tvi mil brett, bellget innanfiir
de tvfl stora darna Tjiirn och Orust. Endast tvi av hflradets sju socknar nir inte ut
till saltsjtin, niimligen Spekertid, vars viistligaste grdnspunkt dock befinner sig endast
en km. frin havet, och Ucklum, som dr beliiget i inlandet i ganska oliindig terring
lii.ngst i nordost. Till hiiradets omride i sydvfist hiir iistra delen av Hakefjorden, frfln
vilken flera starkt uppgrundade >kilar,, dvs. vikar, skjuter in i landet. Hakefjorden
flr ganska fattig pi dar, holmar och skdr. Dock befinner sig hdr de flesta av
hiiradets stiirre iiar: Brattiin, Liiviin, Ramsiin, Stenungsiin. Norr dirom vidtar Askerii-
fjorden, ben?imnd efter hiiradets stiirsta ti, Stora Askeriin, fii,ljd av Halsefjorden,
vilken fortsiitter norrut i ett ganska smalt, lengt sund mellan Orust och fastlandet.

Kustremsan bestdLr mestadels av nakna klipphiillar, ehuru siLvil odlad mark och
flngsmark som skog p5. flera stiillen gir iinda ner till havet. Innanfiir den yttersta
kustremsan vidtar leriga stiirre och mindre slfltter. Diirefter hiijer sig landet sakta
mot iister upp till en imponerande men ganska ojimn htijdplati, mer [n 100 m.
tiver havet, vilken ofta kallas Inlandsrgggen. Oster om sjiin Stora Hiillungen nir
denna plati den fiirkymriska landytan, dvs. tillhiir en av de iildsta perioderna i
jordens historia. De hiigsta bergtopparna inom detta omrflde flr Tunneberget och
Ramneberget c. 163 m. dver havet, Bdrs flig och Gorisen c. 150 m., Skdlberget och
Riisekullen c. 143 m. Utanfiir den sammanhdngande bergplatiLn ligger inom Stenungs-
sunds storkommun hiiradets hiigsta toppar, niimligen Katt6.s 175 m. 6ver havet
och Lysterfjiill 167 m. Hir befinner sig ocksfl Trollsberget, vars topp pi 161 m. nflr
niistan upp till de htigsta punhterna inom platflomridet.

Sprickdalar genomltiper bergen, dels i sydvdsflig-nordtistlig riktning, dels i rikt-
ning siider-norr. Man kan ocksdL iaktta ett spricksystem som ger i riktning sydtist-
nordv[st, men detta iir mindre utpriiglat. Hdradets bergstruktur 5r alltsS. genom-
sprfingd av spricksystem som gir i olika riktningar, vilket ger stora omrdLden, s3ir-
skilt i inlandet, en mycket kuperad och olindig karakttlr.

Berggrunden inom hflradet bestflr nestan uteslutande av gnejs av olika struktur,
mest grflgnejs. Ganska betydande strfrk av hornbliindegnejs trdffas pi hiijdplatin i
inlandet. Pi en del st{llen iivergflr gnejsen i glimmerskiffer. Skiffer briits fiirr f6r
att liiggas vid takfoten pdL halm-, ting- och nflvertak. Hiir och var fiirekommer an-
hopningar av diorit och dioritskiffer. Pegmatiter, dvs. fiiltspat och kvarts, genom-
bryter gnejsen bide pi 6arna, i fastlandets kustremsa och i inlandet. Den i miirk-
bl6tt tonande Blflkullen pi Brattiin bestir av norit. Andra flrgtoner i berget har
givit upphov till sfldana namn som Glasberget, troligen l{opper, Kopparberget, Siluer-
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berget, Vite klint, Vitsten m.fl. Siirskilt vid kusten och speciellt p6. Stenungsdn iir
berggrunden starkt veckad, vilket tydligt framtrflder i de bara bergviiggarna.

Morinbildningar och rullstensiisar, avlagringar som skapades diL isen sakta drog
sig tillbaka, trdffas hiir och var. Stora mor6nryggar finns nordiist om OdsmS"ls kyrka,
mellan Buderiid och Hegil i Solberga sochen och vid Griisstry i Ucklums socken.

Betydande avlagtingar av rullstensgrus fdrekommer pi nflgra stiillen. I sk5rgflrden
ser man tydligt hur isen dragit sig tillbaka. De mot isen vflnda berghilllarna iir
avslipade och rundade i skarp kontrast mot den andra sidans skrovliga och

spruckna ytor.
Akerjorden, som huvudsakligen finns pfl de vlstra sl[tterna, l6ngs idalarna och

pi mindre brukningsdelar i inlandet, bestir till stiirsta delen av lera och lermylla piL

lerbotten, vilket betygas av minga namn innehiLllande ordet lera. Siirskilt biirdiga [r
de mot kusten belflgna sliitterna. Pi inlandets bergplati dominerar fimjorden och
sandmyllan. Ett flertal mossar och myrar finns inom hiradet, vilket tydligt av-

speglar sig i namnskicket; se Naturnamn avd. YI.
Flyttblock, av befolkningen kallade jiittekast, ftirekommer ganska talrikt. Ett

av dem har givit namn 5.t hemmanet Bockesten i Jiirlanda socken. Ett annat ligger
vid Galgebacken pi Niisn[s flgor i Norums socken. Enligt sflgnen kastades det av en
jiitte mot Norums kyrka.

De talrika skalgrusbankar som fiirekommer i hiiradet har givit upphov till namn

med sidana fdrleder som Skril(e)-, Sftdllers-, Sftal-.
Flera s.k. j6ttegrytor, som urholkades i berget under istiden, trH.ffas inom hlra-

,det. En av d.e stiirsta befinner sig n[ra sjiin sydvlst om Hdllesdalen i Odsmils
socken. Den 6r niira fyra meter i diameter och BLtminstone fem meter djup. Ganska

stora rgrytor> finns ocksi piL Galteriin och vid Hiigenorum.l
S jiiar och vattendrag. Hiiradet iir rikt pdi sjiiar, de flesta beliigna inom

inlandets bergplatfl. Den ojiilnfiirligt stOrsta flr St. HiillungeD, c' sex km. lflng och

en km. bred., med vackert skogklfldda str5nder omvlxlande med branta bergstup,

av vilka Biirs fl&g {r det mest imponerande. Betydligt mindre iir Alevatten, Hilte-
sjiin, St. Holmevatten, Lysevatten och Bredvatten.

De st6rsta flarna rinner fr6.n inlandets bergplati i sydviistlig och viistlig riktning
ut i havet. En del av dem har haft gamla namn, vilka alla fiirsvunnit, men f6re-

kommer inkapslade i bebyggelsenarnn: *vaura ingflende i bynamnet vdwa, *Qln

i bynamnet Anrds, *fdra i hemmans- och sockennarnnet .Idrland(o) och girdnamnet

Joidat, *Tundr eller miijligen *Tund i bebyggelsenamnet Tdnnerdd. Det ir troligt
att ett gammalt flLnamn r'Miolka eller *Miolft-d pi Odsmils fl ingir i det fiirsvunna
girdnamn som i RB skrivs j Miatkarudi. Lven Ldngeland och Groland kan innehi.lla

[amh flnamn: *Langa eller *Lang-a och *Gro(dha) . Ett forsnamn xGegss, m. fdre-
Ilgger i bynamnet Gdssby. Den 6. vari forsen befinner sig hette *Gegs(s) , f. Det fiir-
.ror,t* gflrdnamn i Ucklums socken som i RB upptriider i formen i Suidende totde
ocks6. innehiLlla ett forsnamn *suidandi 'den svidand"e (kalla)'.

F I o r a n. Hiiradet var fiirr till stiirsta delen skogsbygd, som genom brilnning
och awerkning reducerats betydligt. Triivaruutf6rseln var redan vid biirjan av 1600-

talet en av haradets friimsta inkomstklllor. Eken var ett viktigt inslag i vegetationen,

men eftersom ektrii anviindes till hus- och bfltbyggen - 
skeppsbyggerier i omridet

I Utfdrligare uppgifter om hf,radets geologiska

inhhmtas bl.a. pfr SGU:s kartor ser. Ac. N:o 3 och

passim, hos Bjirrsjo i Stenungsund s. I ff ., Mflrland i
i Solberga s. 23 ff .

och topografiska historia kan
I-,indstroms beskrivning diirtill
Boken om J s. 35 ff., Axelsson
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kring Svanesund hiirde till de friimsta i Norden - 

har ekskogen nflstan utrotats-
Vid senaste sekelskiftet fiirekom ekskogar bara i socknarna Hrilta och Solberga Samt
i nordvlistra hdrnet av Ucklum vflster om St. H6llungen. Betydande bokskogar'fiire-
kom fiirr 6ver hela h[radet, men redan vid mitten av 1700-talet fanns endast rds'ter
kvar. I stiirre utstriickning v[xte bok omkring ir 1900 endast vid Gullbringa i Hfl'lta
socken, d6r gamla bestind och stitliga exemplar fiirefanns. Tillsammans med annan
liivskog triffas ek och bok ocks6. pfl en del andra platser inom hiiradet. En jfltte-
stor bok stir [nnu kvar strax norr om Ingetorps gravfiilt, men fdr ett irhundrade
sedan fanns d[r mdLnga imponerande exemplar. Liivskogsvegetationen, ofta i form
av blandskog, bestir i dvrigt huvudsakligen av bjiirk, asp, ask, alm, lind, liinn (i ort-
namn ofta omiijligt att skilja frin lund), hassel, al, riinn, pil. Alla dessa triidslags
namn triiffas, ofta i kollektiv form (bir.lce, dspe, dske, dle osv.) , i ett stort antal
ortnamn, bflde bebyggelse- och naturnamn. Aven namn innehillande 16o, lund(e\,
hrilf vittnar om (tidigare) fiirekomst av liivskog. En mycket stor, egendonrligt grenad
lind, numera fridlyst, har givit narrn 6,t gfl,rden Linden i Jdrlanda socken. Den m6.ste
ha varit en uppmiirksammad miirkviirdighet i.tminstone redan vid mitten av 1500-
talet, dfl girdens namn fdrst upptrilder i jordebiickerna. Sju mlktiga lindar i Uck-
lums socken, namngivna efter en fdr liingesedan avgliimd kvinna Gunla, stir 6nnu
kvar.

Barrskog, bestiende av tall och gran, fdrekornmer 6ver hela hiiradet, men den
har till stor del planterats i detta iLrhundrade. Kalberg utgiir dock 6nnu en ganska
betydande procent av arealen, Stora delar av hiiradets skog iigs av Domiinverket.
Minga namn pfl Gran- och Fur(e)- h[nvisar p5. fdrekomst av barrskog, den.'nu
dominerande trEldvegetationen,l

Atski[iga risiga och buskiga viixter har satt spir i ortnamnsskicket, t.ex. ris
(bl.a. i bynarnnet Risbg i HflIta socken), pors, ener (i"ven kollektivet ene), torn
'tiirnig buskvflxt', slinder och dbdr 'odon', hagtorn, bilnge(l)bdr 'hallon', hgper, pl.
'nyponbuskar', frusft 'brakved'. Andra vflxter, vilkas fiirekomst iLterspeglas i ort-
namnen, dr bl.a. brdknet, pl, 'ormbunkar', rduerumpor, pl.'fidken, Equisetum',
liung, blackor, pl. 'storbladiga v6xter', krdkling 'krflkbfir', Id.lc (bl.a. i bynamnet
Ldkeberg i Hilta socken) , (pinn)skdgga 'Nardus stricta', hdnsbdr,tofser, pl. 'ingsull',
triinter 'tranbdr', sopp 'svamp', grtis, sopemoss och hundemoss 'vitmossa' (i de
elliptiska narnnen S o pemo s s en, H undetuu or na), kabblo ck'kabbeleka'.

Namn pdL vixter som fiiredrar vatten och sanka marker iir ganska vanliga i
ortnamnen, t.ex. sfcrr, stdrr (bl.a, i bynamnet Sfarrltdrr i Odsmflls socken), rdr 'vass',
uass, sodd 'styvt strandgriis', strfppel, namn pi vissa fr?ikenv6xter (i gflrdnarnnet
Stripplekfur i Odsmils socken), blackor, pl.'vita n6.ckrosor'.

Fdrekomst av matnyttiga biir framgir av ortnamn som innehflller orden bdr,
bldbdr, tgssling och ftrdser, pl. 'lingon', molter 'hjortron', bringelbdr'hallon'.

Bland namn pfl odlade vhxter som fiirekommer i hiiradets ortnamn kan nflmnas
rdg, haurc, bdnor, ftdr 'lin', humle, hampa, kl6uet, kdl, pottiter, rooor, gubbar 'kfll-
riitter', 'dven tobok. Av frukttriidsnamn finner man i hiiradets ortnamn endast apel.

En del iiar och holmar, som nu Er skogliisa eller bevuxna med planterad skog,
har namn som visar att de fiirr haft naturlig trldvegetation. Detta [r fallet rrred
Ldudn, Askerdn, Lindholmen. Ramsiin, med sin 43 m. hiiga, avrundade bergtopp,
ser kal ut, men pi 6stra sidan vdxer n6.got barrskog, och pfl platser skyddade fiir
vinden finns 6ven 6ker och fing.

Pil Keholmen, Kebodholmen, Getebods.kdr har det funnits bete fiir getter. Pi
den ftirstniimnda holmen har man in i senaste tid haft fir pi bete. Pi Sidskd.ren

1 Om hflradets skogsvegetation i tildre och nyare tid se Lindner passim.
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har funnits bete fiir sdder, dvs. f.ilr, Bockholmen hade bete ftir bockar. Brattdns
vflxtlighgt ir intressant, ty hflr fdrekommer bide sydliga och nordliga viixter pi
sina yttersta utposter (Boken om J s. 21).

F a u n a n. Skogarna var fiirr rika pi villebrfld. Vargen tycks inte ha helt ut-
rotats ftirr[n orrkring 1860. Riiv finns fortfarande. Algen var ytterst slllsynt i
hlradet redan vid biirjan av 1700-talet. Utter finns flnnu l6ngs en del vattendrag,
och den iir bofast i Holmevatten och Ottervatten. F6rr hiill utter till vid Otter-
kliimman piL Liivdn. Vilda djurs fdrekomst betygas aY namn med ftirlederna
B!6rn(e)-, (Jlue-, Tasse-, Grdbene-, Rriu(e)-, Rduurde' (rduurd.'rdvlya'), Gdpe' (gdpa

'lodjur'), Grdolinge-, Alge-, H jorte-, Hlrirte-, Rdbogke-, Rdgete', Hare', Utter- (Otter),
Blure- (bjur 'blver'). Mindre djurs fdrekomst framgflr av siLdana fiirleder som
Mulloarp- ('flkersork'), Orme-, Sndlle- (snrilfa 'ormslfl'), Tosse- (fossa 'groda').
Fingst genom skallging antydes bl.a. av fiirleden SftaII- och upplysning om andra
fflngstsiitt fiLr man av namnen Rdoestocken och fiirleden Rduhus- (fiilla, giller) och
kanske namnet -Lurds (ludring) .

Benflmningar p5. tama djur iir, som man kan viinta, vanliga i namnfloran, t.ex.
hd.st, hors, ross, mrirrr lcile 'hingst', f 6lunge, ko, o*e, stut, tiur, kaht, koiga, gris, suin,
so, sugga, orne'fargalt', bock, sdd 'fflr', udte 'v6dur',lamm, get, kid, hund, katt.
I nigra ortnamn ingir namn pfl t.ex. kor; Brandas kleuer, Gfimmas kulle, Hiiilmas
bds, Humlas pall. Fiirleden i Kanisberget ilr ett hundnamn.

Berguvar fanns fiir inte liingesedan och finns kanske flnnu i h6radets inre
skogiga bergstrakter. Gamla personer har sett vlldiga hiikar hretsa iiver Inlands-
ryggen. Mflsar och ejdrar hiichar pi Dagsholmarna. Figelnamn fiirekommer som fiir-
led i ett stort antal ortnamn, t.ex. gris 'vild- och tamgis', gtissling, hdna, lom, mdke
och mdue'miLs', suan, tdrna, gdse och gusse'ejderhane', tjdll'strandskata', (ftatt)-
uggla, one, ftoclc'orrtupp', ramn 'korp', korp, skata, hdk, trana, gdk, d.uua, irbpe.
Fiirleden i Kgppermossen isyftar det ljud som beckasiner ger ifrfln sig. Ett par
Gillermossen tyder piL att figel snarats.

Namn p5. fiskar fiirekorrmer i fltskilliga ortnamn. Sfllunda triiffas av saltvattens-
fiskar llundra, sill, torsk, ulk, Namnet Skaleuik anger f0rekomst av sftaler, dvs.
blimusslor, och Sftdlagnsgrundet hiinvisar pfl fingst av sftdl, dvs' blimusslor,
till agn.

Fiirekomst av siltvattensfiskar i sjiiar och vattendrag framger av ortnamn som
innehflLller fisknamnen abbone, gddda, karus(s)a och kroppa'ruda', tuda, mdtt,
sutare 'Tinca vulgaris', dl, dr 'laxiiring', pis/cer, pl. 'smi 6.Llar'. Lyd6n i GVSH 1780

s, 28 meddelar att vid slutet av 1700-talet riiding fanns i Holmevatten, brq.ren endast
i St. Hdllungen och att i iarna fr6.n den senare sjtin pfl sina stiillen niira saltsjdn
fanns >fiirmonlige laxfisken). 

- 
F6rekomst at, iglar anges av namnet lgleuatten,

Insektsnamn iir ovanliga i hiiradets ortnarrn. Endast mAgga, knott och mgta
har betygats.

Niiringar och yrken. De viktigaste ndringsgrenarna har sedan urminnes
tid varit jordbruk och boskapsskiitsel. Sliitterna i de vEistra delarna av h6radet iir
b0rdiga och vil uppodlade. Mflnga ortnamn hdnfiir sig till olika faser av dessa

nfiringar. Narrn pdL Trdske- antyder triiskning i det fria. P6. de flesta girdar fanns
fiirr fltminstone en krakemtin, dvs. torkstdllning fiir biinor, men eftersom biin-
odlingen nu upphtirt har stillningarna fdrsvunnit. Talrika ortnamn betygar dock
deras tidigare ftirekomst. Boskapsskiitseln avspeglas i ett otal namn innehiLllande
beniimningar pfl kreatur och sS.dana fdrleder som kui, midlk, skillnad'itskiljande av
girdarnas kreatur i betesmarken' m.fl. Olika stadier av linodling och -beredning har
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fi.tt uttryck i namn ph Kdlne- (kdlna 'torkhus ftir lin'), Baste- (basta 'torkgrop fiir
lin'), Bleke- oc}r Vdue- (blekning), Knipple-, Lindrdcke- och Sdc,lce- (riitning) .

Sdden maldes fiirr i ett ganska stort antal vatten- och viderkvarnar av olika
typer och storlekar. Enligt 1825 Jb fanns i hfiradet fem skattbelagda kvarnar och
212 oskattbelagda, de flesta mindre husbehovskvarnar. Ndstan alla vattenkvarnar
och samtliga viderkvarnar dr nu nedlagda, men ett flertal ortnamn vittnar om
tidigare kvarnplatser.l

Tidigare jflrnhantering betygas ay gerdnamnet Jfunbkisten i Odsmflls socken
och troligen ldrnkldtt i Norums socken.

SiLsom tidigare antytts har skogsavverkning varit en viktig nlringsgren inom
h[radet under flera dLrhundraden.2 Men efter en ling tid av alltfdr kraftig uthuggning
var skog anvdndbar till avsalu nistan obefintlig vid 1800-talets slut. Senare plantering
har dock fdrblttrat skogsbestflndet. Om flottning, skeppning och lagring av timmer
och ved fdLr man upplysning genom siidana namn som Flottuiken (i insjii) , Timmer-
uiken (i ett fall i insjti), Timmerkleu, Varpkullen (uarp 'timmer- eller vedkast'),
Kastekullen, Vedkullen. Ar 1825 fanns i hiiradet itta sflgar. Nflgra namn pfl Srige-
biir vittnesbdrd om fdrsvunna siLgar.

Kolbr[nning intygas av flera namn pfl Kol(e)-, Kolnings-. Upplagsplatser fiir kol
anges bl.a. av namn med ftirleden Kolbod- och det bekanta Kolhdttan.

Namn pfl Tjdre- utvisar platser ftir tjflrbriinning. Det iir troligt att namnet /(ci-
berget anger att man diir tagit ki.da, som anviindes fdr tjiirbrflnning.

Awerkning av bark och niver fdr garvning och bast framgflr av namn pi
Ba*(e)-, Nduer-, Baste-. Torvtiikt i mossarna antydes av en del namn med fiirleden
Toro(e)-.

Tegelbruk har funnits pi en del platser inom hflradet. Yid. Pottebacken, numera
Presstorp, briindes tegel redan under medeltiden. Av senare upprinnelse dr Tegel-
bruket eller Verket vid Starrkirr i Odsmflls socken. Om samma niiring talar ocksi
namn med fiirleden Bruks-, Tegelbruks-.

Att diima av de mflnga namnen Bfinnefi(s)-, Bfi.nnhus(e)- fanns fiirr briinn-
vinsbrinnerier p6. itskilliga stiillen. 

- 
De smedjor som fiirr fanns 5r nu i de flesta

fall borta, men en hel del namn pA Smedje- erinrar om deras tidigare fiirekomst.
Yrkesfiskarnas antal iir litet i denna del av liinet. Husbehovsfiske har fiire-

kommit i viss utstr{ckning bflde i saltsjiin och i sjiiar och vattendrag. Utom en del
ovan anfiirda ortnarnn innehillande namn piL fiskar och fingstmedel utvisar bl.a.
fdljande namn fiskeplatser: Yadftastet, Suarteftasfet (vadkast), Metepallen, Snatsjdn,
Liustersiin, Fiskebdcken, Alkistebacken, Kupestddsbanken (kupestdde 'plats fiir
Alkupor'), Rgssieuiken (Rus,ke-) m.fl.

Sillfiskeperioderna i Bohusliin har haft ett betydande inflytande pfl niiringsliv
och vilstiLnd ocks6. inom Inlands Nordre hiirad. Enligt Lyd6n i GVSH 1780 s. 29
fanns vid slutet av 1700-talet ungefflr 10 sillsalterier och >dubbelt flere> trankokerier.
Betydligt htigre siffror uppges av Karlsson Liiviin s. 51 f., som meddelar att det pi
1700- och 1800-talen fanns 11 salterier och 7 trankokerier bara pri. Liiviin och
13 salterier och 9 trankokerier pi Bratttin. Var en del av salterierna legat framgir av
nigra namn med fiirleden Salteri-. Namnen Trankoket, Verket och nflgra Grumse-

1 Utfiirligare om jordbruk, boskapsskotsel med
Bergermo s. 73 ff ., Haglund i Stenungsund s. 161 ff.,
Axelsson i Solberga s. 106 ff.

2 Se t.ex. Holmbergz 3 s. l7 | ff .

bindringar inom hflradet se t.ex.
Larsson i Boken om J s. 266 ff .,
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dammen, -dammarna (grums 'avfall frin trankokning') antyder Yar trankokning
fiirsiggitt.l

Om yrken och sociala funktioner limnar mflnga ortnamn upplysningar. Man
finner silunda i hiiradets namnfiirrid, bl.a. ftiljande ord som ftirleder i ortnamnen:
skomakate, sotare, sudtudre, puls 'histslaktare', kardemqkate, garoqte, stdt 'kyrk-
stiit', soldat, dragon, ridd"are oc}rr rgttare 'grdnsridare', trumpetare, tutane 'klarinett-
spelare', fogde, hdradsdomare, rdttare'fjiirdingsmatt', ldnsman, lagman.

Folktro och vidskepelse eterspeglas i ett flertal ortnamn' Till namn
pil Jdtte- octr Troll(e)- iir ibland knutna signer av olika art, men i de flesta fall
iir nu ingen tradition bevarad. I isen Gubbd.s skall tomtegubbar ha bott. Haufru-
kullen var tillhflll ftir en >havsfru>. Pi en dng kallad Jungfrudansen sflges tvfl jung-
frur ha dansat sig till ddds. Vid en plats med namnet Skfikandet har man h6rt diida
barn skrika. Tre skiror i en bergyta kallas S;f Olofs hugg och skall ha huggits av
den kanoniserade norske kungen S:t Olof. Inga traditioner iir klnda riirande S;t Olols
kritta och Srt Niftolai ftdlla. Namn pil Varpe- avser ibland kasthdgar, men oftast dr
narrngiYningsgrunden nu okend.

Folkf antasin har spelat en betydande roll vid namngivningen av olika
terrhngformationer. Framfdr allt har den stora massan av s.k. jimfiirelsenamn sfldan
upprinnelse. Sjiiar, bergformationer, stenar, markstycken m.m. har liknats vid
(kroppsdelar p5.) miinniskor och djur. Jilmfiirelse med d6da ting iir ocksi en vanlis
namngivningsgrund, l.ex. Grbtebgttan, Sadelstenen' Sgfingen (smfl sk[r), Sfdueln
(gilja och iker) , Stingen (sflnka i berg), Bgcorna (flker), Nattkappan ('skjortbrtistet') .

Terriingen vid gdLrden Talbo i Odsmflls socken har liknats vid ett tauelbord, dvs.
spelbriide. Sdisom ett utm[rkande drag i dylik narrngivning mdrker man dels en pi-
taglig striivan efter konkretion (t.ex. Ilornsfteduallen i stillet fdr *Sfteduallen) , dels
en viss beniigenhet fdr mer eller mindre drastiska jiimfiirelser.

Fotkhumorn d.r inte siillan i verksamhet d6. ortnamn bildas. Girdnamnet
Lusserdd i Norums socken, vilket ganska siikert innehE,ller ordet lus i en eller annan
anviindning och av befolkningen si uppfattats, har givit upphov till namnen Loppe:
rdd och Gnetterdd pi mindre bebyggelser pfl hemmanets mark. 

- 
Namnet KIdu-

rcinna i Solberga socken, vilket isyftar en trAng klyfta som i mitten avdelar ett
rundat berg, har i folkmun ombildats till Rdttkldmma(n), dvs. springan i podex,
och det mflste erklnnas att likheten [r slflende. 

- 
Nedsiittande namn sidana som

Kqttefid och kanske Lusserdd kan ocksiL riknas till denna typ av namn.
Krigshiindelset och andra tilldragelser av olika art har

liimnat en del spir i namnskicket. Bohusliin var under linga tider S.tminstone frin
medeltidens biirjan ett tvisteflmne bland nordiska regenter och utsatt fiir invasioner
frdLn flera hill. Inlands Nordre hrirad har ofta hiirjats under siLdana griinskrig.
Kanske fornborgarna pi hdjderna talar ett stumt spr&k om krigiska h6ndelser redan
i filrhistorisk tid.. Atminstone tjiinade de som (preventiva) fdrsvarsverk om strid
skulle uppsti.

Firrsta gingen vi fir siikra uppgifter om strider inom omridet ir i den isliindske
skalden Einarr Skrilasons korta beskrivning av krigiska hiindelser vid mitten av
1100-talet mellan norska styrkor under Eysteinn Haraldsson och (syd)bohusliiningar
och hisingsbtinder. De tvfl strofer som beriir dessa strider 61 dLtergivna av Snorte
i hans Heimskringla. Det fiirefaller troligt att det i HdLlta belflgna Laukaberg, nlt-
varande Ldkeberg, missuppfattats sflsom Leikbery, det annars helt okii.nda namn som
fdrekommer i de i Heimskringla itergivna stroferna. Ar 1368 hiirjade hanseaterna

1 Om trankokerier i Bohusliin under sillfiskeperioden 1747-1809 se A. Lindroth
i Vikarvet 1933 s. 24 ff. och speciellt inom Inlands Nordre hiirad Bergermo s. 69 ff.
UI
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Kungiilv, Marstrand och den norska delen av Hisingen och femton socknar i stidra
Bohuslin. Det iir mer fln troligt att fltminstone niLgra av hhradets gflrdar di fiir-
stiirdes.

Digerdiiden 1349-50 miste ha drabbat Inlands Nordre hiirad, liksom iivriga
delar av sydiistra Norge, mycket h6.rt. Detta torde itminstone delvis vara orsaken till
att t.ex. av de 17 girdar i v[stra delen av Odsmils socken som nflmnes i Rode Bog
inte mindre 6n 7 fiirsvann fiire 1528. Troligen av samma sktil tidelades tidigt fltskilliga
frfln medeltiden kiinda bebyggelser i andra socknar: Hi.lta 4, Jiirlanda 4, Norum 4,
Solberga 1, Speker6d 3, Ucklum 2 eller 3.r Grauplatsen eller Pestplatsen och Kgrke-
rdserna dr namn pfl kolerakyrkogflrdar av senare datum.

Under den danska tiden 1532-1658 utsattes s6dra Bohusliin fiir svira pflfrest-
ningar genom strider, inte minst under det nordiska sjuf,Lrskriget 1563-70. Verkligt
illa fltginget blev hflradet under den s.k. Briinnefejden 1611-13, di svenskarna iide-
lade stora delar av den norska provinsen Bohusliin. DdL br6ndes i Hfllta socken
36 girdar, i Jiirlanda 45, i Spekeriid 19, i Solberga 57, i Norum 31 och i Odsmfll 27.2
Aven under den s.k. Hannibalsfejden eller Balsefejden 1643-45 torde delar av hiradet
ha blivit lidande av krigshiindelser. Narnnen Danska liigan eller kigret, Danska gdm-
man, Danestad uik kan antas hflrstamma frin niLgot av de nlmnda krigen.

Snart efter Roskildefreden ir 1658, dfl Bohusliin blev svenskt, berdrdes hiiradet
iLter illa av krigftiringen under Gyldenliivefejden 1675-79.s Skernamnet Gglden-
l\uarna minner p5. ett eller annat sfltt diirom; kanske ett strandat krigsskepp eller
ilandflutna soldater. 

- 
Under Karl XII:s regering var fltminstone delar av hfiradets

kustomride utsatta f<ir bombardemang av den norske amiralen Tordenskiold. Ehuru
norrminnen ir 1788 bemiiktigade sig hela Bohusl[n undgick landskapet ddL svirare
fiiriidelse.

Flera ortnamn hiinfiir sig till krigiska eller andra mer eller mindre vflldsamma
hindelser av olika slag. Vid Generalsliden seges en general ha stupat under strider,
ovisst vilka. Ddde karlarna er namn pi en plats ddr ilandflutna lik begravts. Vid
Dddmanskullen har nflgon ornhommit eller begravts, och vid Gdtekullen blev en
vf,.stgiite ihjiilslagen. Ehuru allsdningen till namnet Mannemgrcn nu flr okind, torde
det antyda en brid diid fiir en man eller flera min.

Nigra ortnamn vittnar ocksi om fredliga hfindelser av betydelse fiir traktens
historia. Yid Arebomsliden restes en flreport vid ett besiik av Karl XIV, som rastade
vid. Kungsbron och anv6.nde Spisestenen som bord di han intog fiida. Holmbergz 3
s. 108 gissar att den sten som kallas Kungsbordet tjiinat samma syfte fiir nflgon
regent.

Arkeologiska f ynd i gammal bygd. Inlands Nordre hiirad var be-
folkat under stenildern. Ungefflr 7000 flr f.Kr. stod vattnet omkring 30 m. hiigre iin
dess nuvarande nivfl. Sliitterna i kustomri.det l6Lg helt under vatten. Men pfl hiigre
belflgna platser i utkanterna av slitterna pi bergsluttningar har man funnit ett fler-
tal boplatser och liisa fynd, stenyxor av olika typer, dolkar, spjutspetsar, mejslar
m.m. av flinta frfln stenildern. Aven l[ngre in i landet, t.ex. vid Giissby i Spekeriids
socken och vid strtnderna av sj0n St. H6llungen bodde stenflldersfolk. Ganska fi
steniLldersgravar har pfltriiffats inom h6radet: en diis och en ginggrift, kallad Altarct,
i J6rlanda socken, och n6.gra hillkistor.

Till bronsflldern hiinfiir sig ett stort antal rdsen av varierande storlek, spridda
6ver hela hiiradet. Flera av dessa ligger pi. iiar i Hakefjorden. De mest imponerande

1 Om digerdddens verkningar i hflradet se vidare t.ex. Solberga s. 58.
2 Se Bergermo s. 31, Boken om J s. 47, Solberga s.92 f.
s Se Holmberg2 3 s. 149, A. Holmberg i Boh. hist. s. 235 med litt.
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befinner sig pdL Prlstberg i Jiirlanda socken, vid Aseby i Solberga socken, pi Yette-

berget p6" Bergs iigor och pi det nflra 100 m. hiiga berget vid Kliipp i Odsmflls socken.

Ett flertal ortnamn innehdLllande sfldana ord som rds och sftons flsyftar bronsfllders-
riisbn. Flera rtisen flr dock inte frin bronsiLldern utan ay senare ursprung. Tvivel-
aktiga i detta avseende iir t.ex. itminstone tre stiirre riisen i Ucklums socken och en

del mindre riisen pi andra stiillen, Over hiilften av r6sena 6r nu mer eller mindre
fiirstiirda av skattsiikare och bdnder som anvflnt stenarna till giirdesgflrdar och
husgrunder.

Hiillristningar tillhiir bronsflldern, men fe sfldana har pitrflffats inom h[radet.
Den mArkligaste ristningen, som befinner sig c. 200 m. norr om J$rlanda kyrka,
bestir av nflgra fotsulor och mer An 300 skiilgropar (>iilvkvarnarr), flera omgivna
av ringar. Utan tvivel har denna berghiill varit en viktig offerplats fiir traktens
befolkning. En mindre hillristning vid Tdrreby i samma socken visar fyra skepp.

PiL tvi stflllen i Solberga socken fiirehommer anhopningar av skAlgropar. Den ena,

beliigen nira Aseby smaskola, bestiLr av c. 130 h5.lor och 33 fotsulor, huggna i sex

hiillar. Den andra finns p6. ett ltist granitblock och har ett 40-tal gropaf. Det 6r
dock ovisst om alla shdLlgroparna tillkommit under bronsdLldern. En av Bohusliins
tre kdnda bronsfrldersboplatser trflffas vid Aseby i Solberga socken.

Endast f6" liisa fynd friLn bronsildern ir kflnda, och n5.stan alla hiirriir frin
epokens senare del, dfl iiven hiillristningarna anses ha tillkornmit, Om alltsiL fynden
frfln bronsflldern, med undantag av rdsena, flr fdrvflLnande ffl, i synnerhet fri.n iildre
bronsflldern, behiiver detta inte betyda att bronsdLldersbefolhningen varit ffltalig i
jiimfiirelse med tidigare och senare skeden, dvs. att ett avbrott i befolkningens till-
vixt shedde. De efterlf,.mnade endast ett mindre antal pitagliga bevis p6. sin existens.

Frfln jiirnflldern fdrskriver sig ett ganska betydande antal gravfilt. Under iildre
jflrnflldern br5.ndes liken och askan nedsattes i oansenliga gravar, som var samlade
i stora filt som var gemensamma fdr den kringliggande bygden. Mflnga gravfilt
triiffas utefter de stiirre flarna, dflr bofast befolkning tidigt slog sig ner och diir de
stiirre bebyggelserna anlades. De flesta av glavarna frin jiirnildern har bortodlats.
I hagar och andra lokaler som inte odlats finns dock en del gravfllt bevarade.

Under yngre jiirnildern, dvs. under folkvandrings- och vikingatid, anvdndes
hiigar av jord och sten som by- och gd.rdsgravplatser. Atskilliga s.k. iittehiigar, ofta
samlade i vad som kallas iittebackar, har pitriiffats inom hiradet. En av de stdrsta
sarrlingarna av sedana gravar, fltminstone ett hundratal, finns vid Vitsten i Solberga
socken och iir frin den allra sista delen av jiirnildern. Andra betydande gravfdlt
frfln yngre jiirnildern tr[ffas pi Ytter'-Restad i Hd]ta socken, vid Rinnela och pfl
St. Dagsholmen i Jiirlanda socken, p& Torps 69or i Spekeriid, pfl Skiillunga OstergiLrd
i Ucklums socken samt piL Jordharnmars och Talbo flgor i Odsm6.ls socken. Av
speciellt intresse dr det numera nAstan f6rsvunna fiiltet nflra havet i Jordhammar,
ty det visar, sflsom framhflllits av Bergermo s. 15, att OdsmflLlsdalen under jiirnflldern
blev helt torrlagd. Odling, grustflkt, viigbyggen o.d. har mer eller mindre utpli.nat
itskilliga gravfiilt frfln yngre jflrni.ldern. SdLlunda fdrstiirdes ett sidant vid Griissby
i Ucklums socken, ett av ldnets mest kd.nda fornminnesomriden, till stor del ir 1932
di landsviigen omlades. Fiirleden i bynamnet Huuefid (Haugha-) i Ucklums socken
torde flsyfta i nflrheten av gArdarna befintliga gravhiigar. Andra namn innehd.llande
ftdg kan ha sarnma syftning.

Ett avsevdrt antal bautastenar, av folket kallade stavstenar, stir spridda iiver
hela hiradet. De allra flesta [r sdherligen graystenar. Mest bekanta torde vara de
tre viildiga, ofta avbildade stenar, 4, 3,7 och 2,8 m. hiiga, som kallas Sfenarna oid
IIoIm, ehuru de stir pfl Doteriids mark i Norums socken. Den stiirsta flr den mest
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imponerande bautastenen man kiinner i Bohuslin. Fiirr liir flera stenar ha funnits
diir. Vid husen piL Holm stflr fyra andra stenar, omkring 2 m. hiiga, och p5. ett giirde
inom byn Griissby i Ucklums socken tvfl, resp. 3,2 och 2,3 m. htiga. De senare har
infogats i sflgnen om Vidrik Verlandsson, en av Didrik av Berns legendarisha kflmpar;
vilken skall ha stupat i ett slag pfl gdrdet och begravts vid stenarna, som siigs stA
vid lriimpens huvud och fiitter. Platsen kallas iin i dag av dldre personer Vidrik
Verlandssons grou. Hans hist antas ha sprungit till Slcriimsftdgen. Denne krigares
diidsplats har lokaliserats iiven till andra platser i Skandinavien. 

- 
Ett fyrtiotal

resta stenar triiffas pi Griissbacke.
Minga bautastenar har under tidernas lopp bortfiirts friLn sina platser och

anvflnts till husgrunder, sfisom grindstolpar 
- 

tvi siLdana av 2 m. hiijd st6r vid
Gamlebergs skola i Odsmf,.ls socken -, 

trappstenar, spAnger o.d. Holmbergz 3 s. 108
berittar att pfl Viivras mark i Hilta socken fdrr funnits ett stdrre antal stenar som
blivit bortfiirda. Namnen Grdtefid kgrkogdrd, Kgrkogdrden, Grauarna, Staudsen,
Staustenen betecknar platser med bautastenar och forngravar. Det fiirstniimnda
flsyftar ett gravfiilt bestflLende av sju hiigar, en stenkrets och en stor bautasten.

En skeppss[ttning, troligen frfln jiirniLlderns senaste tid, befinner sig pi St.
Dagsholmen. En stenkrets, som troligen 6r resterna av en fiirstiird skeppss[ttning,
18 m. l6ng och 5 m. bred, finns pfl Furufjiill i Norums socken.

Bland de stiirre stenkretsar, vilka fiirekommer inom hdradet, i regel hallade
domareringar och troligen tjiinande som tings- och offerplatser, fiirtjiinar fiiljande
att ndmnas. En sannolikt oval stenkrets (18X10,5 m.), bestiende av fltta, f6rr flera,
resta hillar, i regel st6rre pi bredden [n hdjden (0,7-1,45 m.) finns vid Griissby
i Ucklums socken. Ansenliga >domkretsar> stflr enligt Holmberg2 3 s. 103 pi Ham-
mars igor i Solberga socken. En fyrsidig stensiittning (12X10 m.) med 7, ursprung-
ligen troligen 14, 0,7-1,8 m. hiiga stenar stiLr piL Griissbacke gamla tingsplats, d?i.r

ocksiL tvi runda stenkretsar finns. PdL 0. Bergs iigor i Odsmflls socken befinner sig
en rund stenslttning som ursprungligen troligen bestitt av tolv ungefiir en meter
hiiga klumpstenar och ett stiirre block i mitten. Ett par domareringar fiirekommer
i dalgingen BrSland-Saxeriid i Jiirlanda socken, ett pfl fornminnen rikt strdk.

Till jflrnfrldern hdr ocks6. de s.k. bygdeborgarna, vallar av sten som i fiirsvars-
syfte uppbyggdes pa hiijder som 6r otillg[ngliga frfln de flesta hill. Flertalet av
dessa fdrsvarsverk torde hirrdra frfln folhvandringstiden, dvs. 300-600 e.Kr. Liim-
ningar efter sidana primitiva fisten triiffas piL ett dussintal hdjder i hiiradet. I Sol-
berga socken finns fornborgar vid Ingetorp och pA Bondeberget pfl Sk&lldals iigor,
pi Tollertids mark vid grdnsen mot Kareby socken, Inlands Siidre hiirad, och piL

Bjiirfjnll pe grensen mellan Jiirlanda och Solberga socknar. I Spekeriid finns rester
av en )borg) med ganska vfll bevarade vallar vid Krokslycke pdL grfinsen mot Jiir-
Ianda och pfl Y. Hari.s [gor. I Odsmils socken finns s6der om Skyttegflrden en
gammal >borg, kallad Slottet. Vida bekant dr Bua slotf pfl Bua Slottsberg nilgra
hundra meter norr om det kiinda Biirs fli.g vid St. Hdllungen. Pil Gullborget pir'
grdnsen mot Ljungs socken, Inlands Friikne hdrad, har miijligen funnits en fornborg.
Den enda kEinda ,borgen, i Ucklums socken iir beldgen pi SlottsDergef vid St.

Hfi.llungens nordiistra sida. Om nflgon fiirsvarsvall funnits pfl Bbrs flig [r ovisst.
Hiijder diir trefolkningen trott sig finna rester av bygdeborgar kan ha sfldana narnn
so;rrt Borgberget, Borrebetg, Slottsbergef o.d., men det hinder ocksfl att berget sjiilvt
liknats vid en borg eller ett slott.

Om fiirekomsten av ett vil utvecklat forntida signalsystem vittnar SLtminstone

n&gra av bergnamnen som inneheller orden uale ((-oardi) och uette.
En hel del l6sa fynd frin jfirniLldern, t.ex. lerkrukor, vapen och olika fiiremil
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av j6.rn, har pi.triiffats inom h[radet. En del guldfiiremfll har antriiffats, bl'a' tre

lrrtinrri.t"tt"" frAr, 500-600-talen pfl Oriids flgor i Odsmflls socken'r

Bebyggelsenstillkomstochutveckling'MSLngaavdenutida
bebyggelser som iir satta i mantal, ?ir kdnda frin medeltidens tv6i sista flrhundraden'

nOr:J"a" siffror flskfldliggtrr fiirh6.llandet mellan antalet bebyggelseenheter (byar,

hemman) , vilkas narnn i"aff* i medeltida urkunder och antalet av sidana upp-

tagna i Jr.
Hfllta har i Jr 21 enheter, varav 14 kiinda frd.n medeltiden' Jiirlanda: 55 resp. 16.

Norum: 35 resp. 15. Solberga: 57 resp. 27. Spekeriid: 41 resp. 13. Ucklum: 35 resp'

15. Odsmfll: 57 resP. 13.

Minga av de frfln medeltiden kdnda bebyggelserna existerade lfingt tidigare'

De flesta med.eltida bel[ggen triiffas i RB och anger gardar vilkas dgare donerat jord

till kyrkorna. Alla biinder gjorde inte detta, och dfl 6r deras gflrdars namn inte

upptagna i RB:s listor. Av iivriga medeltida beliigg fiirekommer huvuddelen i en

fdri""f,rriog iiver jord som tillhiirde Kastelleklostret i Kungah?illa. Det beror silunda

pn tiufiilligheter huruvida ett namn dr belagt i de bevarade medeltida kflllorna eller

inte. Sisom exernpel p6. uppenbarligen mycket gamla bebyggelser, vilkas namn inte

triiffas forriin i kallor frin-nyare tiden, kan namnas Risby i Hilta socken, Brdland,

Bdrbg, Kiillsbg, T\rrebg i Jiirlanda socken, Tegnebg och vitsfen i solberga socken,

Grotind i Spekeriids socken, Berg i Odsmflls socken. Men fl andra sidan kan det

inte vara 
"rrliUfaUigfret 

att endast cirka en tredjedel av nuvarande byar och hemman

har beliigg fr6,n medeltiden. Av 301 enheter nflrnns endast 103 i medeltida urkunder'

De flesta- av de m6.nga namn som upptrlder fiirst i senare kiillor tillkommer mindre

bebyggelser i inlandets shogs- och bergstrakter, och det lir mycket sannolikt att ett

betyiantle antal, kanske de flesta, av dessa tillkommit efter RB:s tid, dvs' efter

1400-talet.
Det finns intet ortnamn i haradet som kan antas vara iildre [n tidig jiirnilder.

Om nflgra sfldana till flventyrs skulle finnas, finge de odaterbara

enkla iamn som Berg, *Vitttr eller 'FVallir, *Vallar nuvarande

Grdssbacke och Grdssby) , Stenung, och kanske samm som Anrcis

(( *Alnaras) , vilka tiillommer stora bebyggelser med centralt lilge i bygden. De

flesta av hlradets bebyggelser 6r ganska unga, vilket bl.a. framgflr av att 170 Jr-

namn uppskattas till mioare iin ett helt mantal och ytterligare 74 under tviL mantal'

D"f ar miijligt att inom vissa grinser datera mflnga bebyggelsenamn som inne-

hflller typbildande efterleder. Man- biir dflrvid m6rka att de flesta av dessa efter-

lederursprungligen betecknade terrangpartier, och att bebyggelserna sammansatta

med sidana oid fra., biirjan kan ha varit naturnamn. Namnen kan di vara dldre

iin bebyggelserna.
Bortsett fr6Ln odaterbara narul sidana som de nyssnamnda hiir till det allra

ildsta namnskicket namnen pfl -uin '[ngsmark'. Endast ett namn av denna typ finns

i hiiradet, namligen vdura i Hiita socken. Det tillkommer en stor by bestaLende av

sju hemman piL tillsammans 6 1/z oreducerade mtl, hiradets stiirsta by. Gflrdarna

ligger vid inre kanten av en sl6.tt p5. sluttningar upp mot berg,_just sidan terrlng

diir de fdrsta fasta bebyggelsernu ut l*d".. Byns betydande storlek stemmer viil med

det ofta iakttagna fOrhitianaet att de stiirsta byarna inom en begrinsad bygd iir

1 Utfiirligare redovisningar av fornfynd inom hiiradet kan hflmtas hos Hofstedt

i GBFT 1918 s. 19 ff. (forn-borgar), Niklasson i stenungsund s. 24 ff., Axelsson i
solberga s. 29 ff., MiLrland i Boken om J s. 35 ff., Bergermo s. 8 ff., sarauw-Alin

passim.

I
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de iildsta. Namnet sjiilvt [r iildre iin i-omljudets intrfldande, men det 6r utan tvekan
avsevErt iildre, troligen frin tidigare jiirnildern.

Lindroth i GBFT 1945 s. 20 accepterade ett fdrslag som framstilldes av Janz6n
Subst. s. 124 not l, att Ddlene i Odsmils socken ir ett uin-namn. Janz6ns tolkning
iir emellertid, sflsom Jansson s. 50 f. och han sj5lv senare visat, felaktig, ty den
obetydliga, avsides liggande bebyggelsen ifriga kan omiijligen, dven pi grund av
sprikliga sk6l, vara ett uin-namn; se diskussionen under namnet. Inte heller Rrimma
i Jdrlanda, vilket tillhiir en bebyggelse som ligger helt utanftir den centrala bygden
bland ganska sent uppkomna gArdar, kan, sisom antogs av Janz6n i Boh. stud. s. 236
not 2, vara ett uin-namn.

Mycket gamla, men kanske nigot yngre dn uin-namnen, 6r namn pfl -ftem,
nu vanligen upptriidande i den fiirsvagade formen -am. Hiradet har en representant
av denna namntyp, nimligen Norum i socknen med samma namn. Redan under
medeltiden var den ursprungliga, vid kyrkan beliigna gamla storbyn delad i tvfl
enheter med egna namn: Hdgenorum och Kgrkenorum. Det vid kusten beliigna
Strqndnorum tycks ha tillkommit ftirst under fiirra hfllften av 1600-talet. De tvi
fiirstnimnda enheterna utgiir tillsammans 3 3/r mtl, och den ursprungliga byns iigor
utgjordes av den av berg starht avgrflnsade sliitt som utbreder sig iister och norr
om den hiijd dnr kyrkan ligger.

Namntypen pil -landa, som i Norge och ofta i Bohuslin har formen -lcnd,
representeras i hiradet av fem ortnamn, niimligen Bniland, litland i Jiirlanda
socken, Ldngeland i Solberga socken, Groland i Spekeriids socken och det ombildade
Ucklum i socknen med samma namn. De bflda sockennamnen hade under medeltiden
plurala former, medan by- och hemmansnanrnen trf,.ffas endast i singular form, De
senare synes alltsi inte ha fiirlorat sin pluraliindelse, vilket annars intriiffat i bohus-
lhnska namn pi -Iand. Ucklum och kanske Groland bestir av appellativiska sam-
mansittningar, och fltminstone Ucklum bbr diirfiir inte jimstdllas med de dvriga
>ikta> Iand(a)-namnen. De st6rsta hithiirande bebyggelserna dr byarna Brdland och
Groland, som biLda utgdres av tre hemman pi tillsammans 3 resp. 2 1/z oreducerade
mtl. De har, betriiffande Brdland itminstone de ildsta delarna, det f6r iildre jiirn-
flldersbebyggelser karakteristiska Hget pe sluttningar upp mot berg i utkanten av
slii.tter. Det har av flera forskare antagits att -land(a) i boh. ortnamn speciellt be-
tecknar land vid vatten(drag) . Denna fdrmodan motsii.ges inte av land-namnen i
detta htirad. Alla land-bebyggelserna utom Ucftlum, vilket inte bor rdhnas hit, ligger
vid betydande flar.

Till jlrnflldern hiir ocksiL de s.k. iikta sta(d) -namnen. Hit hiinf6r sig tv6 namn
inom hiradet. Det ena tillkommer den stora byn Restcd i Hilta socken, bestflende av
sex hemman pdL sammanlagt 51lz mtl, det andra byn Knauerstad i Solberga socken,
utgiirande tvi hem:nan pfl tillsammans 2 mtl. Bida bebyggelserna ligger centralt
inom sina bygder, och gerdarna iir beliigna p5" sluttningar i utkanten av sldttomrALden.

Ungefiir samtida med sfa(d)-namnen, men fltminstone i vissa fall niLgot yngre,
flr namnen pil -bg, vilka dock inte utg6r en enhetlig grupp. I det nutida -by diiljer
sig n6mligen tviL ord: fvn. bgr och bbr. Det fiirra [r i nordiska ortnamn i stort sett
iistligt, det senare vflstligt; se NGIndl. s. 47, Lindroth i GBFT 1945 s. 32 ff.

Atskiltiga namn pfl -bg triiffas inom hdradet, n{mligen i Hilta socken Grannebg
och Risby, i Jiirlanda socken Bd.rbg, Hallebg, Hdbg, Kgrkebg, Ktillsbg, Tdrrebg, i
Solberga sochen Nolbg, Tegnebg, Vailbg oc}, Asebg, i Spekertids socken Gdssbg,
Lundbg oct. Mdltbg, i Ucklums socken Grdssby och i Odsmflls socken det enkla Bgn,
summa 17 namn. Tre eller fyra av dessa 6r emellertid inte ursprungliga bynamn,
utan har uppkornmit i sen tid genom att -bg lagts till ett ildre enkelt namn. Silunda
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vat Vallbg frfln biirjan ett enkelt namn, vilket i RB upptrader som a Vallum, m:en

slutleden-byhdngdespiftirec.lS2S'GrdssbghetteiildstGrj6t(iRBskrivetj
Grgote) och _by ,rpp,rid"" inte fiirrErn i 1568 Jb. Slutleden -bg tillades alltsi' 6.t-

minstone officiellt, s6L sent som vid mitten av 1500-talet. Gissningsvis kan man thnka

sig att .Asebg iildst var ett enkelt namn i singularis eller pluralis' Det nuvarande Byn

utgjoldeulsprungligennolradelenavdenstorabebyggelsenStenung.NRJ4s.l9l
;;;iili-t" ". 

rrlalaa" Nsrdrestenunge och Boee, r,.en flnnu 1594 kallar JN bebvg-

gelsen Stening, I de .rn"o*t " 
jordebiicklrrra fr'o'm' 1659 fiirekommer endast Bg(e\n

o.d. Det nutida rr**oJoppkom alltsfl itminstone i biirjan pfl 1500-talet' men det

slog inte officiellt igenom^f:iirr6n minst ett flrhundrade senare' Anledningen till att

namnet andrades torde aLtminstone delvis ha varit att man, eftersom huvuddelen av

denursprungligastorbynStenungliggeriNorumssocken'medandennorradelen
;;;; sig i"odsmil, ,o"k"rr, vitte-unavita identiska namn pfl tvi niir5eldgna

bebyggelseribfldasocknarna'Alltsflflterstir14(eller13?)namn'avvilkadeflesta
kan antas ha h6g 6Llder. Men man b6r frfln d.et iildsta skiktet utsiindra ytterligare tre

namn sflsom varande relativt unga, namligen Nolby, Mdllbg och,-Kgrkebg' av vilka

de tvfl fiirsta anger att-rervssel*",,,a u,lugts norl om lesp. mellan tidigare existe-

rande habitationer. ryrral [ri" ha namngivits i fiirh6]Iande ti1 byn Skdlldcl' och

Mdllbg ligger i en triangJt, i vars hiirn befinner sig gfirdshusen pdL Ilards,Torp och

Berg. orn tv6. av a".o'r"ryggelser eller alla tre ansetts utgdra ytterpunkterna iir

ovisst. Namnef Kgrkebg Uuo"riu:tr"tigtvis inte vara 6ldre fln den ftirsta sockenkyrkans

tillkomst. Byn hette frfln bbrjan slikerligen Jiitland'

Efter de nu fiiretagna reduceringarna flterstflr 11 (10?) namn p5' -bg, av vilka

g (g?) betectrra, nyu","medan namn-en Bdrbg och Hallebg tillkornrner hemman pfl

1/r mtl.
Fvr.. b{r och brir anger i ortnamn sivll 'gird' som 'by" Men det iir inte absolut

sflkert att de skall betecinas siLsom helt .ynorry*u i gamla namrr' Detta problem

har flnnu inte underkastats en inga.ende utredning och han inte hflr behandlas'

Distinktionen mellan de bflda slutle--derna fdrsvflras speciellt i Bolusliin' som 6r ett

griinsomrdLd.e mellan den viistliga och iistliga formens ulbredning, genom att de

inte s[Ilan sammanblandas i mJdeltida kiillor. I RB treffas sflIunda bide -by och

-ba sisom skrivningar av ett och samma namn' Endast tre av namnen pfi -bg iir

upptagna i nB, namii gen GtannebU, ldbg oct- Lundbg' Det fiirstnlmnda skrivs i
denna kiilla fyra gingtr -bo ochtvi-gnnger -bg' det' andra har -bo en gflng och -by

tvfl gflnger (samt dessiutorn. -bi, dvs. -ag i-ett diplom frfln 1515),^och det tredje skrivs

-bg lvitginger. Oe Ovriga ag-ot*""" iriiffas inte fiirran c' 1528 i NRJ' och diL hade

-ay taiutLangt -ba.i sammansatta namn. Det lir sfllunda knappast miijligt att

r""sta*t av.girra vilken slutled. som ursprungligen fiirelicc"l..i-dre enskilda namnen

pil-buidettah6rad,menmanvflgar,medledningavfiirhillandenapfi'andra
stdllen, anta att fltminstone Tegnebgic:n Lundbg ursprungligel-lraft slutleden -b3ir'

DetenklaBgndta,o.a"ettu"rsprungligtBdn,menformeniNRJiirknappastav.
gOrurrA", eftlrsom kiillan ifriga ofta har oriktiga former'

InamnetBiitbglttalasslutledenbidemedg-ochu-ljud.Detvoredflmi}jligt
att anta, att namnet kunde innehiLlta -bod eller -bo lfvn. brt6, bri) , vilka i gammalt

-al ottul*, med u-ljud, men det finns fall di dessa slutleder och -bg samman-

blandatsinutidauttal,ochettsEikertavsolandekanknappasttriiffas.Dockbiir
beaktas att alla skriftformer frfln c' 1528 har -by'

ordetbgharvaritproduktivtsfisomortnamnselementlS.ngtframitiden,och
det iir klokast att inte uian vidare anvinda bebyggelsenamn innehillande bfr och
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bdr sflsom fllderskriterier i bebyggelsehistoriska slutsatser. Detta giller Inlands
Nordre hiirad sivil som Bohuslfln i sin helhet (jfr Lindroth sist a.st.).

Ortnamn piL -inge, -unge dr i regel mycket garrla, i mrflnga fall siikerligen minst
lika gamla som de ildsta av de ovan ndmnda, sammansatta typerna. Inom hdradet
finns tvi bebyggelsenamn pfl -ung(a), niimligen Stenung i Norums socken, vartill
frirr hiirde iiven Byn i Odsmflls socken, och Sftdllunga i Ucklums socken. Den ur-
sprungliga storbyn Stenung innesluter, om Bgn medriknas, nio hemman pfl tillsam-
mans 6 mtl, och Skdllunga fyra hemman pi sammanlagt 3 1/z mtl. Gflrdshusen har
i bflda fallen det fdr gamla jiirnildersbebyggelser utmflrkande leget pe sluttningar
upp mot berg i utkanten av sl6tter. Det iir knappast fiir djEirvt att fiirmoda att
fi.tminstone Stenung tillhiir de ildsta bebyggelserna inom hflradet. Skdllunga ligger
lAngt inne i landet i en sdnka i Inlandsryggen iister om St. Hdllungen och iir viil
rimligtvis yngre, ovisst huru mycket.

. Avsev[rt yngre iin de nu anfiirda namnens d.ldre representanter dr narnntyperna
p6, -torp, -rdd och -hult (-hdlt). De mdLnga hithiirande namnen ger i stort sett ett vil-
taligt uttryck fiir den stora agrihulturella expansion som flgde rum under vikinga-
tiden och i synnerhet medeltiden, ty de betecknar rtijningar och utflyttningar frin
iildre gflrdar pi slfltter och i idalar till skogsbygder och bergsluttningar.

Ordet forp brukades vid namngivning av nya bebyggelser, medan hult 'dr ett
terrflngbetecknande ord med betydelsen 'mindre skog, trilddunge', och sdLdana namn
kan ha varit naturnamn innan de blev bebyggelsenamn. Bdd avser r6;'ning i skogs-
mark och behiiver inte heller frin biirjan ha betecknat bebyggelse, 6r,en om bosfltt-
ning i de flesta fall skedde pfl nyodlingarna. Det 6r diirfiir troligt att de medeltida
rtijningarna vanligen skedde med avsikt att bygga. Men det finns namn pil -rdd
(se nedan) som aldrig isyftat bebyggelse, och man kan allts6. inte i de enskilda
fallen trdffa ett avgdrande om rdd-namnens ursprungliga syftning.

Hellberg har i NoB 1954 s. 106 ff. gjort sannolikt att det S.tminstone i vissa
delar av Norden existerar ett mycket gammalt flldersskikt av enkla namn Iorp(c),
vilka tillkommer gerdar i kdrnan av de tidigast uppodlade delarna i avgrd.nsade
bygder. Det synes dock osannolikt att nAgot sidant urAldrigt Torp(a) skulle finnas
i Bohusldn, med sdkerhet inte i lnlands Nordre hiirad. Ingen av de fem bebyggelser
i hiiradet som heter Torp 'dr stiirre iin 1 1/z mtl.

I hflradet triiffas fem osammansatta Torp och 25 sammansatta namn med slut-
leden -torp. Av de fem enkla namnen dr tvfl beliigna i Jiirlanda socken, en bra bit
frin varandra, men de iir i Jb oeh Jr sammanhillna sfr.som en kameral by. Namnet
Presstorp i Ucklums socken tillkom fdrst 1896 siLsom ers6ttare av det gamla diligt
klingande Pottebacken Av de sammansatta namnen ph -torp har endast Brdcketorp
i Spekeriids socken med sfi.kerhet en appellativisk fiirled, medan alla de tivriga inne-
h6ller personnamn, dven om ett av dem alternativt kan tflnkas ha ett appellativ
srisom fiirled.

Fyra namn piL -torp, niimligen Halltorp och Vinningsforp i Solberga socken,
Brcicketorp oc}n Krinnestorp i Spekeriids sochen, betecknar byar, av vilka den sist-
nflmnda, som bestflr av tre hemman p5. tillsammans 2 mtl, d.r den stiirsta. De ligger
ganska centralt vid eller pfl sliitter. Ett eller annat namn innehrillande torp kan
fiirmodas tillhiira vikingatiden, men det stora flertalet tillkom helt sikert under
medeltiden.

Att ddma av skriftformer i RB skulle fyra torp-namn innehilla kvinnonamn
siLsom fiirleder, nlmligen Tortorp i Jiirlanda och Guntorp, Halltorp, Ingetorp i Sol-
berga socken. Det ri.r dock miijligt att RB:s beteckning av mellanvokalen, sisom inte
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shllan iir fallet, [r etymologiskt oriktig, och att fiirleden i fltminstone vissa av de
just nflrrnda forp-namnen dr ett maskulint personnamn; jfr rdd-namnen nedan.

Den ojiimfdrligt mest frekventa bebyggelsenarnnstypen i Bohusliin utgiires av
namn innehd.llande rdd med biformerna rdr, rgr (fvn. rud, resp. rjddr, i Sverige,
inklusive Bohusliin, iiven *rjridr) . I Bohuslhn framtriider denna skillnad iinnu i dag i
enkla namn: i ena sidan Rdd, Rd(d)a, Rdane, i den andra Rdta, Ry(a), Rdrane-
Men sisom slutled i sammansatta namn sammanfdll de b6,da orden fltminstone redan
under medeltidens sista S.rhundrade, och i nutiden [r slutleden, oberoende av dess

ursprung, genomgeende -rdd. Men redan ornkring 1400 finner man namnet
Kdrdd i Solberga socken skrivet j Kararudi oc}a i Karariodre. Det Er alltsfl mdjligt
att de bida orden i syagt betonad efterled redan vid denna tid kunde vara sv&ra
att urskilja fiir en skrivare. Dock synes en pfltaglig konsekvens och iiverensstiim-
melse annars vara r6dande i RB och andra killor frin 1300-talet, och man vigar
nog derfdr fdrutsiitta att beliiggen i kdllor frin 1300-talet, inklusive RB, fiterger den
ursprungliga slutleden. DdL sammansatta namn pi -rdd inom h[radet inte triiffas
fiirrdn efter 1500 kan man diremot inte avgdra om de ursprungliSen innehillit
rj66t eller ru6, ty i NRJ frin c. 1528 skrivs s6Lviil -rjridr som -rud konsekvent
-ryd(t) o.d. Namnet Smedserdd i Jtirlanda kanske skrevs Smitzrdr i 1568 Jb, men
det sista -r- 5r osflkert och 6vriga former har endast -tddt, -rdd(h). Alltsfl intet att
bygga pfi.

Huruvida i Bohuslfln nflgon S.ldersskillnad r6.der mellan namn innehdLllande
rjodr (*rjudr) och rud tycks vara svirt att med bestfimdhet avgdra. Det tir dock
frestande att tdnka sig att de bohusliinska namnen reflekterar ett liknande fiirhfll-
lande som man finner i sydiistra Norge, d5.r en del rjridr-gE.rdar blivit kyrkplatser
och deras namn blivit sockennamn, medan detta inte intriiffat med rzrS-girdar.
Detta ftirhiLllande tyder pi att itminstone de enkla rjddr-namnen i Norge utg6r ett
iildre och kanske dven socialt htigre skikt 6n rud-namnen. I Bohuslin triiffas sochen-

namnen Roro och (Lane-)Rgr, men intet,Rcid har blivit sockennamn. De tre samtnan-

satta rdd-namn som blivit sockennarnn, Spekefid i detta hlrad oc}a Grinnerdd,
Resterdd i Inlands Friikne hdrad, tycks alla innehfllla ti66r.r De bebyggelser vid
vilka kyrhor byggdes biir ha varit betydande redan vid kristendomens inftirande.
Intressant [r att finna tv6. bebyggelser i Spekerijds socken med namnen Rdrc och
Rdd endast en kilometer frin varandra. Den fiirra 5r en by pri 2 ofOrmedlade mtl,
den senare ett litet hemman pi l/a mtl. BiLda ligger visserligen liLngt inne i landet,
men Rdro-girdarna hr bel6gna pi en sluttning ner mot en iLdal, medan Rdd befinner
sig avsides utanfdr dalen i berg- och skogsterr5ng. Namnet Rdra 'dt belagt friLn
medeltiden, men Rdd inte fiirrin 1568. H[r kan man alltsi med visshet tala om
ildersskillnad. Rcira i OdsmS.ts socken 1r visserligen nu ett hemman pi rlz mtl, men
det nuvarande grannhemmanet Hagen pi 1A mtl hette fiirr Lilla Rdra, och de bflda
hemmanen har utan tvivel tidigare utgjort en by pi fltminstone 3/a mtl. I stort sett

tycks flertalet bebyggelser med sammansatta namn pil +i66r ligga mera centralt och
pi btirdigare jord dn rud-gArdarna. Ftirhillandena i Inlands Nordre hirad talar
alltsi bestiimt ftir att rjddr-bebyggelser i stort sett dr iildre iin rud-bebyggelser'

Av hiiradets nu existerande sammansatta rod-namn iir 20 kflnda frfln medeltiden.
Att diima av formerna i de medeltida kiillorna innehiller sju av dessa senare namn
+j66r och l3 -ru6. osiikert 6r det n6mnda Kdt6d, som inte medriknats. Av namnen
pil -rj66r betecknar 5 byar, men av dem p6. -rud, fasten de iir flera, endast tvfl. Det

1 Gilnnerdd skrevs visserligen aff Grindarudi i ett diplom frfln 1354 men i en

avskrift frfln 1495, vilken efter vad som nyss sagts inte ilr bevisande. Tvi former i
RB innehflller ri66r; se Bd 11 s. 28.
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iir dock troligt att Gdre i Spekeriids socken utgiir den fiIdsta delen av den gamla
kyrkbyn och biir di liiggas till hemmanel Spekerdd, vilket i sfl fall triir betraktas
som ytterligare ett bynamn pi +i66r. Ingen av de bebyggelser sorn har sammansatta
rdd-namn kan sdgas vara betydande. Stiirst av riiilr-bebyggelserna fu Aplefid i
Spekerdds socken som bestflr av tvi hemman p5. tillsammans 2 mtl, fiiljt ay Venerdd
i Hilta socken oc}n Huoerdd i Ucklums socken, bida utgiirande tvi hemman pfl
1 1/z mtl. Endast en av rud-byarna nir upp till 1/r mtl, nii.mligen Railid i Jiirlanda
socken.

Det iir inte ovflntat att de flesta namnen innehflllande rj66r och md tillhiir be-
byggelser som ligger i de inre skogiga delarna av socknarna. Flest namn, bida
typerna inrflknade, har Odsmils socken (13), Ucklum (12), Solberga (10) och
Norum (9).

Av de rdd-narnn som inte dr belagda frin medeltiden triiffas 9 fiirsta gfingen
c. 1528 i NRJ, tvi i 1544 Jb, 21 i 1568 Jb, ett i 1581 Jb och tv6. inte fiirriin i 1659 Jb.
Vi vet inte sikert om alla existerande bebyggelser [r medtagna i NRJ, men nog flr
det frestande att anta att atminstone flera av de namn som inte ir medtagna i denna
kdlla tillkommit efter tiden fiir dess tillkomst. Om detta iir riktigt betyder det att
ett inte litet antal rdd-gflrdar inte tillkommit fiirriin efter c. 1530. De tvi. som inte
alls iir medtagna ens i de danska jordebiickerna frAn 1500-talet, Stubberdd och det
ftirsvunna Grordd, torde ganska sdhert vara av mycket sent datum.

De bebyggelser vilkas namn upptr[der fiirst 1568 eller senare har alla utom en
liten mantalsstorlek: 11 uppskattas till 1/a of6rmedlat mtl, 5 till rlz rrrtl, och endast
Dottersriid uppgar till 1/r mtl. Den enda bebyggelse som ir en by iir Doterdd, som
bestdLr av tre hemman, men det sammanlagda mantalet iir inte stiirre 5n 5/e. De allra
flesta av dessa gflrdar dr avsides beligna i socknarnas skogsbygder.

Sisom ett hort slutomdtime riirande rdd-namnens 6lder kan siigas, att rjddr-
namn tillh6r ett nigot iildre skikt in rud-namnen. De ildsta av den ftirra typen till-
hiir vikingatiden, knappast folkvandringstiden, men rjddr torde ha varit produktivt
dven under fiirra delen av medeltiden. Det f,.r ovisst om niLgot rud-namn tillkommit
fdre medeltiden. Men det senare uppkomna -rdd har varit ortnamnsbildande iinda in
i senaste tid.

En del smf,.rre bebyggelser har sent bildade rdd-namn. Hemmansdelen, fiirr
torpet, Bonefid under Aregren i Odsmils socken triiffas fiirst vid mitten av 1600-
talet. Rdkeriid under Gategird och Lopperdd, Gnettefid under Lussertid i Norums
socken tycks ha tillkommit under 1700-talet, och flnnu senare upprinnelse kan antas
fiir t.ex. Pileriid under Hiiljeriid i Solberga socken och Rdkerdd under Skr[ppis i
OdsmiLls socken, vilka helt saknas i :ildre handlingar.

En del rtijningar som fett namn piL -rod tycks aldrig ha varit bebyggda, t.ex.
Flugerdd, Jonserdd, Krdleerdd, Panterdd, Toltefid och det enkla Rddet. Detta gdller
ocksfl nflgra Rddjan, Rddiorna och Rdnningen, Rdnningarna.

I de sammansatta rdd-namnen utgtires f6rleden i de flesta fallen av person(bi)-
narnn. I 28 namn ing6.r med siikerhet ett siLdant, medan appellativa ord alternativt
kan utgdra fiirleden i ytterligare 15 ortnamn. Med siikerhet appellativa fiirleder
triiffas i 7 namn. Hela sammansittningen tir ett appellativt ord i Stubberiid och tro-
ligen i Rotefid. Namnet Tdrnefid innehflller med sikerhet ett kvinnonarnn, vilket f,.r

alternativt miijligt i Htilierbd, Doteriid och det fiirsvunna Grofid; jfr vad som ovan
sagts om forp-namnen.

Nflgra inte tidigare kf,.nda mansbinamn torde fiirefinnas i Bufferdd (*Buffe),
Smederiid (*Smfti), Dottersrdd (*DgttiV) och Sftrdperdd (*Skrogpi?). Det 6r av
intresse att konstatera att intet rdd-namn innehiLller ett personnamn som mflste ha
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inkommit med kristendomen. Alla personnamnen i rdd-namnen 6r eller kan alltsfl
vara fiirkristna, men miLnga av dem levde kvar efter kristendomens infiirande och [r
mer eller mindre vanliga iin i dag.

Tvfl rdd-namn, T'nneil)d och det ftirsvunna Mialkarudi, har ett Snamn som

ftirled, vilket kan vara fallet ocksfl med Gtordd.

I sarnband med rdd-narnnen biir nflmnas bynamnet Rdnning i Solberga socken,

vilket iir tidigast pitriiffat frfln mitten av 1300-talet.

Riijningar i gammal tid anges ocksfl av namnet odsmdl, vilket triiffas tvi
gS.nger inom hiiradet, ena gdLngen som sockennamn, andra gingen som narnn pa en

*to" fy i Solberga socken. Frin 1500-talet eller tidigare iir ocks6. tvdL gflrdnamn Inlag
i Jiirlanda och Norums socknar. Gflrdnamnet Btcinna betecknar en rdjning som

upptogs under 1600-talet.
Senare riijningar, med eller utan bebyggelse, har ofta namn som inneh6Lller det

niimnda brdnna och s6Ldana ord som brdte, intag, kas, soedia, tuet tn-fl. Namn med

f,iirleden Stubb(e)- tyder pi stubbfiillor.
.Endast fem gflrdnamn innehillande hult (hrilf) fiirekommer i h6radet. Hemmans-

namnet Hdltd (Anner) i socknen med safilma namn ger tillbaka iLtminstone till
vikingatiden. nht i Spekerdds socken iir belagt i RB, men dess mantal dr endast 1/z

och det ligger lflngt in i oliindig skogs- och bergmark, varfiir bebyggelsen rimligtvis
inte kan gi bortom medeltiden. Brchdtt i Jiirlanda socken ilr en by med tviL hemman

pi vartdera 1/z mtl och trflffas fiirsta gingen c. 1528 i NRJ' Bebyggelsen har sdker-

iigen tillkommit under medeltiden, snarast under dess senare skede. Hemmanet

Bjurhdlt i Ucklums socken dr endast rhmtl och antriiffat fiirsta gingen i 1573 Jb.

Blbyggelsen torde ha tillkommit under 1500-talet. En del smdrre bebyggelser frin de

senaste iLrhundradena bir namnet Hdltet.
Fr6.n medeltiden kan dateras nflgra fi namn pa -bol 'gflLrd, boplats" namligen

trIakebol i Jiirlanda socken, Labol i Spekeriids socken och det fiirsvunna Gartabole

i Odsmflts socken. Dessutom finns tvdL appellativa Prcistbolet i Solberga och Ucklums

socknar, det senare fiirsvunnet.
Av stort intresse ir ett antal av inte mindre dn 15 namn, anfiirda endast i RB

frfrn Hilta socken, sfldana soloi- >Hellobol, Skorobol, BoI Atnd krabba' bsle Neiridz
Amunda sona.r). De anges i alla fallen utom tvfl vara namn piL giLrdar inom olika byar.

Det ser alltsi ut som om en stor del av de olika girdarna inom en by under senale

delen av medeltiden kallades bol eller bale, och distinktion iLstadkoms genom fiir-
leder som betecknade utmirkande drag i terrdngen eller, vanligen, genom iLbons

narnn. Det vore av stort intresse att undersiika om denna namngivningsprincip var
en allmiint bohusliinsk (och sydiistnorsk) fdreteelse under medeltiden, och om si var

fallet, niir de oliha gflrdarna bdrjade f6L namn sidana som /(drr(ef) , Krok(en), Kullen,

Anghagen; Hammartun. Det gamla bruhet S.terspeglas i saLdana nutida namn som

Kaitesgfuden, Ollesgdrd.en, vilka emellertid fortlever 6ven sedan de personer diitt
efter vilka gdLrdarna namngavs.

Endast tvdL gflLrdnamn innehflllande toet fdrekommer i hflradet, nflmligen Krir-

tuet i Jdrlanda socken (1/z mtl), belagt frfln medeltiden, oc}a Tueten i Spekeriids

socken, iildsta beliigg fri"n 1568, en by med tviL hemman pi vartdera 1/+ mtl.

Uppkornmen under medeltiden [r bebyggelsen Sltibo i Solberga socken' Namnet

.tr"vslf RB a Sletbudum ocr- innehflller sflsom senare led fvn. brt6'bod' (av nigot
slag)'. plur. av detta ord ingdLr ocksfl i det enkla Brra i Odsmils socken, vilket trtlffas
fiir;t i 1b68 Jb. Slutleden i Hunsbo oct, Ranebo i Jiirlanda socken kan vara brt6'bod'

eller bri 'bostad.'. Dessa tvfl ord sammanfiill tidigt i uttal och skrift. De tre sistnflmnda
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hemmanen utgiir endast r/t-rlz ofiirmedlade mantal. Namnen [r inte kdnda.frin
medeltiden, men de kanske tillhiir senare delen av denna period.

Det finns en del ganska stora byar med namn som inte tillhtir nflgon sflLdan
slutledstyp som de n6mnda. Deras ilder dr svdLr att bestEimma, men flera av dem iir
mycket gamla. Bery oc}n Gamleberg, ursprungligen en by, i Odsmils socken uppgAr
tillsammans till 31/z of6rmedlade mtl. R6knar man dessutom de fr6.n storbyn av-
siindrade Aplerdd och Krontoffa blir mantalet 4 r/2. Den ursprungliga byn iir troligen
den iildsta bebyggelsen pfl OdsmS.lssliitten. ,4.nrcis i Jdrlanda socken och Odsmril i
Solberga socken omfattar iven 4 1/z mtl vartdera, Ldkeberg i Hfllta socken 2 3/a,

Sktilldal i Solberga socken 21/z mtl
Ett stort antal smdrre bebyggelser av olika slag finns inom hiiradet. Torpen var

under 1800-talet mflnga, enligt Bergermo s. 103 f. ornkring 800, varav cirka 40 bara
pfl Bergs iigor i Odsmils socken, men de flesta iir nu f6rsvunna. I regel 5r namn pdL

sidana bebyggelser av fiiga intresse. De vanligaste i hflradet iir 1 38 Hagen, 3l Ang-
hagen, 28 Lgckar4 27 Mossen, 26 Liden, 25 Mgren, 24 Lunden. Huset, Platsen
(Platsarna) iir vanliga namn, som betecknar smfl odlingar med hus. De tycks ha
bebotts huvudsakligen av fattiga torpare och dnkor, rotebitsmfin o.d.; om plafs se.

Lindroth i GBF'T 1945 s. 69. Ordet lycfta fiirekom:ner mycket ofta sflLsom slutled i
namn pdL torp och liigenheter. De har ofta en vulgrir priigel, s{rskilt dfl fdrleden
bestir av iiknamn.

Speciellt i kustomridena har under de senaste irtiondena vuxit upp en mingd
sommarstugor. Dessa har ofta givits fantasinamn, hiimtade frin olika kflllor, t,ex.
Hermod, Mannhem, Tabor, Pfimula, Linnea, Viola, Solblink, Fridhem, Lugnet,
F redensb org, V tistanug.

Mindre samhellen har vuxit upp vid jiirnvii.gsstationerna Jdrlanda och Kode-
I senaste tid har trakten kring Stenungssund utvecklats till ett industriomr&de med
kraftverk, oljeraffinaderi och andra industrier, vilket medftirt en kraftig tikning av
befolhningen.

Psykologiska f aktorer vid namngivning. Stundom har gamla
bebyggelsenamn ersatts av nya. Niir l(afferod i Jtirlanda socken iindrades till Kolle-
ftcirr berodde detta i fiirsta hand pi att 6bon kallades fdr Katten och hans barn
Katterna. En dnskan att ge ett viilklingande namn torde ligga bakom H.ndringen av
Alebacka i Spekeriids socken till Ulricelund. Detta alternativa namn, som trH.ffas
endast i kiillor frin 1700-talet, blev dock aldrig officiellt antaget. Ddremot har det
nya namnet Cederslund pfl hemmanet Rdrre hage i byn Berg i Odsmflls socken
vunnit burskap i Jr.

Atskilliga bebyggelser iir uppkallade efter kflnda orter inom och utom Skaudi-
navien, t.ex. Olsborg efter det bekanta fdstet med detta namn vid Bullaren, Vcirm(ej-
land, I(arlstad, Arendal, Drdmmen, Fredrilcshald (de tre sista efter norska orter),
Grdnland, Bjdrnebory, Hamburg, Paris. I n6.gra fall kanske siLdana namn beror piL
inflyttning utifr6,n. Tiimligen sdhert beroende pfl inflyttade flbor 6r en hel del namn.
Abon pi den gird i HflIta socken som i RB kallas j bole llelga hialz anger att flbon
Helge kom friln H jaltland, dvs. Shetlandstiarna. P& inflyttning hlnvisar sfldana namn
som Orusfebons, Mjdrnbons (frin 6n Mjdrn vid Tjiirn) , Tjdrnbohdlan, Gdtens, Gdt-
lgckan (efter vfi.stgiitar), Albokullen (frin AIe hfirad i Vf,.stergiitland), Danskelgckan,

1 De angivna antalen namn flr kanske inte fullt exakta, ty i nflgra fall upptas i
mantals- och husfiirhtirsliingder saruna namn under tvA eller flera grannhemman,
och det iir di ofta svflrt att avgdra om namnet 6.syftar en eller flera bebyggelser.
De anftirda siffrorna 6r dock med sikerhet inte fiir hiiga.
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Jute-Gategdrd, Jutegdrd., lutekroken. Pi utlflndska fiirbindelser av nflLgot slag tyder

Fi*enborg, Kamperhdg (kanske nirmast efter norska ftirebilder, men ytterst efter

bef6stningen Kamperhooft i Amsterdam\, Rosenlund, Rosanlund (ytterst efter tyska

modellerf. Nigot samband med Island kan ligga bakom Viddesgdtde (i Vitazgiof
i RB) ; jfr gflrdnamnel Islandsberg p6. Orust (Bd 8 s. 95 f.) och det forsvunna
*Islendiigai,r eller -b{r pi Tjiirn (RB s. 229, 322) . Sockennamnet Ucklum innehiller
fno. *auiland, ett ord som i ortnamn triiffas endast i sydviistra Norge och i Inlands

Nordre hflrad. Det ir dfl troligt att detta ftirhiLllande tyder pflL tidig ftirbindelse mellan

dessa biLda omrflden. Byn Venerdd i Hilta socken uppkom troligen sisom en utflytt-
ning frin det angrfi.nsandevena i Ytterby sochen, Inlands siidre hiirad.

Nigra namn inom hiiradet har formen av imperativer men oftast utan impera-

tivisk innetriird.. De anger i stiillet en handling som ligger i verbet, t.ex. Bulleropp
,platsen diir det bullras" Timmeropp 'platsen d6r man timrar upp (hus)" Bldsopp,

kquh6gt, Rgckin (de tvfl sista kanske med verkligt imperativisk innebiird) .

Nedsittande och ringaktande namn iir inte siillsynta. Sfldana ir, utom namn som

ovan anfdrts i samband med folkhumorns verkningar i namnskicket, t'ex. Luseoallen,

Loppekroken, en del narnn pi Skit-, Katte-, Kritinge- m.fl. fiirleder'
Hedniska kultplatser fanns naturligtvis inom hflradet. De platser diir

sockenkyrkorna anlades var helt siikert gamla offerstflllen. Yid Grdssby och Grdss-

backe tord,e rituella handlingar ha fiirsiggfitt. Pi den fiirra platsen fanns enligt

traditionen en helig lund, Grdss(bg)tund. Enligt Lindner s. 25 fanns f6rr en helig

riinn vid Liikeberg. Doch har intet ortnamn pfltriiffats vilket med sikerhet h[nfiir
sig till hednisk kult. Det iir ovisst om tflckhd.llen i ginggriften Altaret nfigonsin an-

vents som offerplats, i varje fall behtiver inte namnet vara uppkommet under

hednisk tid. Solberg(o) har siikerligen intet med solkult att gdra utan anger att

hiijden ifrdLga [r siirskilt utsatt ftir solen.

Folkmfllet i hliradetl ilr nu starkt uppliist och det [r mycket sv6.rt,

fiir att inte slga omdjligt, att finna personer som talar gammal genuin dialekt'

Utmlrkande for iikta mflI i synnerhet i hflradets stidra socknar iir en obetyd-

lig, stundom n[stan obefintlig, akustisk skillnad mellan grav och akut accent.

Detta f6rhflllande har ibland fororsakat ovintad accentbeteckning hos upp-

tecknarna.
De ftir delar av siidra Bohuslln karakteristiska surrande s.k' Viby-ljuden

triiffas i Jiirlanda och Solberga socknar samt mindre mlrkbart i Hfllta

socken. I samma tre sydliga socknar finner vi ocksi en <iverg6'ng av lflngt

ri till e, t.ex. nesc 'nflsa', Der 'veder'. Bland ortnamn fiirekommer uttal med e

it.ex.Vriura opa(a)ra iHflltasocken, Rdpan rbba, Skdlebacken skit'ababan iJiSr-

landa socken, Jtiger XAr Q Jadte 1320) i Solberga socken. Hela hflradet visar

den f6r sydbohusl$inskan, med undantag av tjtirnmfllet, utmf,rkande 6ver-

gflngen av kort o framfijr lflngt k tiII bakre a (a), t.ex. kldba'klocka" och de

fiir giitamflIen utmirkande korta e, d motsvarande rikssprflkets i, g, t.ex.

fesk 'fisk', l,itlrta'lykta'. En huvudsakliSen vd.stnordisk foreteelse ir assimila-

1 Utforligare om folhmfl-let i
,stenungsund s. 88 ff., Axelsson i
J anzdn Subst. passim, Vokalassitrtl.

Inlands Nordre hdrad se Bjorseth s. 1 ff. och i
Solberga s. 521 ff., Lindroth i SIOD 2 s. 1 ff.,
passim och i SIOD 5 s. 65 ff.
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tion av nt>.tt, mp> pp, nk>. kk, vilken i stor utstrlckning fiirekommer i
hiiradets m6.1, t.ex. bratt 'brant', kldpp 'klimp', brdcka 'sluttning' (jfr riks-
sprflkets brink). En vflstnordisk egenhet iir ocksfi uttal med a i sfldana ord
som kq'ko', brq;'bro', men det flr starkt p6. retur i h$iradet och har i senare
tid blott pfltr$iffats som ildre mfll i Odsm6.ls socken. I gamla personers sprAk
upprritth6lls ofta flnnu skillnaden mellan gammalt uddljudande u och ftu,
som uttalas o resp. Il), t.ex. opg 'vik' rnen wTcl'vit' (fvn. hu[tr), bdbwqr Bdcke-
uaru. Detta har stundom lett till hyperdialektalt uttal av gammalt u s6.som ao,

t.ex. Vetten wbSan (jiimte ubd,en); jfr Bjdrseth s. 42. Hyperdialektalt rir ocksfl
uttalet dAtarpat av Intaget, om det inte iir pflverkat av det synonyma Inlag.
Aven i uddljudsfiirbindelserna .lcu- och su- uttalas u som u), t.ex. ltw@n'kvarri,
{wa[, pwa['svart'. Rikssprflkets sje-ljud motsvaras i gammalt mflI inorn hela
hflradet utom Ucklums socken av sft- oberoende av ursprunget, t.ex. sk1'si6',
skil-d,a 'skjuta', sk@qa 'stjfi.rna'. Det gamla uttalet av djur, djup var d,gr, ilg1b,

men detta har i regel ersatts ay J!/r, Xyb. Den officiella formen Kdkends i
Norums socken 5r en hypersvecism. F. l. $ir boh. kdg(e) 'mindre odiickad
fislreb6.t', linat frfln holl. kog, kogge. Eftersom k motsvaras av dialektens gr,

,uppsnyggades> felaktigt den officiella formen. Ordet ftdg uttalas numera
lwqt, htw o.d., men uttalet hgw, hat4t, hqw av gArdnamnet Hog (ffor Hoffwe
$a\ pil tvfl stiillen i Odsmils socken awiker pflfallande frfln det nutida
uttalet och tycks visa en helt annan ljudutveckting. Men det iir utan ytter-
ligare undersiikning ovisst om de anforda uttalsformerna ay IIog represen-
terar genuin dialekt eller tidigt liisuttal. Namnet Rduo r@ao (a Refaughum
1388) visar en i svagt betonad stillning olikartad ljudutveckling; jfr Ormo
Bd 5 s. 99. Nrir hdg ingflr som fiirled i gamla ortnamn kan i vissa falL -w
fiirsvinna, t.ex. Hdberg hipar(X), Hdbg hiby i Jiirlanda socken.

I gamla sammansatta namn pil -torp, -berg har sista konsonanten nor-
malt f<irsvunnit i uttalet, t.ex. Halltorp hril,tar, Ingetorp i,getdy, Hdberg hi!et',
Sualeberg Iwd,|abqr. I namn pil -gdrde har -e synkoperats, t.ex. Mtillgdrde
rndlX q4, Ldng egtu de ld,g(a)l d4.

I nflgra ortnamn har intriitt mer eller mindre stark reduktion genom
bortfall av svagt betonade stavelser, t.ex. Brdland brqn, br&n, Grolqnd grqn,
greru, Krontofta krdmta, lvdnnta. Ett uddljudande a har fiirsvunnit i Smunds-
torp smdnstar, Huvudtonen har dfl legat pfl andra stavelsen i Asmunds-. En
bidragande orsak till bortfallet kan ha varit att A- kunnat uppfattas sflsom
prep. d'pfl' och diirfrir inte kiints sflsom tillhiirande namnet.

En del gd.rdnamn som nu hndas pfl -a i skrift och uttal slutade fiirr p6-

andra vokaler in -a och har ffltt de nutida formerna genom anslutning till de
mflnga namn som arr gammalt haft -a, t.ex. Backa och plurala namn pfl -o,
t.ex. Hdlta. Oursprungligt -a har Rrimma, Brdnna, Lunna,Skdra, Hamra, Rdra
(i Odsmflls socken), Krcntofta och kanske Hdga, Kleua.I de flesta fall upp-
trflder -a ftirst i jordebiicker frfln senare hiilften av 1600-talet.
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Substantivbdjningen inom hlradets mfll [r i stort sett ganska

enhetlig, men viktiga skillnader ftirekommer.l

Maskulina subst. pfl kons. har i best. sg. f,ndelsen -afi, de pfl vok. flndel-

sen -r0, t.ex. hrbstan 'hflsten', bdfuan 'backen', skqn'skon'. Efter I bortfaller
dock iindelsen, t.ex. nigal'nyckel(n) ', sl4tr 'stall(et)', bd.'boll(en) '. I ord av

tlpen sIcaIIe, kulle intriider ocksfl cirkumflekterande accent och fiirl5ngning
av vokalen: sfu@I 'skallen', /cfl 'kullen'. Hos enstaka personer f6rekommer best.

sg. pfl -n efter I.

Femininer har i best. sg. flndelsen -a. Dfl obest. sg. i flerstaviga ord

6.ndas pfl -a sker ingen fdrlndring i best. form. Ex.: sd,kna'socknen', kfia

'korr', tnQ,a 'maden', gdda 'gata(n)', lQ'a 'Iada (n) '.

Neutrer pfl kons' har i best' sg' flndelsen -et' efter vissa kons' -f' medan

ord pi vokal alltid har -f, t.ex. tL,gat'taket', bdd'at'betlel', srb[at'satlel',bQnt

'benet', l,apt'landet', hqst 'huset', logl 'lasset', fJelt'fjflllet', sdXalt'seglet"
pdbant'kiiket', tr@t'trddet', d,igat'diket', dplat'applet'. I en del neutrala ord
intrflffar assimilationer av olika slag: bq['bdret', F@t'k:Lrret', mJ&'mjiilet',
bqt'bordet',kqq['kornet', mq,nt 'molnet'. Vissa tv&staviga ord pfl -e fflr nor-
malt i best. form efter fiirlust av -e- cirkumflex. Om stamstavelsens vokal flr
kort fiirllnges den. Ex.: sn$[ 'sniiret', tr$nt 'trynel', i@t 'gilrdet', hQ'r11 'h6rnet',
s@t 'sdtet', st@l,t 'stiilet', r@nt'rinnet', tr@t 'ffddet' (av ttdde). I enstaviga

neutrer pa -d (( -f) intrfiffar troligen inom hela h?iradet efter synkope av

indelsens -e- assimilation av detta -d och flndelsens -f jiimte fiirkortning av

siamvokalen, t.ex. fat'fatet' (av fqcl). Aven sfldana former som aet 'vettet' (av

oe{) frirekommer. Dock finns ocks6. osynkoperade former i fqdat. Sflsom slut-

led i sammansflttningar har ordet b'etg ofta best. sg. -baf.

Maskulina ord pfl kons. och tvflstaviga s6.dana pfl -e har i de allra flesta

faII pluralis pfl -a i stidra delen av hf,.radet, t.ex. hhsta 'h5.star', bd,fua 'backar',
medan de nordligaste delarna av Spekertid och Norum samt socknarna

Ucklum och Odsmfll normalt har -ar, t.ex. hdstar 'hhstar', bdfuar 'backar'.
TVistaviga ord pfl -eI, -er ftirlorar -e- i pluralis, t.ex. nigla(r)'nycklar', pnra(r)

'enbuskar'. Av ord pil -are har pluralis pfl -ara upptecknats i Hilta socken,

i Solberga och Jiirlanda socknar har drirjflmte -ate belagts, medan iivriga
socknar endast har -ara. Ganska ffr gamla i- och u-stammar samt rotnomina
har bevarat den gamla flndelsen -er, t.ex. grisar 'gtisar', kd{ar 'kattet', fdilar,

fidar 'fotter'.2 Ordet -bo 'inbyggare' har pluralis -Z'0 utom i Norums socken,

diir den pfl grund av rikssprS.ksinflytande ar -bQt'.

I Av de ord som nedan anvflnts som exempel piL awikningar friLn den normala

btijningen har i regel valts sfldana som ofta ing6.r i ortnamn.
2 Om awikelser av olika slag och fiirdelningen av -ar och -er inom ordfiirridet

se Janz6n Subst. s. 174 tf..
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Den vanliga feminina pluralisflndelsen flr -or, t.ex. lilioer 'branta vigar
uppf6r berg',liar' 'lider', gfi,d'ar'gator', men nflgra ffl ord har -a(r) ,f.ex. d,btra(r)

'ddttrar'. Cirkumflex frirekommer i t.ex. s6.dana ord som ltflr 'hedar', d,r'ilat',
tndr 'mader', ld,r 'ladof . Atminstone i Solberga, Spekerdds och J<irlanda
socknar finns dessutom former med akut accent: hgr, qr, rnq,r, l,gr. Svaga
femininer med intervokaliskt r och l har ofta kontraherade och assimilerade
former, t.ex. p@r 'piron' (av p@ra), ktfu| 'kulor' (av hd4a). Atminstone Sol-
berga och Speker<ids socknar har avenlt@r, lta4, Pluralis av ordet ii q dr ipr.
Bland ord med ursprunglig eller senare antagen rotstamsbojning mfl nf,mnas
ko ko (ln4): hqr, fo-n, fu-n, pd-nar, spdng spag: sltcbgar, strand strq,n, stra&;
strrb&ar, i"tminstone i Norums socken, m<ijligen iven pfl andra hflll, 6ven
str.rtnar,urd arq: ar@r, Drgr.

Neutrer pfl kons. och enstaviga pfl vokal saknar Sndelse i pluralis, t.ex.
hrls'hus', tr@, tre'trii.d.', b|g,'blad', medan ord av typen dikehar pluralis-
indelsen -a i Hfllta och Solberga socknar, -e i J6rlanda, Spekerod och Norum,
-a vExlande med -ar norr dfirom, t.ex. cliga, d,iga, d,i1lar'diken'. Tvflstaviga
neutrer pfl -4, t.ex. 6ga, ngsta har pluralis pfl -a och -ar.

Pluraler pfl -a(r) har, oberoende av genus, best. form piL -ana, t.ex.
lthstanq, 'hflstarna' i de siidra socknarna upp t.o.m. sydligaste delen av Speke-
r<ids sochen. Norr dflrom flr ii"ndelsen -ane, t.ex. hbstana. Best. pl. av ord pi
-are sammanfaller med obest. pl.

Att d<ima av uppgifter hos T. s. 49 ff., 348 har -bo 'inbyggare', friljande
former i best. pl.: -bq, -boa i Hilta, Norums och Ucklums socknar, -bqa i Jor-
landa och Odsmils socknar, -be, -bera i Solberga socken, -bq, -bga, -bqra
i Spekerods socken.l

Ord med obest. pl. pil -(a)r har i hela hiiradet best. form pil -(a)ra,1.sr.
lilloara 'de branta vHgarna uppfor berg', liara 'liderna', ttdd,ara 'galorna', laSra

'korna', artpra, ar(ra 'vrilrna'. Ord med cirkumflex i obest. pl. fir vanligen
grav accent i best. form, t.ex. hlra'hedarna', rnfura'maderna', lfut"a 'ladorna',
stundom 'aven lt1ra, nr,Qra, lt.ra. I Solberga, Spekerods och Jiirlanda socknar,
diir obest. pl. av dylika ord kan ha akut accent (se ovan), 6r best. pl. hdra

'hedarna', t!,ra 'ilarna'. Atminstone i Solberga socken han en och samma
person ha obest. pl. li1ar, l@r'lador', best. form ldra.

Neutrer som saknar hndelse i obest. pl. har i best. form dndelsen -a,
t.ex. h&sa'husen', tr@a, tr|a 'trdden'. Tvistaviga neutrer av typen dike har i
best. pI. fiiljande former: d'iga inom hela hd.radet, nu starkt pi retur, ddr-
jrimte d,igana A.tminstone i Solberga och Jiirlanda socknar, och fakultativt
cligana i de nordligaste socknarna ner t.o.m. Jorlanda.

Den gamla pluralformen A{n'oxar', gera. grna, lever kvar i t.ex. namnen
Yrnehdgen, -kullen. Gammal gen. sg. pfl -ar kvarstir (med reducerad vokal)

1 T:s uppgifter pfl de bflda citerade stilllena overensstH.mrner inte helt.

I
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i fiirleden i en del sammansd.ttningar dfl senare leden bbrjar pfl vokal, t.ex.

Galterdn.I enstaka fall har gammal gen. pfr -cr anslutits till ord pil -ate,

t.ex. Lindarehagen.

Nflgra ortnamn har under tidernas lopp mer eller mindre ombildats

genom association med andra levande ord ii.n de ursprungliga. Fiiljande namn

mfl tj6na som exempel. Slutleden i ga.rdnamnen dngil och Hegil, fvn. gil, n.
,bergklyfta,, har i uttalet. men inte i officiell skrift, ombildats tilllel genom

association med ordet gdrde' GflrdnamnetViddesgdrde rtdsk-el' ursprungligen
*Vitazgjaf(i), ansldts redan pfl 1500-talet i skrift och kanske ocksfl i uttal
till -gdrde. Bynamnet anrds innehflller som slutled fvn. dss 'flmynning' men

visar anslutning till ds redan 1401, men sedan inte fiirriin 1680. Det genuina

uttalet har dock bevarat -os. Naturnamnet lgletidrn har ombildats till -kdrt'
Utgflngspunkten ftir denna ombildning [r sammanfall av 'tidrns- och -ftdrrs-

i upprepad sammansettning, t.ex. Igtetldrns mosse. Bdckeuaru uttalas bkbwar

men alternativt [ven bhbawdl-, med slutleden ansluten till oall, flven om ao-

motsvarar ursprungligt hu-, inte u-. Namnet Huuerdd innehfiller gen. pl. fYn.

Hauga- av haugr'hdg' och borde utan yttre inflytande uttalas kiryare e.d'.,

men det faktiska uttalet hiEere beror, liksom skriftformen, pA association

med huuud hiUa. 1,]r|ldeles urspflrad [r skriftformen Ekel6v, av ett ursprung-

ligt *Qftu-hlfd. Men uttalet Qgala representerar kanske en regehett utveckling

frd.n ursprungsformen. Association med eft och ldu framtrfi'der i skriften
redan under 1600-talet.

Di fiirdiga ortnamn i best. form ingflr som fiirsta element i sammanstflll-

ningar och sammansiittningar anvf,nds de ofta i ofiiriindrad form i genitivisk

funktion, t.ex. Anga udde cbga ida (till Angen rirya), Linden tldg Wa fldw (titl
Lindenfirya), Gatanlgckan gfid,a l,iba (till Gafan gdda), Rdoen ku\e rgoa kile

(till ftduen r!aa), Hdgarnaskansen (ti17 Hdgarna). Fiirledens sista vokal fiir-
svagas normalt i sfldana fall som t.ex, Rleuere brygga (till Kleuerna lc|!aera).

Allmflnna upplysningar om materialets redovis-
ning m.m.

B eby g gelsenamn: Sflsom bebyggelsenamn har behandlats namn

solm Tegelbruket, Tullhuset, Skolan, Verket, Trankoket. - Inkolentnamn har

ofta hlmtats frfln T. utan att kiillan citerats.

Atstittiga namn pfl smflbebyggelser f,r namngivna endast genom (tidi-
gare) flbors namn i genitiv, t.ex. f6ljande pfr byn stenungs [gor: sforms,

EIse-Jakobs, Flod-Samuels,Vile-Manuels, Elias Anderssons, Kapten o/anssons,

Samuel Suenssons. Dylika namn medtas inte om de inte ur ortnamnssynpunkt
iir av intresse. Sflsom alternativa namn har de dock ibland anfiirts.

Vid redovisningen av iildre beliigg av namn pfl smlrre bebyggelser har
materialet starkt sovrats, sfl att fiir tolkningen ovflsentliga varianter uteslutits.

Ofta har endast de iildsta beliiggen citerats, fiir ftirsvunna bebyggelser lven

IY
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det yngsta. Uttalet iir siillan angivet, dfl namnen bestflr av ord som anftires i
inledningarna till de olika naturnamnsavdelningarna.

Vanliga naturbetecknande slutleder i namn pfl. smflrre bebyggelser iir i
regel ej fdrklarade. Deras betydelse fflr s6kas under respektive avdelningar
bland naturnamnen.

Gamla namn p6, -tomt(erna) har i stor utstrflckning redovisats sflsom
bebyggelsenamn fiir att ge en klarare bild av smflbebyggelsernas antal i ildre
tid, fastiin namnen nflr flborna levde sannolikt hade en annan slutled.

Naturnamn kommer att behandlas i del VI:2.

I



A. Bebyggelsenamn

Hilta socken

Sockennamnet uttalas hilta eller hil,to sdban; hil,tasakn (Nil6n). Om for-
mer och betydelse se under Hdlta Aruter nedan. Sockenborna kallas hil'tabq,
-n, -, -(a)i i en ramsa frfln 1711 Holteboen, best. sg. (T. s. 21) ; dven hil,ta-
bigarle, -a4, -&ra, -ara, vilket enligt Nil6n anviindes ocksfr. av sockenborna
om sig sjiilva (jfr Lindroth i SIOD 2 s. 6). Den av E. Abrahamson i NSS

1930 s. 133 anf<irda formen hiltabogara, obest. pl., dr pfl grund av mellan-
vokalen -a- ay ungt datum. Skflmtsamt eller spefullt anvindes hil'tagla, -an,

-o, -a. Rent tikntimnande ilr hil,ta sii[a (Abrahamson a.st.).
Den del av socknen sorn ligger iister om kyrkan brukar kallas Opp i

socknen 6p t solcna eller Oppkroken bpkrqgan och folket bltsdknara eller
bpkr$gara. Skolpojkarna hiirifrfln fflr ofta heta bpsoknayttXlta. Den vflstra delen
av socknen kallas Utsocken ildsdban eller Ufkroken &d'krqgan och befolk-
ningen dld,soknara eller ddkrQgara. S6dra delen av socknen kallas stundorn
Siirkroken sdrkrogan och folket sdrkrqgara.

Berghem, se under Ldkeberg nedan.

Bufferdd bbfera, ' - - 1/r sk. Sk. fltm. till 1680, hiilften kr. till 1704

(1325 Jb), senare flter sk. - lnufferiit 1568, Buffueriidt(t) 1573-1586, Bofe-
r6dh 1659, Boffredh 1665, Bofweredh 1680, Bufferiiiid(h) 1697, 1719, Buffe-
riid 1758-Jr ll BofferOd 1793 H nr 20, Buffer6d 1673 K, GK, EK, Buffar<id
GKri. - Johnsen s. 1 not 1 och efter honom Tiselius 2 s. 189 identifierar fel-
aktigt med detta namn RB-formen aa Bofrine, vilken flr en misslyckad form
av bSrnamnet Vdura nedan. F. f. iir sannolikt ett annars okiint mansbin.
*Buffe, ev. ett feru.. *Buffa, troligen sammanhfingande med sv. och no. dial.
buffa,boh.bbfa o.d.'sttita,puffa,st6.ngas (omdjur) ',buffas 'knuffas,stiLngas
(siirskilt om fflr och baggar)', sv. dial. buff , m.'stiit, knuff' (Rietz s. 63b f.,
Ross s. 70, SAOB B 4546) ; jfr [v. no. dial. buff , m.'liten undersfltsig, oupp-
fostrad person', vilket av Torp s. 47, knappast iivertygande, anses vara bildat
till no. dial. buue, m. 'tung, klumpig person' under inverkan av v. buffa
'puffa'. Det postulerade mansbin. *Buffe torde vara en bildning direkt til
bulla liksom t.ex. fsv. kdpe, rn. 'ktipare' tlll kdpa, och fsv. fostre, m. 'upp-
firdare' till lostra 'uppfoda'; se Olson Appett. subst. s. 14. - S. l. iir rdd
'rrijning'.
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Prep. iir i. IN bbfareb6por(a). En tidigare ibo kallades bbfaq och hans
son I'il,-abdfaq.

Biriid bqla, mdjhgen ocksi. bQla, y, bdra tlz sk. av 6lder. - 
j Bardhar

rudi 1388 RB s. 336 | Bordd 1586, Biiiriidt(t) (!) 1573, 1586, Boriidt 1581,
1586, Bdnriidt (l) 1581, Baariidt 1586, Bfl(fl)rii(e)dh 1659-1680, BflriiSdh 1697,
1719, Bflrtid 1758-Jr ll fire 1673 K, 1721IJ nr 6, Bflrrdd GKA, Bflrdd GK, EK.

- F. l. 6r, liksom i tre nordboh. Bdlerdd, gen. pfl -a.r ay mansn. fvn. Bdrdr,
fsv. Bdrdh, mycket vanligt framfdr allt i no. ON, varav flera pfl -rud (Bd 5
s. 9; 8 s. 185; 16 s. 4; 20:1 s. 14, Lind Dopn., Rygh Personn., Lundgren-
Brate), knappast gen. Batda- av det sflIlsynta fvn. Bdrdi, vars existens i
Norge iir tvivelaktig (Lind Dopn. sp. 110 f.). - S. l. [r rdd'r<ijning'. -Utt. bd'ra d.r snarast lisutt. l500-talsformen Bidrddt(f) torde bero pfl skrivar-
association med bynamnet Bjdrrdd i So sn nedan.

Prep. iir i.lN bd4abo(o), y. bdraboa.

Torp o.d.:

Backen. 1766 Ml, 1835 H nr 52, EK. __ Kulpekd.rren kil\pagqra;
tvfl beb. Om f. I. se Kutpegdrden under hmn Gullbringa nedan. Bflriids iigor
grf,nsar tiII Lokeberg med Kulpegflrden, men Kulpekiirren och Kulpetorpet
underLdkebergliggerc. S km. fr6.nvarandra. - Lyckan. 1766 Ml.

Bfiekevarv bhl.twar (Nil6n dv. bd,broar), bhbawdl s/n sk. Sk. av filder; helt
mtl till 1685 (1697 Jb). - 

j Breckiar huarue 1388 RB s. 336 | Beckehuerff
1568, Beckehuarff 1581, 1586, Biicheuarf(f) 1659, 1665, Backewarff 1680,
Biicke(h)warf 1697-1881, Bickevarv Jr ll Bickuar 1673 K, Backvars igor
1695 H nr 1, Bdckevarf 1793 nr 16, Backehvarf GKii, Brickevarv GK, EK. -
Gen. sg. f.vn. bekkiar av bekkr, m. 'bfi"ck' och huarf , n., h5.r i bet. 'kriik', tiII
huerfa'vdnda'. Ligger vid en skarp biickkrdk. Om bortfallet av det sista -u,
vilket tycks ha iigt rum senast under 1600-t., se Hesselman i NK 3-4 s. 340.
Efter u-bortfallet har s. l. fakultativt kunnat anslutas till ordet uaII. Samma
namn i Dalsland (SOA 18 s. 52) och pfl nflgra stiillen i sti. Norge (NG 1 s. 39,
134;2 s.40; 6 s.202,213,382;7 s. 121;jfr Vflgslid s. 153).

Prep. rir i.IN bhbwasbo@). T. s.50.

Torp o.d.:

Gustafsberg; avs. EI(. - Trokedalen trQgad$n. Tryggedalen
1748, 1766 Ml, 1758 Jb, Tr6kedat(en) 1795-1814 Hfl, 1822 H nr 39, 1862

nr 94, Trflkedalen nr 39, Triigedahl 1830 Ml, Tr6kedalen EK. Prep. iir i. IN
trigan el. trggadSn. 'Dalen dir man trdkar, dvs. kno,gar och stretar', antingen
flsyftande svflrigheter vid (upp)odlingen el. vid framkomsten genom dalen.
Formellt kunde f. l. ocksfl vara ett *trdka, f. 'stiille dflr man fflr knoga och
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arbeta'. Samma namn (och beb.?) under veneriid. Jfu Tr\kan Bd 1 s. 75;

8 s. 336, Tfikelgckan, Ktiringettdkan 1 s. 286, 241, Tfikerod 10 s' 136'

Trdkan Friberg s. 24.

Ekeltiv igela; igal,e(Ni16n) 1/t fr. av fllder' - 
j Akulid 1388 RB s' 336

(tre ggr), 846 (iiv. bland egendomar dflr No,rums kyrka iigde jord) | Oggelid

1568, Ogeli t573, frgelie (sista e oshkert) 1581, Oggellie 1586, Egeliiif 1659,

Egetof 1665, Egel6ff 1680, Eekeldf 1697,1719, Ekeliif 1758-1881, Ekeliiv Jr

ll ntetOv 1650 No. Rigs-Reg. 10 s. 87, Ogeliif 1673 K, Eckel6f 1730 H nr 3,

ntutot GKii, Ekeliiv GK, EK. - Johnsen s. 3, som fiirbisflg RB-formerna,

antog att f. l. iir tridn. ek. Janzfirr Vokalassim. s. 26 f' fattade namnet ss. ett
*Qkuhl{6,med s. 1. fvn. hli6,f. 'Iid, backe'och f. l. aka, f.'flikning, kiirning',

miijligen d.v.'utforsbacke'; se a. st. med litt. och jfr no. dial. oka, f.'slii.d-
sp6,r, spflr efter djur'; ocksfl ingflende i fvn. gkuvegr, m', dalm' akuweg

'kiirviig' (Lind6n 1: 2 s. 38 med litt.). Janz6ns tolkning har senare bekrlftats
av reala fakta. Den gamla byn lflg vid en mycket brant viigbacke el. Iid,

dflr man brukade ika kflIke, vilket viil kan vara den urspr. anledningen till
namnet, som snarast biir tiversii.ttas 'backen dir man flker el- kan flka'. Jfr
Akebacken avd. V, *Akhatl(et)'hallen vardver man flker' Bd 3 s' 224, Ake-

berget 5 s. 205; 16 s. 186, .{tas f t s. 100, avensom Kanehallen avd. V.

Formellt saflIma f. l. ingflr ocksdL i de syd6stno. namnen Ukuset (i Akusetront

RB s. 435) och kanske ukustad (i Akustadhum RB s.422), vilka enl. NG 2

s. 316 f., 397 innehflller Aku- (Qku-) med senare tilljiimning g-u) u-u' De

dalska namnen Akutisbacke och de lohalt samhoriga Ak(e)lesbacke, Ak(e)les-

grinden innehflller miijligen samma f . l. Akuhlid-, diir det fem. hlfD i sms'

ifltt g"rr. pd. -s, en i dia1. vanlig f<ireteelse. Lind6n a. st. uppfattar f. l. i de tvfl

sistnlmnda namnen ss. ett a. *dkled, f. 'flkvig', innehflllande ordet led, f. i
bet. ,led, vflg'. Men eftersom orden lid och led i dalm. 6.r svflra att skilja flt

i mindrebetonad stillning (se a. st.) , och dfl namnen flsyftar vigbackar, inne-

hflller kanske iiv. de dalska namnen samma *akuhl[6, gkuhli6, som utan

tvivel ligger till grund for det bo}l.. Ekel6u.
Ljudutvecklingen i Ekeltiu erbjuder en del intressanta problem. Hessel-

man pa"visade i Germ. namnstudier s. 330 ff. att u-omljud av kvarstS.ende u

intrritt i en del sydvflstsv. ON. Han fiirbisflg dock hflr ifrS.gavarande namn'

Nflstan samtidigt behandlade Janzlrr Vokalassim. s. 19 ff., oberoende av

Hesselman, samma fiireteelse. Av. om Janz6ns uppfattning av orsaken till
u-omljudets intriidande i Aku- sannolikt tir oriktig, torde det vara sthllt utom

allt tvivel, att Aku-, m6jligen dv. Qku-, utvecklats tilil Aga'. I Det vilstsv. yngre

u-omljudet visade Janzln att omljudet intrtitt i mindre utstrlckning tin
Hesselman velat gora glllande.1 Atm. skenbart talar RB-formen Akulid fot

1 Trots Janz6ns pipekanden sluter sig Markstrdm s. 70 oreserverat till Hessel-

mans uppfattning.
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att u-omljud inte intrfltt. Dfl skulle senare ett a under pfi.verkan av ett fdga
betonat u ha utvecklats till d. Detta flr knappast mtijligt i boh. dial., som
inte iir tilljilmningsmfll. Tilljiimning f<irekommer, men nflstan uteslutande
i n. Boh. och endast i ett fital ord och under vissa speciella ftirhillanden;
se Janz6n Vokalassim. passim. I sydboh. saknas praktiskt taget tilljiimning.
Men RB anv5.nder stundom typen a ss. beteckning fiir den u-omljudda vok.,
t.ex. frin Smilenene Hollebol, skrivet Haldubsle s. 123 rlaen Holdubsle s. 125
(NG 1 s. 383, Hesselman a.a. s.301), Mortuet, skrivet Madrupueif RB s. 166

men Modrupweit s. 168 (NG I s. 141, Hesselman a. st.) m.fl. Uppenbarligen
har i dessa och andra namn f. l:s stamvok. undergfltt s.k. u-omljud. Skr. med
a kan bero pfl traditionella (6stno.) skrivarvanor. Lika miijligt ir dock, att
avdubbelformer med o och a dra slutsatsen, att det u-omljudda a'et p6" RB:s
tid hade en kvalitet som avvek frfln det verkliga a it d-hflllet, men inte till-
rflckligt f6r att alltid ffl en egen beteckning. Vilketdera altern. som fln [r det
rfltta, mfi.ste en vokalassimilation (s.k. u-omljud) ha intr?itt i *Akuhl{6; jfr
Markstrdm s. 140 ff. Men utt. med 4 flr pflfallande, enlr g framfiir /c i trak-
tens mfll annars tycks bli a; jfr t.ex. feg, f .'underkike pfl hiirst' (( *fjqk) och
Noreen Artemarksm. s. 99.1 Janzdn Vokalassim. s. 26 antog att stiillningen
i uddljud kunnat resultera i en speciell utveckling. Man kunde jiimfiira boh.
Ql,, n.'ol'. Men A. B. Larsen i MoM 1914 s. 167 t. fiirmodar, att detta d.r ett
slags kulturord som iivertagits frin nflgon annan dial. el. frfln rspr. Janz8n
anser det emellertid altern. mdjligt, att skr. med d- i 1500-t:s Jb kanske be-
tecknat ett utt. a e.d. Senare har i skrift f. l. associerats' med tridn. ek, dock
utan att pflverka det rikta utt. S. l. ansl6t sig redan pfl 1600-t. till rspr. Idu.

Prep. [r i.IN dgal,eba@). Att doma av hemmansdelsn. Ekel\uens Qgals

under Ldkebery nedan torde ocksfl ha funnits IN *dgal, best. sg.; om bont-
fallet av -n se Janz6n Subst. s. 106 f.

Hemmansdelarz
Norra Ekelov. Sodra Ekelov. Osterflng.

Torp o.d.:

Fridhem; kallas Siiggen sdgan. S$iggen 1823 H nr 41, GK, EK.
Om sdgg se avd. VI. Stillet ligger sankt vid en biick. - Rumpen rdrnpan,

iiv. IN. 1823 H nr 41. Vid en krok el. svansliknande utbuktning av en [ng;
jfr under Mdllgdrde nedan och avd. VIII. - Sflggen, se Fridhem ovan.

Florinska lEigenheten, se under Vtiura nedan.

r Hit hdr inte boh. skqg,f.'skackelsting', vilket inte iLtergir piL *s.lcpft utan pi
*slcdft; se Widmark s. 133 ff. med litt.
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Frigott, se Olofshdgen nedan.

Gategflrden gd'd,agq,l, -g&n, a't. gid,a'Uz sk. Sk. under 1500-t., sedan kr.
fltm. fr6Ln 16b9 till 1736 (1758 Jb).- j Gauta garde 1388 RB s. 335 | Caae-

gard(en) 1544, 1573, Gadegrd 1568, Gadegaardt 1581, 1586, Gathegflrdh(en)

o.d. 1659-1719, Gadeggflrden 1665, Gategard 1758-Jr ll Gadegflrd 1673 K,

Gatug&rd 1748 Ml, Gutegird (l) GKe, Gategflrden GK, EK. - Namnet torde

vara ett i boh. nu okflnt appell. gategdrd, anfort av Rietz s. 186b frfln Niirke

i bet. 'gata, vflg, omgirdad pfl bflda sidor' och i SOSk 7 s. 94 i bet. 'fflgata"
om gatan i namnet ovan betecknat (bygde)vflgen eI. vflgen frfln byn till
utmarkerna ir ovisst; se Friberg s. 100. Namnet fiirekornmer flst. i Norden,

riv. i Boh.; se t.ex. under N sn nedan, OGBReg., SOAReg. - Skr. med -au-

i RB kan bero pfl skrivarassociation med narnn innehflllande Gauta-, t.ex.

Guddebg och Guddehjdlm Bd 5 s. 89 f., el. avse ett u-omljutt g, som senare

ersatts med a fr6.n appell. gata; ifr Gategdrd i Biirfendals sn, Sotenfls hd,

l;1tt. gid,lgq,l,, numera gdd,agqL, skrivet Gardegaardf 1581 Jb (Janz6n Vokal-

assim. s. 21). Jfr om u-omljudets intridande i de sydboh. mfllen under Eke-

Idu ovan. Dock talar Jb-formerna fiir att det fdrsta altern. iir det riktiga.
Prep. iir i. IN gddegapbq(a). T. s. 50.

Granneby grd,n@)ba-, -b{ (Lindroth i SIOD 2 s. 7) by. - 
j Grannabo

(tre ggr, en gg bland gd so'm skattade till Mariakyrkan i Kungiilv), Grannrebo

1388 RB s.329, 335, j Orannaby (l) (tvfl ggr) 1396 s. 266 I Granneby c. 1528

NRJ 4 s. 184-1719,1 Gramebi?, Granebi 1568, Grannebye 1581-1586, Graneby

1659-Jr ll Graneby 1673 K, 1694 Bidr. 2 s.264, GKi, Granneby iigor 1747 So

nr 27, Granneby GK, EK. - Namnet anfiires av Hellquist -by s- 107 utan

tolkning. F. l. 5r s6.kerligen, ss. tveksamt fiirmodats av Lind Bin. sp. 117,

ordet granne anvflnt ss. bin. En Jon grqnne nfr.mnes i RB s. 343 ss. flbo pfl

Huverfid i U sn, vilket visar att bin. brukats i trakten. Torpn. Grunnbdle i
Nyland anses av Granlund s. 307 f. innehfllla appell. grqnne ev. anv5.nt ss.

personbin. - S. l. flr snarast f.vt. bdr'by, gflrd', men den kan ocksfl vara det

likbetydande byjr.I RB skiljes nlmligen inte konsekvent mellan dessa b6'da

ord ss. s. l. i sammansatta namn; se Lindroth i GBFT 1945 s. 32 f.
Prep. iir i.lN grit,-nabbgara.

Nr 1 Stora Granneby 1/r sk. Kr. till 1727 (1758 Jb)'
Nr 2 Lilla Grann eby tlz sk. 1/r fr. till 1694 (1697 Jb).
Nr B Granneby KrusegArd s/e sk. 1/z fr. till 1699; diirefter 3/e kr.

till 1?16, dfl skattliiggning skedde (1758 Jb). Hmn uppf6rdes under namnet

Krusegdrden forsta gflngen i 1697 Jb. F. 1. i detta namn tir person(bi)n. el.

familjenamnet Kruse (OGBReg.) .

1 Denna och liknande fiirkortningar avser jb-former efter 1528 fram till angivet

irtal (i den min de icke citerats i bel[ggsamlingen) .
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Hemmansdelar:
*Svenkes fjiirding. j Grannrebo j Suanka fiordonge 1388 RB

s. 335. Fvn. ffgrdungr betyder hlr inte 'fjiirdedelen av ett skeppslag' utan
'av ett hmn'. Gen.-forrnen Suanka m6.ste vara felaktig fiir Sucenka. Fvn.
Sueinki var under medeltiden ganska vanligt i Norge; se Lind Dopn. sp. 992 f.
Frfln Tjiirn (el. O sn) Eir en Suein*i kiind (gen. Sucenlca c. 1400 RB s. 323)

och frfln Orust en Dordr Su'einkason (Doder Suenkalson ?] c. 1400 RB s. 317,

dat. borde Suunkasgnf s. 524).

Torp o.d.:

Baggelyckan bd,gal,oba. En person som kallades Bagge bodde diir,
men man vet inget om anledningen till namnet. Om s. l. se avd. VIII. Jfr
samma namn Bd 3 s.245 och namn pil Bagge- OGBReg. - Brinke-
hagen?, se avd. VIIL - Sniillelyckan el. -lyckorna?, se avd. VIII.

Gullbringa gillbriga, -briga2/t fr.-siiteri. Bestod under 1500-t. av 2 kr.-
gflrdar. Kr. fltm. till 1758. Erhrill slterifrihet vid 1600-t:s slut (Sjiibeck s.

114); jfr Tiselius Adl. s. 235 tf . Tidigare tingsplats. - a Gulbryngo 1366 DN
2 s. 308 (or.) | Gul(<l)bringe c. 1528 NRJ 4 s. 184-1665, Gwlbring 1544, Gul-
brin(n)g 1568, 1573, Guldbrin(n)g(h) 1581, 1586, Gulbringa 1680, Gullbringa
1697-Jr ll Cutafringe 1585 No. Rigs-Reg. 2 s. 607, Guldbring 1613 a.a. 4
s. 495, RBohSl, Gullbring 1653 No. Rigs-Reg. 11 s. 9, 1673 K, Gullbringa
GK(e), EK. - Samma namn triiffas flst. i v. Sverige, i Norge och p& Island.
I Gbgs och Bohus l. fdrekommer det fltm. pfl ytterligare fyra st[Itren (OGB I
s. 100; 9 s. 156;20:2 s.208 samt ss. namn pfl ett fiskeliige i Tanums sn).
I Alvsborgs l. f<irekornmer namnet tre ggr (SOA 8 s. 27 4;9: 2 s. 131; 16 s. 89) ;
i Norge under formen Guldbringen fltm. fyra ggr (NG I s. 379) och pfl Island
tvfl ggr (Kfllund 1 s. 53, 72).

De tvfl fiirstniimnda namnen i Gbgs och Bohus l. antas vara uppkallade
efter sfr.teriet. Troligen griller detta ocks6. orn de tvi andra. I SOA antas bringa
ha bet. 'fiirhiijning' och 1: 2 s. 5 'framskjutande berg'. I NG 1 s. 379 over-
slttes namnel Guldbringen tutan kommentar med 'Guldbrystet'. Pfl Island
isyftar namnet sluttningar.

T. s. 210 s5ger om Gullbringa att bringa,liksom i no. och (oriktigt) isl.
ON betyder '(brant) bergsida'; jfr t.ex. Robring'en NG 1 s. 23. Under
Bilnga(n) Bd 8 s. 341 neimnes d.v. ett par nflgot avvikande bet. S[teriets
gflrdsbyggnader 5r beliigna under en lflngstrflckt, hog, ganska brant 61s,, det
s.k. Andeberget (se under Torp o.d. nedan). N&gon gulaktig el. glflnsande
fiirg i berget framtrlder dock (numera) inte. En nhstan lodriitt stupande del
av berget alldeles intill husen, ,bringanr, har i orten fdrmodats innehflIla
guld. Andra folkliga sflgner o(n namnets, uppkomst anfiires hos T.yd6n i
GVSH 1780 s. 25, Oedman s. 184, Brusewitz s. 107 f., Bergstrand s. 200.
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Emellertid flsyftar namnet sannolikt den sluttning upp mot flsen varpfl

husen ligger; jfr bl.a. nisl. bringa, f. 'greskladt udbuget Fjreldskraaning'

(Bltindai r. rosl , Bringan ss. namn piL en sluttande flker avd. VIII och

Bringen SOVn 2 s. 4 med litt. Miijligen har viixtligheten pfl sluttningen vid

tiden fOr namngivningen varit pflfallande gul. Om namnet urspr. varit
*Bfinga, kan GulI- senare ha tillagts; om beriimmande namn pil Gull- se t'ex'

Lundberg i UFMT 43:1 s. 52 (dnr Hflltanamnet siirskilt niimnes), Bd 5 s.94,

NGIndl. .. sg; NC 1 s. 25, Lindroth i sIoD 1 s. 86, Westman s. 138 f.; jfr iiv.

Franz6n s. 116 f., Sahlgren i NoB 1935 s. 56 ff., Noreen i NoB 1921 s' 52 ff..,

Andersson s.227 ff.
Den exakta innebiirden av namnet Gullbtinga i H sn fflr tills vidare an-

ses oviss.

utt. med -a itergflr, liksom en del ii. skriftforrner pfl -o, Pil den gamla

oblika formen. 15O0-talsformer pfl -bring o.d. beror viil pfl daniserande ten-

dens el. skrivfel.
prep. iir pd. Intet IN finns pfr flgaren. Torparna kallas giil,brcgab$(a).

H e mmans d el ar:

Kulpegflrd en killpagqr. Prep. iir f. IN ktklpeW. T. s. 50 antar att en

ftirutvarande iigare kornmit frfln hmn Kulperdd i Lycke sn, Inlands s. hd,

Bd 5 s. 31. Detta hmn gransar tiII H sn. F. l. i namnet Kulpetdd antas a. st.

vara ett mans(bi)n. Kulpe (Lundgren-Brate s. 156, SOSk 5 s. 50), sorn sii'ker-

ligen hiir till sv. dial. kulp, m., kulpa, f. 'tjock, klumpig milnniska" Det 6r

dock inte helt uteslutet att f. f. iir ett terrf,ngbetecknande appell.; jfr skfl.

och hall. dial. kulp'markhfllighet diirr vattnet giirna stannat' (Bruhn s. 141 f.,

Ljunggreni HaII. hist.2 s. 1081, Hallesby s.26, Jonsson s.318 ff.), vgt. dial'

lcutpi,- t.'fordjupning i terrtingen; lflg gryta el' panna med konkav botten'

(soA 1:2 s. 11), vrml. dial. kutpa, f.'brflddjupt strille i en mosse, en sjii el.

ett vattendrag, hflla, (sov I s. 94), no. dial. (osuannet) kulp, m. 'HuIe,

fordybning i Bunden, (Aasen; jfr Torp under kulp 2). F. l. i namnet Kulpe-

holmane i oslofjorden utgbres av BN Kulpen, flsyftande ett djupt st[Ile i ett

sund (Indrebo Stadn. s. 167). Av. pfl Oland mflste ha funnits ett kulp, rn.,

ingiende i ON l(ulpen, vilket Lindroth Ot. foUrm. 1 s. 465 fiir tiII det no'

kulp, m.; jfr olsson s. 88 f. - Inom H sn finns ytterligare tva. namn pfl

smflrre beb. innehflIlande f. l. Kulpe-, nimligen Kulpekfurcn under Bflriid

ovan och Kulpetorpet und,er Ltrkeberg nedan. T:s tolkning av Kulpegdrden

iir s:ikerligen riktig, och eftersom [v. Kulpetotpet vittnar om inflyttning till
Hfllta frfln Kulperird i Lycke sn kan ocksfl Kulpekdtren ha samma namn-

.givningsgrund. Annars kunde det vara frestande att i detta senare namn se

ett av de appell. ord kulp(a)' som oYan diskuterats'
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Torp o.d.z

Dalen; nu ride. 1730 H nr 5, 1876 Hfl, EK. - Dammen, se frilj. -Dammtorp en d,d,rlcttirptoi ftirr Dammen; tv6. tp, fdrr endast ett. Damet
(!) 1730 H nr 5, Dammen 1748-1815 Ml, 1811 Jb; Dammtorpen GK, EK.
Vid en gammal kvarndamm. Den iildsta formen flr viil snarast en felskr. 

-Enebacken, se dndebacken nedan. - Grinden; nu fiirsvunnet. Grin-
nan 1748, 1766 MI, Grinna 1795-1808 Hfl, Grinden 1815 Ml, 1825 Jb, 1844
Hfl. - Klamme,rhult (pd) kldry,erhul,t, leramarhil,t; en jordbrukslht som
k<ipts av hmn Broberg i Lycke sr4 avs. 1907. IN (skrimtsamt) k4fuy,arhil,ta4.

Klammerholt 1795, 1800, Klamerhult o.d. 1808-1876 Hfl. F. l. eir sv. dial.
klammer, n., fvn. klgmbr, f. 'klflmma, tr6.ng bergklyfta (med viig el. stig
igenom)' (Bd 5 s.26 med litt.). - KlAbaken (-backen ?); nu fiir-
svunnet. Klflbacken 1730 H nr 5, 1748, 1766 Ml, 1811 Jb. Shriftformerna
representerar snarast en omtydning av Kldbak(en), ett f1st. ftirekornmande
namn med imperativisk bet. 'klfl (k1ia) baken' (Janz6n Vokalassim. s. 65);
jfr Bd 8 s. 172; 9 s. 133 f. (med litt.), 169 samt samma namn under Hdga i
J sn nedan. Ett Kldbacken tolkas Bd 20:2 s. 213 altern. som 'backen dflr man
fflr ,klfl, dvs. strf,.va och arbeta'; jfr Kldlite Bd 16 s. 224 med litt. Den vanliga
fiirekomstem av Kldbak(en), ofta omtytt till -backen i viist- och sydsv. ON
96r dock att man fdredrar att uppfatta :iv. det sista namnet ss. en ombildning.

K o Ib a c k e n kilbaban. 1810 Hfl, 1825 Jb, Kfl(h)lbacken 1800-1876,
Kohlbacken 1812 Hfl. Man har vll f6rr brflnt el. lagrat kol d[r; jfr samma
namn NFu, NHa, Kol(e)backarna, -backen avd. Y, Kolabacken Bd 1 s. 27,
165, Kolbacken 2 s. 155 m.fl. - Kvarnen. Qvarnen 1808, 1816 Hfl. -Lerbacken. 1825 Jb, 1840-1876 Hfl, EK. - Mossetorp et m,i1satirynt.

Vid en mosse. - Murlyckan rn&lbba; filrr lth; husen raserade. Mure-
lyckan 1766 Ml, Murlyckan 1865 H nr 101. Ert murare bodde dd.r. Ovisst om
f. l. flfr.r mutate eI. stammen i v. mura. Nflgon mur tycks inte ha funnits. -Pin (e) backen (Pinne- ?) pia(a)bdban. Pinnbacken 1766 Ml, Pinne-
backen 1865 H nr 101 (naturn.), 1876 Hfl. Samma narm anses Bd 5 s. 192
bero pfl att marken troligen ,varit bestriidd rraed pinnar (huggspfln, kvistar)
efter triidfillning och vedhuggningr. Trots skriftformen med -nn- frfln 1700-t.
tir det troligt att namnet f,r ett urspr. Pinebacken, i vilket antingen f. l:s vok.
fiirkortats el. ombildats i anslutning till pinne; se dflrom Bd 8 s. 25 f.; l2:.l
s. 57. Jfr samma namn under H6ga i J sn nedan, dflr flv. ett Kldbaken (jfr
strax ovan) finns, samt OGBReg. - Rud (e) lyckan. Rudslyckan 1766 Ml,
Rudlycka(n) 1795, 1810 HfI, 1815 Ml, Rudelycka 1800, 1808 Hfl. Den flldsta
formens -s- i f. l. tycks vara felaktigt. F. l. iir flertydig. Den kan vara ordet
rufo, mfllets ritdq, f., flsyftande fyrkantig fo,rm hos lgckan; jfr t.ex. Rutam
avd. VIII och namn pil Rute- Bd 16 s.24,213;20:2 s. 267. Miijligen kan ett
familjenamn Rud ingfr. Slutligen kunde namnet vara en reducerad form fiir
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ett*Rudedammslgckan - Torpareflngen, se Angen nedan. - Ande-
backen. Ennebacken 1748 Ml. Om f. l. se ftilj. Miijligen ett ii. namn pfl

fitlj. - Andeberget; numera endast ss. naturn., utt. b0'ebdrXaf' Arure

berg 1730 H nr 4 och 5 (naturn.), Anneberget 1795 Hfl, 1835 H nr 51

(naturn.), 1865 nr 101 (naturn.), Enneberget 1800 Hfl, Andeberget EK
(naturn.). Lflg vid det bergparti, som bildar tinden dvs. slutet pfl en fls.

Jfr fiireg. - And,ebergs grind el. Andebergsgrind(en). Ene-

bergs Grinden 1808-1843, Ennebergs Grinden 1812 Hfl, Ennebergsgrin 1815,

Engbergs grind 1845 Ml, Enebergsgrind 1876 Hfl. Se f6reg. - Angen el.

TorpareIngen. Angen 1836 Ml, Torparelngen 1840-1844 Hfl, 1850 Ml.

- Ankhuset. Enkhuset 1865 H nr 101. En dnka bodde viil dtir.

Harkeriid hd,rkara, hd'rkara 1/z sk. 1/r mtl til] 1692 (1697 Jb), fr. till 1674

(1680 Jb), d[refter kr. 1716 (1825 Jb; enl. 1758 Jb till 1720), dflrefter sk. -
lHerkusind (t) c. 1528 NRJ 4 s. 183, Hug[s]rot (l) 1568, Hergutzriidt(0 1573-

15g6, Harchersrdd 1659, Hflrckersrddh 1665, Hakesriidh (l) 1680, Har(c)kers-
riiiidh 1697,17lg, Harckersrtjd 1758, Harkerod 1811, 1825, Harkersriid 1881,

Jr ll Harkars riidh 16gb H nr 1, Harkesriid 1673 K, Harkarsriidh 1695 H nr 1,

Hii.rckesriid 1748 Ml, Harkered 1787 H nr 13, Harkersrod 1840 Ml, Harke-
riid GK, EK. - Namnet btir ses i samband med bynamnet Hdtgusserdd i
U sn nedal, vilket i RB skrivs j Hergaute riodre, men senare alltid med gen.

-s i f. 1., och med formen i Hrergautzstriodre 1388 RB s. 341, upptagen bland
gd diir Jiirlanda kyrka iigde jord. Formen med f. l. i gen. pfl -s innehflller det

fvn. mansn. Hergautr (Lind Dopn. sp. 518), vilket Sven ingflr i det fiirsvunna
ll:gt. Hargustorp, Hergusforp o.d. (sosk 7 s. s6), medan i Hrnrgaute tiodlte

tycks tyda pfl tillvaron av en annars okiind svag biform *Hergauti. Fot
vflxlingen -gautr:-gauti jfr t.ex. fvn. Algautt;-gauti (Lind a.a. sp. 16 f.),
och de enkla namnen Gautr och Gaut\ fsv. Gdt och Gdte.

Det iir miijligt att den fo m som i RB upptas under J sn flr ett fiir-
svunnet gflrdn. i denna sn, men eftersom bilde Hergautr och *Hetgauti mfr.ste

ha varit ovanliga el. stillsynta namn - Lind a.a. klnner endast en blrare
av det fiirra namnet, och hos Lundgren-Brate och DGP saknas bflda namnen

- iir det troligare att den flsyftar Hrirgusserdd el. Harkerod, snarast det

fiirra, eftersom f. l. har gen. -s. Det vore nflmligen ftirvfi.nande att trtiffa tre
b6rare av dessa ovanliga namn inom ett sfl litet omrflde som ett hd (jfr dock

det nyssn5,mnda vgt. namnet) , [v. om det verkligen finns exempel pfl namn
med starkt begriinsad lokal utbredning. Skillnaden i avstflnd frfln Jtirlanda
kyrka till Hdrgusserdd och Harkeriid iir fiir obetydlig ftir att kunna lilggas

till grund fiir en lokalisering av RB-formen under J sn.

RB-formen i Heryaute riodre av Hrirgussefiid i U sn ir frapperande,

och kan, ss. senare skriftformer och namnets utt. visar, inte vara riktig.
Lind a.a. s. 518 antar tveksamt att bflda RB-formerna flsyftar Htirgusserdd.
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Det flr emellertid m<ijligt att Hdtgusserdd oc}r Harkerdd sammanblandats av
RB-skrivaren, s6l att form,en frin U sn i sjilva verket isyftar Harkeft)d i
H sn. Utvecklingen av ett *Hergauta-ri56r kunde d6. antas ha varit fdljande:
Hergote-) Hergete-) Heryte-) Herkte-) Herke-, varav det nutida utt.
hdrha-, hdrln-. Emellertid visar nlstan alla senare former av Harkerdd gen.

pfl -s. Den tidigaste s-Itisa formen har antriiffats i on karthandling frfln 1787.

Den flterger siikerligen ett utt. utan -s. Om namnet urspr. innehflller Iler-
gauta-, f6.r man anta att skr. med -s beror pfl inflytande frfln Hritgusseil)d,
vilket tillkommer en by, som ligger centralt och rippet i sn nflra kyrkan,
medan Harkeri;d i H sn flsyftar en mindre beb. med ett isolerat liige i den
innersta delen av en tring dal. Med detta fiirhflllande ftir iigonen kan man
misstinka att det mera klnda och dominanta namnet pfl den stiirre beb. kan
ha pflverkat skrivarnas stavning av Harkeil)d. Sedan -s- en gflng inkommit
i Jb kan det ha b,evarats genom avskr. i senare Jb.

Man mflste dock riikna med miijligheten att de mflnga formerna med
gen.-s av Harkeilid [r riktiga, i vilket fall RB-formen j Hergaute riodre av
Hrirgusserdd vore felaktig och alltsfl into visar tillvaron av ett namn *Her-
gaute. Det finns bland no. och boh. rdd-n. itskilliga exempel pfl sporadiskt
bortfall av gen.-s i f. 1., dA defia inte kan bero pfl dissimilatoriskt inflytande
frfln ett f6reg. s i namnet, t.ex. Tollerdd i So sn nedan, de no. Ellingrdd
(j Ellings rudi 1396 RB s. 187, NG 1 s. 249), Dagfinrud (NG 4:2 s. 10; men
med bevarat gen.-s: Daffinsefid i U sn nedan), Hengerod (Heidinghsrudh
RB s. 195, NG 6 s. 239), mdjligen det boh. Kriderdd i Stala sn pfl Orust,
om RB-formen j Ketils rudi flsyftar detta namn (se Bd 9 s. 51), m.fl. Om
Harkerdd innehflIler Hergauts-, kan man trinka sig folj.ljudutveckling: Her-
gots-) Hergets-) Herkts-) Herks-) Herk-. Bortfallet av -s tycks dfl ha
iigt rum ganska sent. Helt annorlunda skedde ljudutvecklingen i Hrirgusse-
rdd. Detta namn sliit sig till den ganska stora grupp av boh. rdd-n. med
tvflstavig f. I. med en tung andra stavelse hos vilka huvudtryeket (altern.)
iiverflyttades till denna tunga stavelse; jfr t.ex. Kollungerdd kalr,6gara, kilrw,gare,

Suenungerdd [wrhn,6gara, pwh-nogara m.fl. pfl Orust (Bd 9 s. 6, 14 osv.), Kua-
tronerdd krsatrQnara i Grinnerirds sn, Inlands Frikne hd (Bd 11 s. 33 f.) och
se Janz6n Vokalassim. s. 45 ff., 73, Dens. i NoB 1935 s. 17 ff. och i Bd 18

s. 349 f. Man fflr allts& fiirutsfltta ett tidigare ttt. xharg&s-ara, yars huvudtryck
emellertid senare flyttades tiII fdrsta stavelsen; jfr t.ex. det just anfiirda
Kollungerdd. Frir utvecklingen au () o) ) w i starkton jfr t.ex. Gusserdd

i Ljungs sn, Inlands Frflkne hd, skrivet j Gautz riodre 1388 och att. grl,6ara

(Bd 11 s.44).
Ekenvall filreslflr att for tolkningen av Harkeriid betrakta flertalet av

de ii. skriftformerna ss. pS.verkade av Htitgusserdd och uppfatta namnet ss.

identiskt med det smfll. I/orkergd (Harcargp 1310), vilket enl. Sahlgren
Skagersh. s. 31 innehflIler biijd sg. av sv. dial. harka, f. 'kratta, rH.fsa att

I
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kratta ned rflgen pfl svedjeland'; jfr boh. horka, f. 'rifsa nled jiirnpinnar'.

Fiir ett dalsl. torpn . Harketud, principiellt otolkat i soA 18 s. 123 a, rflknar

Lindstam i Bd 12:1 s. 6 med att f. l. kan ha nedshttande bet. och hlnvisar
till sv. dial. ftarft, n. 'besvflrlighet, m6da, krassligt tillstflnd" no. dial. hatk, n.

'avskrap, skrfi.p, skriiplighet' (jfr torpn. Harket Bd 16 s. 40), boh' harka

'slita, anstrringa sig utan stdrre resultat', Svenso'm Westman i Folkmfllsstud.

3 s. 168 med litt. F. L i Harkerud kan ocksfl thnkas innehfllla v. hatka

'skrapa, rflfsa, kratta'. Annorlunda, men troligen oriktigt tolkas tvfl no.

Harkerud NG 2 s. 173; 3 s. 43.

s. l. i Hdrgusserid synes vara samma ord som fvn. rjddr, n. 'riijning"
medan Hukerdd altern. kan innehilla ordet ruD, n. 'riijning'. Om viixlingen

-rj6dr och -rud i samma namn se bl.a. Lindroth i GBFT 1945 s. 54, Bd 12:1

s. LX ff.
Prep. iir i.lN hdrtaa4, hd,rlwana (endast om vissa personer; se T. s. 50);

igarna kallas hdrlorabwaaro, folket hd'rkarabS@).

Torp o.d.:

Hjiirp6.s?,sef61i.-Jiirpfls(Hinrp-?).Jerpfrs1832,1836MI'
F. l. iir snarast fflgelnamnet irirpe (om jiirpens forekomst i Boh. se oed-man

s. 40) , men ma11 kan inte utesluta miijligheten att f. l. kan vara samma ord

som fvn. jarpr,grtl, e[. personn. Jdrpe (Hititpe); jfr samma namn hos Friberg

s. 62 samt BN Jdrpelgckan soSl, Jdrpekullen avd. v nedan samt oGBReg. -
Miirtelyck an m,italbba; iidetomt. sannolikt efter nflgon med bin. Mdrten,

M\rte-Petter e.d. Samma namrr finns pfl vflvra, men platsen i frflga ligger

lflngt ifrfln gr6.nsen till Harkeriid. Det iir dock miijligt att samma person

Asyitas i bflda namnen; se under avd. VIII och jfr BN Morteb anken 6Yi,
flvensom andra nalnn pil Mdtte- som inte innehflller fiskn. Bd 5 s. 75 med

litt.;9 s. 112. - skdlds lycka. Skiil(I)ds Lycka 1821 H nr 31. SftdId

flr numera okiind.

vars bet. se avd. VIII. Om den akuta acc' se inl. ovan'

Prep. iir i.IN hibd(a). - under 1500-t. var ett hmn sk. och ett fr.

Nr 1 O stra H e de llz sk. Kr. till 1722 (1758 Jb)'

Nr 2 Ylstra Hede 1/z sk. Aldst fr., dflrefter kr. till 1727 (1825 Jb).

1 S6ges ligga i Stenkyrha sn..

I
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Torp o.d.:

Bostadlyckan bdstal6l.ta; f.d. stp, nu raserat. Kanske samma beb.
som f6lj. - Knektetorpet lmbktetirltat el. P auletorpet ltit,w4ettrpat.
KnektenhettekanskePaul(us). - Missunnan. Missunna 1795 Hfl. Ovisst
om namnet innebir att marken varit karg och ,missunnat> torparen god
sktird el. om det flsyftar missunnsamhet hos folk som haft med stiillet att
g6ra; jfrsammanamnBd2 s. 190; 3 s.262; 17 s.37, SOA 1:2 s.81;6 s. 149,
181, Friberg s.23, 119, SOSk 11:2 s. 148; Missunnehagen Bd 5 s.238. -Pauletorp et, se Knektetorpef ovan.

Hilta Annex hitlta, kallas vanligen Priistegflrden prhstaggn 1/z hr. Sk.
under 1500-t.; kr. f6re 1659; ecklesiastikt hmn (kallas i 1697 Jb priistebols-
hmn) , anvflnt ss. priistrinkes[te i Solberga pastorat. - Hiir anfiires flv. [.
former av sockenn.: Holta kirkia 1388 RB s.335, 1399 s. S3f, l Holta sokn
1396 s.266,firi Holta 1399 s.531, Holta oml<r. 1400 Styffe s.444, j H... the-
sogn 1500 DN 5 s. 711 (or.), (i) Ho1te sogn 1510 DN 10 s.241 (or.) lHolte
c. 1528 NRJ 4 s. 183-1586, Hol(d)t 1568, 1586, Heltte (ftirsta e osflkert),
Holttidt 1581, Hul(l)ta 1659-1680, Hflllta (Annex) 1617-1758, Hfllta Annex
1811-Jr ll Uottte Sogenn 1558 NLR s. 85, Holte (sogen) o.d. 1573 NHT 4
R 3 s. 212,1591,1594 JN s. 13, 176, Holte kircke 1594 JN s. 174, 1608 Oslo
kap. kop. s. 36, Holte Sogn 1642 No,, Rigs-Reg. 8 s. 240, HoIIte sochn 1660
Bidr. 2 s. 91, i Holte 1669 Linderho,lm s. 86, 103, Hulta 1673 K, Hulta, Hfllta
1746 Oedman s. 181, 184, Hfllta GK, Hfllta (Annex) EK. - Fvn. ftolf, n., sv.
hulf 'mindre skog (av ltivtriid) , dunge', i s. Boh. numera med bet. 'samling
(liiv)trnd el. stora buskar, gflrna pi sankmark' (SIOD I s.37, T. s. 253).
Holmbergz 3 s. 107 upplyser att gd pfl hans tid iigde god liivskog bestdLende
av bjrirk och bok. Om fiirekomsten av ordet ftulf i boh. BN se Lindroth i
GBFT 1945 s. 48 ff. Namnets plurala form isyftar antingen flera beb. under
medeltiden el. [r miijligen gen. pl. av ett IN *holte'en som bor vid >holtet>
el. pfl gflrden Holt'; jfr Ejder i SvU 13 sp. 1134. Annorlunda Hellberg PIur.
passim.l

Prep. [r pd,ilv. i (Hfrlta).IN saknas.

Torp o.d.:

Banken. EK. - Hfllta krokar hil,ta krQga. Prep. [r pd. IN
krQga4. Egentligen namn pfl vngkriikar och backar vid kyrkan. - P r ii. s t-
lund (en). Priistlundh 1697 Jb. Om s. l. se avd. IX.

1 Lindroths formodan att
med bortfallet -r el. ack. H olta

namnet formellt skulle vara antingen nom. pl. Holtar
dr orihtig; jfr Magnus Olsen i IVIoM 1919 s. 95.



13

Jutelyckan, se Lgckan nedan. Lindhamn, se under Ldkeberg nedan.

Lyckan el. Jutelyckan X!1_d,eldba kr.-tp, helt omgivet av V5.vras [gor.
Upptogs i 1697 Jb ss. k-r., 1825 ss. skattlagt tp, 1881 fl.ter ss. kr. Kallas 1825

H nr 38 ,kronoligenhet>. - | Lyckan 1697-1811, Lyckan el. Jutelyckan 1825-

Jr ll Lyckan l7O4 K, 1766-1840 Ml, 1795-1816, Lycka 1800 Hfl, Lyckan el.

sfl kallade Jutelyckan 1825 H nr 38, Jutelyckan 1834 nr 50, 1841 nr 54, 1840

Ml, Lyckan el. Jutelyckan EK. - Om lgcka se avd. VIII. Ligger vid Jutegdrd

{i folkmun Jutelgckan) under Vtivra by nedan; se df,r. Tp:s mark utgjorde
fiirr en del av Jutegdrd. Jfr Jutelgckan Bd 2 s. 179; 5 s' 233.

Prep. iir f (Jutelyckan). IN Xi1_d'el'okab$(a), ocks& anvlnt om folket i Viivra
Jutegird.

Liikeberg l,lgabar(X), acc. svii.vande, enl. Nil6n snarare akut ?in grav; by.

- [Leikbergi nrer c. 1155 Einarr Skrilason, Runhenda (J6nsson 1 B s.446),
Dar heitir Leikberg Cod. Fris. s. 338], j Lauka brrgi, a Laukabrergi 1388 RB

s. 336 | Logebierg, Logeberg c. 1528 NRJ 4 s. 184, i Logeberge 1544, Liige-

berig, Logberg (l) f 568, Ltigeberg 1573, 1581, L(i)dgeberrig 1581, L6ggeberre,

Ldg(g)ebergh 1586, 1659, Liigebrirgh 1665, 1680, Lt (6)kebiirg(h) 1697,1719,
Liiilkebergh 1697, L<ikeberg 1719-Jr, Liickeberg 1811 ll Ldgeberg 1673 K,
Lyckeberg 1675 Bidr. 2 s.244, Liickeberg 1730 H nr 4, Liikbergslckra 1739

N nr 5, Liickebflrg 1746 Oedman s. 182, Liikeberga 1891 Kortet, Ltikeberg
GK, EK. - I de isl. krillorna fiirekommer namnet Leikberg i beskrivningar
av en strid flr ll47 i s. Boh., i vilken den no. konungen Osten Haraldsson
besegrade btinderna frfln, s. Boh. (och Hisingen?). Detta namn har av Bruse-
witz s. 109, Holmberg2 I s. 74 och andra identifierats med det nuvarande
bynamnet Ldkeberg. Det iir sant att byn ligger i den trakt dir striderna
tycks ha flgt rum, men ss. framgir av RB-formerna hr byns urspr. namn
Laukaberg. Det flr om6jligt att avg6ra om de isl. formerna beror pfl en

korrumperad tradition el. om de utgtir ett f<irsvunnet namn pfl en annan

hiijd nn den diir Ldkebery ligger. Fiir tolkningen av Leikbetg, se siirskilt
Wess6n i NoB 1921 s. 119 ff., med kritik av Sahlgren 1950 s. 10 ff. F. I' i
Ldkeberg flr gen. pl. av vixtn. Idk, fvn. laukr, m.'(vild) Iiikviixt'; jfr samma

namn ftst. i Boh. (Bd 4 s. 118; 5 s.76, 191; 18 s.187)och i Norge (NG 1 s.263,

269;2 s. 130;6 s. 395; 16 s. 152). Den gamla byn lflg vid ett inte s,rirskilt hiigt
men f,ndock ganska dorninerande bery. Numera utmhrkes enl. uppgift vegeta-

tionen inte av ldkviixter.
Prep. iir i.lN I'dgab(brcgle, -an, -&, -ni koll. lQgab@p-

Under 1500-t. var tvfl hmn kr. och tvfi fr.

. Nr 1 Viistergflrden 1/r sk. 1/r kr. tilI 1761, dil rlz blev sk.; den

flterstiende hilften blev sk. 1804 (1825 Jb).
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Nr 2 Sorgflrden rlt
stflende hfllften blev sk. 1738

Nr 3 Norgflrden 3/a

sk. 1761 (1325 Jb) .

Nr 4 Ostergflrden

sk., 1/r kr. till 1727, dA llz blev sk.; den flter-
(1811 Jb) .

sk. tlz mtl till 1695 (1697 Jb) . Blev kr. 1683,

1692, sk. 1710 (1825 Jb) .
rlt, sk. Blev kr.

Hemmansdelarz

Berg et bdrXet el. Bergens btbrXas. Bergets EK(B). Vid det b,erg som
givit byn sitt namn. Formen bcbrXas, okiind viil fdrfrigan 1960, torde ha
felaktigt betecknad acc. och vara gen. av ett IN xb,hrXan (jf.r Ekel\uens ne-
dan) , :iv. om det ofta intriiffade bortfallet av n framftir s (varom se Janz6n
Subst. s. 74 f.) inte normalt tillhiir Inlands N. hd; jfr Lgckens strax nedan.
I varje fall vore det iin mer ovf,ntat om best. art:s f skulle ha fiirsvunnit.
Det iikta utt. borde varab,ierXas, men i traktens mil iir det ofta sv6.rt el. omiij-
ligt att skilja mellan akut och grav acc.; se inl. ovan. - Beck-Olles
bdbdlas. En medd. upplyste att f<jr c. 125 ir sedan en hgare som hette OIIe
kallades Bdck-Olle, emedan han var fiidd vid en bdck. EnI. T. s. 51 ,torde
han ha kommit frfln ett stiille med namnet Bdck (t.ex. i Romelanda sn, In-
lands S. hd).- Ekeldvens Qgal;s. IN till BN Efteldu ovan. Den frirste
ii.garen kom fr6.n Ekel6v. - Hiigen hdqtan. f730 H nr 4 (naturn.), EK.
Liggerpi en kullebland d.krar. - Lycken sl,bbans. En medd. sade att den
f<irste flgaren var fattig och >fiidd i en lgckar, se avd. VIII nedan. Kanske
hette strillet Lgckan med IN Lgcken.

Torp o.d.:

Bastevike nbd,stauiga; nu iide. 1795, 1800 Hfl, Stora, Lilla Basteviken
(naturn.) 1835 H nr 51, Lilla Basteviken (naturn.) 1870 nr 113. Om utt. med
-a- ir f,kta, visar det att f. l. iir ordet basf, inte basfu som utt. med -a-. Man
har v6.l tagit el. berett basf drir. Jfr samma namn Bd 5 s. 124; ll s. 62;
20:2 s. 73.- Bergherr; i Jr under egetupplflgg.EK.- HAIan. hullan
1730 H nr 4, Hfllan 1748 Ml. - Kulpetorpet kitlpatirgtat; nt 6de. GK,
EK. Efter en torpare frin Kulperdd i Lycke sn, Inlands S. hd, varo,m se Bd 5
s. 30 och Kulpegdrden under Gullbringa ovan. Kulperdd utt. dock i rikta mfll
kdilpara, med -u-, inte -a-. 

- Lindhamn; avs.; i Jr under eget upplflgg.
GK, EK. Ungt namn. - Ldkebergsmosse. - Ldkebergs strand
el. Stranden. Stranden 1748 Ml, Liikebergs Strand 1800, 1811 Hfl, Ldke-
bergsstrand 1819 Ml. Prep. rir pti (Stranden). - Rostelyckan?, se avd.
VIII. - Stranden, se Ldkebergs strand. - Strandhyddan. EK.

Mellgiirde, se Mdllgtirde nedan. Mossen, avs. EKB.
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Miillgiirde rndlxql; rnhl,_exQir, (Nil6n) 1/z fr. Fr. av flIder, 1/r fltm. till 1697.

- [ Metgerdt c. 1528 NRJ 4 s. 183, Meilgiard 1568, Melgierd(e) 1573, 1586,

Miillgierde 1581, MelG)gierde(t) 1659, 1697, Mel(l)g(i)erdet 1665, 1680, Me[-
giiirde 1719, 1258, Mellgerde 1811, Miillgflrde 1811-Jr lf Mettangierd 1673 K,

Miillglrde GK(e), EK. - Motsvarar ett fvn. Medalgerdi'det mellersta el.

mellanliggande gflrdet'; jfr det vanliga naturn. Mellomgdrdef ilvensom s6'dana

namn som Mdllerdd (Bd 10 s. 49; 12:1 s. 179; 16 s.6), Mtillbg (20t 1 s. 61),

Mdllegdrden (20:2 s. 48). Inflgorna ligger inskjutna som en kil mellan Eke-

liivs och Hedes rigo'r. Den akuta acc. i uttalsformen mrblXql sammanhhnger

snarast med ftirlusten av mellanstavelsen, 5.v. om miLlets accentsystem ffr

ganska labilt; se inl. ovan. I mh!aX@4 har -a- inskjutits, troligen i ganska

sen tid. Om fiirlusten av slutvok. i -gtirde se Hesselman i NK 3-4 s. 152 och

jfr flera liknande fall i detta Bd.
Prep. [r i.IN mdlX@loga, -an, 'a, -&l m'dl'lapbd@)'

H emmtnsdelar:
Rumpenr6m,ltam. 1863 H nr 105. IN (f6rr) rdrnpam, m" rbrnpq' f' Boh'

tump, m. ,svans, stj6.rt" som oN vanligen betecknande en svansliknande

terrii.ngformation el. beliigenhet lflngst bort el. sist i iigorna' I fdrevarande

fall tycks bflda miijligheterna passa. Jfr avd. vIII, Lindroth I SIOD 3 s. 55,

T. s. 296, OGBReg., F'riberg s. 32 f., 'etc., flvensorn den svaga biformen

Rumpan under Restad nedan.

Niiresrdd, se under Orcsrdd avd. VIII nedan.

Olofshiigen dl,skautan, kallas Frfigott frSgat l/re sk. Kr. till 1731 (1758

Jb). upptogs tidvis i Jb under So sn.l Skattlades 1667 (1825 Jb). Nu obebyggt

och i sambruk med Knapegflrden i Ytter-Restad (EKB); helt o,mslutet av

Ytter-Restads iigor. - | Otutztrdgen 1697, 1719, Olufshirgen 1758, Olofsheyen

1811, Olofsh6gen t825,Jr ll OtshOg 1673 K, Olufzhiigen l72l H nr 2, OIs-

hiigen 1800 Hfl, 1813 H nr 35, 1830 nr 44, Linsstyrelsens prot. av 4 mars

1986 (Jr), Olofshiigen EK(B). - ll fr1got 1800 Hfl; jfr riv. torpn. Frdgotts-

heden under Restad nedan. - F. l. i det officiella namnet 6r mansn. OIof.

Nflgon gravhtig tycks inte finnas. Om det folkliga namnet Ftdgott se U sn

nedan. Ligger i en liten dal i den nordligaste utkanten av Restads [gor, av-

skilt frfln de centrala inflgorna.
Prep. [r pd (Frflgott). IN forr fi'd'gabdn.

Torp o.d.i
Huset. 1766 Ml.

Oslojorden, se avd. VIII. Prf,stegflrden, se' Hdlta Anner ovan.

J. Axelsson i Solberga s. 83 till Solberga sn"1 Olofshogen fores av
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Piilen, kallas Mdrkgiirdet ? (Murr- ?) rwi,yXa[, enl. Nil6n ocks6. md,lXat
hos en medd. 1/r fr. av fllder. - | ftiUe 1568, Pdl(l)enn 1581, 1b86, prihlen
1659-1758, P<ilen 1660-Jr ll fOten 1?95 H nr 20, GK, EK. - Gd:s rigor iir
genomskurna av en sank biickdal, men nflgon pdl finns dir inte lflngre. Jfr
samma namn under Euends i O sn nedan, Bd 2 s. 40; 3 s. 56, 135; 5 s. 99;
11 s. 13. - Om det folkliga namnet ir ett urspr. Mdrkgdrdet fu f.l. kanske
adj. mor,lc, i mfllet :utt. mnrk, med bortfall av lc i trekonsonantism; jfr t.ex.
Mdrkelgckan Bd 9 s. 159. Husen ligger ganska dystert invid skogkliidda
berg. Det kan ocks5. tlnkas att familjenamnet (soldatn.) Mrirk ingflr; jfr
Mdrkelgckan under Bgn i O sn nedan samt OGBReg. Om mansbin. Murre(n);
jfr Murres SoRti, Murrekleuet Bd 5 s. 163, Murrehdlet 16 s. 196 samt annor-
lunda Murrdddehdlan 5 s.217, - Uttalsformenmd!- kan bero pfl en stundom
iakttagen viixling r-1. Jfr dock rna4X, m. 'sankmark'; se bl.a. Mulihdli@n)
Bd 5 s. 216 och Muljetorpet 8 s. 98.

Prep. [r f (Murrgiirdet). IN nrdr;1a4 el. mEqrh4.

Restad rbsta. I regel brukas i trakten Ouer-Restad Q,aaresta (Nr 1, 2 ne-
dan), Mellan-Restad mh!(e)resta (Nr 3, 4) och Yttet-Restad (ute-Restad)
d,d,arista (Nr 5, 6). Gemensamt kallas alla hmn Restorna (-erna) r\sbra; by.

- For medeltida och senare skriftformer se flv. under hmn 1, 3 och 5 nedan.

- i Restade 1510 DN 10 s.241 (o".) IRed(e)stadt c. 1528 NRJ 4 s. 188 f.,
Restad s. 184-Jr, Rista 1568-1586, Restadh 1659-1719, Resta 1659 Il Rostadh
1528 DN 16 s.623 (or.),1 Rudstad 1594 JN s. 174, Resta 1660 Bidr.2 s.91,
l72l H nr 6, Restad GK, EK. - Mansn. fvn. Hreidarr, fsv. REdhar, REdher,
vanligt just i sfad-namn (Lind Dopn. sp. 569 ff., Rygh Personn. s. 201, Lund-
gren-Brate s. 203, NGReg., SOA 12 s. 94 f., Fredriksson s. 185 ff. med litt.)
med tidigt bortfallen slutstavelse. De ungefiirliga tidpunkterna f<ir frirsvag-
ningen och bortfallet av denna stavelse torde framgfl av ftrlj. skriftformer
av det no. Reistad: a Reidhastadom 1378 DN 2 s. 348, a Reidistadum 1382
RB s. 94, 1395 s. 97, af Ruidzstadum 1396 s. 264 (NG 5 s. 320). - S. l. iir
fvn. sfadir, pl., sannolikt i bet.'bostad, gard'; jfr dock Hellberg Kumla s.

243 ft. - Den sammanfattande benhmningen rDstara pfl alla hmn [r intres-
sant, ty den tycks visa att formen rlsfa kunnat uppfattas ss. ett fem. pfl -a.

Prep. iir i. Gemensamt IN f6r byns invinare saknas. Folket i Ouer-
Restad kallas da?restabA@), i Mellan-Restad mblarestabet -nt -t (a), i Ytter-
Re stad fu d,ar e s tab,b@).

De olika hmn:s jordenatur under 1500-t. [r delvis oklar. Atm. tre hmn
var sk., tvi kr. och tvfl fr.

Nr 1 Over-Restad Vistergflrd en 1/r fr. Kr. till 1915 (ant. i
1881 Jb). i Rreidhstadum ofsto 1388 RB s. 335, j ofsta Reidzstadum s. 339

1 Sflges tigga i Stenhyrka sn.
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(Kareby kyrka i Inlands S. hd iigde jord hiir), Ofuer Resta 1673 K, Ofre

Restad 1675 Bidr. 2 s. 244, Over Restad GK, Over-Restad EK.
Nr 2 Over-Restad Ostergfird en llt sk. av fllder. A. skriftfor-

mer se under nr 1.

Nr 3 Mellan-Restad Norgflrden 1/r sk. av ilder. j Midrrei-

stadum 1388 RB s. 335, Mellanrest. 1673 K, Mellan-Restad EK.
Nr 4 Mellan-Restad Sdrgflrden B/r sk. Fr. till 1694 och helt

mtl tiII 1695 (1697 Jb). A. skriftformer se under nr 3.

Nr 5 Ytter-Restad OYerSflrden, fdrrtroligen iiv. Norra Re-

stad, 1/r sk. av fllder. j ytzstu Rmidhstadum 1388 RB s.335, Vde-Re(e)sta

c. 1660 Bidr. 2 s. 90, utresta 1673 K, Ytter Restad GK, Ytter-Restad EK. -
Norre Restad 1746 Oedman s. 182. - Namnet anger antingen lflget i uf-

kanten av byns iigor el. ufflt havet. Oresrdd hflnrnder vat rlz mtl, men blev

iidejord och formedlades helt 1659 (1825 Jb); se avd. VIII.
Nr 6 Ytter-Restad I(napegflrden l$nQ,bagq,rl 1/z sk. av filder.

KnapegflLrds -Teg t787 H nr 15, Knapegflrden GK, EK. A. skriftformer se nr 5.

- n'. f. ilr knape'man av lflgadel' (Bd 3 s. 2; 4 s. 25) el. familjenamnet
Knape (OI6n s. 67). Agaren kallas ltndban, iiv. (oiikta) leniwnn, vilket IN iir
iirftligt. Jfr Knapens mark avd. VI[.

Hemmansdelar:
HAlan lo!|a. Ligger Iflgt

d(en) niga4. Roven r$aa.

namn (avd. VIII, OGBReS., T.

mellan berg och nflgot sankt. N e d g 6. r-
Prep. [r f. IN (forr) rlaan.Vanligt nedsflttande
s. 303).

Torp o.d.:

Berget; avs. EK. * Bfltsmanslyckan. Bfltsmanslycka 1821 H

nr 46. - Frflgottsheden. Frigfld(t)s Heden 1813 H nr 35, 1830 nr 44,

frflgots heden 1845 Ml. Sflges 1830 utgora flker och iing till st. pi Ytter-Restad.

Lflg vid Frdgott under Alofshdgen ovan; jfr U sn nedan. - Handalen
hd,ndsn. Handahls liden 1830 H nr 44, >Den sorn bor pfi (!) Handahlen> 1831

nr 46, Handalen 1861 nr 92. F. l. iir flertydig. I fiirsta hand kommer ordet

hane'(tjdder)tupp'ifrflga el. person(bi)n. Hane (Lind Dopn. sp.483, Bin.
s. 135, Lundgren-Brate s. 96) . Om namnet iir gammalt, kan fvn. ftadna, f.
'get' ingfl. Jfr samma namrl under Tunge i So sn nedan, Handalatna Bd 11

s. 110, Hanliden 10 s. 100 mednot l ochlitt., Hanekleu 20:2 s. 181; omnamn
pil Han(e)- se ocksfl Hellquist i NoB 1916 s. l4l f.., Magnus olsen 1920 s.

35 ff., Lind6n 1936 s. 114 ff., Indrebo Stadn. s. 147, Stihle -inge s. 195 ff.,
Moberg i Tjustbygden 5 s.8, Granlund s.309, Lundahl i SOSk 11:2 s. 109,

166. - Kvarndammen. EK. - Kvarntorpet. Qvarnto'rpet 1861 H
2
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nr 92. Vid en kuann pfl grlnsen till Buffer<ids iigor; jfr Rddet nsflan. -Kyrkehfllan. Kyrk(e)hflla 1838, 1845 Ml. Yid, Kgtkebron avd. IY. -Liller<id. 1795 Hfl, 1830 Hnr44. Vil motsatt Rddet nedan. - Rumpan.
EK. Jfr den starka biformen Rumpen under Mdllgtirde ovan. Ligger i utkan-
ten av flgorna. - Rettarelyckan?, se avd. VIII. - R6det rgt; nu
giirde. ,En kvarnplats uttagen pfl si kallade R6et> 1813 H nr 35. Best. sg.

av ro'd 'r6jning'. Miijligen avses samma plats som 1861 H nr 92 kallas Kuarn-
torpet; se ovan. - Skogshyddan. - Stenbacken. 1800 Hfl. -Tosterrid; nu blott i Tosteriids backe tistaras bdba. IN fdru tiS[arfisan.

Toster6d(s Backarne) 1813 H nr 35, Tosterrid 1819 Ml, Tostereds Gilja 1830

H rrr 44. En viss Torcten skall ha bott diir for liinge sedan. Om bortfallet av
f. l:s gen.-s se samma namn i U sn nedan. Om namnet flr gammalt, kunde
annars f. l. vara mansn. Toste, fvn. ?dsfi, en smekform till Torsfen. Uttals-
formen tistarbga, uppges i en osd.ker $i. uppt. S. l. ser ut att innehflIla best. pl.
av sydboh. tds rag, ,'0n', n.'stenriise'och [r vhl en folketymologisk abstrahe-
ring ur Tosterdds backe, gilja o.d,. Formellt miijligt yore annars ett IN
Tostetddsani best. sg. f. Om IN bildade med -s- se T. s.359. - Asbacken.
Ahsbacken 1795, 1800 Hfl. - Osterhagen; avs., i Jr under eget upp-
liigg. Jr, EK.

Risby ris-by (o->,y); rispy, r'i,sptq, (2-+e) (Nil6n) by.- I niisny c. 1528 NRJ 4
s. 183, Ryssby 1544, Risbi 1568, Ris(s)bye 1581-1659, Risby 1573-Jr, Rys(s)-
by 1665-1758 ll Kyesby (!) 1650 No. Rigs-Reg. 10 s. 87, Risby 1673 K, Risby
GK, EK. - F. l. flsyftar risvegetation; jfr Hellquist -bg s. 12, Hellberg Kumla
s. 419, 529. S. l. ilr bg'by, gflrd' el. miijligen det s5monyma fvn. bdr; jfr t.ex.
Grannebg ovan. Jfr dock Hellberg Kumla s. 369 ff. Om skriftformer med
y i f<irsta stavelsen, vilka torde iLsyfta ett fakultativt utt. med g, se Janz6n
Vokalassim. s. 77.

Prep. iir pd. IN ri,gbaga4 (om ii,garen av Stora Risby) , ri,qbogara (om
folket i byn). Ett av hmn var under 1500-t. sk.

Nr 1 Stora Risby t/t fr. Kr. till l9l0 (ant. i 1881 Jb).
Nr 2 Lilla Risby 1/z sk. 1/r fr. till 1694 dA f6riikning och fiirflnd-

ring av jordenatur skedde.

Torp o.d.:

Galtelyckan gir'ltal,al.ta;6de. Galtelycka 1836 H nr 62. En viss Galf-
Erik bodde dflr, men han kan ha ffltt sitt namn efter platsen. Det flr s6.lunda
ovisst om f. l. iir ett djurn. el. persorui.; jfr samma namn under Brehdlt i
J sn nedan. - Kroken. 1748 Ml. - Kerr f@r. Prep. uid. IN (fiirr)
Sdep_an, m., Srbpa, f. Om IN bildade med -s- se T. s. 359. Om lcdrr se avd. VI.

- Lundelyckan lir,nel,illa; nu tidetomt. Efter en viss Lund. - Lunden.
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1800 Hfi. - Liikelyckan l,Qgal&fua el. Ldkens lycka; nu ddetornt.
Liikens Iycka 1836 H nr 62. Efter en viss soldat som kallades Ldken (Ldk);
kanske kom han frfln byn Ldkeberg ovan. - Pytthngen pi1lcbga el.

Snipp en snipan. Pgtt, m. 'vattenpuss'; jfr Pgttsiken Bd 16 s. 192, Putten
under Veneriid nedan. Ligger vid en b[ck, och igorna dlr iir delvis riltt
sanka. Annorlunda (och felaktigt?) PgttebackeBd.5 s. 193; 18 s.86, Pgtte-
berget 9 s. 137. Snippen [r best. sg. av snipp, m. 'snibb, flik'. Platsen ligger
i en flik av byns frgor, vilken skjuter in i mark tillhorig Hfllta Annex. Pgtf-
dngen ansflgs inte ,riktigt vackert>, och platsen kallas nu Snippen. -Skr?ippelyckan skrhltal,bba; tidetornt. Om f.l. se Slcrripptis i O snnedan.

- S n i p p e n, se Pgttd.jngen ovan. - S oI h y d d a n. EK. - O a e k fl r r s-

mossen. Odkerrsmi.sen 1840, 1845 Ml. F. l. iir vril ad,i. iide. Odlelkarrs-
ii.r kanske samma namn som det delvis oliisliga CEgdhkilatrs el. -arra] 1346

DN 2 s. 247, f<irsvunnet namn i Bottna sn, Kville hd (Bd 16 s. 13).

Riinteriid r,bmtara 1/z sk. r/zkr. till 1729, dfl 1/r blev sk.; den flterstflende
delen blev sk. 1734 (1758 Jb). Av iigofiguren att dtima har hmn avs. frfln
Bfi.ckevarv. - | Renteriitt 1568, Rent(h)erddt 1573, 1581, Renn(d)theriidt
1586, Rent(t)eriidh 1659, 1665, Rflnteredh 1680, Rlntterii(ti)d(h) 1719, 1758,

Riinteriid 1811-Jr ll Rommeriid (!) 1608 Oslo kap. kop. s. 36, Rflnteriid 1792
H nr 17, GK, BK, Rf,.ntered 1825 H nr 40, GKii. - Samma namn Bd 4 s. 46
utan tolkning. Ss. antagits av Palm i Bd 8 s. 193 iir f. l. silherligen det frfln
mlty. lflnade ordet rdnta'arrerrde, skatt', sflrskilt om kronans irliga ordinarie
skatt av jord o.d. (SAOB R 3937). Miirk att hmn frin bdrjan var kr.
Samma ord ingflr enl. Odeen s. 204 f. och Palm a.st. i det smfll. Rdntemdla
och en del andra sv. namn med f. l. Rdnte-. Ordet rdnfa 'infi.lvor av slaktat
kreatur' ger ingen mening flt namnet. Det har dock av Westman s. 295 frir.
modats f<ireligga i namnet Rdntan pfl en ii invid Helsingfors. Bet. antas vara
'trasa'. Westman nHmner inte m<ijligheten att <inamnet kunde vara det ra'nto
som ing6.r i Rdnterdd. Formellt m6jligt, men ftiga troligt, iir att f. l. [r ett
personbin. En man kallad Lissle Renten iir kiind frfln Viistmanland under
1500-t. (SPA). - S. l. iir rod 'rdjning'.

Prep. [r i. IN (fiirr) rbnta4.

Torp o.d.:

Skvaland et €wdtrant; nu obefintligt. Swallen (l) 1758 Jb, Swalane
1766 Ml, Svalanet 1795, 1800 Hfl, Wallen (!) 1811 Jb. Samma namn avd. II
och Bd 5 s. 138; 9 s. 101. Pfi gd:s dgor finns ett bergstup kallat Skualepallen
(avd. V), dir vattnet skvalar nedf<ir. S$ikerligen lflg tp diir. F6r form och
genus jfr ON pil -andet Bd 3 s. 164; 4 s. 89; 5 s. 191 och se Janz6la i NoB
1935 s. 25. De bflda Jb-formerna mflste vara felaktiga, ty nflgot Suallen el.
Vallen finns inte i samtida eI. senare Ml och Hfl.
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Brfrvo.r,bao; r@uo (Nil6n) 1/r sk. Under 1500-t. fr.; kr. fore 1659 fltm. till
1665, seda-n sk. 6.tm. till 1680, diirefter flter kr. till L727 (1758 Jb), d& hmn
slutligen blev sk. - a Rrefaughum 1388 RB s. 336 | neftotf c. 1528 NRJ 4
s. 183, Reffue 1568.1586, Ref6 1659, Riifvo 1665-1881, Refwo 1680, Riivo Jr
ll Reffoogtra 1528 DN 16 s.623 (or.),1 Riifuo 1673 K, i Riifwo 1751 Db, Riifu
Ang 1787 H nr 15, Riifvfl 1788 nr 12, Rrifvo GK[, Riivo GK, EI{. r Djurn.
rriu och pI. av det mot fvn. haugr, m. 'hdg, hiijd' svarande sv. ftog. Samma
namn $ir vanligt i Norge, i synnerhet pfl Ostlannet (NG 6 s. 28), ivensom
Rduehdg Bd 9 s. 119, Ra'u(e)hog(en), -hdgen 8 s. 235; 11 s.48, 83. Beb. ligger
vid en markerad h6jdstriickning. Den plurala formen flsyftar sannolikt flera
beb. snarare 6n flera hiijder. Om ljudutvecklingen i s. l. se under Ormo Bd, 5
s. 99 och T. s. 250.

Prep. [r i.lN r@agn (om iigaren till den st6rsta gd); r@uab$(a) (om hem-
mansborna) .

Torp o.d.z

Gatan. Gata 1795 Hfl. Om gata se under Gategdrden ovan. - Hede-
torpet; nu borta. Hede torpet 1864 H nr 104. Orn hed se avd. VIII. Mdj-
ligensammaplats sorn Rciuohednedan. - H6gbanken. 1795 Hfl. F. l. iir
adj. el. subst. fto'g. - Revohed; avs. EK. Jfr Hedetorpet ovan.

"UpslojordenD, se Oslojorden avd. VIII.

Veneriid wdya by. Agdes till en del fltm. i mitten av 1300-t. av Kastelle-
klostret i Kongahiilla (DN 2 s. 268). Var i slutet pfl 1400-t. iide (DN 14 s. 124).

- i Hurema2 rodre 1354 DN 2 s.268 (avskr. frfln 1495;3 tryckt iiv. i SD 6
s. 508), J ytzsta Huaina riodre 1388 RB s. 336, j Hweinariodre c. 1400 s. 335
(sen. hand), Qweneryod (ode) 1485 DN 14 s. 124 (avskr. fr6.n c. 1500)4 
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(former frfln 1500-t:s Jb under hmn nedan), Hwenro(it)d(h) o.d. 1659-1758,
Huerrid 1665, Hveneriid 1811-1881, Veneriid Jr ll Huenry 1673 K, Ver6dz
iigor 1695 H nr 1, Hvenerdd 1780 nr 14, Stora Vinnerods flgor 1788 nr 12,
Wirriid 1795, Werdd 1800 Hfl, Veneriid GK, EI{. - F. l. iir mojligen gen. pl.
av vflxtn. uen (no. dial. kuein, guein o.d,., f., fvn. *huein) 'tunt grisstrfl', fi.v.

'plats dflr sfldant grfi.s vflxer', Iiksom i sv. dial. (Smil.) ftuen 'sank, sidliint
mark' (Bd 2 s. 166; 5 s. 106, 249,T'. s. 256). Dfl byn grd"nsar tillVena i Ytter-
by sn (Bd 5 s. 106), :ir det troligare att f. l. iir detta ON el. ett d6.rav bildat

I Siiges ligga i Stenkyrka sn. Formen iir oriktigt itergiven av Tiselius 2 s. 191.
2 Huema i bflda kiillorna siikerligen felskrivet el. felliist fdr Hueina.
3 Siiges oriktigt av Johnsen s. 63 och Lindroth i GBFT 1945 s. 55 enl. diplomet

yara upptaget under Lycke sn.
a Siiges i kiillan tillhiira Ytterby sn, Inlands S. hd.



2l

IN och byn alltsfl en utflyttning frfln Vena. Assimilationen -ru'- ) -rr- i stark-
ton, vilken av de fl. forrrerna att dtima intrfltt senast vid mitten av 1600-1.,

[r av ljudhistoriskt intres,se. - S. l. f,.r fvn. riddr 'rtijning'.
Prep. [r i.IN wdrabq(a), w\ebd@).
Nr 1 Mellan och Stora Vener6d 1/r sk. av flIder. Kallas av

folket Nordre Verterdd ndlawiry. Mellunhuenriit (fiirsta n osiikert), Stuorhuen-
rdt 1568, Mellumhuerrr6dtt, Stoerhuenriidtt 1573, Mellem Huenrtidt, (Stuorre)
Hunnriidt (fdrsta n osiikert), Huennriidt 1581, Mellomhunnr6dt, Store hunn-
riidt 1586 Jb. IN ndlauterabd@).
' Nr 2 S6dra Veneriid sQrewCra 1/z sk. av fllder. Stinnerhuenriit

1568, S6nderhuenrddtt 1573, Siinderhunnrtidt 1586 Jb. \N sdrew erabd(a).

Hemmansdelat:
Putt en ltdlen, ptr,Nan; kallas iiv. Putteb ot pdtabdt. Putten 1673 K,

EK; jfr Putteriisen 1832 H nr 47. Prep. iir i. IN (f6rr) 1tdfial,a. f., (numera)

Ihtabqn, m. Om det fdrra IN se T. s. 354. Putt, m.'vatten- eI. dyhfila' (jfr
Pgtten under Risbg ovan) , men nigon sfldan finns inte nume a. Vanligt
namn; se OGBReg.

Torp o.d.;

Gamle-KarIs t omt gd,mlalml's tdmt; iidetomt. - Grinden. 1813

Hfl, 1819 Ml.-- Kerstins lyckakbp[os tr&-ka; iidetomt. - Lindbergs
n 5. s t e; nu borta. Lindbergs Niiste 1832 H nr 47 . Namnet iir nu fullstiindigt
okiint. S. l. antyder miijligen att den &syftade personen hade dflIigt rykte. -Maltes lyck a md.ltas Z&&a; irdetornt. - Rettarelyckan?, se avd.

VIII. - Skogen; avs. 1766, 1840 Ml, GK, EK. - Triikedalen. 1795,

1800 Hfl, 1811 Jb. Vid eI. samma beb. sorn Trdkedale:n under Brickeuatu ovan.

- Vernetorpetad,Watirpati nu borta. Wernetorpet 1850 H nr 80. Efter
en soldat Vdrn.- Anghagen; avs. 1832 H nr 47 (naturn.), EK.

Vflvra u!u(a)ra, y. tsQaara by. - J Vefrini 1388 RB s. 336, j Wefrene
c. 1400 s. 337 (sen. hand), aa Bofrine (l) 1399 s. 5311 | Wegreide (l), We-
grende (!), Wepiende (l) c. 1528 NRJ 4 s. 184, weffw[er]6n 1544,2 1568,

Weff (ue)rii 1568, Weffr6, Weffte, Wefftti (f i deb&da sista formerna osflkert;
siikerligen avses r) 1573, Weff(ue)re 1581, 1586, Weffweren 1659, 1665,

Wefueren 1659, W$ifweren, W5.fwaren 1665, Wiifran 1680-1881, Wiifra 1680,

Wiifrand 1811, Vflvran Jr ll Veffueron 1528 DN 16 s.623 (or.),3 Veffueren,

1

flsyfta
q

3

Formen aa Baffine anses felaktigt av Johnsen s. 1 not 1 och Tiselius 2 s. 189

Bufferdd o'tan.
En gd upptagen under Resterdds sn, Inlands Frflkne hd; se nedan'
Siiges ligga i Stenkyrka sn.
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Vefuerby 1648 No. Rigs-Reg. 9 s. 29, 170, Vefroen (pfl en gravsten frfln) 1654

Holmbergz 3 s. 108, Vebra 1673 K, Vefran 1675 Bidr. 2 s. 244, Vflvra GK,
EK. - Formen ueffwlerlin i1544 Jb under Resteriids sn, Inlands Fr6.kne hd,
isyftar sikerligen hflr fiirevarande namn, vilket ocks6. uppfores under H sn.

I bflda fallen nflmnes en viss,flbo Lauritz som hgare. Formen under Resteriids
sn torde vara felaktigt ditkommen. I Bd 11 s. 59, dilr formen medtages bland
fdrsvunna narruL anses den vara dunkel. T. s. 335 missfiirstS.r namnet ss.

best. dat. sg. av ett okflnt ord.*uEura, f. Ss. RB-formerna visar och ss. antogs
redan av Johnsen a. st., iir s. l. en btijningsf,orm av fvn. uin 'Sngsmark'.
F. l. iir enl. Bjdrseth i en otryckt uppsats flr 1933 (IODG acc. 1418) ett flnamn
*Vaura, bildat till fvn. ualra 'rora sig hit och dit utan m&l', i no. dial.
'sviva, fara fram och tillbaka, vibrera'; jfr t.ex. de boh. vattendragsn. *RaIIa

(Bd 20:1 s. 66, Jansson s. 46, 167 f.f.), Dingla (Janz6n i Boh. stud. s. 228 f.).
Eftersom fln i sitt nedre lopp iir mycket slingrande, biir Bjdrseths tolkning,
som accepterats av Janz6n a.a. s. 236 not 2 och Jansson a.a. s. 50, 5ga ftire-
trflde frarnfiir en formellt mdjlig anknytning till no. dial. uaura'lalla, pladdra',
ett ljudhiirmande ord (Torp s. 849); jfr annars innebdrden i flnamn som
*Garta i J sn nedan (se hemmansn. Garefe), det no. Skualdra (NE s. 231)

m.fl. For omljudet i f. L sflviil som ljudutvecklingen i s. 1. se Jansson a.a.

passim. Frir iivergflngen d) e jfr t.ex. mflIets oiaa 'v'ava'. Redan pfl 1500-t.
tycks den inskjutna vok. a mellan u och r fltm. fakultativt ha ftirefunnits.

Prep. iir i. IN obaarabo(a). Den gamla byn lflg diir de iistligaste gd nu
ligger och folket hiir kallas fortfarande frd,rg,buam.

Alla hmn var under 1500-t. fr.
Nr 1 Overgflrden; kallas Oppegflrd en bpagq,n 8/r sk. 1/r mtl

till 1685 (1697 Jb) och kr. tilt 1720 (1758 Jb). Prep. [r i (Oppegflrden).

Hmn f,r delat i tv6. gd, av vilka den ena utg6r 1/z mtl, den andra 1/1.

T. s. 52 upplyser att fdrr den st6rre gd:s flgare kallades stira bpag$,r och den

andre, som var ovanligt lilen, l\lro bpagq,n. Benflmningarna hinsyftade bflde
pfl gd:s och iigarnas storlek. Om bflda flgarna sades bpag?troga.

Nr 2 Mellangirden 8/t sk. 1/r mtl till 1685 (1697 Jb); fr. tilI 1694

(1697 Jb), ddrefter sk. itm. till 1696, sena-re kr. till 1731 (1758 Jb), diir-
efter sk.

Nr 3 Ostergflrden 1/z sk. 1/r mtl till 1685, dfl formedling skedde
med 1/r, sedan ytterligare med 1/r 1696 (1697 Jb). Fr. till 1669 (1697 Jb),
diirefter kr. till l72O (1758 Jb), sedan sk. (1825 Jb)

Nr 4 Norgirden 1/z sk. 1/r mtl till 1669, dfl fiirmedling skedde med
1/+, ytterligare med llr 1673 (1825 Jb). Kr. till 1722 (1758 Jb).

Nr 5 Siirgirden 1/z sk. 1/r mtl till 1685, dfl formedling skedde med
1/+, ytterligare med r/t 1696 (1697 Jb); 1669 och 1673 bytt till kr., sedan
sk. 1720 (1825 Jb).

r
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Nr 6 Juteg ilr d. r/zsk. 1/r mtl till 1685, dfl fdrmedling skedde med 1/r,

ytterligare llt 1694 (1697 Jb); 1669 och 1673 bytt till kr. (1825 Jb); blev sk.

1731 (1758 Jb). Jutegflrd GK, EK. Kallas Jutelgckan,Til-d,al,oba, Xi1l,elru' liksom
d.et angrdrrsande kronotp Lgckan ovan. Prep. tir i (Jutelyckan). IN Xildaloka-
bq(a). F.l. ilr jute 'dansk', mdjligen den Jorgen Jude i Granneby som om-

n5rnnes i 1568 Jb. Jfr Jutegdrden Bd 3 s. 32, Jutelgckan Bd 2 s' 179;5 s.233.

Nr 7 Agflrd 3/e sk. Aldst sk. men bytt till k-r. 1669; blev sk. 1716;
1/z mtl till 1695 (1697 Jb). Aagaard 1609-10 NHT 4 R. 3 s. 196,1 Agflrd EK.
Ligger vid en d, dock inte den sorn givit byn namn'

Nr 8 Lilleg6.rden 1/r sk. Kr. till 1720 (1758 Jb).

H eminansdelar:
G a t a n gdda. IN (ftrrr) gfiden. Husen byggdes vid en fdgata. -Lilleherrns l,blahdryS. EK. Efter en tidigare igare. - Lyck?ingen.

Lyck:lngen (naturn.), Lyckiingsliiget (plats ftir utflyttande ibo) 1834 H nr 50.

Det iir ovisst om beb. verkligenkallats Lgckdngen. - Angarn a dgera'

T orp o.d.z

Backen. 1795 Hfl, 1830 Ml. - Blomlyckan ?, se avd. VIII. -Florinska l[genheten; i Jr under eget upplegg.EK. Efter en soldat
'Florin. Namnet brukas inte i dagligt tal. - Friskelyckan friskal,iba;
ride. Freskelyckan, friskelyckan (naturn.) 1869 H nr 110. Efter en ibo,
Ffisken (Frisk). - Galantelycka n gal,dntalaba; na iide. Efter en liten
kokett gumma som kallades gal,d,nta.- Gran(e) moss en gril,nm,tlsan, grd'ry-

rndsani flera tp vid en mosse med samma namn. GranMflssen (naturn.) 1800

H nr 25, Granemossen EI(. Prep. iir i. IN (f<irr, pfi den mest betydande torpa-
ren) grilnrnisen.- Granmossedammen; avs. 1834 H nr 50, EKB. Vid
den mosse som givit namn flt foreg. Nigon damm finns inte ldngre. -Heden. 1830 MI. Om hed se avd. VIII. - Hflkelyck an hdgal,6ba; ode.

Efter en gubbe som kallade s hdgen. Perso,nn. Hdkon, Hdkan utt. i rn|"]1et ltQ,ga.

Jfr dock Hdkans hamn h@gansam, hugans hdry (Ba 4 s. 70)' Ett altern' utt'
hQ,gan, av Hdkan kan ha funnits ocksfl i Inlands N. hd. Gen.-s kan saknas.

Jfr Hdkonlgckan SoHi nedan. - H:isteberget. 1795 Hfl. Anledningen

okflnd. Jfr samma namn ss. hernmansn. i Sp sn nedan och under avd. V. -Jitrpelyckan?, se avd. VIII. - Kvarnbacken. Qvarnbacken 1800-

1816 Hfl. - Lunn (e) brf,ckan ldtabrthlta; obebyggt. Lunnebrd'ckera
(naturn.) 1704 K, Lunnebrflcka (naturn.) 1834 H nr 50, Lunnebrd'ckan (na-

turn.) EK. F.l. iir mfllets land, varom se avd. IX, s.1. ar btdcka, f . 'bred slutt-

1 Siiges vara s[tesgd. Nflgot annat Agfud iir inte kiint friLn Inland, diir gd

slges ligga.
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ning med ganska stark lutning'. Utt. meL w torde vara [kta. - Lure-
lyck an l,&rel,6ba! 6de. Efter en soldat Lur. - Olof slyckan. O1(l)ofs-
lycka 1834 H nr 50, Olofslyckan 1841 nr 54. Olof okiind. - Oppegflrd-
skans lycka; 6de. Efter en kvinna frhn Oppegdrden, dvs. Nr 1 Over-
gflrden ov&rr. - Rosenlund; avs. EK. - Rddjan. ,Hus mans platz
ryan> u.fl. H nr 7. Rddja, fsv. rgdhia. f. 'riijning' (Bd 2 s. 107; 4 s. 26);
om formen ryon se Bd 12:1 s. 349 och jfr Stcickote rddjan avd. VI[. -Skintan ti,nta (ungt utt.). Skinta (naturn.) 1834 H nr 50. Om skinfa se

avd. VI[. - Torehagen; avs. EK. - Vattendammen. Watten-
dammen 1869 H nr 109. - Vinningsberg; avs. EK. Ungt namn, vfll
givet efter bynamnet Vinningstorp i So sn nedan. - Vulvetorpet o'iilaa-
ttirpat, f.d. st., nu iide. Soldaten kallades Vuluen a&loan. Kanske hette han
Wulf?. Kanske Vuloelgckan avd. VIII [r ett ii. namn pfi tp.

Oresriid med Nfiresriid, se avd. VIII. Osterhagen, se under Resfad ovan.

I iildre handlingar upptagna, ej identif ierade namn,
jiimte i tidigare band f iirbisedda former, som i kellorna
upptagits under HAlta sn men som h<ir till andra socknar:

Aggestorp. - 
j Aggesthorp i H . . . thesogn 1500 DN 5 s. 711. - Killans

H . . . thesogn isyftar utan tvekan H sn; se under Hdlta Annef ovan. F. l. $ir

mdjligen samma mansn. Alfgeiru (Algeirr) som ing6.r i Aggestorp under Sdr-
gdrd i N sn nedan,, i RB skrivet j Algeirs borpe.

Bresten. - 
j Brreidastreini, j Brreida streini 1388 RB s. 335. - Formerna

flsyftar hmn Bredsfen i Ytterby sn; se Bd 5 s. 88 f., diir frirevarande former
frirbisetts.

Ilakabole, dativform. - 1388 RB s. 336. - Siges i kiillan ligga j Skor-
by, dvs. Skdrbg i Kareby sn. Formen har fiirbisetts i Bd 5. F. l. [r troligen det
i no. och sv. ON vanliga mans(bi)n. Haki, se Stflhle -inge s. 330 f., Kousgflrd
Ssrensen s, 69, Hjort Pedersen i Ti Afh. s. 25, pfl de tvfi sist a. st. med ut-
ftirlig litt. F. l. kan dock vara terrfingbetecknande; jfr de tv& f6lj. namnen
och Skorobole nedan. Ordet ftalce flsyftar vanligen en framskjutande fls, udde
e.d.; jfr Ha:kefiorden avd. I, Haken Bd 8 s. 170. Samma namn i J sn nedan.
S. l. $ir bol,n. 'bostad, gflrd'.

Holme bole, dativfonn. - RB s. 337 (sen. hand). - Sflges i kiillan ligga
i Viivra. F. l. kan vara gen. sg. holma av fvn. holmi, m. 'holme', iiv. 'upph6j-
ning 6ver lflgt liggande (sank) mark' el. gen. pl. av samma ord el. av det
likbetydande fvn. ftolmr, m. F<ir teardngbetecknande ord som f. l. i namn p6.

-bol jfr t.ex. fdlj. namn. Altern. kunde f. L vara en motsvarighet till det fsv.
mansn. Holme (Lundgren-Brate s,. 107). Jfr Holmared SOA 4 s. 65 resp.
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Holmerud 16 s. 31. Utan kiinnedom om ltiget kan fiiretrflde inte ges flt nAgon-
dera av de formella miijligheterna. - Om s. l. se f<ireg. namn.

Hellobole, dativform. - 1388 RB s. 336. - Sfigas i killan ligga i
Granneby. Namnet har av T. s. 206 felaktigt identifierats med Hillebol i
Ytterby sn, Bd 5 s. 90 f. F. l. dr ordet hdlla, f .'berg- el. stenhiill'. Om s. l. se

Hakabole ovan.

Jutekroken. - | .luAetrogen 1568. Upptogs dfl ss. sk. - F. l. Eir ordet
jufe 'dansk'; se under Lgckan oc}n Jutegdrd under Vdura ovan. S. l. ar krok
'kr6k; avkrok' eI. 'bygd, grfi"nd', varom se inl. till J sn nedan, T. s. 269 med
litt. Om namnet avser en gd, kunde den hiira lokalt samman med de nflmnda
Jutelgckan, Jutegdrd. Om s. l. betyder 'bygd', torde namnet flsyfta den del
av socknen, dii.r de bilda Jute-beb. ligger.

*Leikberg, se Liikeberg ovan.

Lycke socken. - 
j Lykkio sokn 1388 RB s. 336. & Avser Lgcke socken,

Inlands S. hd, men har fiirbigfltts i Bd 5 s. 31.

Rogstorp. - 
j Rotstorp RB s. 337 (sen. hand) | Rostorp 1568. - Sflker-

Iigen isyftas Rogstorp i Kareby sn (Bd 5 s. 19), dhr dock formerna fiirbisetts,
en5r de i kiillorna upptas under Hfllta kyrkas egendom resp. H sn.

*Skamhiilla ? (*Skarn- ?). - 
j SkamhreIlu 1388 RB s. 336. - S. l.

hrilla,f. 'berg- eI. stenhH.Il'. Om skriftformen iirriktig, iir vil f. l. samma ord
som fvn. skammr'ko,rt'. Snarare fdreligger dock en fellflsning (ur en [. fiir-
laga?) ftir *Sftarn-. Jfr dfl sv. och no. dial. sftarn 'smuts, dy, dynga' och
Skarnhdlla (i Skarnhellu 1388 RB s. 355) i Skredsviks sn, Lane hd samt
Skarnhall(a) SOA 1:2 s.23;9:1 s. 110, ivensom Skarnholmen Bd 12: I s.242.

*SkarnhEilla, se ftireg.

Skoro, dativform. - 1388 RB s. 335. - Liiget okint, men eftersom
namnet i killan [r uppfdrt mellan Restad och Granneby, ir det viil troligt att
gd lflg i den dal dflr dessa beb. ligger. Formen flsyftar niippeligen Skdra i
So sn nedan, med vilket namn den dock [r identisk.

Skorobole, dativform. - 1388 RB s. 336. - Sannolikt en gd under
Granneby. Om f. l. se fiireg., om s. l. se Hakabole ovan.

Skirby. - J Skorby 1388 RB s. 336. - Upptas under egendom till-
htirande Hilta kyrka, men 6.syftar utan tvivel Sftdrbg i Kareby sn, Bd 5 s. 21.
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Suanka (Sumnka) fiordonge, dativform. - Se under hmn Grannebg
ovan.

Tjuvkil. - (j) Fiofuakili 1388 RB s. 335. - Formen flsyftar Tjuukil i
Kareby sn, Yarom se Bd 5 s. 33.

Torfuabole, dativform. - 1388 RB s. 335. - Sflges ligga i Tjuukil,
Kareby sn. Formen har fiirbisetts i Bd 5. F. L ir ett mot fvn. Torfi svarande
mansn. (Lind Dopn. sp. 1038 f.). Om s. l. se Hakabole ovan.

Tronnum. - 
j Frondreimi 1388 RB s. 336. - Utan tvivel flsyftas Tron-

num i Torsby sn. Upptas under Hfllta kyrkas egendoma-r, men har fiirbisetts
iBd5s.84.

I RB upptas ett flertal gd med narnn av typen i bole el. bsle ('gflrd')
Asbiornar. Ehuru fltskilliga av dem f,r lokaliserade till bestiimda byar anftires
de alla hiir:

j bole Andbiarnar. - 1388 RB s. 336. - I Vivra. Mansn. fvn. Arnbjgrn.
Om skr. And- se Lind Dopn. sp. 37 ff.

j bole Arna krabba. - 1388 RB s. 336. - I Granneby. Mannen hette
Arni krabbi (Lind Dopn. sp. 47 f., Bin. sp. 216).

j bole Arna Raidarsyzi(!). - 1388 RB s. 336. ry I Granneby. Mannen
hette ,{rni Hreiilarssonr (Lind Dopn. sp. 47 f., 569 ff.). Formen -syni [r dat.
sg. fiir vintat -sonar, gen. sg. Tydligen har skrivaren t:inkt sig hela uttrycket
som dat.

j bole Asbiornar. - 1388 RB s. 336. - Liiget ovisst. Fvn. lsbjgrn (Lind
Dopn. sp. 63 ff.).

j hole Asmunda rauz. - 1388 RB s. 336. - I Granneby. Mannen hette
Asmundr raadr (Lind Dopn. sp. 82 ff., Bin. sp. 289 f.).

j bole Asmundar kononghs. - 1388 RB s. 336. - I Granneby. Mannen
hette lsmundr konungr (Lind Dopn. sp. 82 ff., Bin. sp. 212). Lind anfiir bin.
konungr endast en gg ytterligare, nimligen pfl en dalbo. Kung(en), Kong(en)
triiffas riitt ofta 5.v. i senare tid i liinet ss. <ikn.; se Kung(e)gdrden under
Ucklum i U sn, Bd 2 s. 68; 3 s. 55; 18 s.212;20:1 s. 38, T. s. 47.

j bole Gautars Andressozar. - 1388 RB s. 336. - I Liikeberg. Mannen
hette Gautarr Andris(ar)sonr (Lind Dopn. sp. 26 ff., 303).

j bole j bole (!) Gubba Sueins. - 1388 RB s. 335. - I Ytter-Restad.
Manrren kallades enl. Lind Bin. sp. 122 Gubba-Sveinn, men naturligare rir viil
att han iikniimndes Gubbe Sueinn, dvs. 'gubben Sven'.
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j bole Helga hialz. - 1388 RB s. 336. - Ltiget okflnt. Mannen kallades
Helgi hialtr, dvs. 'hjaltliinning, person frfln Shetlands6arna' (Fritzner 1 s. 828,

Lind Dopn. sp. 508 ff., Bin. sp. 145 f.). Nigon anledning att tinka pfl fvn.
hialt, n.'svflrdsffiste' ftireligger viil knappast.

j bole Jofroyrs. - 1388 RB s. 336. - I Harestads sn. Namnet har ftirbi-
setts i Bd 5. Mansn. fvn. J6fregr (Lind Dopn. sp.646).

j bole Neiridz Amunda sonar. - f388 RB s. 336. - I Vflvra. Mannen
hette Neridr Amundarsonr (Lind Dopn. sp. 785 ff., 1231 ff.). Neridr har
varit ett vanligt namn fltm. i s. Boh. iiv. in i sen tid, se under Oresriid med
Ntuesrdd avd. VIII.

j bole Pordar kallz. - 1388 RB s. 336. - I Ltikeberg. Mannen kallades
Ddrdr karl (Lind Dopn. sp. 1152 ff., Bin. sp. 189). Om rI)lI se namn pfl
Kalls-, Karls- i d.etta Bd och OGBReg.

j bole Pores. - 1388 RB s. 335. - I Over-Restad. Mansn. fvn. Ddrir
(Lind Dopn. sp. 1180 ff.).

-



Jdrlanda socken

Namnet uttalas jdl,an(sokan) och Xilana, Xilana. Om dess former och
betydelse se under Jdrland nedan. Nord-, Oster- och Sdrftroken nb4-, istar-
ocn- sQrl$rqgara ir benfi.mningar pfl delar av sn, numera utan bestfimd avgriins-
ning; om detaljer se T. s. 59. IN pfl folket i den sistn[mnda delen iir sdr-
krqglara, -&tL, -&ro, -q,r&.

Om en tradition som siger att en del av nuvarande Sp sn, kallad Lilla-
socknen, fiirr tillhdrt J sn se inl. ovan.

Angild,rylbtt, druJ,bl, d,ae- 1/E sk. Kr. till 1759 (ant. i 1758 Jb). - lAngelit,
-gelir (r os$ikert) 1568,1 Angeli 1573, An(n)g(g)el(l)ie 1581, 1586, Anggeliedt
1586, Angille 1659-Jr, Angihle 1665, Angelle 1680 ll Angyt 1673 K, Angill,
Angiiil 1762 Db, Anjerd 1803 Hfl, Anngille GKii, Anngil GK, EK. - S. l. iir
urspr. dat. sg. av fvn. gil, boh. Xel, n.'tr6.ng dalgflng, bergklyfta' (T. s. 232,
Abrahamson s. 5 f.), men har i senare tid i utt. anslutits tilT gdrde, vilket ss.
s. I. i ON ofta fiirlorar sin slutvok.; jfr t.ex. Ldngegdtde nedan Fiir anslut-
ning av -gil till -gdrde jf.r Hegil i So sn nedan, Rapegil rdbafil Bd 8 s. 307 f.
Husen ligger i en f6rdjupning mellan berg. De ildsta skriftformerna tillflter
niippeligen en siker tolkning av f. L Knappast f,r den gen. sg. el. pl. arnc(r)-
av fvn. grn'orn' eI. gen. Arna- av mansn. Arne eL gen. Arnar av mansn. fvn.
Qrn, enii.r man di v[ntade utt. med a-; jfr t.ex. Arntorp dntar i Kareby sn
och i Tegneby sn (Bd 5 s. 11; 8 s. 122). Eftersom gd inte ligger vid vatten,
torde man into heller kunna rf,kna med fflgelnamnet and, vilket annars
troligen vore fonetiskt miijligt; jfr Anuik i Sp sn nedan. F. l. kan vara
kvinnon. Anna eI. triidn. alm. Om det senare alternativet [r det rf,tta, har
Ijudutvecklingen varit Almgil) Amgil) Angil, vilken mycket viil kan ha
varit fullbordad ftire den ildsta skriftformens, upptriidande.

Prep. iir i.lN ti-nJasbdn; fi,borna kallas dnlasfilloat.

Torp o.d.:

A s k e k ii r r. Eskekiirr 1847 HfI. Jfr under Sualeberg nedan.

Anrfis fi,ras, y. Qras, \ - by. I [. kiillor skiljes ej mellan Norrc och
Sddra Anrd.s fdrriin i 1568 Jb. - a Anoroos 1399 RB s. 533 (upptaget bland

1 Enl. Boken om J s. 58: Angelie.

l
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gd som skattade ti[ Odsmflls kyrka), i Auraass 1441 SMR nr 1401 (avskr.;
-u- oriktigt f6r -n-) | a.n(a)ros c. 1528 NRJ 4 s. 187-1573, Anro(h)s 1659-1758,

Anrfls 1680-Jr (ytterligare Jb-former under nr 1 och 4 nedan) ll Aaross-
(gaarde) 1594 JN s. 169 ff., Anross 1596 No. Rigs-Reg.3 s.431, An(n)ross
1613 GSH, Anr6,s GK(e), EK (ytterligare former under nr 1 och 4 nedan). -
Samma namn 'dr Anrds fi,nras, andros i Tanums sn och hd, skrivet i Alnarcs
1397 RB s. 386 f., Anros 1403 DN 4 s. 537 (or.). Bflda namnen innehflller enl.
Janzfin i NoB 1935 s.38 f. (jfr Indrebs i NoB 1928 s. 133, Lindroth i GBFT
1945 s. 95 f.) gen. Alnar av ett 6.na:nn +pln, bildat med n-utvidgning till
stamrnen i v. fvn. ala 'alstra, fiida', got. clan 'vf,xa'. Bet. torde varit 'den
v6xande, den (liitt el. ofta) iiversvflmmande'. Tanums6.n, kallad Anrosdluen,
och Jiirlandafln, nu kallad Anrd.se d, lflngre upp Brdne ri, flyter genom lflg-
Iinta, f,nnu delvis ganska sanka lermarker, vilka tidigare, fltm. vid hdgvatten,
varit iiversvflmmade; se Ljungner s. 25. D,et flr mdjligt, men kanske inte tro-
ligt, att J6rlandafln inom Sp sn haft namnet *Gr6(a), med ungefiir samma
bet. som *pln; se under bynamnet Groland. - Av. i Norge triiffas nflgra
vattendrag med namnet *QIn och den df,rav avledda svaga formen *Alna,

varom se NE s. 4 med litt., Janz6n a.st.
RB-formen visar att I framfdr n tidigt fiill bort. Dock fanns I flnnu kvar

i Tanumsnamnet, s6.vida inte RB-formen av detta namn f,r arkaiserande el.
norvagiserande. Mellanvok. -o- i RB:s Anotoos 6r ov6ntad, men mellanvok.
i RB iir inte alltid pfllitliga, vilket kanske beror pfl att de i lflngstaviga ord
f6rsvagats sfl lflngt att de mer el. mindre sammanfallit i en vok. (som niir-
made sig) a och av skrivarna kunde ffl en etymologiskt oriktig beteckning;
jfr t.ex. lordal nedan.

S. l. i de hflda nflmnda boh. namnen fi.r os (fsv. os, n., fvn. dss, m.)
'd.m5mning'. I J<irlandanamnet har den i skrift, men inte i gammalt flkta utt.,
attraherats av el. associerats med ordet ds. Gd i Jdrlandabyn ligger i slutt-
ningar pfl bflda sidor om fln ganska n5ra dess utlopp i Hakefjorden.

Prep. [r i. IN (pfl en tidigare itbo) drasan; byborna kallas d,ras(a)baa.

Nr 1 Norra Anrfls Overgflrden ndlare firas (nr 1,2,3) 3/r sk.
1/r mtl till 1701 (1825 Jb). Atast kr.; ena hrilften till sk. 1762, den andra 1763

(ant. i 1758 Jb). Nord Anros 1568, Noirder Anrois 1581, Norder Annrois 1586
.Jb, Nordre Arfls 1673 K, Nordere Arohs 1754 Db.

Nr 2 Norra Anrfls Ostergflrden 3/r sk. 1/r mtl till 1701 (1825

.Jb). Aldst kr.; ena hiilften till sk. 1763, den andra 1765 (ant. i 1758 Jb).
Nr 3 Norra Anrfls Sorgflrden s/a sk. 1/r mtl till 1701 (ant. i

1758 Jb). Atdst kr.; ena hiilften till sk. 1761, den andra 1805 (1811 Jb).
Nr 4 Stidra Anrfls Mellangflrder, sEryara f,ras (nr 4,5,6) 1/zsk.

Kr. till 1731 (1758 Jb). Sdrurder Ahnroiss 1581, Siinnder Annrois 1586 Jb,
,siindre Arfls 1673 K, Sonnder Anrfls 1681 Boken om J s. 48, Siidra Arflhs
,1762 Db.
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Nr 5 Sodra Anr6.s Overg6.rden rlz

till sk. 1729, den andra 176l (ant. i 1758 Jb) .

Nr 6 Sodra Anrfis Irledergflrden rlz

till sk. 1771, den andra 1793 (1811 Jb) .

sk. Atast kr.; ena hilften

sk. Atdst kr.; ena hilften

Hemmansdelar:
Hamburg hd,ry,ber1 . EK. Prep. flr

efter den ty" staden Hamburg (jfr t.e,x.

oUA 1948 s. 18, DSt 18 s. 91 f.) , m,en

skdmtsam anspelning pfl gd:s lzige i den
Kullen ltil.

pd. IN (forr) ltd,rybirJarl. Uppkallelse
Bd 20:2 s. 17 med litt., Sahlgren i
enl. ortsbefolkningens mening med
forna utmarken Hamnen hd,mnc(,.

Torp o.d.:

Berg6.sen; tv6. avs., i Jr under eget upplegg. Jr, EK. - B j6rkebo;
avs., i Jr under eget uppllgg. Jr, EK. - Brfllands bro. Braalands bro,
Braalandz bro (i bflda fallen naturn.) 1594 JN s. 169, Bro;landtz bro (naturn.)
1597 s. 506, Brinlandsbro 1839, 1851 Ml. Vid en landsvflgsbro iiver Anrflse fl
pfl gr:insen till BfiIands 69or. - Brfllands hed; troligen samma beb.
sorrr Heden nedan. BrflIands Hed 1800 Hfl, Brd.landshed 1839 MI. Mflste ha
legat nira grflnsen tillBrdland. - E keberg; avs., i Jr under eget uppHgg.
Jr, EK. - Granats torp granfits twp; nu borta. Granats Torp 1831 J
nr 86. Granat var troligen soldat. - Heden, nu borta; jfr Brdlands hed
ovan. Hean 1748-1816 Ml, Heden 1800, 1804 Hfl, 1825 Jb, 1827-1858 Ml, Hea
1861 Ml. - Lilla Anrd.s; tvfl avs., i Jr under eget uppliigg. Jr, EK. -Nolgiirdet; avs., i Jr under eget upplegg. Jr, EK. - Nyhem; avs., i Jr
under eget upplflgg. Jr, EK. - Oblygs lycka?, se avd. VIII. - Paj-
rocken ltd,Xrafuat?i gammal tomt. En gubbe som bodde diir kallades Paj-
rocken, och troligen 6.r personn. det primflra. Kanske hade mannen sitt
namn pfl grund av sin kliidsel; jfr mfllets pajrock pd,yd,l.t, m. 'sliten rock',
rspr. pajroclc'vid (kappliknande) tiverrock, kapprock, gammal (sliten) rock'
(SAOB P 51); jfr Paul i pajrock:an Bd 17 s. 38. - Rosens torp. Rosens
fordna Torp 1831 J nr 86. Efter en soldat Ros, som kallades rdsen. -Slacken sl,dben. 1833 J nr 94, 1842 nr 121. Tycks vara ett *slack, m.
'ftirdjupning', sammanhflngande med sv. dial. slack, f. 'sf,nka, fiirdjupning',
no. dial. slakke, m. 'liten f<irdjupning i sliit mark el. sluttning', nisl. slakki, m.
'fordjupning'; jfr *Slackorna, Slackerna Bd 2 s. 173; 18 s. 270. Formellt
kunde namnet annars vara en elliptisk f<irkortning f<ir en sms. innehfi.llande
slack, f. och en mask. s. l. - S o I h e m, avs. EKB.

Baggehiig bdgehaqt 1/z fr. Fr. av fllder. 1/r mtl till 1669 (1697 Jb). - [

Baggehtigh c. 1528 NRJ 4 s. 187, Bag(g)eh6(u)ff 1568-1586, Bagerhiiff 1573,
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Bagehiiy 1659, Baggehiige, -hoye 1660 D. Bjelkes jb s. 221, 255, Bagehoy 1665,
Baggehdgen 1680, 1684, Baggeh<igh 1697, Baggehiiog 1719, Baggehiig 1758-
Jr ll Baggetorp (!) 1673 K, Baggeh6gen 1702 Bidr. 2 s. 280, Baggeh6g 1762
Db, GK, EK. - F. l. [r ordet bagge, antingen anvflnt ss. appell. i bet. 'norr-
man' el. ss. person(bi)n. (Lind Dopn. sp. 108, Bin. sp. 12, Rygh Personn.
s. 26 f., DGP 1 sp. 90 f.; 2 sp. 26 ff. med litt.); jfr namn innehflllande Bagge-
OGBReg. - S. l. d.r ordet ftdg (fvn. haugr), m. Gd ligger vid en bergsh6jd.

Prep. tir i. IN (f<irr, dfl endast en igare fanns) bd,gahoqtan.

Torp o.d.:

Baggehiigs myr, seSfora Mgr(en) nedan.- Grinden. 1851, 1858
Ml. - Stora Myr (en) el. Baggeh<igs myr bagahows m{r. Store
Myhr 18f0 Hfl, Stora Myr 1858 Ml, Stora Myra 1825 Jb, 1830 Ml, Stormyr
1861 Ml.

BergbrhrX 1/r sk. Kr. till 1770 (1825 Jb). Enl. hiiradsriittens utslag 1826
tillhiir Skutholmen, Staruholmen samt skflren Grdsslingen och Oren detta
hmn. - | nerg 1544-Jr, Ber(r)ig 1568-1659, Bergh 1586, 1665, Biirg(h) 1680-
1758 ll Bierg 1613 GSH, Berg 1673 K, GK, EK. - Husen ligger vid foten av
en bergkulte. Berg och Bdrbg utgjorde sannolikt frin biirjan ett hmn el.
en by; se under Bdrbg nedan.

Prep. iir pri (paa Bierg 1613 GSH). IN bbrXara el. bhrXabqa.

Hemmansdelar;
Kflrret S@t. Prep. flr i.IN S@pan, Om IN bildade med -s- se T. s. 359.

Om kcirr avd. VI.

Torp o.d.:

Furuhdjd. EK. - Knekteplatsen lanDktepldgan, fiirr Stom-
men; f.d. st., nu borta. Plafs'backstuga'tycks i orten anvAndas sirskilt om
st., bfltsmanstp o.d. Sfom 'soldatstom'. - Kullen. Kollen 1800 Hfl. -KIllorna. Kjiillerna 1800, Kjellera 1804 Hfl. Vil pl. av ordet kalla. Efter-
som Berg grfi.nsar till N sn, kunde annars ett *T jdllran, utt. *Shl,ra, dvs. best.
sg. av tjdllra'grflnsmflrke' (Bd 2 s. 164; 5 s. 39; 10 s. 47, Friberg s. 3) lntt
uppfattas ss. Shl-ara, dvs. kallorna. - R<idskiir. Roeskier 1594 JN s. 169

(>ladested>), Rri6sier 1673 K, Ro(o)siiir 1694 J nr 8, Rosier Flrgesta c. 1700
K, RdskiEir 1748, 1766 Ml; :p5rholmen; den numera obebodda holmen
kallas nu Slcufholmen; OGBReg. tr. l. torde vara adj. rdd. Formellt miijliga
alternativ vore annars rds 'stenr6s' och rdr 'vass'. - S t o m m en, se Knekte-
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platsen ovan. - Svinebacken. Swinebacken 1766, 1804 Ml, Svinebacken
1804 Hfl. Jfr under Bdrbg nedan.

Bergflsen, Bjdrkebo, se under Anrris ovan.

BjtirkekEirr birkagrbr l/e sk. Kr. till 1793 (ant. i 1758 Jb); nu obebott. -I Biirchekier, Bitirkeher 1680, B(i)drckekiiir 1697-1758, Bjiirkekjiirr 1811,
Bjiirkekjerr 1825, Bj6rkekflrr 1881, lr ll niiirkekier 1673 K, Biirkekiiir 1708
J nr 5, Biirketierr 1803, 1880 Hfl, Bjiirkekflrr GK, EK. - F. f. iir koll. birke
(bdrke), n.'plats d6r det v:ixer bj6rk', i skrift pflverkat av trd.dn. bjdrk; se

Fries Triidn. s. 60 f. Samma namn Bd 5 s. 37 och flst. fltm. numera med
f .1. Bi6rke-.

Prep. iir i. IN e. bdrken, y. bXirlnn, e'r. bdtrlnsd,q; familjen kallas bdrlaepd1.

Torp o.d.l

Hultehagen. 1821-1839 Ml. Kanske
I y c k a n hil,ltalsba. Efter en person vid namn

Huset. 1766 Ml.

e. namn pfl folj. 
- 

Hulte-
Ilult, som bodde dfr.r. Jfr foreg.

Bockesten bdl=tsten; bdfustgn (Nil6n) 1/a sk. Kr. till 1827 (ant. i 1825 Jb).

- | Bucheste(e)n 1659, 1665, Bockesten 1680-Jr, Bflckeste(h)n 1697-1825,
Bocke Sten 1811 ll Buckestinn 1641 Ml (Bokenom J s.62), Bockesten 1673 K,
GK, EK, Bocksten GKii. - Egentligen namn pfl ett stort flyttblock, kallat
Bockestenen bd,basten, i omedelbar n[rhet av husen. Stenen liknar till formen
pflfallande (bakre delen av) en bockrygg, men namnet kan ocksfr. bero pfl att
bockm sprungit upp pA stenen. Jfr samma namn Bd 9 s. 25; 10 s. 95; 20:1
s. 146, NG 11 s. 318, Lundahl s. 24, Sahlgren i NoB 1958 s. 194 f., Bogstena
SOSk 4 s. 6, fr.vensom torpn. Haftendalen under Askeriin i N sn nedan.
Stenen befinner sig c. 100 m. frfln den nuvarande grinsen till Romelanda sn,
Inlands S. hd, och det iir mirjligt att den en gflng utgjort hiiradsgriinsmf,rke.

I orten berdttas en sd.gen om en bocft som rlddade sig upp p6. stenen
undan en varg. Detta [r sannolikt en ftirk]aringssrigen. - Om tiden fiir upp-
odlingen av gd se Boken om J s. 62.

Prep. iir i. Familjen kallas bdbstans.

BrehfiIt breltall by. I Bredholt c. 1528 NRJ
1568-1758, Breholdt 1581, 1586, Brehul(d) t 1659,

Brehfllt 1811-Jr tl Brehult 1673 K, Brehfllt GK(e) ,

hultet'; om hult (hdlt) se under Hdlta Anner, i I{ sn
Prep. H.r f. XN brolr,elta,nu,, bre-; jfr T. s. 54.
Nr 1 Stora BrehAlt rlz sk. Kr. titl 1761

Nr 2 Lilta Brehfllt llz sk. Kr. tiil 1761

4 s. 186, Brehol (l) t (t) o.d.
1665, Brehflllt 1697-1758,
EK. ^r 'Det breda (stora)
ovan. Ligger i skogsmark.

(1825 Jb) .

(1825 Jb) .

l
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Torp o.d.:

Bockelyck an bbbalbka. Bockelycka 1800 Hfl, 1804 Ml. F. l. iirdjurn.
bock el. det diirmed identiska person(bi)n. Bock(en), jfr t.ex. Bocketorpet
Bd 5 s. 32, Bockens giljaB s. 294. - Bolls; f.d. tp. Efter enbfltsrnanBol/,
som hade sitt namn efterBollsjdn avd. I. - Galtelycka n gd,l,tal,bl-ra. Efter
en beckkokare Galt. Jfr samma namn under Risbg i H sn. - Gubbe-
lyck an gbbal,sha eI. Mattia s' mdttasas. - Huset. 1766 Ml. - Karis
tomt kd,rts tdmt; nu6.ker.- Mattias', seGubbelgckanovan.- Sagge-
I y c k a n sd,gal,al-ta. Diir bodde en person som kallade s Saggen. Detta iikn. h<ir
sannolikt till sv. dial. sagge, m. 'en som flr tjock och unders5tsig (om miin-
niskor och djur)', sagge, v.'giira nflgo,t lflngsamt och makligt, ej bli fiirdig
med arbetet; gfl lflngsamt' (Rietz s. 555 a) , no. dial. sagg, rra.'ldLngsam el. dflsig
person' (Ross s. 628), sagga, y.'gil sakta' (Aasen s. 630) . Emellertid :ir det
miijligt att den ndmnde Saggen hade sitt namn efter platsen. I sfl fall torde
f. l. hringa samman med m6.lets sagga'regna sakta men ihillande; flyta sakta
(om litet vatten som rinner fram i ett dike) ', sv. dial. sagga 'smflregna; fram-
sippra, sakta framrinna' (Rietz s. 555 a). Jfr Hellquist Et. ordb.3 s. 879, Torp
s.564. - Skintan. Skinta 1804 Ml, Hfl. Jfr under Vdura i H sn ovan. -Villetorpet el. Till Villes le oDlas.Willetorpet 1854 J nr 134. Torpa-
ren hette tydligen Ville, vilket namn iir kiint redan frfln fsv. och fda. (Lund-
gren-Brate s. 300, DGP sp. 1585 f.). - Viiderottan a?rota. Verotta 1900
Ml. Best. sg. av sydboh. otiderotta a@rala, ahr-, f.'himmelens utseende och
vfr.derlekens beskaffenhet tidigt p6. morgonen fiire el. vid soluppgflngen'. Detta
ord motsvarar fvn. uedrdtta, f. 'vd.derlek' (Fritzner 3 s. 885) , no. dial. ueer-
aatta'v'aderlek, v5.drets beskaffenhet', sv. dial. (Jnmtl., Vrml.)' urirdtta, urir-
dta, f . (Rietz s. 825 b). I boh. har s. L associerats med ordet otta, f. 'tidig
morgon', varefter bet. ffltt avseende pi viiderleken vid dagningen. Den exakta
bet. av namnet rir nflgot oklar, men troligen har det att giira med fiirutsfi.gelse
av v6derleken.

Brfiland brqn, brqn, y. br@lan by. - | Broland c. 1528 NRJ 4 s. 188,
1544, Broland (?) 1568, Bro(e)tannd(t) 1573-1586, Braaland 1659, Br&-
landh 1665-1697, Brflland 1719-.Ir ll Brolandtt 1558 NLR 1 s. 85, Broland
1564 Boken om J s. 46, Braaland(t) 1594 JN s. 169, Braalandsgaarde s. 170,
Brolands gaard 1597, Brolandtz bro s. 506, Bralannd, Brolannd 1613 GSH,
Brflland 1673 K, GK, EK. - Samma namn pfl Tjorn, i Foss sn, Tunge hd,
i Sundals hd pfl Dal (SOA 16 s. 24 f.) och pfl fem skillen i Norge (NG I s. 153,
255; 10 s.228; 12 s. 330, 505). I samtliga fall ligger gd vid broiivergd.ngar pfl
viktiga landsv6"gar. F. l. 5r fvn. gen. brfiar av bni, f .'bro'. Mf,lets L,r4 11 slun
tvivel en ganska sen novation i anslutning till rspr. Av Brua(r)- blev, ss.

antagits redan av Bugge i PBB 15 s. 396 (jfr Pipping Inledn. s. 142, NGIndl.
s. 45 f., Hesselman i MASO 2 s. 8 no,t 2 och NK 3-4 s. 57 ff.; oriktigt Olvik i
J
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NoB 2 s. 307), genom acc.-omkastning i mflnga trakter tidigt Brd-, senare
Brd-. - S. l. iir land ' (odlat) markstycke' el. miijligen 'land vid vatten,
flstrand'; jfr t.ex. Jdiland nedan och se Lindroth i GBFT 1945 s.25.

Fdr den starka reduceringen av s. l. ifr Vrdland pfl Orust (Bd 9 s. f 7
med litt.) och Grola:nd i Sp sn nedan, Hesselman i NK 3-4 s. 128, Jansson
s. 298. I genitivisk stillning: Brdlande d br&na el. brdna 6.

Prep. zir i. lN brdldwxga, -an, -d, -fr.
Nr 1 Mellang&rden 3/n sk. Atdst kr.; ena hilften till sk. 1761, den

andra 1794 (1825 Jb).1/r mtl till 1681, dA fbrmedling skedde med 1/z; sedan
fiirdkning 1685 med 1/r (1758 Jb).

Nr 2 Viistergflrden 8/a sk. Aldst kr.; ena hiilften till sk. 1791, den
andra 1804 (1825 Jb). F6riindringar i mtl ss. nr 1 (1758 Jb).

Nr 3 Ostergfirden 8/n sk. Kr. till 1804 (ant. i 1758 Jb). F6r[nd-
ringar i mtl ss. nr 1 (1758 Jb).

Torp o.d.:

BrAlandstorpet; avs., i Jr under eget uppliigg. - Gamle As-
pens Iycka. 1842 Jnr 121.- Gamle Orns lycka. 1842 Jnr 121. -Heden. Hean 1821 Ml.- H6geskog; avs., i Jrunder egetuppl:igg. 1840

Sp nr 87 (naturn.), GK, EK. Ligger betydligt h<igre iin inlgorna. - J o h a n-
nesberg; avs., i Jr under eget uppliigg.EK.- Klivhtigt lil'tiuhar,ot,

ktr!1ahokt. Prep. ir pri. IN (ibland) l"Ji7-uhbletan, m., (ftirr) hl,i1ukbkta, f. Man mflste
,kliva hiigt> fdr att komma dit, ty tp ligger hiigre fln andra stiillen runt
omkring. Namnet iir ett s.k. imperativiskt namn. Jfr T. s. 265 och Bjiirseth i
Bd 18 s. 356 f. med annan uppfattning av den formella naturen hos vissa
av dessa nailln samt Bd 12:1 s. LI f. Sd [v. Palm i Bd 8 s. XXIX, Hellquist
Et. ordb.2 s. 516 (under krgW), NGIndl. s. 19, Wohlert i Ti Afh. s. 63 ff. -Lindesberg; avs., i Jr under eget uppliigg. Ungt namn. - Lyckorna.
Lyckerna 1800, 1804 Hfl, Lyckorna 1827-1839 Ml, Lyckorne 1851 Ml. -Myr (e) bac-k enmfirbdfuara. Myrebacken 1800-1810 Hfl, Myrbacken 1815 Ml.
Ovisst om f. l. ilr mgr el. mgra. - Ramsdal en rrimsdan, rd,msdqn.Prep.
[r i. IN rd,msd,Qw. Se samma namn ss. hemmansn. nedan. Ligger inne bland
berg, men niLrmare upplysningar saknas. - Soldattorpet. Soldat Tor-
pet 1830 Hfl.

Brfilandstorpet, se under fiireg.

Bukiirr bWfrbf,:-, b'hSar s/az sk. ochtl,, kr. 1/e kr. till 1792, diirpfl sk.
(1325 Jb) ; tlw kr.1902 (ant. i 1881 Jb). Numera obebott. -. I nu(e)trier(r)
1659-1680, Buki:ir 1697-1758, Bukjiirr 1811, 1825, Bukflrr 1881, Jr ll numer



1673 K, GK (e) , EK. Ar Boh. bw, f. 'bod'
krirr, varom se avd. VI. Samma namn Bd

Prep. flr i. IN (pA en flbo) br*fary.

(fvn. brtd), ev.

4 s. 129; 12: I
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gen. pl. Buda, och
s. I57 f.

Torp o.d.:

Lunden. 1813 Hfl, 1815, 1821 MI. - Letts lycka?, se avd. VIII.
Smedlyckan el. Smedtorpet sm\terPot; nu giirde' - Val-

borgelyckan?, se avd. VIII.

Biirby b4rbw, y. b@rbdt l/r sk. Kr. tilI 1936 (Boken om J s.65). Var tidi-
gare, jimte Lerlycke i Torsby sn, Inlands S. hd, regementspastorsbostfllle
(a.st.). - lBerby(e) c. 1528 NRJ 4 s. 187-1665, Berbi 1568, Bierbye 1581,

B(i)erghbye 1586, Bflrby 1680-Jr, Barby taZS ll Barebye holme 1594 JN s.

169, Bierby 1613 GSH, Biirby 1673 K, GK, Kortet, EK, Bergby 1754 Db. -
Det tycks framgfl av ilgofiguren att denna beb. iir en gammal utflyttning frin
granngd Berg, ocll' man kunde d6. vara frestad att anta att f. L utgdres av
namnet pir moderhmn. Emellertid vtintade man dfl snarast gen. Bergs-. Teore-
tiskt kan f. l. vara ett urspr. IN i pI. Berga-'invdLnarnas i gd Berg' med bort-
fallen mellanvok. Men eftersom husen i Biirby ligger vid en bergkulle torde
f. I. i ON flsyfta denna kulle. - Om det ri. utt. med -u iir pfllitligt, iir s. l. -bod

el. -bo,boh.'ba, inrle -bg. Det vore dock kanske viil djiirvt att i detta fall ge

utt. vitsord gentemot de samstf,mmiga skriftformerna, i synnerhet som en

klar distinktion mellan s. l. -bo(d) och -by inte alltid uppriitthfllles; jfr t.ex.
under Hunsbo nedan, vilket utt. hdnsbq, och Skfbo i So sn nedan, vars utt.
kan hciras bflde som sl'dbu oc}a sl'ifty. Se T. s. 202 f., dir hela problemet

diskuteras.

Det iildsta utt. med slutet e i f6rsta stayelsen uppstod sedan ri firrliingts
efter bortfallet av g; jfr t.ex. Vdura i H sn ovan. - A. skr. med Bier(g)- iir
daniserande.

Prep. [r pd. IN (pfl arrendatorn) birbyga4 och bdrb{w; familjen kallas
bdrbgs.

Torp o.d.z

Fyrbacken. 1815 Ml. Jfr samma narrur under Kdllsbg nedan och
Fgrlgckan under Askeriin i N sn. Blrby ligger vid saltsjiin. - Lunden.
1827-1859 Ml. - Mflnselyckanrnd,nsel,bba. - Niis,et. 1804 Boken om
J s. 98. - R A t t a r e I y c k an rhtaral'iba. Forr bodde rdttaren, dvs. fjiirdings-
mannen, diir. - Svinebacken. Swinebacken 1804 Ml, Svine Backen

1804 Hfl. Sannolikt vid el. samma beb. som Soinebacken under Berg ovan"
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Dyfjiill Jtiftal, dfifxdl-; tilfial (Nil6n) 1/r sk. Kr. till1768 (ant. i 1758 Jb).

- I Giffuet 1568, Giffeld 1573, Gi(ii)feldt 1581, Gidfield(t) 1586, Dy(e)fjell(ett)
o.d. 1659-1680, Dyfiiill 1697-1758, Dyfjel 1811, Jr, Dyfjell 1825, 1881 ll Gi6-
fjell 1673 K, Djufjiills mfiLsse 1816 J nr 72, Dyfjel GK, EK. - 1500-tals-
formerna Gi6-, Gi- pflminner starkt om motsvarande former av f. l. i Dgrudd

Jgra i Romelanda sn, vilket fivenledes i senare tid skrevs rned Dg-. Av detta
namn fdreligger i RB formen j Ggfuorudhi. Lidln i Bd 5 s. 40 samman-
stiiller f. L med no. dial. gjuu (djuu), n. (f.) 'fiirdjupning i marken, klyfta',
fvn. gljrtfr, n.'klyfta (siirskilt en med vattendrag)', vilket triiffas i flera no.
ON; NGIndl. s. 51 och i synnerhet NG 7 s. 303 med litt. Detta ord har Bd 18

s. 72, 310 antagits ingfl i de nordboh. namnen Gjuuemgr oc}a Gjuofarlund(en)
(i sista fallet med tvekan) och Bd 20:2 s. 148 troligen i ett *Gjuusftar i Vltte
hd samt av E. Noreen i NoB 1919 s. 154 i namnel >Duffuebergett>,nu Ju-
berget 3r[1,bcer2, berg pi grii.nsen mellan Vrml. och Norge. Det sistnflmnda
namnet innehflller dock snarare ett mot fvn. gj56r, fsv. giudh, m. 'fiskgjuse'
svarande ord (se Sahlgren i ANF 44 s. 254 ff .). En altern. miijlighet vore enl.
Lid6n a.st. att ss. f. l. i Dgrrdd se ett mansn. (ev. kvinnon.) *Giuf (e) (*Giufa)
med bet. 'den lutande' och hiirande till no. dial,. gjuua'luta'. F<ir hiir fiire-
varande Dgfiall tycks gd:s l5ge kunna fdrenas med Lid6ns forsta tolknings-
ftirslag, ty husen ligger i en klyftliknande liten d[ld mitt inne bland ganska
hiiga berg. Lid6ns altern. fiirslag blir endast en teoretisk mtijlighet, i synner-
het som intet av de ftireslagna perso,nn. har pflvisats.

Emellertid iir det ocks6, m<ijligt att tolka f. l. i Dgfjt)il ss. ett urspr.
*G{gja(r)-,9€n.sg. eI. pl. av fvn. g{gr, f.'jrittekvinna', om vars fiirekomst i
ON se Bugge i NE s. 320, DSt 8 s. 66 (Giuel*Ggghehaghoe), Ohlsson Ble-
kingskusten s. 81 ff., Ljunggren Stud. s. 40 ff. med litt., Jakobsen i Aarb.
1901 s. 185 (namn pi Shetland). Ord isyftande jiittar, troll o.d. ingflr ofta
som f. l. ibergn. (se OGBReg., Ljunggren i Hall. hist. 2 s. 1105), vilket mfl-
h5nda giir tolkningen av f. l. i Dgfidll ss. *G{gja- sannolikare in den av
Lid6n for Dgrrdd fdreslagna.

Av. om personn. ss. f. l. i ON sammansatta med ljo'Il 5r ovanliga, biir
man dock inte helt bortse frin mrijligheten att f. l. kan vara gen. av mot fda.
kvinnon. Ggtha svarande namn; se Ejder i SkO Ser. A L s. 22, diir ett skfl.
Djurrdd antas innehilla niimnda kvinnon.

Den redan i 1600-talets Jb stadgade skr. rned Dg- har tillkommit genom
felaktig association rned de i ON vanliga orden djur och (mojligen) djup,
vilka i s. Boh. utt. Xyr (siillan d,yr), Xyb, men stavas med d-. En s&dan fdr-
vFixling uppstflr litt i ett omr6.de diir det sydliga Xy_r och det nordliga d,gr

m<its. Jfr samma fiirhflllande i Dgrfid i Romelanda sn och Djurtdd i Skine
(Ejder a.st.).

De iildsta skriftformerna -f el(d), -f eldt o.d. motsvarar inte den isl.



obrutna formen fell, enfr.r denna enl. NGIndl. s.

heller frflLn Boh. finns n6.gra s6kra fall av fell.
Prep. rir i. IN (pA en trdigare &bo) litflchl,n;

ett IN Dgtidllerna se Dgf jcillernas f iall avd. V.
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49 ej pfi"visats i Norge. Inte

familjen kallas J A_fi als. Om

Torp o.d.:

Hornskedvallen. Hornskewallen 1850 J nr 120. JSmfdrelsenamn
med stark konkretion; 6.kern liknar till formen en sked. Jfr Hornskedet,
Hornskedeberyen Bd.11 s. 55, 80. - S6"gen. f804 Hfi. - Vidkiirret
o[Sd[, ai,Sat 1880 MI. F. l. [r viil antingen v[xtn. uide el. adj. uif; itr Vid(e)-
kdrr, Vitkdrr OGBReg.

Ekeberg, se under Anrds ovan. Enerfisen, se under Lilleuatten nedan.

Garete gdte, y. gd,te, gd,rata; gQ,ta (Nil6n) 1/+ sk. Fr. till 1675 (1680 Jb),
dflrefter kr. till 1761, de 5-l friktiptes (arrt. i 1758 Jb).112 mtt till 1675, diirpfl
3/s (1680 Jb), tl+ 1696 (1825 Jb). Agorna flr nu splittrade i flera lokalt skilda
delar. - | Gaard (l) 1568, Garitt 1573, Gaaidt (!) 1581, Gaarde (!) 1586,

Garette 1659, Gaaret(t)e 1660 D. Bjelkes jb s.221,249, Garete 1665-Jr,
Garethe 1697-1719 ll Gatered (l) 1673 K, Garters flgor 1798 So nr 85, Garette
1823 J rr 75, Garete GK, EK. - En tvehsam fiirmodan av Tiselius 2 s. 169

att namnet skulle fltergfl pi RB-formen i Garpenom (varom se under Fdr-
sDunnc- namn nedan) kan lflmnas utan avseende. - Det iir knappast troligt
att, ss. Janz6n i NoB 1935 s. 5 f. antagit, formen i Gartabole 1388 RB s. 340

har nigot med hiir fiirevarande beb. att giira. RB-formen upptas bland gd,

som skattade till OdsmflIs kyrka. Men J sn ligger r[tt lflngt frfln O sn,

frfln vilken den ir skild av N och Sp sn. Man brukade visserligen under
medeltiden riitt ofta testamentera jord till kyrkor utanftlr den egna sn, men

vanligen var d6. den mottagande kyrkan, om den inte var ett kloster, bel[gen
i en grannsn. Namnet *Gartab6l fflr dflrfiir anses ha tillhiirt en f6rsvunnen
beb. i O sn; se d[r.

Janzln a.st. uppfattar namnet ss. b6jd form *Garfo av ett vattendragsn.
*Garta, bildat till no. dial. gatta 'skimta', besliiktat trlred ga:rma 'prata, skvall-
ra', garpa'stoja, skvallra, rapa', och egentligen flsyftande ett skvalpande,
pladdrande el. gurglande ljud hos den bibflck, Garete bdck, tlll Jdrlandadn
varvid gd ligger; jfr t.ex. Vdura i H sn ovan och sfldana no. vattendragsn.
som Sftrafla, Skfika, Skualdra (NE s. 226, 228, 231) m.fl. *Gafta (ev. [v.
*Ggrt) har antrdffats pfl fyra strillen i Norge (NE s. 65, NG 6 s. 88; 8 s. 22;
13 s.419; 14 s. 50). Noreen i Sakkunnigutlfl.tanden s. 140 anser Janzdns tolk-
ning oviss. - Utt. gdta, rraed akut acc., [r ganska ungt.

Prep. ir pd. IN gd,tabqn, best. sg., gd,taboa, best. pl.
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Torp o.d.:
Brittas tornt brltas t6rnt. * GrIsdammem grbsd,riwam. Nu finns

d[r inte vatten, men omr6.det d.r sankt.

Gerefjiill, se avd. V. Get(e)skfir, se under Sf. Skdr nedan.

Gilltorp Xfi,tar arlnz sk. och r/lr-kr. Kr. till 1727, dil 1/e blev sk. (1758 Jb);
1761 blev ytterligare 1/a sk. (ant. i 1758 Jb) och 1804 den i.terstflende 1/a (1811

Jb); flr 1902 fiirsflldes 1/az till kr. (ant. i 1881 Jb). Enl. 1825 Jb horde till hmn
ocksflL ett 6degirde. Agorna flr'splittrade i flera lokalt skilda delar. - lCitllle-
t(h)orp 1544, 1568, Gil(d)t(h)orp 1568-1659, Gilltorp 1665-Jr, Gil(l)torph
1680, 1697 ll Gitetorp 1594 JN s. 171, Giltorp 1613 GSH, Gillestorp 1673 K,
Gilltorp GK, EK. - I brist pfl medeltida skriftformer fi.r det vanskligt att ge

en definitiv tolkning av detta namn. Utt. utesluter tanken att f. 1. skulle kunna
vara fvn. gil. Ett Gillebg pfl Orust (Gillabg 1442) antas av PaIm i Bd 8 s. 108

innehflIla gen. pl. av fvn. gildi, rri..'gillesbroder'. Men dels pfl grund av s. l:s
lafs1 - torp betyder 'utflyttargflrd' (se under ?orp nedan) -, dels p6. grund
av beb:s liige fltm. tv& km. frfln den centrala jiirlandabygden, ilr samma
tolkning knappast tinkbar hrir. - Det fvn. mansn. Gille, som 6r keltiskt, var
sillsynt pfl Island (Lind Dopn. sp. 333 f.) och har inte kunnat pflvisas i v.
Sverige (Bd 20:1 s. 202). Det tycks vara ovisst orn det aIIs f<irekommit i
Norge (NG 15 s. 159). Det iir dhrfiir osannolikt att det ing&r i namnet ovan.
Av annat ursprung iir det fsv. GiIIe, ocksfl skrivet Gilde, vilket iir identiskt
med fda. Gildf och fhty. Gildo.l Detta tir ocksfl ett s[I1synt namn, men det
har pfltrfiffats ss. bin. under 1500-t. i Ashims hd (SPA) och kan antas utgora
f .1. i Gilltorp, fr"v. om detta namn tillkommit under medeltiden.'Vore namnet
ganska ungt, kunde man tinka sig att f. I. vore boh. Jtlt 'god, prflktig, behag-
lig, vacker' (fvn. gildr, fsv. gilder). Detta ord ingflr i fltskilliga boh. naturn.
med en beriimmande innebtird (jfr Bd 5 s. 68; 20':1 s. 202) och i namn p5.

unga smflrre beb. i Boh. I Bullarens hd triiffas Gilltorp inte mindre in sex

ggr (jfr Bd 18 s. 44; 9 s. 59 f.; 20: I s. 23). Denna f. l. kan dock niippeligen
antas ingfl i ett rnedeltida namn pil -torp. Emellertid finns i Skee sn, Vfltte hd,
ett Xilrterp, som visar former med Gill(e)- o.d. i 1500-talets Jb. Nflgra medel-
tida former utvisar med sii.kerhet att f. l. hiir ?ir gen. pfl -ar av det fvn.
kvinnon. Geirlaug (Bd 20: 1 s. 23); jfr samma f. l. i det ombitrdade Gilling(s)e-
fid(et) Xoli4$)ergt pfl Orust (Bd 9 s. 165).2 Kvinnon. Geirlaug fiireligger bevis-
Iigen i fltrn. tvfl boh. ON frfln samma tid. Det iir dfl rniijligt att f. l. i hiir fiire-
varande Gilltorp iir just detta kvinn Fiir bortfallet av -p jfr fltskilliga
paralleller hos T. s. 324 och s,e Hesselman i NK 3-4 s. 180, 196, 356.

Prep. iir i.IN Xi,l,tirltaro el. -ara, oc:.L Xi,l,tapbQa, best. pI.; dv. Xiltap.
Tvfl Jb-nr: nr 1 Gilltorp och nr 2, ett sk.-6deg[rde.
1 Bd 5 s. 68 hflnvisas
2 Sarnrna f. l. kunde

oegentligt till fvn. och fsv. GilLe ss. samma namn.
ingfl i det i Bd 11 s. 52 annorlunda tolkade Gillingcr|d.
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Totp o.d.:

Elams stuga. Boken om J s.32 f. Beboddes f6rr av en gamling med

namnet Elam.- Hagen. 1847, 1858 Ml. - HAlevatten hi\aadu. Hi.Je'

vattens mflsse 1816 K, Hfllevatten 1858, 1861 Ml, EK. F. l. iir adj. trdl 'ihflIig,

nedsii,nkt' el. subst. hdl(a). Platsen ligger i den gamla utmarken vid en lflgt
liggande mosse, som utgjort den nu uttorkade sjdns botten. Jfr Mossen

nedan.- H6gen. 1810, 1830 Hfl, 1839-1861 Ml.- Mossen. Mflsen 1831

MI. Kanske samma beb. som Hdleuatten avan.

"Giirrefjiill", se Gerefidll avd. V.

Haga hhqta, hd,walle sk. Aldst kr.; 1761 liistes 1/r titl sk. (ant. i 1758 Jb),

flterstoden 1807 (1825 Jb). Agorna iir splittrade i flera lokalt skilda delar.

- 
j Hagha 1388 RB s. 341; jfr iiv. Haghabland F'rsuunna namn i N sn nedan.

- | Hoffwe 1544, Ho(u)ffue 1568-1586, Hauff (u)e 1586-1665, Haga 1680-Jr

ll Hauffue 1594 JN s, 189, Haffuenn 1613 GSH, Haga 1673 K, GK, EK' -
En singular biijningsform (huvudsakligen dat.) av ordet hage, m. 'inhiig:rad

flker-, iings- el. betesmark'. En del l5o0-talsformer med -o- kan bero pfl

skrivarassociation rned' H 6ga nedan.
Prep. [r i. IN (pfl en tidigare rigare) hdwabdn; familjen kallas hitwas.

Torp o.d.:

Backen. 1800, 1804 Hfl. - Fjotth illetfiithd+. F. l. kan vara syd-

boh. ljoff fJ$, m. 'person som ror sig med smfl korta steg; karaktiirsl6s per-

son,, f,v. smekn. pfl liten gosse och skflllsord pfl liten person; jfr boh. ffoffa
fXitla 'gitfort el. smflsplinga nred korta steg', samma ord som det likbetydande

sv. dial. (si,rml.) f lutta (Rietz s. 161b). Dock kan den vara ett bin. samman-

hiingande med sv. dial. (Siirml.) fiutta 'med tvf,"ra ryckande tag dra en blis-
b$ilg, sfl att luften icke iir ftirenad till str6m utan framblA'ser en >fjutt> dfl och

dfl, (Rietz s. 142a), (Finl.) tiutta 'upp8e ett pustande ljud, ss. di luften kom-

mer ur ett siindrigt dragspel' (wessman s. 166). Men elt Firirthdlet fx&lhgt,

fldt- i Romelanda sn silges Bd 5 s. 213 bero p6. att det iir >unket och uselt'

i hflIan, och utt. fTaf- anses vara uppkommet av fidrt genom assimilation till
s. I:s vok. Samma ursprung ilr m6jligt fiir hflr ftirevarande namn' som vll
dfl betyder 'anus'; jfr lisftril i samma bet. Bd 12: 1 s. 325. F. l. i ett Fidtteri)d

(Fi6ff4 siiges i Bd 17 s. 59 f. vara ett iikn. Fjdff (en), kanske bildat till dial.-

ordet f lritta 'gfl med smfl korta steg, trippa'. om firrhflllandet mellan de olika

stamvok. se sist a.st. - H u s e t. 1748,1766 Mt.

Hakebol hitgabd\llz sk. 1/r mtl tiII 1667 (1697 Jb); kr. 6Ltm' 1544, fr' fltm'

1573, senare kr. ti|I 1762,dfrLdet blev sk. (ant. i 1758 Jb; enl. 1825 Jb till sk.
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1765). 
- | Hageboell c. 1528 NRJ 4 s. 187, Hagebordt 1544, Hagebroff (t)

1568, Hagboe 1581, Haggeboe 1586, Hflgebordh (!) 1659, Hagebord 1665,
Hagebohl 1680, Ha(a)kebohl 1697-1758, Hakebol 1811-Jr ll Hackaboll 1528
DN 16 s.623 (or.),1 Hogebor (!) 1642 No. Rigs-Reg.8 s.240, Hagebo(l) 1642
8 s. 479; 9 s.29, 170, Hakebol 1673 K,1762 Db, GK, EK, Hagebo l72O J nr 14,
Hagebol 1754 Db, Ha(c)kebol 1798 So nr 85. - Mans(bi)n. Hake. Se samma
namn under Fdrsuunna namn i H sn ovan. N6.gon terrhngformation som kan
ha kallats ftalre finns inte i nfr.rheten.

Prep. [r f. IN (f6rr) hQ,gabqn; formen har attraherats av de mdLnga IN pfl
'bon; familjen kallas hi1gabils.

Torp o.d.:
Esb jorns lycka dsbXans-lbfua. Efter en flbo.

Halleby, Jdrland, i,Jrer hdlabt4zlr kr. Jorland ndmnes tillsammans med
Halleby redan pfl 1580-1., medan Aker tycks ha tillhort Kiillsby till 1630
(Boken om J s. 67). Jrirland och Aker uppskattades 1685 till 1/z mtl vartdera
(1825 Jb); tidigare hade Jiirland formedlats och flter foriikts med l/e mtl;
Aker hade tidigare fiirmedlats helt men 1685 flter fiirdkts med 1/z (1825 Jb).
Hmn kallades 1653 Jiirland och Aker >tvenne iidegflrdar> (a.a. s. 68). Halleby
var ii.ldst 1/r kr. men blev senare, efter sammanslagningen med Jiirland och
Aker, 2 mtl. Tidigare militiebostiille. 

- 
Namnen behandlas var fiir sig i sin

alfa-betiska ordning. 
- | lloUeny c. 1528 NRJ 4 s. 187, Halleby 1544-Jr,

Hallebi 1568, Haleby 1573, Hallebye 1581-1665, Hellebye 1581, Hflllebye 1659

ll ffaueny 1594 JN s.172,1653 No. Rigs-Reg. 11 s. 124, 1673 K, 1762 Db, cK,
EK. - F . l. HaIl (e) -, Halla- flr ytterst vanlig i nord. ON. Men [v. dfl medeltida
forrner fiireligger f,r den oftast flertydig. Den kan, ss. antagits for n,o. Hallerud
och sv. Hallargd, Hallergd, -rdd, vara det under medeltiden vanliga mansn.
Halle; jfr Halltorp i So sn nedan med litt. Emellertid kan den ocks&, dfl de
topografiska fdrhflllandena tillflter, utgiiras av gen. pl. halla el. gen. sg. hal-
Ia(r) av samma ord som fvn. hgll, f. 'sluttning'. Se h[rom Bd 20:2 s. 19 f.;
jfr iiv. Hallagdrd (SOH 1 s. 116). Eftersom flera idgonenfallande slitta berg-
hiillar gir i dagen vid husen, iir viil f. l. av fiirevarande Hallebg boh. hall, f .,
i synrrerhet som f. l. i namn pfr, -bU oftast flr ett terrfi.ngbetecknande ord.

Det rir ovisst om s. l. flr fvn. b1jr, m''g6.rd, by' el. bdr, m. 'gflrd'; jfr dock
Hellberg Kumla s. 369 ff.

Prep. iir pd. IN (pfl arrendato,rn) hdlabpga4; familjen kallas hdl.abtla.

Torp o.d. (delvis miijligen under Jdrland och flcer):
Banken. 1800 Hfl. 

- 
Bron el. Halleby bro. Broen 1839 Ml,

Halleby Bro 1847 Hfl. 
- 

Kroken k.rQgen. Krohen 1766-1861 Ml, 1825 Jb.

1 Siiges ligga i Stenkyrka sn.
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Enl. en [. uppt. torde namnet bero pi att Sgorna ftirr gich i en ftroft omkring
ett framskjutande berg. Det s5mes dock troligare att det flsyftar den krok som
landsvflgen giir runt berget. - Kvarnen, y. Kvarntorpe t kq@4(irpat;

nu frikiipt. Qwarnen 1827, Qvarna 1831 Ml, Kvarntorpet EK. Kuarnen fanns
kvar flnnu 1960. - Khllorna. Kjellerne 1813 Hfl, Kjrillerna 1815 Ml,
Kjiillorna 1821 Ml, 1825 Jb, Kallerna (!) 1825 Jb, Kiillorna 1827,1831 Ml,
Kjellerna 1847 Hfl, Kiiller<id (l) 1861 Ml. Tydligen best. pl. av ftalla. Troligen
1fl9 beb. vid el. pfl den nuvarande 6.kern Kdllheden, dir man dock nu tycks
kflnna endast en killa. Detta tycks stfi.mma med formen Kdllan (avd. X) 1835
J nr 120. Pluralformen avser dfl troligen flera 5.gor, varom se Hellberg Plur.
passim. - MelItorp, se Mtilltorp nedan. - Mul (l) torp. Multorp 1827

Ml, 1847 Hfl, Mulltorp 1831 Ml, Mtilltorp 1835 J nr 120. Skriftformerna ger
ingen ledning huruvida f. l. [r Mul- el. Mull-. Jfr Mulltorp pfl Orust, skrivet
af Mulaporpe 1388 RB s. 316 men fr.o.m. 1600-t. Mull-, vilket enl. Bd g s. 9,

185 innehflller mansbin. fvn. Mfili el. m<ijligen ordet mrili i bet. 'hiigt, brett
nds'. Tillvaron av fyra el. fem Mulaporp i Boh., bl.a. ett forsvunnet namn i
O sn nedan, vilket dock kanske flsyftar beb. pfl Orust, jiimte det forhillandet
att namn pil -torp oftast innehflller personbetecknande ord som f. l. gtir
kanske det senare alternativet mindre sannolikt. Om f. l. urspr. ar Mull-, ar
det knappast nflgo,t annat att t[nka pfl iin ordet mull, vilket dock inte ger
namnet god mening. - Myren ruy_ra, m{ra, 6v. Myrtorp (et) . Myrtorp
1821-1861 Ml, 1825 Jb, Myren 1861 Ml, EK. - Melltorp. Melltorp 1861

Ml. Namnet anger kanske liige mellan tvfl andra beb. el. ytterpunkter av
arrnat slag (jfr t.ex. Mdllgdrde i H sn ovan), men formen [r troligen felaktig
for Mulltorp ovarr. - Nybygget. 1758 Jb. - Nytorp. 1821-1861 Ml,
1825 Jb. - Slfltten. 1827, 1861 Ml, Sltittan 1847 Hfl. Jfr det fiirsvunna
Sloff i J sn nedan. - Smedtorpet smitarpat; avs. 1911 J nr 200, Jr, EK.
En smed bodde drir. - Smuttera smdla, smri[a; avs., i Jrunder eget upp-
liigg. Jr, EK. Ligger i en smatf, f., dvs. 'vrfl (mellan berg) '; jfr samma namn
avd. VIII, OGBReg., Smutteberget Bd 5 s. 168. - Stensdn gen stinsdrya.

Mansn. Sfen el. appell. ste'n, ev. i koll. bet.; jfr samma namn avd. VIII. -Aselyckan d'salbba. Kanske vid el. sammabeb. som ftlj. - Asen. 1800-
1847 Hfl, 1825 Jb, 1861 Ml. Lflg vid en bergcts.

Hunsbo hd,nsbr4, hdr,nsbq 1/r sk. av dlder. - | Hun(n)dtzbo(e) 1568-1586,
Hunthby 1573, Huns(s)bou 1659, 1665, Honsboo 1680, Huns(s)boo 1697-1719,
Hunsbo 1758-Jr ll Hundsbo GI{ii, Hunsbo GK, EK. - F. l. hr kanske det frfln
medeltiden viil kiinda mansn. fvn. Hrtnn (Lind Dopn. sp. 600), fsv. och fda.
Ilun (Lundgren-Brate s. 113, DGP 1 sp. 581), om vars ftirekomst i nord. ON
se Rygh Personn. s. 136 f., Kousgflrd Sorensen s. 82 f. med litt. M6jligt iir
ocksfl ftund, anvilnt ss. bin. (Lind Bin. sp. 160 f.). I Sverigehar Hund an-
trriffats frfln 1500-t., en ggss. verkligtpersonn. och ettpar ggr ss. bin. (SPA).
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Jfr t.ex. det syddstno. Hundstorp (NG 1 s. 17) och det da. Hunsebg (Hjorth-
Pedersen i Ti Afh. s. 26 f. med litt.). En tredje mdjlighet, dock mindre sallno-

lik, vore att i anslutning till Lid6n Bd 5 s. 215 uppfatta f. l. ss. ett slags

nedsiittande >prefix>. Denna tanke fullfiiljes och belyses med ett stort mate-

rial i Bd 20:2 s. 36 vid behandlingen av Hundsdalen. Hmn:s av fllder lflga

mtl kunde kanske i nflgon mfln tala f<ir miijligheten att f. l. i Ilunsbo frfln
bdrjan hade en nedsittande innebord. F;tt Hunstad lfi,Wsta i Svenneby sn an-

ses i Bd 16 s. 93 innehilla antingen ftund ss. bin. el. det fvn. mansn. Hundi.
Diiremot avbiijes en tolkning av f. l. ss. mansn. Hdne, enflr utt. d& borde ha

varit hQn-. Det iir dock mdjligt att vok. f6rkortats f6re iivergflngen [ ) a. Nam-

net kunde dfl ocksfl innehflila det ovan nimnda bin. Hfiru4 vilket a.st. inte
alls omnflmnes.

S. l. iir vdl bo'bo,stad' el. bod och inte, fvn. bdr, bfit'gird, by', ty namn

med denna s. l. brukar flsyfta stiirre beb. Bflde i utt. och skrift ftirvflxlas i
boh. ON riitt ofta -bo(d) och -by; se under Risbg i H sn ovan.

Prep. [r i. IN (pfr en ibo) kil,nsbpga4 (vanligt) el. hdnsbg-n (ovanligt);

familjen kallas hd,nsbYt.

Torp o.d.:

G u b b el y c k a n gd,baldba.

Hflberg h{par(j), hdbarJ; hdQar (Nil6n); i So sn fit. hd,bar 8/r sk. Llz mtl
till 1685; kr. till 1731 (1758 Jb). Agorna [r splittrade i flera lokalt skilda
delar. - [ Ho(u)ffberig 1544, 1568, Ho(u)ffberg(h) 1573-1586, Houffberrig
1586, Hagberg 1659, Hobergh 1665, H6-bergh 1680, Habiirg(h) 1697,l7lg,
Hflberg 1758-Jr ll ffflnerg 1673 K, EK. - Namnet Hdb'erg(et), -bergenhar
antriiffats flera ggr inorn lilnet. Utt. dr i regel kd'-, hd-. F. l. har i tidigare Bd
ansetts innehfrlla den gamla biformen *hd (fvn. htir) till ad'i. hdg (f.vn. haugt).
Detta iir den sannolikaste tolkningen ocks6. f.or Hdbetg i J sn, enflr utt. med

8, o kan ha uppstitt genom tidig fdrkortning av d. Om ON med f. l. II<i- se

t.ex. NGReg., Sahlgren i NoB 1953 s. 43, Kousgflrd Ssrensen s. 87.

Emellertid framgflr det av utt. av b5mamnet Hdbg nedan att ocksfl ett
*Haugberg skulle ge utt. med a. Det $ir sflIunda mtijligt att f. l. i Hdbetg ovan
iir adj. el. subst. h6g, fvn haugr. I sfl fall yore utt. h6,bar i So sn pflverkat av

skriften. Haugbery trlffas pi tvfl stiillen i Norge (NG 6 s. 162; 15 s' 177)'

Detta tolkningsalternativ foreligger ocksfl itm. f6r de i tidigare Bd tolkade

namnen, av vilka uttalsformer saknas,.

Prep. iir i.IN hibcbrt, hbbaL; famitjen kallas hi\ap.

Torp o.d.:

Borgelycko rna birXal,obarai nt borta. I orten tror man att beb. fiirr
varit st. I sfl fall har viil soldatens namn varit Botg. N&got i terrflngen som
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kan ha liknats vid en borg tycks inte finnas. - Brunfls,. 1828-1861 Ml.
Fleratp i utmarken, delvis under T\ruebg nedan; se diir. - Grinden el.

Hflbergs grind. Hflbergs Grinn 1800, 1804 Hfl, Grinna 1816-1830 Ml.

- Heden. 1815 Ml. Jfr under Tdrrebg nedan. - HAbergs grind, se

Grinden ovan. - LiIlehed. 1839 Ml, 1847 Hfl. Jfr under Tdrrebg nedan.

- Saras tomt sdrcs td;mt. - Skotthed skidhi; flera tp i utmarken,
delvis under andra hmn. Skflthed 1825 Jb, 1839 MI, Skfltthed, Skotthed 1828-

1900 Ml. IN (pfl folket i alla tp) skldhebeia. Se under Tdtrebg nedan. -
S Ie v e n sl,Aaa; }ntrsen rivna, senare nya hus byggda, men utan det gamla

namnet. IN (ftirr) sl?iaan. Namnets syftning $ir okiind. Snarast ett j6imfiirelse-

namn, ss. fallet iir med Sleuen ss. flkernamn (Bd 1 s. 284; 2 s. 184, T. s. 309);
jfr ocksfl Sleuarna, Sleoen i jiimfiirande anvflndning pfl sk]ir (Lindroth
Namnforskn. s.40, Bd 5 s. 156). - Vadd alen ad,d,an, oilddn. Dalen ligger
i utmarken mellan hdga berg. Troligen har d[r funnits ett uad iiver en bflck;
jfr samma namn Bd 20:1 s. 95.

lt;ilfry hif;g, y. hdby, h6!g by. - i Haugby 1388 RB s. 341, c. 1400 s. 340

(sen. hand), j Haugbo 1388 s.346 (upptaget bland gd som skattade till
Norumskyrka), wdj Hobj 1515 DN 10 s.247 lHogbyc. 1528 NRJ4 s. 187,

Ho(u)ffby(e) 1544-1586, Hoffbi 1568, Hoby 1586, Hflby 1659-Jr (ytterligare
former under nr 2 nedan) ll y Hoby 1558 NLR 1 s. 87, Haaby 1594 JN s. 171,

1642 No. Rigs-Reg.8 s.240, Hoffbye 1613 GSH, Raaby (!), store 1648 No.

Rigs-Reg. 9 s. 170, Hflbji 1673 K, Hflby GK, EK. ru Samma namn ss. sockenn.

i Tunge hd. (Haugbga Ic. 1391, Haugbiar k. 1399) anses av Lindroth i SIOD 1

s. 64 f. innehfllla hdg (fvn. haugr), ffi., i stamform el. gen. pl. (fvn. Hauga-).
Det senare alternativet iir dock mindre sannolikt, enflr mellanvok' a nflppe-
ligerr skulle saknas i RB. Jfr att i NG 1 s. 102 ett Haugbg (i Haughbe 1348)

tolkas ss. ett urspr. Haugb{r, medan s. 181 ett annat Haugbg (i Haughaba

RB) anses fltergd. pil Haugablir. Emellertid fdreligger ocksfl, iiv. f6r det boh.
sockenn., den mtijtigheten att f. l. iir adi. hdg (fvm. haugr). Kyrkan och byn
i Tunge hd ligger hdgt 6ver den omgivande terrflngen, och husen pil Hdbg

ovan ligger h6gt pfl en sluttning under ett berg. Om nflgra gravhiigar funnits,
ir inte bekant.

S. l. Eir fvn.bfir, m.'gflrd, by'el. bcnr,m. 'gflrd', vilka ord ofta samman-
blandas redan i RB; se dock Hellberg Kumla s. 369 ff.

Prep. iir i. IN hilpgara el. -wra besf. pl.; familjen kallas hiQgs, hblys,
hd,Qys.

Nr 1 Stora Hfrby 1/r sk. av fllder.
Nr 2 Lilla Hflby 8/r sk.; kallades under 1500-t. Sddra l{riby. Sk.

fltm. till 1680, diirefter kr. titl 1794, dfl 8/e flter blev sk. (1811 Jb); Aterstoden

blev sk. fore 1825; se nfi.rmare Boken om J s. 71. Siinerhoffbi 1568, Siinnder
(Synnder) Ho(u)ffbye 1581, 1586 Jb. Kyrkan hade enl. 1825 Jb del i hmn.
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H emmansdelar;

Krokgflrd en krQgan. Om f. l. se flst. i detta Bd.

Torp o.d.:

Backstugan?, se Backstugulgckan avd. VIII. - Fjiilltorpet.
Fjelltorpet 1846 J nr 124. - Fiirpantningstorpet. 1846 J nr 124.
Tp har vdl varit pantsatt. Kanske dock inte ett verkligt ON. Jfr samma namn
Bd 16 s.99, Fdrpontningsjorden, -marken 8 s. 316. - 2 IIuset; ett under
vartdera hmn. 1766 Ml. - Hiistemyren. 1861 Ml. Vanligt namn. Fiir
samma namn antydes Bd 12:1 s. 309 mojligheten att hdstur kan ha grhvts
ner i myren efter slakt. Inga sakupplysningar finns. - Metekullen mbcla-
hol'. Metekollen 1810, Mete Kollen 1815 Hfl; jfr Metkullsmyren 1832 J nr 90-
'Kullen dir man metar.' Tp lflg siikerligen vid en av de smd. sjoar som finns
pfl byns iigor. - Stenf laten. 1839 Ml. Vid el. pfl sk.-[ngen Stenflaten
(avd. VI[). - Svart (e) myr (en). Svartemyr (naturn.) 1832 J nr 90,
1846 nr 124, Svartmyren 1858 MI. Vanligt namn, syftande pfl jordens fiirg. 

-Anghagen. 1839 Ml.

IJdga hQwa, hiuta by. Sfora Hdga (se nr 1 nedan) flr namnet pfl en n5r-
belrigen jiirnviigsstn. 

- | Uoftwe 1544, H6ffue 1568, Hoffue 1573, Houffue
1581, Hauffue 1586, H6ya 1659-1811, Htiga 1680-Jr, Hii<iga 1697 ll paa Hoye,
i H<iuffue 1613 GSH, Hriga 1673 K, GK, EK. - Antingen dat. sg. (fvn. Haugil
el. en plural biijningsform, huvudsakligen dat. (fvn. Haugum) av ordet ftdg,
m. 'hiig, hiijd'; OGBReg. Om formen urspr. }ir pl. kan den flsyfta flera hojder
men betecknar snarare flera beb. Om fo,rrnen urspr. flr sg., har den senare
ombildats efter andra namn pi -a; se under Rdmma nedan.

Prep. iir i (men pti Stora H<iga, ifrflga om jiirnviigsstn). IN hdwubOa,

best. pl.
Nr 1 Stora Hoga stQra hbqta 3/r sk. 1/r mtl till 1683, dfl ftirmedling

skedde llnedr/z (1758 Jb), men fririikades 1685 till 3/+ mt1 (1825 Jb). Aldst sk.
men blev kr. 1670 (1697 Jb); i tredjedelar 6"ter till sk. 1747, 1762 och 1765
(1825 Jb; annorlunda 1758 Jb).

Nr 2 Lilla H<iga l,il-a hbwq 1/z sk. Kr. till 1795, dfl l/a blev sk.
(1811 Jb); iterstoden blev sk. 1822 (1825 Jb). Var iildst 1/r mtl men blev
1685 f<lrokt tlll r/z mtl (1825 Jb).

Torp o.d.l

H a g e n. 1839 Ml, 1847 J nr 116.

EK. Ungt namn. - 
Karlsro. EK.

Prep. fr.r pd. IN (nedsrittande och elakt)

H e d e b o; flera sommarstugor.
K I A b a k e n (-b, c k e n) k4q,baban.

lilq,baban; familjen kallas lct,q,babans.
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Namnet torde vara ett ombildat Kldbak(en) , varom se under Gullbringa i
H sn ovan. Det iir pflfallande att siviil under Gullbringa som under Hiiga
finns bflde Kldbaken och Pinebacken pil niir,beliigna platser. Det ligger dfl
niira till hands, att tiinka sig att de senare tp uppkallats efter de [. beb. pfl
Gullbringa, ett vida kflnt siiteri. S.l. -backen i Pinebacken kan ha varit av
betydelse vid ombildningen av Kldbak(en). Intressant nog finns, ocksfl pi
Tjiirnd namnparet Kldbacken, Pilnnarcbacken (Bd 20:2 s. 213, 63). Det
senare namnet tolkas a.st., sannolikt felaktigt, ss. hiirande till v. pinna'nagla'
(ev. iiv. som en utvidgning pil -are av subst. pinne). Mera sannolikt iir att
f. 1., som pfl 180O-talskartor skrevs, Pinare-, iir en bildning till v. pfna, nord-
boh. pi,na.- Lillhem; avs. EKB. - Lindhem; avs. EKB. - Pine-
back en plnabdben, a\. pi-na-. Prep. dr pd.IN (nedsiittande) plnabdban; fa-
miljen kallas pinababans. Se under Kldbaken ovan. - Redr en rQ4. Prep.
dr pd. \N rQ4, rbra, m. resp. f. Boh. rcdre rira, m. 'figelbo' (T. s. 295), hiir
troligen i jiimfiirande anvflndning. Den nflrmare grunden till jiimfiirelsen ir
dock inte fullt klar. Platsen ligger lflngt frfln gd men inte siirskilt hdgt. Jfr
samma namn OGBReg. - Solh<i j; avs. EKB. Ungt fantasi11ap1. -Vallen adl2an; avs., var enl. 1810 och 1813 Hfl l/e mtl, men ej satt i mtl
enl. 1815 Ml; Wallen 1810 Hfl, 1830 Ml.

Hdgen k7wan, hdwan l8/rszo sk. ochl/zat kr.; i sambruk med Gilltorp och
Rar6d.1 1/a kr. till 1722 (1758 Jb), d[refter sk. til 1902, dA 7/rrsa blev kr.
(ant. i 1881 Jb). - 

j Haugeno,m c. 1400 RB s.340 (sen. hand) | Ho1u1ft1u1enn

1568-1586, Htiffuenn 1573, H6yen 1659, 1665, Hiigen 1680-Jr ll i Uoftuenn
1613 GSH, Hiigen 1810-1830 Hfl, 1839, 1858 Ml, EK. - Best. sg. av frryr.

haugr, m. 'hog, hdjd'. Ligger hdgt pfl ett berg; jfr f6reg.

Prep. iir pd.

Iliigeskog, se under Btdland ovan.

' Inlag i,rularp llE sk. Kr. till 1761 (ant. i 1758 Jb). - | Inlauff 1568, Innd-
lauud (l) 1573, Inndlaug(h) 1581, 1586, Inlaugh 1659, 1665, Inlag(d)h 1680,

1697, Inlag 1719-Jr, Jnlag 1811 ll fnatag 1613 GSH, Inlag GK, EK. - Fvn.
.innlag, n. 'ett till odling >inlagt> stycke av utmarken, intaga' (Bd 8 s. 49,

SOA 4 s. 44, NGIndl. s. 59). En biform *innlaga, f., ingir i Inlag i Bullarens
hd (Bd 18 s. 89,357). Iniigorna ligger bland berg och skog. Samma namn i
N sn nedan.

Prep. [r i. iN (pfl en tidigare iigare) i,r-tl,arpan och (p6. hans familj) ]zr-

l,awans.

1 Hmn anges av T. s. 58 oriktigt ss. tp el. lht under Gilltorp. Det var tidigare
utbruk under Gilltorp (Boken om J s. 73) .
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Torp o.d.:

Fl$iskkulle; se under Rdmma nedan. - Intagan. 1839 Ml. -Punktelyck an pdntaldban. lN pimtan. Efter en person sorn brukade
s[ga: >Nu kan vi s6itta punkt fdr det>, niir nflgot var fiirdigt. Kanske kallades
han dfl *Punkten pdnten. MEirk den grava acc. i IN, vilket iir sekund$irt till
BN. - Veddalen obddn. Wedalen 1804 Ml. Man har viiltagit, huggit el.
lagrat ued ddr. I dalen vflxte al, som nf,stan uteslutande anvilndes till ved.

Johannesherg, se under Brdland ovan.

Jordall6dqiby.-j Oradal 1388 RB s.341 | JordaII, Jordahl o.d. c. 1528

NRJ 4 s. 186-1660 D. Bjelkes jb s. 221, Iordal L544, Jordal 1568-Jrr Iordahl(l)
1659-1811, Jordahl 1660 D. Bjelkes jb s. 249-1825 ll Jo,rdall 1613 GSH, Jordal
1673 K, GK, EK, p6. J6rdals grund 1746 Oedman s. 183, Jordahl 1749 Db.

- Ss. framhflllits av Lindroth i SIOD 1 s. 69 och Janz6n i NoB 1936 s. 243,
iir f. l. gen. *Jdro av flnamnet *Jora pil den nuvarande Jdrland. d, vilken givit
namn ocksfl till gd och sn Jdrland(a) nedan; se dir. B5m ligger i flns dalgfing,
r$itt lflngt frfln dess utlopp i saltsjiin. - RB-formen utan.I- beror pfl att den
uddljudande kons. av skrivaren inte hiirts el. uppfattats som ett glidljud
mellan prep. i och o, och diirfdr inte kommit till uttryck i skriften. Mellan-
vok. -a- i samma k?illa iir, ss. rdtt ofta, felaktig; jfr t.ex. Anrds ovan.

Prep. flr i. IN (pfl en viss tidigare i..},o) l6dapbon.
Nr 1 Ostra Jordal 7/rc fr. och 1/re kr. rlz kr. till 1895, dfl hmn

sflldes till uts. fr.; 1902 sildes 1/ro till kr., vilken del nu ingir i Svartedalens
kronopark (ant. i 1881 Jb).

Nr 2 Vfi.stra Jordal l/t sk. av fllder.
Nr 3 Mellan JordaL sl:,n" sk. och 1/ro kr. 1/z fr. till 1675, dfi hmn

blev kr. och fiirmedlades, med rla;blev sk. 1761 (1825 Jb) ;1902 sflldes 1/ro till
kr. (ant. i 1881 Jb), vilken del nu ingflr i Svartedalens kronopark.

[Nr 4 en sk.-vattenkvarn. Kr. fltm. ti[ 1680; saknas dflrefter i Jb intill
1881, dA den upptages ss. sk. I 1825 Jb stflr antecknat att kvarnen inbe-
gripits i rfi"ntan f<ir Viistra Jordal.]

Torp o.d.z

Bankenbd,glnn; borta. IN (fdrr) bd,gltay.- Hall(e) kerr hd!(a)pqr.

F. l. flr viil mfllets hall, m., f. 'berghiill'. - Hinnevatten hlaaadru, -uqn,;

vid en sj<i med sanuna namn. Stora, Lilla Henevattnet (naturn.) 1816 J nt 72,

Hinnevatten EK. F. l. torde vara boh. ften (fvn. hein), f. 'brynsten', fltm. pfl
Orust utt. hop, hX-n, i ON flsyftande avslipade, rundade hdllar (vid striinderna);
jf.r Hdnd Bd 4 s. 64 f ., Hendn Bd 8 s. 65 f ., Henesftdr Lindroth i SIOD 3 s. 154.

Branta berghiillar gflr ned i sjiin. - Jonas torp. 1864 J nr 147. -
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K v a rn d a I e n. EK. - M j 6 I n ar e I y c k a n rnd,nq,ralbba. Mjirlnarelycka
1864 J nr 147. En midlnare bodde f6rr drir. - Svartekflrt [wd'lapwr.
Vril efter jortlens fiirg. Ett nordboh. Suart(e)kdrret anses Bd 18 s. 309 ha

ungeffir samma bet. som Mdrkekdrr, dvs. 'det miirka kd.rret'. - Siim-
h y t t a n sbmhd{t-a; en stuga som ftirr stod i en liten vrfl bland bergen. F. l.
kan inte hdra tiII no. dial. seim,m., seima, f. 'slemhinna, slemmig vii.tska' el.

seimen 'senfii.rdig, l6.ngsam', enflr man dfl viintade kort vok.; jfr t.ex. mi]ets
hery (fvn. heimr), rergr, (fvn. reim). Den enda mdjlighet som tycks erbjuda sig

fiir att fiirstfl namnet iir att anta att f. f. iir det i v. Sverige och Norge van-

liga ON Scim, no. Seim o.d. Detta borde i ortens mflI ge sgtn;fot d ) e jfr t.ex.

Vtiura i H sn ovan. Den som bodde dflr kanske kom frfln nflgon plats Scim,

varav finns fyra i n. Boh. (Bd 18 s. 124), el. beb. har uppkallats efter nflgot
av dessa Sdm.

Jtirland X{taru rlz kr.; flgovidden gemensam med HaIIeby och Aker (se

nflrmare under Hallebg ovan) . Hflr nedan behandlas ocksfl sockenn., vilket
officietlt skrives Jiirlanda X6!an(sokan), Xitl_ana. En jiirnvflgsstn nf,ra kyrkan
har namnet Jiirlanda. Se iiv. under Rg*ebg nedan. - Jorolanda kirkia, vider
Iorlanda kirkia 1388 RB s. 340 f., Jorlanda kirkia 1399 s. 530, .Iorlanda sokn

1430 DN 16 s. 97 (o..), j jorlanda sokn 1430 RAP (or.) (Styffe s. 443 not 2),

Jiirland 1441 SMR 1937 nr 1401 (avskr.) | Tordland (l) c. 1528 NRJ 4 s. 186,

Jordlannd Sogen 1544, Jtrrlanntz Soggenn 1568, J<irlan(n)d(tz) Sogenn 1581,

1586, Aff Jiirlanndt 1586, Jorland (hemmansn.) 1659-Jr, Jiirlandh 1659-1680,

Iiirland 1697, J6rlanda 1825-Jr (sockenn.) ll Jordlands sogenn 1558 NLR 1

s. 85, Jiirland 1573 NHT 4 R 3 s. 2L2, Jarlandz sogen, Jorlandsogn, Jorlands
kircke (6 SSr) , Jarlandtz kircke, JarLandtz aa, Jorlands aa, Jorlands bro
(3 SSr), Jorlande bro JN 1594, 1597 s. 169, l7l f..,506, J6rland kircke 1610

Akt. s. 134, Jorlands Sogn 1633 No. Rigs-Reg. 6 s. 595, Jorland Sogn 8 s.420,
Jorlanda Sochn 1682 Db (Boken om J s. 68), Giorlanda (Sockn), Gidrlands
kyrcka 1746 Oedman s. ,183, Jtirlanda (hmn) Db 1762, Jirrland (obesuttet

under Halteby) 1766 Ml, J<irland (hmn) EK, Jiirlanda GK, EK (sockenn'). -
Enl. Lindroth i SIOD 1 s.69, ViLra ortn.2 s.98 tir f. 1. ett inamn *JAra, vilket
ingflr iiv. i bynamnet lordal ovan; jfr >den forsch"e aa Jore> 1594 JN s. 163.

Bflda beb. iir beliigna vid en betydande i, nu kallad J|iland ci, som rinner
tvlrs genom sn och mynnar ut i Hakefjorden. Yattendragsn. *"I6ra trlffas
pfl ytterligare tvfl strillen i Boh., niimligen i Hjlrtums sn (Bd 10 s. 77 f.) och

i Kville sn (Bd 16 s. 41) samt pfl n6.gra stiillen i Norge och sannolikt iiv. i
Sverige. Namnet har utfiirligt behandlats av Janz6n i NoB 1936 s. 243 ff.,
som avbiijt en tidigare sammanstillning med fvn. igfurr, *i6rr, rn.'vildgalt'.
I stiillet f<ir Janz6n stammen j6r- till den ieur. roten Eur- 'v[tska, vatten',
foreliggande (i annat avljudsstadium) i fvn. aurigr, aurugr'Yilt', autr, rrt.

'vatten', fe. du'hav' och med nflra slflktingar i balt.-slav. sprflk. Bet. i flnam-
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net vore dfl 'den vattenrika' el. kanske endast 'vattnet', liksom t.ex. i det no.
Laagen (NE s. 138), det sv. Lagan (HellquistEt. ordb.2 s.555 f., SOH 1s.70)
m.fl. Janz6ns tolkning har avbiijts av Jansson i ANF 54 s. 321 ff., som i
stiillet anknyter tilt det ovannfimnda jgfurr; jfr [v. Stflhle -inge s. 224 ff.
Tills vidare f6.r namnets ursprung anses vara ovisst.

S. l. iir land i bet. '(odlat) land' el. mojligen 'land vid vatten, flstrand',
varom se Lindroth i GBFT 1945 s. 25; jfr t.ex. Brdland ovan med litt., Ejder
i SvU 15 sp. 499. - Utt. med -a- beror inte pfl s.k. progressivt ornljud utan
pfl tidig ftirkortning av 6 framf<ir rI efter forlusten av mellanvok.; jfr niim-
ligen Jordal ovan, drir ingen fiirkortning av vok. intriidde framfor rd.

En del av de $ildsta skriftformerna visar att mellanvok. -o- hade fdr-
svunnit redan omkr. 1a00 (jfr Lindroth i Fornv. 1920 s. ll2, Janzdn i GBFT
1933 s. 227).- Sockennamnets -a beror pfl sen anslutning till andra (socken)-
namn pil -a, t.ex. Hdlta ovan, Bjdrlanda pil Hisingen (Bd 4 s. 17 t.).

Kattertid, se nedan. Keholmen, se Ramsdn.

Kollek&irr kitl.agCy, -SWr rlt sk. av fllder. Hette tidigare Katteriid kd,[(a)ra

(se nedan). - | fattrerot 1568, Katteriidt 1581, 1586, Kattertid 1659-Jr, Katte-
rrl(ii)dh 1665-1719, Katteredh 1680 il Katterud, Katter<idslund 1594 JN s. 172,
Kattere 1673 K, Katter6d 1762 Db, GKe. - | Koilekerr (ant. i 1881 Jb), Jr
ll Xottemrr GK, EK. - Namnet Ratterdd torde snarast innehilla ordet ftaff,
kanske i gen. sg. anvf,nt ss. b,in. el. gen. pl. ss. iikn. pfl gd:s invfinare; jfr
NG 2 s. 347,371; 4:2 s.47;5 s.314, Lind Bin. sp. 233. Emellertid har Vest-
lund i NoB 1936 s. 234 p6"visat att katt ss. f. l. i ON ofta har en nedsittande
bet.;jfr t.ex. Brevner s. 160, 164, fi.vensom Bd 5 s. 184; 20:1 s. 116 f.;8 s.349;
12:1 s.255. Denna tolkning ir kanske den mest sannolika f6r hlr fiire-
varande namn, som tillkommer en liten, i sn:s utkant beliigen gd. Formellt
och fonetiskt m6jligt iir dock att f. L iir det fno. mansn. Kati, som tycks vara
kiint iiv. frfln Sverige och Danmark (Lundgren-Brate s. 149, DGP I sp. 737;
sist a.st. anses dock stamstavelsens kvantitet vara oviss) , och vilket tycks ingfl
i nigra no. ON som i RB skrivs Kafa- (NG 2 s. 347; jfr dock Rygh Personn.
s. 191; en ljudhistoriskt osannolik f<irklaring av Lind a.a. sp. 191).

Det y. namnet Kollektiru innehflller ordet kulle, mfllets kif,a, oc}n krirr,
varom se avd. VI. Men efterso,m nigot naturn. Rollekdrr inte tycks finnas i
nirheten, fdreligger viil uppkallelse efter det i dessa trakter vEiI kiinda g$ist-

giveriet Kollekrirr i Stenkyrka pfl Tj6rn.
Prep. iir i (Kattertid, Kollekdrr). IN numera kil.a7dyl. F6rr iikniimndes

Ahon ktilan, hans barn ltd,tara; familjen kallades hri[ap. Mera neutrala IN var
lod!(a)rabqn, lad,l(a)ra1ti3kaz. Okn. fiiranledde Sgaren att anhfllla om namnbjrte
fiir hmn, vilket av Kommerskollegium beviljades den 5 febr. 1900 (T. s. 55);
dock skall det gamla namnet f,v. anv[ndas i Jb.
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Kyrkeby gbrkabut by. - 
j Kirkiubo c. 1400 RB s. 340 (sen. hand)l 

I

Kirckeby c. 1528 NRJ 4 s. 187, Kirkyby 1544, Kierckebi, Kirkeby 1568,
Ki(e)r(c)keby(e) 1573-1586, K(i)erckebiienn 1581, 1586, Kyrcheby(e) 1659,
1665, Kyrkeby 1680-Jr, Kyrckioby 1697, 1758, Kyrckeby 1719 ll Kirckeby
1594 JN s. 171, Kierckebye, Kirkeby 1613 GSH, Kyrkebin 1673 K, Kiiirckie-
by 1720 J nr 10, Kyrkeby GK, EK. - Byns urgamla namn var utan tvivel
Jdrland, vilket nu tillkommer en enhet i sambruk med HalLeby och Aker.
Ftir det ftirhflllandet att sn och kyrkbyn har olika namn jfr Sa'ue * Kgrkebg
Bd 4 s. 38, 45, Harcstad - Kgtkebg Bd 5 s. 2. - S. I. iir fvn. bdr, m.'gflrd'
el. det diirmed ofta redan i medeltida kiillor fdrvflxlade fvn. b{r, *. 'by, gflrd'.

Prep. iir pd el. i. IN (f6rr pfl gflstgivaren i nr 3 nedan) Sbrlsabloga4; w-
mera pilr&abpglara, -ara.

Nr I Mellangflrd en t/r sk. Kr. till 1752 (1758 Jb). Enl. hflrads-
rittens utslag 1825 h6rde Skutholmen till Kyrkeby byamfll.

Nr 2 Vflstergflrd en rlt sk. Kr. till1727 (1825 Jb).

Nr 3 Ostergflrden 1/z sk. Kallas GIstgivaregflrder. Xh6Xaar-
gqn, d r gflstgiveri fanns 6.tm. 1703 (Jb av detta ir; Jfr T. s. 55) och nilra
200 flr framflt (Boken om J s. 75). Kr. till 1720 ochl/t mtl till 1696, dfl filr-
medling skedde med 1/n, och med ytterligare l/n 1699 (1758 Jb).

H emmansdelat;

K y rk eh 6 g en pirltahaeoan (Nil6n) . lltt. -hotpantillhiir fltm. numera inte
mfllet; jfr Hdga, Hdgen ovan. - Skorven, sefitlj. - Skurven (Skor-
ven) slcdroan, skiraen. I orten tror man att gd namngivits efter en flgare
)som var rik men snil>, men man vet inte vad han i sfl fall kallades. Det ord
som fiiresvd,vat medd. [r nordboh, skwru, m. 'elak person'. Men det torde inte
vara mdjligt i Boh. att ett personn. (utan gen.-s) direkt blivit ON. Sannolikt
innehflIler ON boh. skwra, m. 'skorpa pfl s6.r' (jfr shdraata 'skrovlig'), vilket i
ON antagits flsyfta ojflmna och skrovliga bergytor (se avd. V, OGBReg., NG
4:1 s. 217 f., Modder Smfll. skiirgfi.rdsnu s,. 95, Westman s. 319, Slyngstad
s.53 f.). - Anden @an.Ldngstvhsterut idndan avbynsiniigor.

Torp o.d.:

Bjdrkliden, se Orekullen nedan. - Blflsopp. 1838 J nr 104.
Ett s.k. imperativiskt namn med bet. 'stiillet diir det bl6.ser'; jfr samma namn
OKI och OGBReg. Jfr vidare Kliuhdgt i Brflland ovan med litt. - Brunfls.

1 J Boken om
bero pfl misstag el.

4

J s. 7 5 siiges att i Rts forekommer en form Kiribs, vilket tycks
felldsning.
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1816 Ml. Se undep Tdrrebg nedan. - Bulleropp. 1800, 1804 Hfl. S.k.
imperativiskt namn med bet. 'stdllet dflr man (el. det) bullrar', men den
n6rmare anledningen iir oklar; jfr Bldsopp strax ovan. - Dammstdde
dd,rnstg. Dammstiidshagen (rodlingsmark>) 1838 J nr 104. S. l. iir *stsde

'plats fiirnflgot'. - Furuliden; avs. EKB. Ungt narnn. - Gerdet el.
Kyrkeby gtirde. Kiiirkeby Gierde 1723 J nr 9; Glirdet 1813 Hfl. -Hedlyckan hbl,dl.ta, -l6ba.Hed Lyckan 1813 Hfl, Helyckan 1816-1861 Ml,
Hedlyckan 1830 Hfl, Helycka 1833 J nr 94. Prep. rir i.lN hElbban - Huset.
1800-1830 Hfl, 1815-1830 Ml. - H illan hila. GK, EK. I en hdla bland
berg. - Kohagen. 1851 Ml. - Korsliden. Korssliden 1821 Ml, 1825
Jb, Korsliden 1824, 1847 Hfl, 1861 Ml. F. l:s syftning [r okiind. Kanske hade
(nflgonting vid) liden formen av ett kors el. lflg den vid en .lcorsvdg. Namnet
f,r utan tvivel ungt; jfr Rorsgdrden i 6 sn nedan och namn pi Kors- i tidigare
Bd. - I(yrkeby gflrde, se Gdrdet ovan. - Liden. 1813-1830 FIfl,
1816-1851 Ml, Lia 1861 Ml. - Lunden. EK. Ungt namn. - Lflghem.
EK. Ungt namn; kanske uppkallelse efter Ldghem i Svarteborgs sn, Tunge
hd. - Mossen. M6.sen 1847 Hfl, 1861 Ml. - Oxekullen (pct) dksalwl,;

avs.; kallas nu B jiirkliden. Oxekullen 1816 J nr 72,1821-1830 Ml, 1825
Jb, Oxkullen 1830 Hfl; Bj<irkliden GK, EK. Anledningen till namnet ir okflnd.
Jfr samma namn OGBReg. - Ranehiig; avs.; Iiikarbostad. EKB. Ungt
namn.- Skotthed. 1900 Ml. Se under Tdnebg nedan. - Skutholmen
sltd,d,ltulncent holmen dr sedan l5nge obebyggd. 1827 Ml, 1838 J nr 104, GK,
EK. Yanligt namn, i regel angivande holmen ifrflga ss. ankringsplats el. hamn-
plats f<ir skutor; jfr t.ex. samma namn avd. III, OGBReg., Lindroth Namn-
forskn. s. 28.

Kyrketegen SbrltatiX-an,, kallas iiv. Tegen t|Jan, t/e kr. Siiges i Jb 1659 ha
>varit en kronof,"ng som 1667 af lantmfltaren $ir foriikt till 1/e>. Brukades
under 1600-t. underLingegiirde, men var 1730 obebyggd och brukades under
K[Ilsby. I 1801 Jb upptages en dbo, men enl. 1861 Ml brukades den flter
under Kiillsby. Brukas numera under Lflngegiirde (Boken om J s. 76). Var
fltm. 1835 (J nr 119) tillsammans med (en del av) Kiillsby korpralsbostiille
f6r Kungl. Boh:s regernente, senare kaptensbostilIe tillsammans med Nedra
Kiillsby (T. s. 55). - | Kyrkeiegen 1680, Kyrckiotegen o.d. 1697-1758, Kyrko-
tegen 181l-Jr ll Kyrkjotegenn 1748 (upptaget under Lillevatten), K5ircketegen
1766 Ml, Kyrkotegen 1835 J nr 119, Kyrketegen EK. - Ligger lflngt ifrfln
kyrkan, som dock ftirr flgde r[tt att uppbiira landsskyldspenningar f6r denna
jord (Boken om J s. 76, 142); jfr samma namn Bd g s. 169 f. pfl en sk.-utj.,
som sannolikt tillhtirt Dragsmarks klosterkyrka. Om en fiirklaringssigen se

Boken om J s. 142.
Prep. iir pri. IN tDXabqn el. ti:3ntat_t, best. sg.; om dessa namns uppkomst

se T. s.55 och om-man ss. suff. iIN s.356 ff.
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Torp o.d.z

Kalvemossen. Triiffas i en gammal uppt. Troligen under .L. Skdr
nedan.

Kyrkogflrden, en jordlht. 
- ll nf.

Kflrtvet k@[agd, kbtoila znltooo fr. och a/rooo kr. llz fr. till 1673, diirefter
rl+ (L697 Jb). 1902 sflIdes a/rooo till kr. (ant. i 1881 Jb) och ingflr nu i Svarte-
dalens kronopark. I 1573 Jb upptas en del ss. sk. och en annan ss. fr. -j Kafllpureit 1388, j Kaal pureit c. 1400 (sen. hand) RB s. 340 f. I Kotwedt c.

1528 NRJ 4 s. 187, Kortued(tt) 1568, 1573, Korthuedt 1581, 1586, Korttwed
1659, Korue Tuedh, Kor Tved 1660 D. Bjelkes jb s. 221, 254, Ko,rtwed(h)
1665, Kflrtwedh 1697, 1719, Kirttwet 1758, Kflrtvet 1881-Jr ll Koltuedt 1528

DN 16 s.623 (or.),1 Kflltuet 1673 K, Kortved 1702 Bidr.2 s.280, Kflhltwet(h)
l72O J nr 10, 1755 Db, Kflrtwet 1756 Db, Kortvet GK[, Kflrtvet GK, EK. -
Forrnen Karll- i RB iir felaktig. F.l. iir utan tvivel appell. kdl. S.l.ir tuet,m.
'upprojd flng iutmarken' (Bd 20:2 s.53 medtitt.). - Utt. t(f) har i skrift
fltergivits med rf. Jfr Kdrtuet Bd 8 s. 115.

Prep. iir i. IN (om en av iigarna) h@\a(dan, kbtuedan; familjen kallas
kbfi)Ads.

Torp o.d.i

Huset. 1766 Ml. 
- 

Jorlanda;
I i d e n sd,nl,ia, sd,A-. 1900 Ml, EK. Prep.
sd,wl,ias. Dflr finns sandbankar.

avs. EKB. Efter sockenrl. 
- 

Sand-
H"r f. IN (forr) sd,ryl,i,n; familjen kallas

KEillsby Srbl,sbq by. - | Keel(s)by c. 1528 NRJ 4 s. 187, Kielssby 1544,
1659, Kielsby(e) 1568-1586, Kielsbi 1568, Kiel(l)s(s)by 1665-1758, Kjel[)sby
1811-1881, Kiillsby Jr ll Xietsby 1594 JN s. 171, Kielssbye 1613 GSH, Kiiils-
by 1673 K, Kilsby Kortet, Kiillsby GK, EK. - Sannolikt mansn. Kall (fvn.
Ketill,fsv. Ketil), mycket vanligt i boh. ON (Lindroth i GBFT 1945 s.63 f.).
Mindre troligt rir att f. l. flr fsv. Kuldor (Keller o.d.) (Lind Dopn. sp. 683),
vilket, med tvivelaktig r[tt, altern. antagits ingi i en del boh. ON med f. L
Kdlls-; se Bd 20: 1 s. 173 med litt. De tidigaste no. belflggen pil Kelldor ar
fr6n 1424 och 1499. S. l. iir fvn. b{r el. bdr 'by; g6.rd', varom se Hellberg
Kumla s. 369 ff.

Prep. fr.r pd. IN Shl,sbYgcttt
best. pl.

Nr 1 Nedra Kellsby
nr 3 nedan avstyckades (ant. i

el. Scblsbyr?, best. sg., Shlsby g era el. -bbg ccrcc,

sttf sp sk. Kr. till 1937, '1, mtl till 189tr, dA
1881 Jb) ; enl. Boken om J s. 77 kr. till 1937,

1 S5ges ligga i Stenkyrka sn.
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dfi hela hmn frikiiptes. Enl. Jr iir iigovidden gemensam ftir nr 1 och 3. F6rr
kaptensbostiille.

Nr 2 Ovra Kiillsby 1/r sk. Kr. till 1728 (1825 Jb).
Nr 3 Nedra Kiillsby 1/zrz sk.; avstyckat frfln nr 1 ovan; se d[r;

apotek, kallat abatiket. Apotekets namn var Sualan (sfl EKB) , rru Mossen.

Hemmansdelar:
Nordhagen ndlkawan. 1835 J nr 196 (naturn.), EK.

Torp o.d.:

Bagaretomten; avs. EKB. - Dyholmen d,|hdlman.779l J nr 43,
EK. L&g pi fastlandet innanftir en holme med samma namn. - Fyr-
back en firbtifuaro; tidigare dragontp. Fyrbacken 1766-1861 Ml, 1800-1847
Hfl, 1825 Jb, Fyrebacken 1791 J nr 43. Tp lflg bland berg vid kusten. Efter-
som nigon /gr inte finns och inte veterligen funnits i nirheten, har man v[I
gjort upp eld (tjiirvedskasar) diir till ledning fiir sjdfarande e.d. Numera vet
man dock intet dflrom. Jfr samma namn under Bdrbg ovan, Fgrlycftan under
Askerdn i N sn nedan, Blosselgckan under Ndsncis i samma sn nedan och
namn pil Eld- i liknande bet. Bd 8 s. 210 f..;20..2 s. 147, Indrebo Stadn. s. 174,
Stahre s. 288 ff. med litt. Om f. l. vore soldatn. Fgr, vdntade man gen. pfl -s.

- Kellslund. EK. Ungt namn. - Kellsnii s prblsnas. Kiilsnls, Kiihls-
niis 1766, 1821 Ml, Kjellsniis 1825 Jb, Krillsniis 1828-1861 Ml, Kiilsniis Kortet.
S$ikerligen elliptiskt fiir *Kdllsbyncis. Beb. lflg pfr nrisef vid den nuvarande
ingbfltsbryggan. Jfr Ncisef nedan. Beb. iir nu delade i Nordncis nQnqs och
Sdrnds s$4as (1864 J nr 146). - K[llstorp. EK. Ungt namn. - Lilla
Nordhed, se Nordhed, ZiIIa nedan. - Lflngekiirr; avs. Lflngekjiirr
(naturn.) 1791 J nr 43, Lflngeklrr 1839 Ml, 1847 Hfl, EK, Langekflrr 1851 Ml.

- Nordhagen. 1791 J nr 43. - Nordhe d, ndlh|; avs. Nordhed 1791 J
nr 43, 1835 J nr 119, EK, Nolhed 1800-1847 Hfl, 1821-1861 Ml, Nohlhed 1825

Jb. Prep. dr pd.IN (fiirr) ndlh1ru. Ligger norr om de iniigor so,m ligger utefter
,Jiirlandafln. - Nordhed, Lilla. Lille Nolhed 1821 Ml. Jfr foreg. -Nordnfls, se Kdllsnds oyan.- Niset. 1800 Hfl, 1839 Ml, EK. PA samma
ncis som Kdllsnds ovan. - Niisplatsen; avs. EK. Pfl samma nos som
/(dllsnds och Ndsef ovan. Om plafs se under Euends i O sn nedan. - S ii r-
hagen. 1766-1827 Ml, 1800-1841 IIfl. - SOrnii.s, se /(ollsnas ovan. -Undantaget. 1824 Hfl.

Lilla Anrfls, se under Anrds ovan. Lilla Skfir, se under Skctr nedan.

Lillevatten l,Dlaadn by. Atm. nr 2 kallades ftirr Enerfrsen \narri,sen, enl.
uppgift i orten ej llngre brukat. Nr 1 inktiptes 1877 av linets hushflllnings-
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sillskap, varpfl husen nedrevs. 1903 ink6pte Dom[nverket hela byn, sorn nu
ingflr i Svartedalens kronopark. Grinsar till hmn Lilleuatten i Sp sn nedan.

- | Litteuatten 1659, Lilla wattn 1665-1758, Lillevatten 1811-Jr ll Littie vand
(naturn.) 1594 JN s. 171, Lildeuand 1603 (>liden bolig,) Boken om J s. 78,

1613 GSH, Lilleuan 1673 K, Lillevatten GK, EK. - ll Enerflsen 1765 Kladd.

- Lilleuatten flr namn pfl en niirbeliigen sjii, vilken 'ar liten i f6rhflIlande till
de nlrliggande sj6arna Holmeuatten och Aleuatten. - F. L i Enerdsen dr
ener ?ner, m. 'enbuske'.

Prep. iir i (Lillevatten) ; pd (Enerflsen). IN pner$san el. (ibland) l,Dl,aaans-

bdn; familien kallas inar&sas,
Nr 1 Ostra Lillevatten l/e kr. Kr. till 1810, dfl hmnblevsk. (1825

Jb) ; blev flter kr. 1902 (ant. i 1881 Jb).
Nr 2 Vistra Lillevatten l/s sk. Kr. till 1815 (1825 Jb).

Torp o.d.:

Brunfls. Bruhnflhs 1810, Brun6.s 1813 Hfl. Se under Tfutebg nedan.

- Gubbena geln gbSanfutton. Oklart. Kanske nfigon skrovlig bergyta e.d.

jiimforts med en gubbes na:gel. - Knogedalen, se under Fdrsuunna
nqmn nedan. - Lunden. 1804 Hfl. - Oxekullen. Oxse Kollen 1810,

1813 Hfl. Vid el. samma beb. som Orekullen under Kgtkebg ovan' Egentligen
namn pfl ett berg lflngt ut i utmarken. Samma namn OGBReg. -- Starr-
k 6. r r, se under Fdtsuunna nqmn nedan.

Linden l,lwa lla sk. Ky. fltm. 1573, senare kr. till 1729 (1758 Jb). - |

Lindenn 1568, Linndt 1586, Linden 1659-Jr ll f,inna 1673 K, 1699 J nr 11,

Linden GK, EK. - En mycket gammal, stor, egendomligt vuxen, nu fridlyst
/ind, allmiint kallad Linden hrua, sti"r vid husen; se Lindner s. 138 ff. (foto

s. 147).
Prep. iir i.IN hnabdn.

Torp o.d.:

Hurtigs ly cka hdfis l,iba el. Hurtigslye kan hdltlsl,uba; nu borta.
Efter ,en soldat Hurtig. - Snuvelyckan snfuaal,bba; nu hage. Snuuen

bodde diir. Kanske var han snuvig? Jfr annars sv. dial. (bl.a. Dalsl.) snuuas

'vara arg, ilsken, grina illa och liigga ,6ronen bakflt (om hiistar) ' (Rietz s.

648 a).

Lindesberg, se under Brdland ovan.

Lunden l,q,wsk.-tp.1/e kr. tilI 1792 (1825 Jb); anges i 1811 Jb ss. sk. och
husmansplats. Enl. 1846 och 1851 MI fiir Sp sn lgde Groland Viistergflrd i
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Sp sn tp Lunden i J sn. - ll,1tr1un(n)denn 1573-1586, Lunden 1659-Jr ll
Lund 1673 K, Lunden 1748, 1766 Ml, GK, EK. - Best. sg. av lund, m. (se

avd. IX).
Prep. iir i. IN okiint.

Torp o.d.:

Hiigen. 1748 Ml. - Staffanslyckan. Staffansliicka 1861 J nr
145. - Valbor ge gfl rd en adlbtrag,{n; avs.

Lfingegiirde ld.E@)tal rl* fr. av flIder. - | Langegierd(h)e 1659-1758,
Lflngegerde 1811, Lflngegiirde 1825-Jr ll Langegjrerde 1633 No. Rigs-Reg. 6
s. 595, Lflngeg$irdet GKe, Lflngegiirde GK, EK. - Inflgorna utgiires av ett
Idngstriickt gdrde ttefter Jdrlandafln. Jfr sarnma narnn Bd 20:2 s. 70 f.;
om slutvok:s fiirsvinnande se Mdllgdrde i H sn ovan med litt.

Prep. iir i.IN l,dgaXQtn el. ld'gaXa*bqn.

Torp o.d.:

Lunden. 1828-1851 Mt.

Majkiirr rndpar, \ -; rndggEr (NiI6n) 1/a sk. Kr. till 1793 (ant. i 1758 Jb) .

- | Maikiar 1568, Markier 1586, Maykier 1659, Maykiiir(r) 1665-1758, Makier
1680, Majkjiirr 1811, Maykjiirr 1825; Majkiirr 1881, .fr ll Itliotier 1673 K,
Matierr 1800 Hfl, Mat(t)jerr 1824 Hfl, Majkflrr 1854 J nr 71, GK, EK. -
St<idjande sig pfr en upplysning av Abrahamson tolkade Sahlgren i NoB 1931

s. 153 namnet ss. innehflllande ordet mad'sank ing' i f. l. och ansflg dlrf6r
formen Maikdrr pi GK ss. felaktig. Det vo e vril inte omdjligt att ett urspr.
*Madkdrr skulle kunna ge ett nutida utt. med -a-. Emellertid motsiiges Sahl-
grens tolkning av Majkdtr av de gamla skriftformerna med Mai-, Mag-.
Uppenbarligen mflste en annan tolkning s6kas.

Det Fir f6ga troligt att f. l. h6r till m6.naden maj el. till sv. (dial.) maj
'ungt liiv, kivkvistar', maja 'lova' (se SAOB M 67 f.). Jfr Westman i Folk-
mfllsstud. 3 s.242 f.; se ii.v. Majlgckan Bd 8 s. 20. Namnet skulle dfl kunna
betyda 'det l6vkliidda kii.rret' el. 'kii.rret d6r man tog l6v (liivade)' e.d., men
hela den omgivande trakten :ir skogig, och en sidan bet. skulle inte uttrycka
nflgot karakteristiskt fiir just denna plats. Dock kunde man, ss. gjorts av
Palm i Bd 8 s. 20 f6r ett Majlgckan, tdnka pfl fiirekomst av majgras 'f,.Ig-

grf,s' el. majngcklm'gullvivor' el. nflgon annan vlxt med namn pfl maj- (se

SAOB M 62 ff.). Troligast iir dock att f. l. flr kvinnon. Maja, som [r kiint i
fsv. redan 1352 (Hellquist Et. ordb.z s. 620), i fda. frfln 1334 (DGP 1 sp.

887 ff.), och har varit vanligt i Boh. 6.tm. under senare tid; jfr Majdalarna
(Bd 20:2 s. 255), Maistubben (NG 1 s. 201).

Prep. [r i.lN mdSerl, ]- -.



55

Torp o.d.z

Horsekflrr (et) hipaswt, -fdt- Hilsekiirr (l) EK. Ilors, m. 'hlst'. Jfr
samma namn Bd 4 s. 130; 5 s. 251; Hors- OGBReg. EK:s form bygger pfl en

missledande uttalsform hisa- i en ii. uppt. - sliittebacka plabbdba,

el. -b a c k e n. Sllttebacken 1854 J nr 134. Jfr under vulsetdd nedan.

Mossen misen 1/e sk. Kr. till
1665, L680, Mflhsen 1697-1758 tt

Mossen 1813 Hfl, 1825 Jb, GK,

1757 (1753 Jb) . - [ Mflsen 1659-Jr, Mflssen

Mfr-sen 1673 K, GKe, Pfl Mflsen 1763 Db,

EK. ^' Ligger vid den stora Gillermossen

IN misabqn; familjen kallas tnlsans'
(avd. VI) .

Prep. ar

Totp o.d.'.

Lunden lury,

nungslyckatr?,

i (fltm. forr H.v. pd).

lAn; backstuga. Ligger vid en lovskogslund. - 
S v e n-

se avd. VIII.

NolgEirdet, Nyhem, se under Anrds ovan.

Ramsdalen rd,rnsd,q,n, ! -;rdmstam (!) (Nil6n) 1/a sk. Kr. till 1759 (1825

Jb). - | Ramsdal 1563, R(h)ams(s)dall 1581, 1586, Rams(s)da(h)len 1659-

16g0, Rambsedahlen 1697-1758, Ramse Dalen 1811, Ramsedalen 1825-Jr ll

Ramsdall 1613 GSH ([v. under Romelanda sn; jfr Bd 5 s. 65), Ramdal 1673

K, Ramsedal(e)n 1766 Ml, GKe, Ramsdalen GK, EK. - Ftirleden iir flertydig.
De olika miijligheter som ifrflgakommer har ganska utfiirligt diskuterats av

Lindstam i Bd 12:1 s. 63 vid behandlingen av torpn. Ramsedalen i BH.ve sn.

Jfr samma namn under BrflIanda ovan, flvenledes utan sakupplysningar, och

Ramsin strax nedan. - Det av Nil6n uppgivna utt. beror pfl en 6verg. d ) t
efter s eL pfl (individuell?) association med (namn pfl) -sfan, dvs. -sfaden,

dock siikerligen inte i rsPr. bet.
Prep. iir i. IN (pn en av iigarna) rdmsdan.

Torp o.d.:

Bokebacken bQgabdban; nu flker. 1900 Ml. Forr viixte diir boIc. -Grtinils grinds.1900 MI, GK, EK. Husen ligger vid en vacker, skogkliidd
ds. Samma namn Bd 4 s. 32,104;5 s. 94; 11 s. 80.

Ramsfin rd,msla och Keholmen gbha4man 1/+ sk. Invfi.narna rflknades som

strandsittare ftire 1667, dA on inf6rdes i Jb ss. l/t rrrll (1825 Jb). Den fiire-
kommer dock i 1659 och 1665 Jb utan att vara satt i mtl. Senare kr. till 1766,

dfl l/s blev sk., varefter flterstoden blev sk. 1792 (ant. i 1758 Jb). Enl. utslag
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av hf,.radsrritten 1826 lydde Lilla Ramsdn under de'tta hmn. - | Rambsdhn
1659, Ram(b)s(s)iien 1665-1811, Rambs Oen 1697, Ramstin 1825-Jr ll namss-
se1594 JN s. 171 f., Ramsiin 1668 K, 1673 K, GK, EK, Ramsti 1746 Oedman
s. 183. - | fieltrollmen (l) 1697, Kiehollmen 1719, 1758, Kiholmen 1811-Jr ll

Kieholm 1594 JN s.772, Kiehollmen 1766 Ml, Kjeboholmen (!), Kjiiboholmen
(!) 1794 J nr 38, Kje(bo)holm(en) 1849 nr 113, Kilholmen (l) 1854 nr 135,
Keholm GK6, Kortet, Keholmen GK, EK. - Lindroth hii.vdar, sf,kerligen med
rii.tta, i SIOD 3 s. 90, Namnforskn. s. 22, vid tolkningen av just detta,Romsdn
att av de skilda fiirklaringsmdjligheter som fr.r formellt tinhbara (se diirom
under Ramsdalen strax ovan) i detta fall ett bestflmt friretriide btir ges flt
den som rflknar med gen. s,g. av figelnamnet ramn, m. (fvn. hrafn) 'korp'
i koll. anvdndning. Pi iin finns niimligen en h6jd kallad Ramnebergef (avd.
V) dnr korpar dnnu ofta hiller till. Samma tolkning ges Bd 20:2 s. 76 altern.
6"t namnet Ramsd i Tjflrnii sn, varvid upplyses att korpar finns i trakten.

F. I. i Keholmen 6r enl. Lindroth i SIOD 3 s. 108, Namnforskn. s. 22,
samma ord som fvn. ftid 'kid, ung get', numera utddtt i Boh. ss. appell. Lind-
roth framhflIler att tolkningen styrkes av (de altern.) kartformerna Kjebo-
holmen, Kjdbo-, i vilka f. l. mflste vara ett *ki6-bfi6'bod f6r kid' (jfr getbod,
ivensom Get(e)huset under Ranebo nedan) ; jfr samma namn Bd 8 s. 172;
9 s. 106; 20:1 s. f 28. Vid lflgvatten har holmen fiirbindelse med land.

Prep. iir pri (Ramsiin). lN rdrnsobou el. rd,mssas.

Torp o.d.:

Bodarna bilra; fdtt trankokeri. - Frobergslyckan?, se avd.
VIII. - H<igekullen. Hiigekollen 1800, 1804 Hfl.

Ranebo ritnaba; a. -ba, -bta (Nil6n) tlzkr. av fllder. 
- | naffn(n)ebo(o)

c. 1528 NRJ 4 s. 186, 1568, Ra(u)ffnneboe 1581, 1586, Ranebo(o) 1665-1719,
Ranneboo 1697, Rannebo 1758-Jr ll Randby 1648 No. Rigs-Reg. 9 s. 29,
Ranebu 1673 K, Rannebo GKfl; Ranebo GK, EK. - De iildsta formerna pekar
pfl en urspr. f . l. Ramna-, dvs. gen. pl. Ly temn, m. (fvn. hrafn) 'korp'; jfr
t.ex. Rafnebo SkO Ser. A, del 18 s. 27. Men detta stf,mmer dflligt med utt.
Boh. ON innehflllande f. l. Ramna- utt. genomgflende rd,m(n)a-, rd,Ua- mLed
-a-, inte ss. i fiirevarande namn med -@-. Ett nordboh. namn Ram(ne)bery,
Ranneberg utt. visserligen omvlxlande med -a- och -o- (Bd 20: 2 s. 219), dock
aldrig med I & n g t a. Vokalismen -a,- kan i detta senare narnn miijligen bero
p6. association frin ordet rand. En sfldan fdrklaring kunde kanske tillgripas
ocks6. for Ranebo i J sn. Rand utt. i sydboh. bilde rgn och rary.Inlands N. hd
utgrir ett grf,.nsomrdLde mellan det sydliga rgn oc}a det nordliga ra&i se Janz6n
Subst. s. 298. Ocksfl av sakliga skH.l vore tolkningen Ramna- tilltalande, enir
gd ligger invid bergs- och skogstrakter diir korp finns. Dock torde namnet i

I
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sfl fall into utgiira ett appell. *ramnabo, ty'korpbo'heter i boh. ramneredre
o.d.

Emellertid rir 1500-talskElllorna ofta opfllitliga betrlffande ljudfltergiv-
ningen. I sjiilva verket torde tolkningen av f. l. ss. Ramne- biira avb6jas, i
s5rnnerhet som en bflttre tydning erbjuder sig. Viigledande ftir to'lkningen iir
bynamnet Rardd nedan, skrivet j Ranarwdh 1430, i ranarwd 1483. Detta
namn upptrlder i 1500-talets Jb som Ra(u)ffn(n)rddf 1581 och 1586, dvs.
dverensstf,mmande med formerna av Ra:nebo i sam"rna kiillor. Uppenbarligen
beror dessa former av Rariid pfl felaktig skrivarassociation med ramn. Mot
bakgrunden av dessa fdrhflllanden blir det sannolikt att Ranebo skall fiir-
klaras p6. samma s5.tt, och att f.I. hflr liksom i Rafid, iir det under medeltiden
vanliga mansn. Rane, varom se under Rordd nedan.

Namnet Ranebo ri,nabu i Lurs sn, Tanums hd, anses i Bd 18 s. 108 inne-
hilla det nflmnda mansn. Rane och:ir i sfl faII identiskt med hflr fdrevarande
namn, men kan miijligen ss. f. 1. ha mansn. Ragne. Om s. l. dr bod, sydboh.
be, br-t el. bo 'bostad', kan i detta fall inte avgdras; jfr t.ex. Hunsbo ovan.

Prep. iir i. IN (pfl arrendatorn) rilnebgga4; familjen kallas ritnab*'s.

Torp o.d.:

Bidalen b(dan, bfilan; iide. Lflg mellan tvfl berg. Kanske har man
odlat bin diir. Ett Bidalen Bd 5 s. 212 har sin grund i att man funnit en bi-
stock diir. - Get (e) hu set lbdOh&sat, Xidl.takst Gethuset 1804 Hfl, 1831,

1900 Ml, Getehuset EK. Prep. iir i. IN (torr) Xidfu$sazr. Tydligen har d[r stitt
ett gethus, dvs. en bod fdr getter, mdjligen flera sfldana bodar; jfr samma
narnn under Raftid nedan samt de mflnga narnnen innehflllande Gethus-,
Get(e\bod- OGBReg., DSt 14 s. 57 med litt. En annan, hiir inte tilkimplig,
tolkning av ett hall. Gefaftus(et) framf<ires av Sahlgren i SOH 1 s. 19; jfr
Janzfln i NoB 1955 s. 52 ff., Sahlgren a.a. s. 77. - Sflglyckan. 1880 Ml.
Vid en iinnu befintlig srig. - Orevatt e1 Qraagn. Ore wattnet (naturn.)
1816 J nr 72, Orevatten 1900 Mt, EK (naturn.).F. 1.f,r sannolikt fiskn. dre

Pre'lax6ring'; jfr samma namn avd. I.

Ranetorp, se under Rardd nedan.

Rannekiirr rdpap@r, -[arby. - lpur Ragnildeker c. 1528 NRJ 4 s. 186,
Ragnillekier 1544, Ranilkiar 1568, Ran(n)el(c)kier 1573, Ra(g)nnildkier 1581,
1586, Ran(n)ekier 1659, 1680, Rankier 1665-1697, Ran(e)kiiir 1665-1758,
Rann(e)kjEirr 1811, 1825, Rannekjerr 1825, Rannektirr 1881, Jr ll Rankjiirr
1749 Db, Rannekjiirr 1759 Db, Rannekfi.rr GK, EK. - Kvinnon. Ragnhild.
Ljudutvecklingen i f. l. tycks ha varit Ragnille-) Rann(e)Ie-) Ra.nne- och
varit avslutad fltm. vid mitten av 1600-t.

Prep. rir i.IN rd,ryaSafbQn,best. sg., -bqa,best. pl.
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Nr 1 Ostra Rannekii.rr l/e sk. av fllder.
Nr 2 Vflstra Rannekflrr 1/r sk. Kr. till 1729 (1758 Jb).

Torp o.d.;

B jellebacken blblabdben; 6de. En bjdlleko brukade beta d$ir. -Bliitek arr blQd,apqr. 1845 J nr 122 (naturn.). I en fiirr sank utmark med
samma namn. - Gata lycka gdda tiba,F.l. iir ett fiirdigt ON Gcfan,
hiir i genitivisk funkti Grinden. Grinna 1800, Grinden 1804 Hfi. -Knasarlyckan lanitsaliba.Efter en 6bo som kallades Knasarn, ett namn
av ovisst- ursprung, mdjligen en bildning till sv. dial. knasa 'med mtida gfl
framflt, vara senfH.rdig', knasa pri (Hall., Smfll.) 'anstrf,nga sig' (Rietz s.

334 b), dock inte upptecknat frfln Boh. - R ii p an rbbai nu borta. Prep. iir
pd. IN (fhr) riiban T. s. 295 upplyser att stflllet lfig alldeles intill en vlig
under dennas nivfl, och anser namnet innehfllla mfllets rtipa riba,f. 'hdg av
kospillning' (varav han ger en felaktig etymologi) och vara ett (elakt) jiim-
fdrelsenamn. Eftersom jiimfdrelsen i sfl fall inte giiller en upphdjning, vilket
diiremot iir fallet med Rcipan avd. V och Bd 11 s. 96 och Korukestenen
(koruka'hiig av kospillning', Bd 10 s. 103 f.), finge man vii.l anta antingen att
markens beskaffenhet varit dyig och j[mf6rts med konsistensen av kospill-
ning (jfr Repekulpen, -tjern Indrebo Innsjon. 2 s. 150) el. miijligen att diir
funnits gott orn kogiidsel, ss. antagits for Kot'dpeberyen Bd" 11 s. 93, i vilket
fall namnet kanske vore en ellips. Emellertid upplystes i orten att stiillet
troligen lflg pfl en liten kulle, ty de lokaler som nu benflmnes Rdpelgckan
ribalofua oc}a Rdpeliden rPbaha ligger vid en sfldan. Om detta rir riktigt, f6re-
ligger siikerligen ett jiimfiirelsenamn; jfr strax ovan. - S fl g en. 1804 MI. -Torkelstorpet. 1845 J nr 122. Mansn. Torkel.

Rariid n-ireby. - 
j Ranarwdh 1430 DN 16 s.97 (or.), i ranarwd 1430,

1483 RAP 1 
| Rarudt c. 1528 NRJ 4 s. 187, Raffwenrudt 1544, Rameriit, Ran-

riidt (?) 1568, Ranriidtt 1573, Ra(u)ffn(n)rtidt 1581, 1586, Rannerildt 1581,

Raeriidh, Raarddh 1659, Raarod 1660 M. Hvitfeldts jb s. 81, Rar<id 1665-

Jr, Rar6(e)dh 1680, Rarii6d(h) 1697,l7lg ll Rommerud (t) 1595 Oslo kap.
kop. s. 80, Raer<idt 1642 No. Rigs-Reg. 8 s. 240, Kar<id (l) 1647 8 s. 479,

Rare 1673 K, Rared GKii, Rariid GK, EK. - Mansn. Rane (fvn. Hrani), van-
ligt i Norden under medeltiden (Lind Dopn. sp. 567 f., Lundgren-Brate s. 202,

DGP sp. 1133 ff.). Efter m,ellanvok:s bortfall mflste n ganska tidigt ha fiir-
svunnit (jf.r Rarudt c. 1528); jfr fsv. linrept)ldrft. En del l500-talsformer
visar felaktig etymologisering genom association med mansn. Ramn (fvn.
Hraf n) eI. det diirmed identiska fflgelnamnet med bet. 'korp'. Jfr diskussionen
under Ranebo ovan. - S. f. iir rdd, rud'riijning'.

Prep. [r i.lN rdrabqa, rQ,ra-.

I Formen flterges av Styffe s. 443 felaktigt ss. Ronaradft.



Nr 1 Ovra Rarod rlt sk. Kr. till 1757 (1825 Jb) .

Nr 2 Nedra Rarod rlz sk. F'r. ti[ 1910, dA hmn
(Boken om J s. 82) .

59

inlostes av flborna

Torp o.d.;

Adolf sberg; avs. EK. Enl. EKB hette iigaren Adolf. - Arken
drka;heter nu, ss. avs., Osterhagen istarhd'won. Osterhagen 1900 Ml, EK.
Prep. [r i (Arken). IN (fiirr) d,rkan. T. s. 193 tlnker sig miijligheten av ett
bibliskt uppkallelsenamn men anser det sannolikare att namnet, ss. SOA I:2
s. 40, IX:2 s. 67 antagits fiir ett vgt. Arken, innehflller ordet arft i bet. 'ask,
lfl.da'. Senare har emellertid ark, f . (iiv. m.) upptecknats i bet. '(liten) fall-
fiirdig byggnad'; se Arket Bd 20:2 s. 20 (genus diir oklart) med litt. Ett
Arken pfl Orust f,r namn pfr. ett omr6.de med forngravar och tycks ha ett
annat ursprung, mdjligen med biblisk anknytning (Bd 8 s. 339). Det nya
namnet beror pfl att platsen ligger i en flik dster ut pfl Nedra Rariids iigor. -Backen. 1699 J nr 11 (>en liten huusmansplatzr),1766 Ml, 1804 Hfl. -tsorgelebacken. Borjele Backen 1800-1810 Hfl, Biirjelebacken 1804 Ml,
Borgeled 1813 Hfl. Lflg vid berget Bdrge:Ln, varom se avd. V. Formen fr6.n

1813 torde vara en (konstruerad?) redukt tr Borgelebacken. - F r a m n ii. s;

avs. EK. Ungt namn. Jfr samma nanur Bd 18 s. 119 och SOAReg. - Fran-
sans lycka; borta. Fransas l6cka Bokenom J s. 30. Fransan, sombodde
dflr, var viil iinka efter en Frans; jfr Fraruan Bd 20:1 s. 43. - Get (e)-

huset. Giethuset 1748, Gieddehuset 1766 Ml. Jfr samma namn under
Ranebo ovan. - Griine mosse (n) el. Griinemossen grlna tn$se,

grlnarnlsan; nu borta. Gr6no Mflsse(n), Griinemflsse o.d. (naturn.) 1810 J
nr 72,1822 nr 16, Gr<ine Mossen, Grdn(e)mosse(n) 1845 nr 123, Grtine mossen
(naturn.) GK, EK. - He den hia.Prep. iir pd. IN hia4.Om IN pfl -are se

T. s.347. - Rarnla t'drnlct, rd,mla. Ett Ramla, utt. okhnt, var fiirr namn
pfl. ett gammalt fattighus i Giiteborg och anses Bd 2 s. 40' vara ett s.k.

imperativiskt namn syftande pfl husets fallfiirdiga skick. Denna tolkning ut-
gflr frfln att utt. var rd,rnla med grav acc. Med akut acc., tro,ligen den urspr.,
[r h5r fiirevarande narnn av annan art. Det tillhiir en i v. Sverige vanlig typ
feminina subst. med akut acc. och nedsd"ttande innebord, varoln se Giitlind
Viistsv. ordb. s. 29 ff. Namnet sammanh:inger med sv. (dial.) ramla 'bullra,
vflsnas, prata h6gljutt' (SAOB R 209 f.), knappast ramla 'falla'; jfr Norrby
s. 139. I orten vet man intet om namnets innebtird men anser det vara ett
6kn. - Ranetorp; avs., i Jr med eget uppliigg. Ungt namn. - Raske-
lyck an rd,skal,itha. Efter en soldat Ras/c. - Undantaget. 1813 Hfl. -Osterhagen, se Arken ovan.

Riimma rhrpa llt fr. Kr. fltm. 1544 Jb, men fr. fltm. frfln 1573. - | Renne-

rioe (l) c. 1528 NRJ 4 s. 186, Remundt (t) 1544, Rem(m)en(n) 1568, 1581,

I
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Remme 1568-1659, Romme (!) 1573, Rene (l) 1665, Briinna (!) 1680, Rimma
1684 Bidr. 2 s.249-Jr, Rflnna (t) 1825, 1381 ll Romenre (!) 1528 DN 16 s.623
(or.),1 Remend 1633 No. Rigs-Reg. 6 s. 595, Rflmma gArd 1667 Db, Renna
(m6jligen Rema) 1673 K, Rimma GK, EK. - De synnerligen vacklande, del-
vis uppenbarligen vanstillda, skriftformerna gdr en tolkning av detta namrr
ytterst vansklig. T. s. 297 har uppfattat namnet ss. b6jd form av ett boh.
*temme, m. (motsvarande sv. dial. remme, fvn. rimi) 'lingstrflckt jord- el"
bergrygg; skogsrand'. Detta fiirslag kan ej fiirlikas med utt. rned @, vilket
framgflr av andra boh. ON innehflllande ordet rimi; jfr Bd 9 s. 85; 16 s. 179.

En annan fiirklaring har fiirstrkts av Janzdn i Boh. stud. s. 236 not 2,
nrimligen hypotesen att namnet vore ett urspr. *Hrafn-uin(i) , innehflllande
fvn. htafn, m. 'korp' och uin 'betesmark', ss. pfl gtundval av [. och bfittre
skriftformer antagits ftir bl.a. de no. Remmen, skrivet Remniniss (gen.) 1344,
i Remnini, Remfnini 1360 (NG I s.222), Remme, skrivet a Remmene 1427

(NG 4:2 s.317). For utvecklingen av -uin(i) till -a i s. Boh. kan jrimf<iras
t.ex. Vdura i H sn ovan. Jansson s. 50 avstflr frfln att ta en best[md stflnd-
punkt i frflgan om namnets etymologi. Det Ramne som finns pfl tvfl stiillen
i n. Boh. i Bullarens och Vfltte hd, vilka Janz6n a.st. antagit fltergfl p&
*Hrafn-vin(i), har visat sig i sthllet sanno'likt innehfllla ett inamn *Hrefna;
se Bd 18 s. 36 f.;20:1 s. 69 f.

I Alvsborgs l. finns ett sockenn. Rdmmene, utt. r,hry,a och skrivet i Rumi-
nes sokn c. 1400, vilke,t enl. SOA 8 s. 204; 20:1 s,. 15 f,r sammansatt av fl.
vgt. ramnt'kflrrmark' och uin. Jansson s. 61 tycks dela denna uppfattning.

Om hEir fiirevarande namn verkligen vore ett uin-namn, bleve det svflrt
att triiffa ett val mellan de bflda forrnellt miijliga f.l. hrafn och ramm, enir
bflLda kan ges st6d genom reala fakta. - Lindroth tar inte med namnet
Rdmma i sin unders<ikning av de boh. ON:s ilder (GBFT 1945), och betraktar
tydligen inte namnet som ett uin-namn. Det finns ocksfl starka skil som talar
f6r att namnet inte [r ett uin-namn. Den redan nd.mnda f<irbryllande varia-
tionen i de iildsta skriftformerna ger inte stiid flt antagandet i frflga. Vidare
ligger hmn inte centralt i gammal bygd utan i ett perifert omr6.de, drir vi
finner grannbeb. Rdd och Inlag, vilkas tillko,mst srikerligen inte gi.r bakom
medeltiden. Beliigenheten av Rrimmo tyder pfl att gd inte kan ha uppstfltt
tidigare [n under medeltiden. Slutligen utgdres beb. endast av ett hmn pfl
ett mtl. Allt talar sfllunda fiir att man f6.r uppge tanken pfl att Rdmma dr ett
uin-namn. Emellertid erbjuder sig fltm. tvfl formellt och sakligt antagbara
tolkningar. Namnet kunde vara bojd form av ett fboh. *rdmme, m. el.
*rtimma.,. f.'sank mark'. Det f<irra kflnner Rietz s.548b frfln Ogtl., och det
senare trrlffas i ii. sv. rspr.; se SAOB R 3880 f. Det iir visserligen sant att
man, om namnet innehijlle rtimma, f., vintade en nutida form Rdmme

1 Silges ligga i Stenkyrka sn.

I
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(< oblik form *.Rammo; nom. kan inte ifrflgakomma i ett gammalt bebyg-
gelsenamn) , men namnet kan, ss. ofta skett, ha attraherats av de m6.nga

namnen pA -4. Jfr liknande attraktion av narrnet Brcinna (1 Brdnnel
Brdnno), Skdra (( Slcoro) i So sn, Hamra i U sn och Rdra i O sn nedan m.fl.
En annan miijlighet iir att uppfatta Rdmma ss. ett gammalt 6.namn *Hrefna
(NE s. 191, NG 14 s.223), bildat tiII fvn. htafn 'korp', ev. sekundfi.rt till ett
*Hrufnberg e.d., dock nu inte kSnt frfln de, n[rmaste orngivningarna. Ss. ovan
nflmnts treiffas detta 6.namn pi tvfl stiillen i n. Boh. (Bd 18 s. 36) och ingflr
enl. Palm i Bd 8 s. 76 i Rdmmedalen pfl Orust. Den urspr. gd ligger vid en
inte obetydlig bibEick till Jtirlanda6.n. Den vd.ntade nutida formen vore [v. i
detta fall Rdmme (4*Hrefno), men formen pfl -a kan fiirklaras pfl det siitt
som strax ovan fiireslagits.

Omiljligt vore inte heller att tflnka sig ett flnamn *Rdmma, bildat till det
sv. dial. (Vgtl., Hall.) ramm 'fuktig mark' (Rietz s. 523 a), varav de ovan
n5mnda ilimme, rdmma ir avledda. Anamnet skulle i s6 fall ha syftning pfl
den mark varigenom fln rinner, vilket inte rir siillsynt; jfr t.ex. de no. namnen
Aur(a), Moldaaen, -eluen, Sandaa(en), Senda o.d., det sistnlmnda av samma
bildningstyp som det supponerade *.Ramma (NE s. 7 f., 162,207,209).

Prep. [r pri. IN rhrpa, rhry,erz (om en tidigare ibo), rdqcab$a. Folket
kallas ibland d,:u. r,hery.as. Rdmmen grflnsar till det pejorativa, endr rbty,en

ocksfl iir en boh. beniimning pfl djrivulen, ofta anvind i syordomar (T. s. 56,

Bd 8 s. XXIX, 76, 368; 12:1 s. 369).

Torp o.d.z

Dammen. 1900 Ml. - Flflskkulle flhslaala, tidigare riv. >Fl[s-
ke (le)backenr. Flfi.skAl 1798 So nr 85, Fliiskebacken 1800 Hfl, Fllskede
(!) Backen 1804 Hfl, Fliiskedebacken, Lilla Flflskede 1804 Ml, F}ishille 1839,

1851 Ml, Fliiskhiille 1847 HfI, Fliiskekullen (naturn.), Flflskekullstorpe,t 1847

J nr 110. Prep. [r pd el. i. IN (firrr) flhskal,, best. sg. En samling tp, varav
fyra h6r till Riimma, tre till Riid och tvi till Inlag. Fldskkulle(bergen) dr
namnet pfl ett st<irre otillgiingligt bergomride, invid vilket tp ligger. Namnet
har miss,fiirstfr.tts av T. s. 279, som uppfattar s. l. ss. Ied, n. 'grind' el. led, f.
'vf,g'. I stiillet ii'r den en f6rsvagad form av kulle, m6.lets kitlra, Ett stort antal
nord. ON innehflller en stam fkisk-, vilket givits flera olika tydningar; se bl.a.
OGBReg., sflrskilt Bd 8 s. LO7 f., Lindroth -16sa s. 7 och i SIOD 3 s. 118,

Palm i NoB 1927 s. 138, Hedblom -siter s,. 102, Hald -um s. 113, Westman
s. 119, Slyngstad s. 113 f., Midttun s. 125, Hallesby s.56, SOSk 11:2 s.39
och ganska utfiirligt Ohlsson Blekingskusten s. 66 ff. En fast folklig tradi-
tion iir knuten till namnets uppkomst. Den berfi.ttar att fir 1788, dfl prins
Carl av Hessen med en krigshflr,,efter uniformerna kallad ,de roder, marsche-

r
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rade genom sn (se Boken om J s. 286 f.), traktens befolkning giimde undan
matvaror, i s5mnerhet lldslc, under en stenhf,.ll vid den plats som sedan fick
namnet Fldskkulle. Dylika traditioner upptrflder inte siillan ss. fiirklarings-
sii.gner i anslutning till namn pil Fldsk-, men i f<irevarande fall rir det mdjligt
att slgnen har ett verkligt underlag, eftersom den d.r sfl fast knuten till ett
bestflmt, tidfiist til]fiille, inte alltf<ir lingt avliigset i tiden. I varje fall om<ijlig-
g<ires den inte av det fdrhflllandet att den iildsta pfltriiffade skriftformen 5r
frin 1798, tio flr efter de timade hfr.ndelserna. Den ildsta formen Fkiskdl
torde representera mfllets utt. av den best. formen Fkiskkullen -&97; jfr strax
nedan. Den visar ocksi att s. l. inte utgtires av ordet hdll(a), f. 'berghflll',
vilket vore fonetiskt m<ijtigt och tydligen av vissa skrivare av Hfl under
1800-t. f6rmodats ingfl i namnet. Den starka f<irsvagningen av stamvok. i
-kulle ftirstfls liittast ss. uppkornmen i dubbelt sammansatta ord. - S. l. av IN
flhskal 6r uppkommen ur en uttalsform av kullen, mfllets h\l,, kgl,.- H fl I t e-
backa hil,tabdba; nu odlad backe. Hilte backe 1847 J nr 110 (naturn.).
lN hil,tabdl.oan. Om. f. L se under sockenn. Hdlta ovan. - Klfltten. 1847
J nr 110; jfr Kldttehagen (naturn.) 1847 J nr 66. lN lalhtens (om folket).
Vid ett hiigt berg med s,amma namn (avd. V). Jfr samma namn Bd 1 s. 165;
4 s.86; 5 s.51,63, 167. - Kommendantebackarna laornanddntabd-

fuana. Yem kommendanten var 5r nl okint; jfr Kommendantsdngen Bd 2
s.22,179. - Keppelyckan phpal,ilia. Efter en gubbe som kallades Ktip-
pen. Anledningen till hans namn kii.nner man nu inte. Jfr Krippetorpef Bd 5
s. 55, vilket namngivits efter en bS.tsman Kdp'pe-Mattias, vilken anses kunna
ha haft sitt namn pfl grund av att han gick med kiipp el. tillverkade el. sfllde
kiippar. Samma fdrklaring ges Bd 18 s. 38 f. tveksamt 6.t namnet pfl en viss
Kripp-Anders, vilken altern. anses kunna ha gett upphov till bebyggelse-
namnet Krippefid. En gumma som bodde pil Kdppelgckan kallades Ktippan
Shrya, best. sg. Detta namn kan vara ett IN - sfl tycks det uppfattas i orten -el., om hon var hustru till Kdp'pen, en femininbildning direkt till makens
namn. - Lilla Fliiskkulle (n), se Flaskkulle ovan. - Olof storp;
avs. EK. Ungt namn. - Prfr.stedamm en prdzstad,ay&an;i de otillgflngliga
Flflskkullebergen. 1847 J nr 110. EnI. en av Axelsson i Solberga s. 95 iter-
given tradition skall en son till prosten Bagge pfl 1600-t., som av fadern for-
bjudits att tr:iffa en piga, ha blivit sfl fijrtvivlad att han gick till Jirrlanda
och drrinkte sig i denna damm. Dammen iir nu utdikad. - Tigersvallen
tigapafil, el. -vallarna; nu iide. Tigers wallarne 1847 J nr 110. Efter en man
(troligen soldat) Tiger, som bodde dflr; jfr NN Tigershogen, Tigers wallqrne
1847 J nr 110 (avd. V och VIII). - Anghagen. 1825 Jb, 1827-1851 Ml,
Enghagen 1830 Hfl, Anghagstorpet 1847 J nr 110. - Osterhagen-
Osterhagen (!) 1827, Osterhagen 1828, Oster Hagen 183g, Ostra Hagen 1851
Ml. Vid Osterhagen under Rardd. Ligger dsferut i Rflmmas utmark.
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Riiil ro 1/r sk. av fllder. - | nua1t1 c. 1528 NRJ 4 s. 187-1568, Ritdt(t)
1573-1586, R6idt 1581, Rti(ir)dh 1659-1719, Rii6d 1258, Rdd 1811-Jr ll n0a
1613 GSH, GK, EK, Rded 1673 K, i R66 l74S Db. - Rud (rdd) 'riijning'.
. Prep. iir i. IN (f6rr om en viss ibo) rioary (om bildningen med -s- se

T. s. 359 ff.) ; familjen kallas rZs.

Torp o.d.:

Flflskkulle, se under Rdmma ovan. - Furudalen; avs. EK.
Ungt namn. - Svenslyck an sadnsl,afua. Kanske inte BN.

Saxerdd sd,ksara 1/z sk. av fllder. - lSaxserddt(t) 1568, 1573, Sax(e)r6dt
1581, 1586, Saxeriid. 1659-Jr, Saxe rii(o)d(h) 1665-1719, Saxeredh 1880 JI

Sagsered 1673 K, Saxertid GK, EK. - F. L iir sannolikt det under medeltiden
vanliga mansn. Sare (Lind Dopn. sp. 870 f., Lundgren-Brate s. 215, DGP 1

sp. 1198 ff.), niippeligen det s6llsynta, endast i ON belagda *Sar (DSt 11

s. 10). Samma namn fiirekommer i Norge fltm. fyra ggr (Rygh Personn.
s.211). F. 1. rir siikerligen inte det i vissa ON fiirmodade sar'klippa, berg'.
Knappast flsyftar den sor(ar) fiir fingst av vilda djur. Om namn pfl Sar-
sebl.a. OGBReg., Eile i SOA 1935-36 s. 1ff., DSt 11 s.122, Westrnans.305,
Lind6n I:3 s. 91 ff., Dens. Orter s. 31 f., Ohlsson Blekingskusten s.217,
Granlund s. 251 ff., Ljunggren i Hall. hist. 2 s. 109, Ejder i SkO Ser. A,
del 1 s. 28

Prep. dr f.
kallas saksap.

Torp o.d.;

Biirtas lycka bdtus liba; m flker. En viss iinka Biirta bodde dflr
fiirr. - Solhem. EK.

Skfrr s/cqr by. Jb-enheten bestrir av tv6. lokalt vitt skilda beb., den ena,
Sfora Skctr, i nv. detren av sn, den andra, Lilla Skdr, ungeffi.r mitt i sn.- I

Skod (!) c. 1528 NRJ 4 s. 187, Skor 1544, 1568, Schor 1573, Skaa(i)r 1581-
1695, ? Soheir 1581 (jfr Fdrsuunna namn nedan), Skiflr 1665-1758, Skflr
1665-Jr ll i Staar 1613 GSH, Skflr 1673 K, GK, EK. - Sftdr (fvn., fsv. slcor)

'inskdrning', ett mycket vanligt namn i Boh.; se OGBReg. Bflda beb. ligger
vid nedskiirningar i terringen.

Prep. iir i. IN (sillan, pfl flbon pfl Stora Skflr) sftlraben; folketkallas s/cg.s.

Nr 1 Stora Skflr (kallas sltgr)L/tsk.Kr.till 1756,dfl1/zmtlblevsk.
(1758 Jb); fi.terstoden blev sk. 1761 (ant. i 1758 Jb).

Nr 2 Lilla Skilr l,bla sk|rllr sk. Kr. tiU 1761 (ant. i 1758 Jb).

IN (pfl en tidigare flbo) sh,lcsay; sd,ksarabea, best. pl.; familjen
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Hemmansdelar:
Vallarna ad,lrana; flera gd (under St. Sk6.r) .

Torp o.d.:

Under St. Skflr: Get (e) sk[r Xi{skar, Xbfla-,kallas vanligen Skflret
slt@t; avs., i .Ir under eget upplegg; fdrr sk.-tp; namnet avser det nu land-
fasta skii.ret jiimte en del av fastlandet med lastage- och badplats. Getskiir
c. 1700 (?) KrA I:5/8, 1810 Hfl, 1816, 1827 Ml, Kortet, GK, EK, Getsker(r)
1830 Hfl, Getskirstorpet 1833 J nr 97; Skriret 1800, 1810 Hfl. IN stundom
slchrarai om IN ph. -are se T. s. 347. EnL Lindroth i SIOD 3 s. 147 kan getter
rniijligen ha uppehflllit sig pfl sklret (nflgon tid). Jfr Bd 5 s. 744; 16 s. 195;
20:2 s.133. - Myren. Myra 1804 Boken om J s.105,1827 Ml. - Skflret,
se Gef(e)sftdr ovan. - Solhem; avs. EKB. - Vallen; avs. EKB.

Under L. Skflr: Kalvemossen, se under Kgrketegenovan.

Smedseriid sm4€ara 1/r sk. Kr. till t762 (ant. i 1758 Jb). - | Smitzriir
(sista r osiikert) 1568, Smedtzriidt(t) 1573, 1586, Smidtzrtidt 1581, Smids-
riidh 1659, Smitsr<idh 1665, Schmedzredh 1680, Smedsserii6d(h) 1697, 1719,
Smedserdd 1758-Jr ll Smiatzrtid 1613 GSH, Smesrdd 1673 K, Smedserdd GK,
EK. - Ordet smed (fvn. smidr) , ev. anvint ss. person(bi)n., och rdd'rdjning'.
Samma namn i U sn nedan och i Bd 16 s. 100; 18 s. 16, 119 samt flst. i Norge
(NGReg.).

Prep. tir f. IN (pfl en tidigare fr.bo, om vilken se under Smedserdd(kullen)
avd. V) smdqa4, smipa4i familjen kallas smdgap (miijligen sm,iqe$.

Smutten, se under Hallebg ovan. Solhem, se under Anrds ovan. Starr-
holmarna, se avd. III.

Stenflaten stbnfTdd,a sk.-iing; bebyggd; flgovidden delvis gemensam, del-
vis i sambruk med flera hmn (se EKB); i Jr under eget uppl[gg. Sk. fltm.
1568; senare delvis ky., delvis kr. till 1805, dfl 3/r blev sk.; iterstoden blev
sk. 1854 och 1876 (1825 Jb), dfi.refter under en kort tid sk. (1811 Jb), senare
kr. 6.tm. frin 1825, sluUigen flter sk. fr6.n 1878 (ant. i 1825 Jb). - 

j Strein-
flot vider Iorlanda kirkia 1388 RB s. 341 | Stiensflad 1568, Steensfladen 1659,
Stenssflaaten 1665, Steenssflatan 1680, Stens Flatan 1697, 1719, Stenflaten
1811-Jr ll Stenflat 1748, L766 Ml, Stensflaten 1800 J nr 57, 1846 nr 124,
Stenflaten EK(B). - Vil'den steniga flaten', m<ijligen 'flaten med en (stor)
sten'; jfr samma namn avd. VIII. Skr. -flof i RB rir, ss. ofta i denna killa,
en norvagisering; jfr fvn. flgt, f . Lokalen :ir nu bebyggd, och s6. var tydligen
fallet redan pfl 1700-t., vilket framgir av 1748,1766 Ml.

Stora Skfir, se Skrir ovan.
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Stubbhhltstd,hhdl,t l/z sk. Kr. till 1737, dA 1/r mtl blev sk.; 6.terstoden blev
sk. 1756 (1758 Jb). - | Stunnolt(t) 1568, 1573, Stubhotdt 1581, 1586, Stubhutt
1665, 1680, Stubbhfllt 1697-Jr, Stubbhflllt 1719, 1758, Stubbhfllet (l) 1825,
1881 ll Stubbholt 1673 K, Stubbhilt GK(e), EK. -'Hultet (se under Hdlta
sn ovan) med sfubbarna.' Stubbe utt. i mi.Jet std'Qa. Det iir ovisst om f. l.
urspr. var stamform el. gen. pl. Samma namn SOH 1 s. 16; 2 s.279.

Prep. iir LlN std,bhdl,tan.

Torp o.d.;

Giirdet. 1800-1810 Hfl. - Huset. 1766, 1816 Ml. - Husmans-
lyckan?, se avd. VIII. Ingemors lycka?, se avd. VI[. - Kii.rret
f@[! husetborta. 1900 Ml. - S jdn. Siiin 1800, 1804, Sjrin 1810 Hfl. S:iker-
ligen vid endera av de tvfl sjdar (Sf. och Z. Smctsjdn) som finns i utmarken.

Snappelyckan?, se avd. VIII. - StIrkelyckan sthrkaldba.
1827 J nr 77. Namnet uppges vara bildat efter en flbo som kallades Stcirken
stdrkan. Detta namn tycks dock pfl grund av den grava acc. vara ett IN
(h6rande till Storrftdrr i O sn?). Man kunde tiinka sig att han, el., om han
inte var den fiirste flbon, niLgon annan person, kanske en soldat, hetat Sfrfrlc.
Annars kan f. l. vara sfark 'stark' (nu utdiitt i mflle,t och ersatt av det rspr.
stark, men p6. Orust och norrut flnnu sfarlc) , hir i en [. bet.'styv, stel'och
syftande pfl hflrd jordmfln; jfr Sttirkorna avd. VIII med litt. - Ucklume-
f iirstugan d,lilamafistai nu smiL 6krar med, gammal hustomt. Ingen i trak-
ten tycks kunna ge nigon upplysning sorn kan ge ledtrid till att fiirsti nam-
nets innebiird. J sn grinsar inte till U sn. Miijligen efter nflgon som kom
frfln U sn, men anledningen till s, I. blir rindock oklar. Jfr det ss. oklart
ansedda Fdrstugumossornd SOSk 7 s. 59.

Svaleberg [wQIab/yQ), sufui,a- 1/+ sk. Kr. till 1712 (1811 Jb). Agorna iir
splittrade i flera lokalt skilda delar. - | Sualberig 1568, Suallebergh, Sualler-
berrig 1586, Swalleberg 1659, Sualbiirg 1665, Schwalebiirgh 1680, Swahl-
bergh) 1697-1758, Svaleberg 1881-Jr ll Sualeberg 1673 K, Svaleberg GK, EK.
- I brist pfl tillrflckligt gamla skriftformer kan f. l. inte ges en siiker tolk-
ning. Den kan inte sammanhii.nga med stammen i v. skuala, ty detta utt. i
tikta mfll fwfi4a o.d. med -@-. Formellt m6jligt vore att uppfatta f. L ss. inne-
hflllande fflgelnamnet suala, vilket i hd tycks :utt. soi$a o.d. med -@-. Vidare
kunde den vara adj. sual el. (stammen i) v. suala 'svalka'. Ftir bflda alterna-
tiven jfr Sualebe:rgen, -berget Bd 8 s. 274;17 s. 203, Sualekullarna 18 s. 230;
20:2 s. 226, Soalsjdn 12:l s. 228. Gd ligger vid ett ganska hdgt berg. Dir kan
ha funnits suqlor, och skuggan frfln berget kan ha givit svalka flt gflrds-
platsen, eI. kreaturen kan ha funnit svalka pfl el. under berget.

Emellertid torde en annan tolkning vara formellt mdjlig. Utt. [wq,l-kan
fltergfl pil suardh-, och denna utveckling rdh ) tr b<ir ha fullbordats ftire
D
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mitten av 1500-t. F. l. kan diirfdr vara m6.lets str@tra, motsvarande ett rspr.
*sudle, svag biform till sudl, fsv. suarper, fvn. sugrdr. Denna f. l. har Bd 5
s. 157 ansetts ingfl i Suarholmen sqi|rhilrnan, vars -r- uppstfltt av { genom

dissimilatorisk inverkan frdn s. I:s Z. Lind6n I:3 s. 115 ff. anfiir ett flertal
namn innehillande sudl och en biform sudrd, m., b6.da orden med bet. 'gr[s-
svfll, grdsmatta'; jfr Stflhl i Stora Tuna s. 101. Ett no, Suardal anses NG 12

s. 159 vara ett urspr. *Suarddal(i)r och innehfllla fvn. sugrDr i samma bet.

Jfr ocksi Sualesjdn avd. I.
Prep. [r i. IN (pfl en tidigare i.},o) futfuAblt4i hans stiner kallades [wi14e-

bapplXka; folket kallas J wd,4abaSbou.

Torp o.d.:

Biirekulle (n). 1839 Ml. SFikerligen efter ftirekomst av bar. - Tro-
f astelyckan trdfastalska; f.d. st. >Torpet der Trofast bor> 1833 J nr 95.

Soldatens namn var Trofast - Askekilrr dskapor el. Aska (n) s dskasi
nu i.ker. Jfr under Anngil ovan. Utflngen Asskekjerr 1798 So nr 85, Eske-
tierr 1800-1813 Hfl, Eskekiirr 1825 Jb, 1831-1839 Ml, 1833 J nr 95, Eske-
kjerr 1816, 1830 Ml, zlEskekiirr 1900 Ml. IN (forr) hslta. f . F. l. [r koll. aslce,

n. 'plats diir det vflxer ask' (Fries Trfldn. s. 59, 89) . Samma namn under
Gfinstorp i Sp sn och Bd 8 s. 140.

Svartedalens kronopark, se avd. IX.

Siivelyeke siaalaha, s@aa-i s@alekt (Nil6n) by. Niimnes i 1581 och 1586

Jb iiv. under N sn. - 
j Sioar lykkiu 1388 RB s. 338 (upptages bland gd sorn

skattade tilt Solberga kyrka), a Siofualykkio 1399 s. 530 | Seuelickec. 1528

NRJ 4 s. 187, Sewelicky 1544, S6ffueltick(e) 1568, 1573, Seffuelcicke 1568,

1586, Liffuelticke 1586 (!), SEifwelycke, Sefueltiche 1659, Sebbelycke 1660

D. Bjelkes jb s. 268, Sefuelycke, Siifwelycke 1665, Sflfvelycke 1680-1881,

Salfwelycke (!) 1680, Sflvelycke Jr ll Seueliickre 1528 DN 16 s.623 (or.),1

Seuelocke 1613 GSH, Sevelycke 1633 No. Rigs-Reg. 6 s. 595, Stifuelycke 1673

K, Sflfwelycke 1751 Db, i Srifwe (!) 1758 Db, S[fvelycke Kortet, Siivelycke
GK, EK. - F. l. flr gammal gen. sg. seua(r) av orde't sjd. Sflviil utt. som
skriftformer fr.o.m. 1528 utgflr frfln denna form. RB-formerna 5r norvagi-
serande. Se om samma forhflllande Lindroth i SIOD 1 s. 35 f., Bd 4 s. 38.

Gd ligger nira Jiirlandains utlopp i Hakefjorden. Markerna [r relativt sent
upplandade, och dfl namnet gavs, gick vattnet troligen upp till (niirheten av)

husen. S. l. iir biijd singularform, nfirmast dat., av ordet lgcka. Den av Nil6n
frfln slutet av 1800-t. anfiirda uttalsformen visar delabialisering av s. l:s vok.
i svagton, vilken av skriftformerna att diima, skett redan i biirjan av 1500-t.

Prep. [r i. IN (pfl en av S.borna) s@aaliban; -l'bbaro, best. pl.

1 Stiges ligga i Stenkyrka sn.



Nr 1 Veste, rgArden 3/ask. tlt
sk. 1752 (1825 Jb) .

Nr 2 Mellangflrden 3/ask. tlt
och inlostes fr6.n Kronan i htilfter 17 5l

Nr 3 Ostergflrden llz sk. Kr.
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mtl till 1696 (1697 Jb) ; blev kr. 1686,

mtl till 1696 (1697 Jb) ; blev kr. 1686

och 176l (1825 Jb) .

till t7 04 (17 19 Jb) .

Hemmonsdelar:
Bergarns bbrXans. Efter en flbo som kour frfln Berg i N sn.

Torp o.d.:

Bastevik bd,staof,g. Basfeviken (naturn.) 1842 J nr 105. F. l. flr basf;
jfr samma namn avd. I. - Futtevik fdfiao"tg; flv. namn pfl utmarken diir-
omkring; vid sjon. Futtervik Jansson i Boken om J s. 17. Prep. iir i. IN frnla-
algan; (ovanligt) -algara, trest. pl.; familjen kallas fdlaaigs. F. l. flr flertydig.
Den kan vara ett bir.. *Futton, samma ord som boh. fuffa, f. 'kittretlig, snar-
stucken person' el. ett diirtill'svarande mask. *Futten. En annan m6jlighet iir
att den kunde htira till bo}n. futt, m. 'nflgot som hastigt blossar upp', futta
'fatta ,eld, blossa upp', i s& fall vFiI syftande pfl nflgon ljung- el. griisbrand
(jfu Futtamossorna Bd 1 s. 178) el. snarare pi blossning till ledning fiir skepp
e.d. (jfr Fgrbacken under Bdrbg och Kdllsbg ovan). Om<ijligt iir dock inte att
namnet ir obscent, innehflllande sv. dial. futt (fott) 'pudendum muliebre'
(jfr det diirmed sammanh5ngande boh. futta, f. 'springa i barrtrtid el. brflda,
varur kd.da flyter') ; jfr t.ex. Fittan Bd 3 s. 149 och namn pil Mus(e)- 3 s. 163;

20:1 s. 135; 20:2 s.122, SIOD 3 s. 119, Janz6n i NoB 1940 s.151. - Heden.
Hean 1748 Ml. - Johanneslund; avs. EK. Ungt namn. - Kvarn-
stenarna. Qvarnstenarne 1830 Ml. Sakupplysningar saknas. Jfr samma
namn Bd 3 s. 204, Kuarnstenen Bd 8 s. 130; 9 s. 117; 11 s. 82. - Lapp-
marken; f.d. backstuga, nu borta. Namnet 5r viil en skiimtsam anspelning
pfl Lappmarken i Norrland. Man kan viil tlnka sig att beb:s avskilda liige
i bergig terrff.ng i utmarken kunnat motivera uppkallelse efter omrfldet i n.
Sverige. Jfr samma namn Bd 16 s.225, ii.venledes med osflker namngivnings-
grund. - Nordvik, se Aleoik(en) nedan. - Nybygget. 1758 Jb. -Snurrevik sndyaui,g, snbfi-; flv. namn pfl utmarken diromkring. Prep.
iir i. IN sndyea[gan, -a(,gara, best. sg. resp. pl.; (fdrr) sndqeaiga,besl. s8. f.;
familjen kallas sniryats'i,is. En medd. trodde pi ett sammanhang med sydboh"

snurta snd,ya'vara hetsig (n[r man har brflttorn), bli ond, hiiftig'; jfr sv. dial.
(Smfll., Vgtl.) snurr 'snarstucken, liittretlig person (som snurrar omkring och
f<irtretad gflr sin viig)' (Rietz s. 647 b). F. l. kunde dfl vara ett mask. el. fem.
6kn. *snurre(n), *Snurra(nl; jfr SnurreforpetBd, l0 s. 10, efter en viss person
som kallades Snurre, vars iikn. dock siiges bero pfl att han sniirvlade nflr han
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talade, och SnurrebitenBd. 12:1 s. 351, namn pfl en flker efter en skrd.ddare
som av okflnd anledning hallades Snurr-Andreas. Namngivningsgmnden
md.ste sflgas vara ok1ar. Miijligen kan namnet bero pfl att vattnet el. vinden
snuttar diir; jfr samma namn avd. VI[, Bd 10 s. 48, Snurrds Bd 16 s. 83
och Snurrebukten i Myckleby sn pfl Orust, vilket enl. Abrahamson i NoB
1955 s. 134 (namnet saknas i OGB 9) troligen :ir en ellips f<ir +Snurrekast-

bukten, innehflllande snurrekasf, n. 'virvelvind'. Abrahamsons tolkning kan
vara riktig, iv. om det inte torde vara niidviindigt att gfl omvf,gen 6ver ett
*Snurrelcastbukten f6r att ftirstfl Snurrebukten, vilket nog kan vara bildat
direkt till (stammen i) v. snuna. - Stensfln gen stinsd:ga. 1796 J nr 57,
1846 J nr 124, 1900 Ml. Appell. sten el. mansn. Sten. - Timmervik
ternaraf,g, tlryaraig. Timmervik 1804, 1847 Hfl, 1825 Jb, GKe, Timmerviken
GK. Prep. Etr i. IN tetnarof,gan; tbr4,arufgare el. -uigara,best. pl.; familjen kallas
temara[gs. Timmer fr6.n sn:s inre delar 1[r ha lagts upp hiir f6r utskeppning.
Jfr samma namn Bd 1 s. 220;4 s.73;5 s.63, 123;8 s.334. - Atevik (en)

d,4aolg@); numera [v. kallat Nord vik n@trig. Alevika 1800-1830, Aleviken
1810, 1824 Hfl, Ahl(e)viken 1842 J nr 105, 1850 Hfl, Atevik 1900 Ml;
Nordvik GK, EK. lN d4aaigan, m., @lau'j;ga, f. (skiimtsamt); familjen kallas
@\av'lgas. Man fiskade forr dI d:ir, vilket dock numera inte tycks vara allmfi.nt
kiint bland befolkningen; jfr samma narnn Bd 3 s. 139; 5 s. 123; 8 s. 151;

20:2 s. 74. - Anghagen bghaqan.

Torp terp by. Jb-enheten best6.r av tvfl lokalt skilda beb., belflgna c.2
km. frfln varandra.l - 

j Porpe 1388 RB s. 340 | forpp c. 1528 NRJ 4 s. 187,

Torp 1544-Jr, Thorp(p) o.d. 1573-1586, Torph 1680, 1697 ll Torp 1673 K,
GK, EK. - Torp 'utflyttargflrd'(SIOD 1s. 17, LindrothiGBFT 1945 s.45ff.,
Lindstam i Bd 12:1 s. 133 och OGBReg.).

Prep. iir i (Vflstra Torp, som ligger lflgt), pd (Ostra Torp, som ligger
hrigt). IN (till V. Torp) skdmtsamt tbrpara el. -aru, best. pl.; (till O. Torp)
f6ru tirpan; folket kallas i bflda fallen tirpas, tirpas.

Nr 1 Vii.stra Torp 3/+sk.Sk.avfllder.
Nr 2 Ostra Torp s/r sk. Sk. av 6.1der. llzlr;rtl fltm. till 1811.

Torp o.d.:

.Under nr 1 Viistra Torp: Heden. 1800, 1804 Hfl. - Undantaget.
1813 Hfl.

Undernr 2 Ostra Torp: Hagen hdutan; forr:iv. Torpe hage. Torpe
Hage 1800-1824 Hfl, Hagen 1827 Ml. Prep. rir i.lN hdwan; (spefullt) hdwal,a,

best. sg. f. (om dylika feminina IN se T. s. 354); familjen kallas hitcaans.

1NI{ pA dessa hmn:s flgor har inte alltid hflllits i sdr.

\---
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Tortorp tdl(o\r e68/1000 sk. och 32lrooo kr. Kr. 1359, diirefter sk. (Boken

om J s. 89) fltm. till 1544, senare 1/r sk. till 1902, d6. 32/rooo fiirsflldes till kr.
Agorna iir splittrade i flera lokalt skilda delar. Till" hmn h6rde enl. 1825 Jb
dngen Gerefjdtt (avd. V). - 

j Toloporpe (2 ggr) 1359 DN 11 s.48 (or.),1

(wd)i Toretorp (2 ggr), i for:ne Toutorp 1515 DN lO s.247 (or.) lTordorpp
c.1528 NRJ 4 s.187, T(h)oretorp 1544, 1586, Torretorp 1568, Thotorp 1573,

Tho(u)thorp(p) 1581, 1586, Thouffthorp 1586, Touttorp(h) 1659-1719, Ta-
torph (!) 1680, Toug(s)torp 1758-1825, Tortorp.fr ll i Tolletorp (4 Sgr)
1546 DN 12 s.753 (or.), 15 s.696 (or.), Tougtorp GKi, Tortorp GK, EK.

- F. l. H.r snarast samma kvinnon. som fda. ?ola, runsv. tula, fsv. ToIa.
Om detta kvinnon., en feminin motsvarighet till det maskulina ?oli, ett i
Norden vida spritt kortn. till sms. med, D6r-, se Lind Dopn. sp. 1037, Lund-
gren-Brate s. 281, DGP 1 sp. 1463, Wess6n i Siidermanl. runinskr. s. 155.

Men beteckningen av mellanvok. i RB iir inte alltid etymologiskt riktig. Om
-o- st6.r ftir -o- (vok.-assimilation) , vore f. l. mansn. Toli. Mansbin. ?ola, soxn

antrlffats i en smfll. kiilla frfln 1539 (SPA), ii.r av ovisst ursprung och kan
knappast betraktas sorn en mdjlig f .l. i Tortorp. - Om s. 1. se ?orp strax
ovan.

Prep. f,.r i. IN

H e mmans del ar:

Skint an skinta. Skinta 1831 J nr 89. Prep. [r pa. IN sklntan, shintana.

Om skinta se avd. VIII.

Torp o.d.:

Benkroken birylorqgan, y.big-.Benkroken 1791 J nr 32 (>ett stycke
bergbunden flngsmarkr, som utliigges till kohage), 1800-1831 J nr 89. Man
vet nu intet om namnets uppkomst. Kanske har man funnit ben diir el.

namnet kan bero pfl jflmfdrelse med ett (b6jt?) ben. Utt. bi -kan, fltm. vad
iivergflngen n7 g betrdffar, bero pfl regelrfltt ljudutveckling, men troligen
har ocksfi. association med (s$ides)binge spelat in, ty flkenn siges ha den blsta
jorden pfl gd; jfr ev. Binkekroken (Tdrrebg nedan) oc}a Benemaden, -mos-
sen, Benhdlan Bd 5 s. 206, 212. - Huset. 1766 Ml. - Prinselyckan

prlnsaldba, Prins prXns och Prinsan prinsa bodde d[r. Jfr samma namn under
Askeriin i N sn, ivensomnarnn pi Prins(e)- OGBReg. - Skotthed. SkAtt-
heden 1818 J nr 72, Skfltthed 1831 nr 89, 1851 Ml, Skithed 1839 Ml, 1847 Hfl,
Skflttehed 1858 Ml. Bland en samling tp hdrande till flera hmn, se under
Tdrrebg nedan. - Valliden. Walliden 1810 Hfl. F. l. iir vid,luall.

1 I DN a.st. iterges namnet fiirsta gflngen oriktigt ss. j PoloBorpe; se faksimile
av brevet i Boken om J s. 88.
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Tor$d tdle, y. tera, tdra r/z sk. av fllder. Ages frtm. delvis av Kode kom-
mun. - 

j Porda rudi 1388 RB s. 341 | Thorudt c. 1528 NRJ 4 s. 187, Torde-
rudt 1544, Toriid 1544-Jr, Thor(r)iidt 1568, 1581, Torodtt 1573, Thourddt
1586, Torr6(e)dh 1659, 1665, Tooredh 1680, To'roiid(h) 1697-1758 ll fnoroa
1591 Akt. s. 53, Toriie 1673 K, Toriid GK, EK. - F. l. 5r mansn. fvn. D6rdr
(gen. D6fiar), fsv. Thordh, fda. Thorth (Lind Dopn. sp. 1152, Lundgren-
Brate s. 265f., DGP 1 sp. 1406 ff.), ytterst vanligt under medeltiden. S. L iir
fid (rud)'riijning'.

Prep. iir i. IN tdlabda el. tdlas, ldlas.

Torp o.d.:

Barkedalen bdrlaad,dn; ligger helt inom Sp sn. Barchedal 1766 Ml,
Barkedalen 1800-1847 Hfl, 1811, 1825 Jb, 1816-1851 Ml, Barkdalen 1811 Jb.
Prep. Eir i. IN bd,rkaddm, m., -d,fnka, f. I dalen vii.xer ek, vars barft fdrr an-
viindes vid garvning. Om namn pil Bark(e) - se t.ex. tidigare Bd. - B a r k e-

riid. Barckeriid 1758, 1811 Jb. Lflg troligen iBarkedalen ovan. I varje fall
flr namngivningsgrunden densamma. - B j 6 rk e m o s s e n biwkemlsen,
blFtrka-. 1863 J nr 148. Om f. l. och dess vixlande utt. se under hemmansn.
Bitirkekdru ovan.b'krlce- Eir troligen det urspr. utt. - Brun6.s (backe),
BrunAhs Backe 1800, Brunflhsbacke 1804 Hfl, Brunfls 1816 Ml, 1824-1830

Hfl, 1825 Jb. Se under Tdnebg nedan. - Grinden. 1810-1830 Hfl, 1816-

1831 Ml. - Kroken. 1810 Hfl, 1863 Jnr 168. Jfr samma namnflst. i detta
Bd. - Oxekullen. Oxsekullen 1800-1824 Hfl. Se under Kgrkebg ovan. -Stockedalen. 1837 SpKb. F. I:s syftning iir oviss; se om olika miijlig-
heter t.ex. OGBReg., NGReg., NoBReg., DSt 11 s. 204; jfr samma namn avd.
VII. - Trogens lycka; f.d. dragontp, Iflg helt inom Sp sn pi Grolands
iigor. Trogens lycka el. Tortids Dragontorp 1812 J nr 72.Trcgen var ett van-
ligt soldatn. - U l l s g r i n d e n 'ir,l,sgrlqa, 'ill,sgripa, dilsgrirya. Ullgrinnelyckan
1363 J nr 148. Prep. iir i. IN (forr) dl,sgrh-0, best. sg. Lig vid el. pfl UII (s) sldtten
avd. VIII, och namnet iir viil dfl en ellips fiir *UIl(s)sldttegrinden.

Trilteriid tri!(a)ra 1/z sk. Fr. fltm. till 1825. - | Trollerud c. 1528 NRJ 4
s. 186, Throllerii(dt)t o.d. 1568-1581, Tho,rlleriidt 1586, Tollerdd(h) (!) 1659,

1665, Trollenid(h) 1660 D. Bjelkes jb s. 221, 249, Tolleredh (!) 1680, Trfllle-
r6iid(h) 1697,1719, Trfllleriid 1758-Jr ll Trollered 1673 K, Trfllariid 1674-1702
Bidr. 2 s. 249 f., 280, TrflIler<id GK, EK. - F. l. [r vll snarast det fvn. och
fda. mansbin. Trolli (Lind Bin. sp. 387 f., DGP 2 sp. 1147), vilket antagits
ingfl i nflgra no'. Trollerud, -tdd (NG 1 s. 26, 71, 132,292; 2 s. 377; 5 s. 398;
16 s. 86). Emellertid kan f. l. vara appell. froll, vilket i ON tycks kunna ha
nedsflttande bet. (Bd 20:2 s. 36). Eftersom hfr.r f6revarande beb. ligger inne



i en skogig bergstrakt, kan kanske f. l.
S. l. flr rdd (rud) 'rojning'.

Prep. f,r i. IN (pA en tidigare flbo)
lrilrap.

7l

hdr bero pfl nflgon tradition om troll.

tritlay (rr.r obrukligt) ; pl. trilarabqa el.

Torp o.d.:

Ambjdrns lycka drnbaqS liba; undantag. - Bankelyckan
bdgkal,bba el. Banken bdgken;6detp. Prep. iir pd (Banken). D[r finns en

banlc (backe) pfl viigen, meII kanske iir f. L i stlllet familjenamnet Banlc. En
Anders Bank var veterligen fiidd diir. Han kan dock ha haft sitt namn efter
platsen. - Boketomten bdgatom,ta. Gammal boplats, dhr f6rr bokar
vd.xte. - Hflvattens dal. Hflvantes (!) dahl 1804, Hfi.vattens dahl 1810

Hfl, Havattensdal 1816 Mt, HS.vattens dal 1830 Ml, Hflvattensdahl 1830-1847

Hfl. Mflste ha legat i samma dal som sjiin Iliuatfen (avd' I), c. err km. v.

Trilleriids $igor.

Tiirreby tireb,fi, twby; td,r@)bU (Nil6n) by. Agorna [r splittrade i flera
lokalt skilda d.elar. - | Thorreby, Thyrreby c. 1528 NRJ 4 s' 187, Tyreby
1544, Torebi, Tiirrilby 1568, Torreby, Torteby (l) 1573, Thuornnbye, Thdrre-
by 1581, Tho(r)lebye, Thornnbye 1586, Tiireby 1659, 1697, Torreby 1665-Jr'

Torreby 1825 ll Thiwrebij 1546 DN 12 s. 753 (or.), Tyreby 1594 JN s. 171,

Turetz (!) 1642 No. Rigs-Reg. 8 s. 240, Thureby 1647 s. 479, 1648 9 s. 29, 170,

Tdrebu 1673 K, T6reby 1720 J nr 10, Ttirreby 1720 nr 10, GK, EK (se Eiv.

under nr 1 nedan) . - Skr. med Th- i l50O-talskiillorna kan representera s6.-

vll ett urspr. D- som f-. S. l. tycks urspr. vara -bg, och denna ON:styp har
i f. l. oftare ett appell. iin ett personn.; jfr Hjorth Pedersen i Ti Afh. s. 10 ff.
F. l. kan knappast med sflkerhet bestflmmas. Den kan vara fvn. tgr(u) i,
no. dial. tgr(u)e, sv. tdre, fyre, mflIets tdya'kildig furuved', vilket ingflr i t.ex.

TtuehjdltenBd 20:1 s.226,234 och Tgrihiellen NG 1 s. 14,Tgtiberget NG 3

s. 141, Tdrekullen, -kasen Bd 18 s. 235, 307 m.fl. Emellertid ligger byn pfl

Jdrlandasliitten, och det iir dfl svflrt att tiinka sig att diir tidigare vuxit furu-
skog. Dlrfrir torde ett annat tolkningsalternativ vara sannolikare, ntimligen
att f.l. iir det i Danmark under medeltiden mycket vanliga kvinnon. Thgr(w)i'
buret bl.a. av den bekanta drottningen Thgte Danmarkatbof. Det ir ocksfl

kiint frfln Norge ss. Fyri och frin Sverige, runsv. Durui, fsv. Thgre (se Lind
Dopn. sp. 1229, Lundgren-Brate s. 277 , DGP 2 sp. 1444 ff. med litt'). Jfr Nor-

din i VFT 3:7-8 s. 158 ff., Beckman ibid.8:1 s.59, SOA 7:2 s. 28. I det

fdrsvunna boh. bgribo (1317 DN 3 s. 108), vilket tycks ha legat i Brastads sn,

Lyse hd, kan viil fiireligga appell tgr(u)i el. kvinnon. Dgr(u)i. Lind Dopn. sp.

1229 niimner tveksamt blott den senare mdjligheten. Bd 1 s. 333 f. rhknas

ocksfl med bfida alternativen ftir ett *Tgresfall, diir dock kvinnon. med tvivel-

I
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aktig riitt sflges ha lflng vok. S. l. iir fvn. b{r el. bdr'by, gflrd', varorn se Hell-
berg Kumla s. 369 ff.

Prep. $ir i. IN tri,ybgn (anvflnt av en viss flbo om sig sjiilv; om anled-
ningen se T. s. 57);tiuqbygare el. -bPgara, best. pl.

Nr 1 Ovra Tdrreby elalrooo sk. och 86/rooo kr. r/t kr. till 1758, dfl
1/z blev sk., iterstoden 1760 (ant. i 1758 Jb); 1902 frlrsflldes 86/rooo till kr. y
offre Thywrrebij 1546 DN 12 s. 753 (or.).

Nr 2 Nedra T<irreby 6ae/rooo sk. och 126/roookr. t/t kr. till 1685, dA.

fiirmedlat med 1/r (1697 Jb) ; sk. 1722 (1758 Jb) ; 1902 fdrsflldes 126/rooo till
kr. (Jr).

Torp o.d.:

Arvidsberg; avs. EKB. Ungt rulmn. - Binkekroken. 1787 J
nr 63. F. l. iir troligen fsv., sv. dial. binke, bgnke 'gr6-bo (Artemisia vulgaris) ' ;
om namnets geografiska spridning se Lyttkens s. 33 ff., 1620, SAOB B
2703. SOA 9:1 s. 4 f., 12 f. tolkar f. l. i Binkargd och Binkagdrden ss. ett
binkare'plfltslagare'. Omiijligt iir vill dock inte att fltm. det fiirra av de tvfi.
vgt. namnen kunde innehflIla vfi.xtn. binke. - Brunils brfunus;namn p6.

flera tp, [v. pfl Hflberg, Kyrkeby, Lillevatten. Brun6.s 1813 J nr 46, 1825 Jb,
1830, 1900 Ml. Det ii.r ovisst om f. l. iir adj. brun, i sfl fall snarast flsyftande
nflgon slags brun vdxtlighet, el. samma ord som fvn. brfin, f. 'kant, egg', no.
dial. brfrn 'skarp kant (i s5mnerhet pfl. berg)'. Ftir den senare tolkningen
kunde terrd.ngens utseende tala. Tp ligger vid foten av en hiig, skarpt mar-
kerad ds. - Eros; avs. EK. - Fridhem; avs. EK. - Heden. Heean
fizA J nr 11, Hean 1766 M[ 1800, 1804 Hfl. Vid el. samma beb. som Heden
under Hdberg ovan. - Hedhagen. Heehagen (naturn.) 1777 J nr 18, He-
hagen 1833 J nr 98, 1900 Ml. - Lillehed. Lilla Hea 1787 J nr 63, Lille-
hed 1800-1810, Lille Hed 1800, Lillehed 1830 Hfl. Vid el. samma beb. som
Lillehed under Hdberg ovan. - Skotthed skiid,(h)e, slciila; tp under flera

Skotthed 1822 J nr 16, Skflthed 1825 Jb, 1831, 1839 Ml, Skuthed 1827 Ml,
Skfltthed 1830 HfI, Ml, 1851 Ml. Prep. dr pd.lN skiil(Debaa,. F.l. kan vara
boh. sftoff, n. 'ved- el. timmerkast' el. stammen i v. slcoffa 'kasta ved el. tim-
mer utfdr bergstup'. Fdr ett no. Skof antas NG 5 s. 288 ocksfl ss. miijliga bet.
'framskjutande terringparti, uppskjutande hitjd'. Man kan ocksfl tinka sig
att df,r f<irr funnits s.k. ,sjiilvs.koff>, dvs. uppgillrat skjutvapen ftir jakt p6,

vilddjur. Jfr samma namn Bd 8 s.358 och namn pfl Skotf(e)- OGBReg. -Vflnthed? (V?inte?) abnt(. Wflntehagen 1833 J nr 98. Man upplyser i
orten att platsen bdr ha funnits vid Vdntegrinden ahntagri,rua, en grind vid en
handelsbod, dflr folk stod och udntade. Namnet fflr nog anses oklart. Ett
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imperativiskt namn *Vdnd-till vore svfi.rt att ge en vettig mening, - A s-

lunds lycka?, se avd VIII.

Vulseriid o@Sa, oilsa; ofsa (NiI6n) 1/r sk. av fllder. - 
j Viglreiks rudi

1388 RB s. 341 | We[srudt c. 1528 NRJ 4 s. 187, Wellyssrudt 1544, Welitz-
r6d 1568, Willi(d)tzriidt(t) 1573-1586, Welledtzr6dt 1586, Wollesrtidh 1659,

Wolersr6d 1665, Wolersredh 1680, Wullersrii(tt)d(h) 1697-1758, Wullsertid
1811-1881, Vulsertid Jr ll Vesered (!) 1673 K, wtilserrid l72O J nr 12, Wullse-
r6d 1754 Db, GKe, W6lser6d 1757 Db, Wullersriid 1766 Ml, Vulser<id GK,
EK. - Mansn. fvn.Vigleikr, fsv. Vighlek,Vighlak,fda. Wighleft (Lind Dopn.
sp. 1100 ff.,1 Lundgren-Brate s.298, DGP 1 sp. 1569 f.). En Eindridi Vigft-
leiksson frd.n Norum n6mnes 1347 DN 3 s. 210. Den lflngt gflngna kontrak-
tionen och labialiseringen av i ) a, e kant ganska viil fiiljas genom skrift-
formerna. - S. l. dr rdd (rud) 'r6jning'.

Prep. iir i.lN ttdsabAn; ai4sabqa, best. pl.; folket hallas ibland dv. tt'dsas.

Torp o.d.:

Backen. 1766MI.- Bostiillet. 1820HfI.- Hagen el. Vulse-
r 6 d (s) h a g e. Wulserdd Hage 1804, 1824, Wulser6ds Hage 1810 Hfl, Hagen
1821 Ml, 1825Jb.- Korsliden. 1804, 1810 Hfl, 1816Ml. Sesammanamn
under Kg*ebg ovan. - Skelebaclreln ski4abdban; stp. Skiile Backen 1816
Hfl, Skjiitebacken 1821 Ml, Skiil(l)ebacken 1827, 1831 Ml. Prep. iir pri. Famil-
jen kallas (siillan) skiilabd,bans. Ligger vid en sftalbank. SkdI 'skal; utt. i mfllet
slwl. - Slettebacka lldtabdbo. Prep. iir pd. lN llbtabdben. F. l. iir adj.
sldt,i mfllet sldff IIat, el. mdjligen subst. slift(a), f.'sl[tt' (se under Skgtte-
gdrden i O sn nedan). S. l. [r snarast best. pl. av backe el. bildad efter andra
namn pil -backa. - Spanndalen spd,nddn; 6de. Spandalen GK, EK.
F. l. torde vara ordet spann, kanske en spann utsiide? Eller iir namnet en
ellips fiir *Spannfrdskedalen'dalen dflr man spanntrtiskar, dvs. tr<iskar mot
ett visst arvode i siid'; jfr boh. ttdska pd sporut (fiII spanns) i samma bet.?

Aker 1/z kr. fltm. sedan 1659; iigovidden gemensam med Halleby och
Jiirland; se under HaIIebg oyarr; var bebyggt fltm. 1815 (HGSL 4 s. 106). -J Akre 1388 RB s. 341 | enn Eng heder Agger kiercke Jord 1568, Agger 1573-
1586, Acher 1659, Acher 1665, Acker 1680-1719, Aker 1758-Jr ll Aager b6de-
gaard under Halleby,) 1653 No. Rigs-Reg. 11 s. 124, Aker 1762 Db, EK.

I Lind har intb kunnat identifiera RB-formen med den nutida namnformen
och fiirmodar diirfiir att namnet fiirsvunnit.

I
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I Eildre handlingar upptagna, ej identifierade namn:

"Biernefield). - | tfAt. - Torde flsyfta Bjdrfidll i So sn nedan, vilken
beb. ligger pfl grflnsen till J sn.

Dalen. - ll Oattenn (,fierdingsgaard,) 1645-1646 Boken om J s. 91. -
Slkerligerr flsyftas hmrr Dalen i Romelanda sn, Inlands S. hd, vilket var 1/+

mtl till 1685 (Bd 5 s. 40); se inl. till beb.-n. ovan.

*Garpen. 
- 

j Garpenomt 1388 RB s. 341. - Ser ut att vara fvn. gatpr,
fsv. garper'en tysk som slagit sig ner i Norden', siirskilt anvint som smflde-
namn pi hanseater, ocksi brukat som dopn. och bin. (Lind Dopn. sp. 301,
Bin. sp. f 03) ; jfr Garpedalen pfl Askeriin i N sn nedan. Men det vore onek-
ligen anm?irkningsviirt om en personbeteckning i best. form vo e direkt an-
vflnd ss. ON. Gorpen Bd 8 s. 169 iir namn pfl en holme, och i sfiLdana namn fi.r
personbeteckningar vanliga som enkla namn. I Norge filreko,mmer Garpa ss.

vattendragsn., vilket i NE s. 65 anses betyda 'den bullrande'; jfr Hellquist Et.
ordb.z s. 271. Det [r dfl troligt att j Garpenom ilr ett ljudhiirmande namn pfl
en fors, el. ett vattenfall, allts6. 'den bullersamme, den som giir ovisen'. Plat-
sen biir ha legat i den n. bergiga delen av sn, ty i RB anfiires rramnet just
efter gd (Ostra) Torp och Vulsertid, vilka ligger pi en liten sliitt V det stora
bergmassiv som utgrir den inre delen av sn. Det vgt. bynamnet Gdrporna
(in Gdrpene 1350) kunde enl. Jansson s. 74 innehfllla Garp- ss. namn pfl ett
vattendrag, vilket dock betvivlas av Lundahl i SOSk 14 s. 9.

*Jordstugan? 
- Jorsuen (!) 1528 DN 16 s. 623 (or.).r - Sannolikt ett

Jordstugan 'den av jord uppfrirda el. (till nigon del) under markytan beliigna
(utgrlvda) stugan' (SAOB J 170). Jfr Stenstugan under Lundbg i Sp sn
nedan. Niippeligen *lorestugan med f. l. *Jora, namn pfl J6rlanda6.n, varom
se under Jiirland ovan.

Knogedalen. l/a kr. fltm. till 1758; ode fr.o.m. 1659 Jb, i 1811 och 1825

Jb iidehmn utan mtl; saknas i 1881 Jb, upptas i 1748 och 1766 MI ss. tp
under Lillevatten. I 1825 Specialjb slges hmn ha legat <ide under m6.nga flr
och att det 1685 ansflgs odugligt frir mtl och rflnta. - | Knog(e)dahlen 1659-

1758, Kongedahlen (!) 1665, Knoggeda(h)len tr680, 1697, Knogedalen 1811,

1825 ll Knogedal 1748, Knegedalen (l) (obesuttet) 1766 Ml. - Om skrift-
formernas -g- iterger dial.utt., representerar -g- ett :i. -ft-. I sfl fall torde f. l.
vara gen. sg. el. pl. av ett ord svarande mot fsv., (Ei.) nsv. knoka, f.'benknota'
(Sdw 1s.669, SAOB K 1637), sv. och no. dial. knoka, f.'benknota, knol,

1 Stiges ligga i Stenkyrka
J sn. Identifieras oriktigt a.a.
s. 191 oriktigt med Jordal i J

sr, men n5mnes tillsammans med namn frfi.n H och
Reg. med Jorsund i Stenkyrka Sr, och av Tiselius 2

sn.
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klump' (Rietz s.337b, Aasen s.373, SAOB a.st.), boh. kntiga, f.'knogef,
syftande pfl en el. flera upph6jningar i terrflngen. Jfr det mdjligen likbety-
dande Kode i So sn nedan. Skulle skriftformernas -g- vara urspr., bleve
namnet dunkelt.

Raudzporpe, dativform. - 1388 RB s. 341. - Samma namn sorn Ros-

torp i Vflsterlanda sn, innehflllande mansn. fvn. Raudt, fsv. Rsdh (Bd 10

s. 50 med litt.). Viisterlanda sn torde ligga alltf6r lflngt frfln J sn fiir att man
skall vflga tro att RB-formen flsyftar beb. i Visterlanda. - Om s. l. se ?orp
ovan.

>Romenm>, se under Rdmma ovan.

Sliitt. - | pfl Slet 1568, Slett 1573. - Miijligen flsyftas samma beb. som

torpn. Sldtten under Hallebg ovan. Slaffen i N sn nedan ligger f<ir lflngt frfln
J sn fiir att kunna flsyftas, med de tvfl hrir fiirevarande Jb-formerna.

Smsrhrellu, dativform. - 1388 RB s. 340. - Namn pfl Smdr- iir mycket
vanliga i Norden, i de flesta fall rned oviss syftning. Se t.ex. namn pfl Smdr-
i detta Bd, OGBReg., NGReg., Jakobsen i Aarb. 1901 s. 16, Lundberg i Fata-
buren 1910 s. 193 ff. och i NoB 1920 s. 49 ff., Karsten Osterb. I s. 365, Odeen

s.244, Bergman i NoB 1926 s.31 ff., Lid6n i APhS 1931-32 s.305, Noreen i
NoB 1939 s. 175 ff., Askeberg s. 121, DSt 7 s. 278, Hald -um s.94 f', Ljunggren
i Hall. hist. 2 s. 1061, Haltesby i NVA 1944 s. 56 ff., Hovda Stadn. s. 91 ff',
Solheim s. 140 ff. Hiir fiirevarande namn kan vara mycket gammalt och

miijligen urspr. flsyfta en hrilla, dvs. flat berghflIl, (med skfllgropar), anvind
vid hedniska o,fferriter. Den enskilde bondens o,ffertribut torde normalt ha
varit smdr (el. annat fett). Jfr dock Smdrhrilan avd. VIII.

Soheir. - | fSAt. - Siikerligen en misslyckad form, kanske f<ir Sftdr
oYan.

Starrkilrr. l/e kr. fltm. till 1758; 6de fr.o.m. 1697; i 1811 och 1825 Jb
kr.-iidegd utan mtl; saknas i 1881 Jb. Upptogs i 1748 och 1766 Ml ss. obe-

suttet under Lillevatten. I 1825 Specialjb siges hmn ha legat tide under
rn6.nga 6Lr och att det 1685 ansflgs odugligt fiir mtl och rinta. - | Starkier(r)
1659, 1665, Sterkier 1680, Stiirkiiir 1697-1758, Starr(e)kjerr 1811, 1825 Il

Starrki5rr 1748, Starrkjiirr 1766 Ml. - Se bynamnet Starukrirr i O sn nedan.l

Strcinsplrctt. - 1388 RB s. 340. - F. l. flr mansn. Sfen, fvn. Steinn, el.

appell. sfen, ev. i koll. anvindning; jfrt.ex. Stensb'eryien Bd 8 s. 238. S. l. [r
ptritt'flack'; jf.r Pletten NG 11 s. 411, ilvensom s6.dala namn som Fldcften
Bd 9 s. 43, 155, La:pparna Bd 5 s. 236. Fel f6r Stenflaten ovan?

1 J Bolren om J s. 91 anfores namnet felaktigt ss. Skerkier.

I
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Anglid. - ll Engti 1613 GSH. - Kanske inte beb.

Aspetflngen; en mindre gd. 
- ll Espetangen 1603, 1627 Boken om J

s. 91, paa Espetungenn 1613 GSH. - Se samma namrr under Rdd i O sn"

Tillegg till Bd V:

Hos Holmbergz 3 s. 101 flterges ett ms. frfln c. 1750 pfl latin, vilket
innehflller namnet Boneberget, belfiget i nirheten av Kungilv. Fiir tolkning
jfr namn p6. Bonde- och se Kousgflrd Sorensen Da. so- og frnavne s. 189
(buna'Artemisia vulgaris') .



Norums socken

Namnet uttalas n@rwma, nQranca sdban, aven ndra,nt, nQrarn. Dfl den ur-
sprungliga bebyggelsen Norum ersatts av Hdge-, Kg*e- och Sfrandnotum,
behandlas sockennamnet hflr.

Skriftformer (se ocksfl under Hdgenotum, Kgrkenorum och Strand-
notum nedan) : Normima kirkia, J Norreima, j Norreimre 1388 RB s. 345 f.,
Noreime kirkia, Norreimi 1399 s. 532, j Noreim sokn 1430 DN 2 s. 527 (or.),
Noremsokn1485 14s. 125 (or.) lNoren (!) c. 1528 NRJ4s. 190, Norum 1544-

Jr, Norume (?) 1573, Nor(r)um, Nohrum 1581 ll Norum 1558 NLR 1 s. 85,

1594 JN s. 12, 167 f., 1673 K, GK, EK, Norim 1597 JN s. 168, 505, Norim-
sogn s. 506.

Namnet innehflller enl. Lindro,th i SIOD 1 s. 51 ordet nor, n. 'trflng pas-
sage, vanligen men inte n<idviindigtvis i vatten'. Han menar att av de tre
bebyggelser som nu bilr namnet Norum ss. s. l. Strandnoru;m [r den iildsta,
onir >denna by liggerbiist till frin sjon, fi.r stdrst och har denbiista jordenr.
Strandnorum skulle di vara ett y. namn pfl den iildsta Norum-byn, till At-
skillnad frfln de andra. Nor torde,enl. Lindroth flsyfta ett trfingt pass mellan
berg inne pfl land, >vilket dock isko synes s6. pflfallande tringt att det fram-
f<ir andra, iven nflrbellgna orter hade bort utmflrkas som ett nor>. Men han
framhiller ocks6., att vid den tid d6. namnet kom till, en liten fjord hlr skiit
in i landet, och att lokalen ifrflga dfl kunnat betecknas med nor. Lindroths
mening accepterades av Ejder i SvU 21 s. 495.

Lindroths flsikt iir dock nrippeligen riktig. Det iir pflfallande att nam-
net Strandnorumhelt saknas i de da. Jb frfln 1500-t. och trlffas fiirst i 1659

Jb, medan Hdgenorum n5.mnes redan i RB och Kgrke:norum c. 1528. Det i
RB anfiirda J Noruima, flsyftar helt slkert Kgrkenorum. Vidare iir det orik-
tigt att Strandnorum 6r den stiirsta av Norum-byarna. Den utg6res av tvfl
hmn pfl tillsammans Lrlz oreducerade mtl, medan Kgrkenorum best6.r av
fyra hmn pfl 1B/l mtl. Sn:s centrala plats dr, och har sedan bebyggelsens
biirjan varit, den hdjd vid vilkon Kgrkenorum-gh.rdarna ligger. AlIt talar ftir
att vi hiir har att soka den iildsta beb. Hdgenorumligger p6. motsatta sidan av
en tydligt avgrflnsad sl6tt, en bygd, och flr sannolikt en tidig utflyttning frfln
det urspr. Norum. Strandnorum dflremot ligger tre km. frin Kgrke:norum
rrflra havet vid en fl mitt pfl en sl6tt, som ligger endast c. 3-4 m. 6ver havs-
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ytan. Denna mark var utan tvivel sank 6ven under medeltiden, och det Er
mdjligt att beb. ifrfiga inte tillkommit f6rrfln omkring 1600. Norum-bebyg-
gelsernas historia torde kunna i korthet beskrivas pfl ftiljande siitt. Den tidi-
gast uppodlade delen lflg vid en fiirtrtingning av en dal, ett nor, pfl slutt-
ningen upp mot den hiijd ddr Kgrkenotum rru ligger. Diirifrfln skedde en
utflyttning 6ver slff.tten till det htigre belflgna omrS.de som nu kallas Hdge-

norum. Fiirst betydligt senare togs marken vid kusten i bruk, och de gflrdar
som dlr uppkom fick namnet Strandnorum, ehuru intet lokalt samband fanns
med den gamla centrala beb. Jfr gflrdn. Norum i T\rve sn pfl Hisingen (Bd 2
s. 124), SOVn 2 s. 14 och ett flertat identiska namn i Norge (NGReg.).

S. l. iir hem (fvn. heimr), troligen i bet. 'g6.rd', enl. vissa dock 'trakt'; se

dflrom nflrmare, Bd 16 s. 51. Formellt 5'r namnet urspr. pluralt, viil flsyftande
flera beb. I RB-forrnen Noreima kirkia han Noreima s6.lunda betyda 'no-
rumsgerdarnas' el. 'norumsbornas'; jfr under Stenungs\n nedan. I ttt. ndranoa

sdl-tan representerar f. l:s -a den gamla gen.-flndelsen -G; jfr Bjorseth s. 239.

Man vf,ntade dock i RB inte s6.dana former som / Noruima utan j Norei-
mttm, men sockenn. f<irekom sannolikt sfl ofta i gen. (framfor kgrka, socken

o.d.) att denna kasusform kunde fdrallmiinligas. Det ovannimnda namnet
Norum pfl Hisingen rtl.ndrnm(a), nQrom,(e),vars fakultativa -a enl. Bd 2 s. 124

flr en kasusform av Norum. Eftersom gd 5'r liten, kunde urspr. 'q,rno repteset-
tera den gamla dat. sg. fvn. heimi.

Sockenborna kallas ndramsba, 'bgra, nQrarnebS osv.; 5.v. nQramana. - Sn

indelas i fem rotar, Fdrsta, And.ra, Tredje, Firirde, Femte roten fd,p[er$dan
etc. IN fd,p[ar8d,ara etc. (T. s. 66).

Askeriin d.slaardq, by. Byns flgor utgiires av Sfora Askerdn och nflgra
mindre omkringliggande 6ar och holmar. (Lilla Askerdn tilhdr Valla sn,

Tjorns hd.) Oedman s. 180 och Lyd6n i GVSH 1780 s. 26 uppger, slkerligen
felaktigt, att St. Asker<in dfl hdrde till Sp sn. -- j Askroy 1388 RB s. 346
(skattade till Odsmflls kyrka), a Askroy 1399 s. 532, i Askaroy s.320 (sen.

hand),1 i asker<i 1430 RAP lAskerooen c. 1528 NRJ 4 s. 190, As(s)kerii(e)n
o.d. 1544-1758, Asker<i, Asker6ii 1568, Asker(r)iie 1581, 1586, Ascherti(e)n
1659, 1665, Askeriin 1811-Jr ll Askeroe 1594 JN s. 164, 167, paa Askerdenn
1613 GSH, Askoiin 1673 K, Askertin 1661 Bidr. 2 s. 236, 1687 K, GK, EK,
Askiina 1688 K, c. 1700 K, Askti 1806 K, St. Askerti Kortet. - Enl. Lindroth
i SIOD 3 s. 86 rir f. l. gen. sg. pfl -ar av tridn. aslc, mdjligen med koll. inne-
biird; jfr Bd 5 s. 261; 8 s. 85. Denna mening bitrfldes av Wess6n i NoB 1923

s. 174 f. AsIc f,r emellertid en maskulin a-stam och har i fvn., ss. vflntat, gen.

pfl -s. I de sydboh. dial., inklusive mAlet i Inlands N. hd, har ordet flnnu i

1 S6ges hiira till Riira sn pi Orust, men troligen flsyftas Askerdn i N sn; jfr
Bd 8 s. 85.
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dag till stor del bevarat det gamla maskulina genus. Lindroth mflste ha r[k-
nat med inflytande frfln sfr.dana feminina triidn. som asp, bjdrk, fur, gran etc,
Jfr Janzdn Subst. s. 19. I Bd 10 s. 1 not 1 (jfr Fries Trfldn. s. 78) har uttrychts
tvivel om riktigheten av Lindroths f<irklaring och i stiillet fiireslagits att
uppfatta -er, i RB -(a)r-, ss. en ombildning efter mtinster av sfldana fiirdig-
bildade sydboh. iinamn som Oclcerd (Bd a s. 66), Hidrterd (Lindroth i SIOD 3

s. 87) och Galteriin under Lilla Hammar i O sn nedan. Jfu Klduerdn vid Mar-
strand (Bd 5 s. 27) och mbjligen det oklara Ktdkerdn (Bd 5 s. 29 f. och NG 1

s. 307). Namnet kan dfl vara ett urspr. *Ask(a)og med f. L i stamform el.

gen. pl. Annorlunda om ett no. Askersen Bugge i NG 8 s. 34. Wess6n a.st.
anf6r liknande ombildningar fr6.n andra trakter i Norden. Det synes troligt
att speciellt det vida kiinda namnet Ockerd spelat en sirskilt stor roll for de
sydboh. ombildade namnen. Det skrevs i de isl. sagorna Ekregiar o.d., i RB
Agkrei och innehi.ller den gamla rotstamsgen. fvn. eilcr. RB-formen Askrog
av hflr fiirevarande namn tycks tala fiir att speciellt 0ckerd varit miinstret
ftir ombildningen, ehuru naturligtvis -r- med Lindroth och Wess6n ocks6. kan
fiirklaras som en forsvagning och synkope av G i ett analogiskt inftirt -ar-.
Alfvegren s. 85 ff. tycks principiellt uppfatta alla namn med den nutida
mellanstavelsen -er- ss. itergE.ende pfl en fornsprflklig gen. pfl -ar. - Asker-
iins n. del har 5.nnu i dag rik asft-vegetation, vilken enl. uppgrft f6rr var
dnnu rikare.

Prep. flr pd.Il,I d,slnrabo(a), best. pl.
Nr 1 Ostergflrd,en bstagq,4 1/rsk.2 mtltil1665

Specialjb skedde formedlingen 1685) , kr. till 1710 (1758

IN ostag$,n, -gq4tgq.nct,.

Nr 2 VestergArden ahstagq,4 1/r sk. Kr. till 1704
fr.r f. IN ahstagdn, -gq,|ryana,.

Nr 3 Mellangflrden rndf,amgdlLlt sk. Kr. till 1704 (1825 Jb). -
Prep. rir i.lN mdlrarnagw+, -gq,lqana.

Hemmansdelar'.

Hedenhda; fdrr tp. Hean 1748, 1766, Heden 1815-1861 Ml, 1825 Jb,

avd. VIII) f<ir flottan. Om hed se vidare avd. VIIL - Sliitten plb[a.E.K. -
A n g e n. EK. Prep. iir i.

Torp o.d.:

Banken. 1845 Hfl, 1851 Ml.- Bengtelyckan. Bengf dr nu okiind.
Bockholmen. 1815 MI. Troligen annat namn pilGetebodskrir avd.III.
Buvik b&a29. Buwik 1766, Buvik 1815 Ml, 1819 Hfl, EK, Bovik 1822-

(1697 Jb; e'nl. 1825

Jb) Prep. 5r i.

(1825 Jb) . - 
Prep.
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1861 Ml. F. l. iir bod, h'dr siikerligen flsyftande sjdbod(ar). - Danesta-
(de) n dd,n(e)stqn, enl. uppgift iiv. Danestad vik; fdrrbtp, nu flera lht;
dv. namn pfl omrfldet; avs., i Jr under eget uppliigg. Danestan 1766 Ml, 1828

N nr 63 b, Jr, Danestaden 1815 Ml, 1819 Hfl, 1825 Jb, GK, EK, Dannestaden
1822-1846 Ml, 1855 Hfl; jfr Danestads botten, Dan(n)esta(n)botten 1828, 1832
N nr 63 b, Prep. iir i. IN ditnastd,n, dvs. -sfadarn. Enl. T. s. 313 skulle namnet
vara uppkommet av ett Danasten(en) dd,nastln, men detta iir siikerligen orik-
tigt. S. L iir sfad i bet. 'plats, stfllle', hd.r kanske'landningsplats'. Utan tvivel
}aar daner, dvs. danskar, haft nflgot med platsen att giira. De kan ha anvflnt
den goda hamnen i Donestad uik, de kan ha blivit skeppsbrutna eL begravda
d[r, el. de kan ha landstigit diir i fientligt syfte. Betrflffande tvfi, Danholmen,
ett sv. om Muson, Tanums sn, och ett annat v. om Orust (SIOD 3 s. 136 och
Bd 8 s. 168) nr hindelserna som givit namn flt holmarna okflnda. I dessa fall
torde dock skeppsbrott vara troligast. - Danestad vik, se foreg. -Fickelyck an fDbalilta. Namnets ursprung och bet. 6.r oklara. Inte heller
naturn. Fickesjdn i U sn (avd. I) har kunnat ges en siiker tolkning. Jfr
Ficken fiban, irker i Mo sn, Bullarens hd, Bd 18 s. 285 f. samt de mflnga oN,
som innehd.ller ordet taska, f. 'ficka'. Se t.ex. OGBReg. Tidigare tolknings-
fiirslag tycks inte kunna till5mpas pil Fickelgclcan. F. l. i denna namnt5p f,r
inom hd vanligen ett personbetecknande ord, och sfl torde ocksfl vara fallet
i hiir fiirevarande namn. En tidigare flbo kallades av okiind anledning Ficlc-
Olle, kanske efter platsen. Fikkesletten oc}n Fikkan har i NG 5 s. 114 och
15 s.355 tveksamt ffltt andra tolkningar. - Fiskevikelyckan fbska-
oggal,bba; nu horta. YidFiskeuiken avd.I. - Fridhem; avs. EKB. - Fyr-
lyckan fil_ldba. IN (etliptiskt) fU_n. Ligger nflra stranden pfl en htig kulle,
dflr man veterligen fdrr gjorde upp eld, som s5rntes lflngt ut pfl havet, sflker-
ligen f<ir att viigleda sjofarande. Jfr Fgrbacken under Biirby och Kiillsby i
J sn ovan. - Garped alen gd,4ltadSn; dde. Garpeda(h)len 1828 N nr 63;
jfr Garpegdrdef (avd. VIII) diirinvid. F. l. dr garp'tysk' (jfr SIOD 3 s. 26,

Bd 16 s. 119), men nflgon tradition om namnets uppkomst finns inte. En
viixling r:l i vissa stiillningar fiirekommer i dial; se Gdtlind-Landtmanson 2

s.59; 3 s.33 ff. - Haf tendalen hd,ftandfln.Haste(n)dalen o.d. 1722 N
nr 33, Hasste(n)dalen 1772 N nr 10, Haftendal 1828 N nr 63, Haftedalen,
Haftenda(h)len 1834-1855 Hfl. F. l. iir sannolikt hantsten, av fvn. *hafrsteinn

'bocksten'. Det i nord. ON vanliga ha(rs)sten innehflller slkqrligen inte, ss.

tidigare ofta antagits, stammen hqu- i v. hriua (Hellquist Et. ordb.2 s. 341,
OGB 9 s. 130; 8 s. 226, DSt 10 s. 504, de Vries s.201 och flst.), el. utgiires av
ett okint mansn. Hausten (NG 2 s. 188), utan det har, ss. framhflllits av Sahl-
gren i NoB 1950 s. 66 och 1951 s. 168, ss. f. 1. fvn. hafu (gen. hafrs)o m. 'bock'.
Namnet Hausten torde dfl flsyfta stora stenar el. stenformationer pfl vilka
bockarrra brukade springa upp el., siikerligen i de flesta fall, bero p6, jiim-
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fdrelse med en bockrygg; se under Bockesten i J sn ovan.l I hiir ftirevarande
fall tycks dock numera ingen sten (flyttblock) el. klippa finnas som skulle
motivera namnet. - I Hafsten- kunde antingen I el. s falla. - Hagen.
1828-1861 Ml, 1845, 1855 Hfl. - Heden. 1825 Jb. - Kajselyckan;
iide. F<irr bebott av en kvinna som hette Kajsa. - Kalvbacken. Kalf-
backen 1819 Hfl. En stuga pil Ralaen, dvs. fiilj. - Kalven hdluan; f.d.
tullstn, nu borta, iiv. kallat Tullhuset. Tullhuset Kalfven 1780 Lyd6n i
GVSH 1780 s. 26, Kalfwen 1815, Kalfven 1851 Ml, Kortet, Kalven GK (na-
turn.), EK (naturn.). Prep. var pd.IN (f6rr) kd'luara, best. pl.; av.ltd.laepiXkana
(om tvfl gamlingar). Egentligen beniimning pfl den ostligaste delen av St.
Asker<in, varvid den nu iir fast men skild frfln den stora 6n genom en tr6.ng
svacka. Namnet har slkerligen tillkommit d6. udden var en ii. Jfr SIOD 3
s.5 f.,48,66, Bd 1s. 138;2 s. 132. - Kalvhagen. Kalfhagen 1845,
1855 Hfl. Klockaretflngen lal,d,fuaratdgan el. Kraftelyckan
kritftalofua. Klockartflngen (naturn.) 1828 N nr 63. Klockaren f,r nu okiind.
Om tdnge se avd. III. Jfr Tdngen nedan. Det andra namnet efter ett par
,finngubbar> Kraft, som slog sig ner diir. - K oh a g e n. 1845 Hfl, 1861 Ml.

- Kurflllelyck an kdatalal',iba. Efter en finne som kallades Kurrillen.
Kanske var han f.riln Karelen, varav hans namn i sfl fall vore en fiirvansk-
ning.- Kraftelyckan, se Klockaretdngenoyan. - Krokekiirr, h.

Krokrek6rr. Whstra Krokretiflr 1772 N nr 10 (naturn.), Krogekjflrret
1828 N nr 63 (naturn.), Krokekiirr 1845, 1855 Hfl. Vid en flng Kroften, sorn
kroker utefter en h[gnad (avd. VIII). Mellanstavelsen -re- i den Sldsta for-
men, vilken motsvaras av -er- i namne't Krokerdkrarna p6. en niirbellgen
Iokal (avd. VIII) ?ir till sitt ursprung oklar. Nflgo'n utvidgning med -er(e)- till
en mask; a-stam v6.gar man inte rikna med i denna trakt. Kanske har det
funnits ett*Krokerdd lwdgara 'rojningen vid el. pi Kroken' (Bd 9 s.36; 12:1
s. 135, 342), vilket inte behdver flsyfta en beb. F<iga troligt dr att -er- i
Askerdn, drir platsen ligger, kan ha >smittat av sigr. Bd 2 s. 180 liimnas -er-
i ett Rrokerdkrarna utan fiirklaring. - Nytorp. 1855 Hfl. - Prinse-
lyckan prinsaloha;6de. Efter en flbo som kallades Pfinsen; jfr samma
namn under Tortorp i J sn. - S jrihuset. 1815 Ml. Vil beliiget vid sjon;
jfr folj. - S j tilyckan; avs. GK, EK. Ligger vid svackan mellan St. Asker-
tinoch Kalven (se ovan) , dirforinteliingesedanfanns vatten. - Smucke-
Iyckan smdhal$l.ra. Frep. flr i. lN sm,dban, srndba, F. l. torde vara boh.
smuck, smock 'vri, avkrok' o.d.; jfr Smucken avd. X, samt Bd 18 s. 255,

SOA 1:2 s.52;17 s.5; 18 s. 103; 19 s. 139, 191, ivensom det vanliganamnet
Vrdn. Av annat ursprung anses tv6" Smukksjoen i Norge (Indrebo Innsjon. 1

s. 185) samt Smockebot (Bd.3 s.86) vara. - Snapelyckan ?, se avd.

t Ett v6stno.
Slyngstad s. 29 pfl

6

Hausteinnen, namn pfl ett sk6r c. 1 mil fr6.n land, beron enl.
lfiget ute till havs.
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VIII. - Stronghagen strdghatpen el. Strongen strdgan. Enl. en

medd:s uppfattning troligen efter en person (soldat el. b6.tsman7) Strong.
Utt. med -ag- har viil uppstfltt efter mdnster av sfldana ord som l,ag 'ling',
gag'gilmg' m.fl. Den kortare formen 6.r antingen en ellips el. best. form av
eftern. - Tof terna tiftara; nu en dunge med sp6.r av hus. 1772 N nr 10,

1819 Hfi. ?oft 'hustomt', varom se nlrmare Holmberg Tomt och toft. -Troll evik tritlaaig. Trollviks gilljor 1828 N nr 63b, Trolleviksgiljor 1863

nr 102, Trollevik EKB. Anledningen till namnet pil uiken, som [v. kallas Salf-
kdl(e)suik (avd. I), och som ir vacker med sandstrand, [r okiind; jfr samma
narrur Bd4 s.62; 8 s. 44,150;18 s. 166,340,345 och andra namn pilTroll(e)-
i tidigare Bd. - Tullhuset, se Kaluen ovan. - Tflng en td'gan; mled

varv. 1815 Ml, EK. Tdnge'udde', hAr isyftande en udde pfl Kalven ovan.
Jfr Klockaretdngenoyan.- Viken. Wiken 1855 Hfl.- ViIan; avs.EKB.

Backen, se under Kgrkenorum nedan.

BergbarX l/a sk. Varkr. till1727 (1758 Jb; enl. 1826 Specialjb till1729);
i sambruk med Kopper nedan; i Jr under namnet Kopper Berg. - 

j Brergi
1388 RB s.346 | Berig 1568, Berrigh 1581,1659, Bergh 1586,1665, Berg(h)
1680-1758, Berg 181l-Jr ll nerg 1673 K, 1819-1845 Hfl (1845: 1/r mtl f,ges av
Lisa i Kopper) , EK. - Abyggnaderna, som numera inte firurs kvar, m6.ste ha
Iegat vid el. piL nflgon av de bergkullar som omger inflgo,rna.

Prep. d.r i. IN bhrXwra (pe en person som flyttade tilt J sn, ddr IN an-
vilndes, T. s.60).

T o r p o. d. under Berg behandlas under Kop'per nedan.

Bjiirkantu, se under Strandnorum nedan.

Blixerdd b4dksara, t - -, blShsara 1/+ sk. av ilder. - i Bliighsrude 1347

DN 3 s.210 (or.) lBlixrir(i)dt 1581, 1586, Blixerod 1659, Blixr6(e)dh 1665,
1680, Blixroiidh 1697, 1719, Blixer<id 1758-Jr ll Btixrua 1673 K, Blixer<id GK,
EK. - Enl. Lind Dopn. sp. 149, Bin. sp. 30 (jfr Rygh Personn. s. 45 f.) och
Janz6la i NoB 1940 s. 127 (med anfiirande av tvfl dals. Blilcserud) tu f. l. det
fvn. mans(bi)n. Bligr, egentligen 'den som bligar', vilket (delvis altern.) an-
tagits ingfl i en del no. namn pfl Blilrs-, bl.a. tre Bliksrud (NG I s. 381; 2

s. 193, 290; 5 s. 54; 14 s. 123) och nflgra boh. namn pil Blir-, varom se Bd 3
s. 184; 5 s. 207 , 228, diir 5.v. andra formellt miijliga tolkningar anfirres. I hdr
fdrevarande fall torde den medeltida formen utesluta andra miijligheter iin
Bligr. - S. 1. ar fiid (rud) 'r6jning'.

Prep. tir i. IN b{D/csa4, bl6ksan, ltliltsrana.
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Torp o.d.:

HAId alen h{ddn. Hiledalen (naturn.) 1801 N nr 35, Hflldahlen 1825

Hfl, Halldahten (l) 1834 Ml, Holdal, Holldalen, Hfllldalen 1835-1845 Hfl,
1846-1861 Ml, Hflldalen 1855 Hfl, SpKb. F.l. iir adj. ftdI 'ihfllig (djupt) ned-
sinkt' el. miijligen subst. ftdl. Ligger i en trflng dal, omgiven av branta berg;
jfr samma namn under Hdgenorum nedan och namn pfi, Hdl(e) - OGBReg. -
O (d e) d a I e n Qdfin. Prep. iir i. IN dddn. Jfr samma namn under Holm nedan.

Dalarna d,ttlana l/e sk. Skattlades 1667 (1758 Jb). - | Oatrtane 1697-1758,

Diilarna (l) 1811, Dalarne 1825, 1881, Dalarna Jr ll Dalerna 1673 K, Dalarne
GKii, Dalarna GK, EK. - Ligger i smfi. dalar.

Prep. iir i. IN (pfl en tidigare fr.*:,o) il'dn.

Torp o.d.:

L u nd e n. 1855 Hfl. Om lund se avd. IX. - L ii b a c k en l,6baban. F. l.
5r antingen l6u el. stammen iv.liiga,l'dqta o.d. 'tvltta, bada'; jfr Ldgekullen
under Stenung nedan. Jfr t.ex. L\vbergsdalen libepd'q,r+ i Forshiilla sn, vilket
Bd 11 s. 17 liimnats otolkat, men som troligen, eftersom platsen altern. kallas
Ldubdcken, innehflller v. I6ga. - Ramshiillaren rd,mshal.ano. Ramshiil-
lan 1840 N nr 70, 1855 Hfl. Mflste vara samma beb. som Ramshdllaren under
Lasshammar i O sn, vilket ligger mycket nflra grfi"nsen till Dalarna. Nfl.gon

beb. kan knappast ha legat inom Dalarnas 69or i niirheten av Ramshtillaren,
ty terrflngen iir dEir helt obe,boelig. Kanske hiirde fiirr en del av beb. i Lass-

hammar till Dalarna. Bflde skrift- och uttalsformen iir ornbildningar, den
ftirra i anslutning till htilla, f., den senare till ftoll, m.

Danesta(de)n, se under Askerdn ovan.

Doteriid d,dtara by. (Nr 1 iir skilt frfln nr 2 och 3 av Siibackens igor.) -
I Dotherdt, Dotelsr6dt (!) 1568, D6tteriidt(t) 1573, 1586, Daffterii(dt) (!) 1573,
1586, Dotteriidt 1581, 1586, Dout(t)eriid(h) 1659, 1665, Doterod 1758-Jr,
Dot(h)eredh 1680, Do(o)ther6(ii)d(h) 1697, t719, D6teriid 1811 ll Dotere,
Doter6d 1673 K, Dotertid 1675 Bidr. 2 s.246, GK, EK, Dotered Kortet. - F.l.
kan vara kvinnon. fsv. Ddta,fvn. D6tta,f.da. Dota (Lind Dopn. sp. 202, Lund-
gren-Brate s. 46, DGP 1 sp.201) el. miijligen en maskulin motsvarighet *Dote-

Jfr Dotorp (SOA 16 s. 28, SOSk 13 s. 266, Lundahl s. 48), Dotetorp (Ljung-
gren i Hall. hist. 2 s. 1082) , Dotebggd (Palm i NoB 1927 s. 137) och fsv.
Dotabotha (Lundgren-Brate a.st.) . For Doteuift (Bd 3 s. 130) och Dotorp
(Bd 5 s. 67) niknas med bide det maskulina och feminina namnet, medan
Lind a.st. fiir en del no. namrr pil Dotto- endast anger det feminina Ddtta.
Rygh Personn. s. 58 ger ftiretrflde Afi D6tta framfor kvinnon. D6ttir (gen.
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D6ttur), fsv., fda. DOtir; jfr NG 1s. 101;3 s. 110, diir det senare alternativet
fiiredras f6r no. Dottetorp och Dotterud. Appell. dotter, snarast i anvlndning
ss. dopn., kan ingfl ocksfl i hiir fiirevarande Doteftid. - S. l. rdd 'rdjning'.

Prep. iir i. IN (om folket i St. Doterdd) d,Qta4, d,dtrana, T. s. 60.

Nr 1 Nedra Doteriid, inofficiellt [v. Lilla Doteriid, i folk-
mun alltid Torrtit tirwt-, tirat, fiirr nflgon gflng iiv. Triskeberget
trbskabhrXat, lla, sk. Kr. till 1734 (1758 Jb). Tdrret 1819 Hfl, 1834, 1851 Ml,
Tdrriit 1819-1861 Ml, 1855 Hfl. Namnet Torrdt f6rekommer flst. i Boh.; se

avd. VIII, Bd 3 s. 270 f.., T. s. 327.1 Den senare medd. att ett o,rd forurcif (se

nedan) hrir fdreligger, vilket nflstan diitt ut ss. appell. Senare utfrflgningar har
dock visat att ordet tir vil kiint bland d. personer, fastfi.n, fltm. i Inlands N.
hd.och pi Tjiirn, inte ofta brukat. De bet. sour upptecknats varierar fltskilligt
i detalj men ger en i huvudsak ganska tydlig grundbet., niimligen'jord med
(genom plojning) vfi.nda (griis)torvor, vilka fflr ruttna i luften'. Av. etymolo-
giskt 6r namnet ganska klart. Ordet torde enligt Elov Andersson i Bd 3 s.

270 f. och Janzfin i GBFT 1930 s. 76 vara ett urspr. *toru(e)-rdt, m., samman-
satt av toru,inteadj. toru, ss. antagits, av Lindroth hos T. a.st. och altern. av

T. sjiilv, och m6,.lets rdt rgd,, sv. dial. rdt,no. dial. rdf, n.'det som ilr ruttet el.

skallruttna (r6tas), ruttnade lmnen o.d.' (Bd 3 s.270 f., Bjiirseth s. 106 med

not 2) , med en senare biform *rota el. r6ta, f . Former pfl -f representerar allt-
sfl best. sg., dflr -rdtet utvecklats till -rgt o.d., se Janz6n Subst. s. 155 f. -Namnet Trdskeberyef beror pfl att man forr >trdskat>, dvs. trtiskat, pfl (el.

vid) den beryktille dilr husen ligger. - Prep. iir pri (Torriit). IN stundorn
tifatan, tiratane.

Nr 2 Stora Doteriid l/e sk. Fiirst fr., men till kr. 1688 och till sk.

1704 (1825 Jb).
Nr 3 Ovra Doter6d l/s fr. Fr. av fllder. 1/r mtlfrtm. till 1665.

EKB upptar Doterdd,Nedra fiir sig och Doteriid ss. bestflende av Doterdd,
Sfora och Oura.

Torp o.d.;

Under nr 1 Nedra Do,ter<id: Krok en krSgan; nu borta. 1815-1861 MI,
1825 Jb. Om bet. av krok se samma namn under Halleby i J sn oyan. -Nylejde-NiIs lycka nrtl,eXda-nil,s l,blta. Om den nglejde, dvs. nyligen
anst6llde, Nils iir intet kiint. Enl. Larsson i Solberga s. 459 och Bergstrand
Kulturbilder s. 109, 112, omniiLmnes, i handlingar frfln 1769, L77O och 1771

en vis! rotebiLtsman i Arsnds i So sn med namnet Lqrs Nglegd. Den hiir fdre-
varande Nils hade kanske samma eftern. Jfr Ngleidetorpet under Skollunga
i U sn. - Skutelyckan; f.d. dragontp. 1766 Ml. Hmn:s iigor skils frfin

1 T. anfiir ocksdL, ehuru med friLgetecken, formen foordf 1568 Jb frAn Kliivedals
sn pA Tj6rn, men denna form isyftar hmn lordd.
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havet av Stenungs mark, varfiir det till synes inte kan vara friga om till-
Ilggsplats fdr skutor. Miijligen kan f. l. 6"syfta en bergkulle sorn liknats vid
en uppochnedvfind skuta; jfr Skutekullen Bd. 4 s. 122, Skutan 20:2 s. 138,

223. Men eftersom Kdkends vid havet i 1748 Ml nflmnes ss. tp under nr 3

ovra Doteriid (se nedan), flr det mdjligt att [v. nr 1 Nedra Doter6d kan ha

haft nflgon strand- el. hamnrhttighet. I sfl. fall kunde namnet flsyfta en till-
liiggsplats e.d. fiir skutor; se Skufftolmen, Skutekullen tvd. III och V resp.

Dock skulle en sdLdan heb. knappast ha anvii.nts som hmn:s dragontp. -Solhem; avs. EKB.

Under nr 2 och 3 St. och Ovra Do'terod: Askeklrr. 1855-1859 Hfl.
Om ftarr se avd. VI. - Grankullen. 1748 Ml. Torde flsyfta hmd. med

samma namn under Munkeriid nedan, beliigen c. 500 m. frfln Ovra Doteriids

nuvarande ii. griins. Hmn:sgrdnserna har h5r i senare tid iindrats. - Grin-
den. 1819-1845 Hfl. - Kflken6"s. 1748 Ml. Rdkends (se under Sttand-

norum nedan) ligger mer in 3 km. frfln Doterdd nr 3, men det Eir miijligt att
hmn tidigare hade strand- el. hamnrtittighet diir (jfr Skutelgckan ovan), och

kanske dfl ocksfl nflgon strandsittare e.d. frfln hmn bodde dflr. - M o s s e n;
avs., i Jr under eget uppl6gg. Mflssen 1845 Ml, Mossen Jr, EK. Vid samma

mosse som Krillun g er 6ds mos se under Kflllungertid.

Finkenborg fr,glonber, -btrX; f4glnnberi (Nil6n) l/e sk. Skattlades 1667

(1697 Jb) ; sflkerligen avs. frfln Jiirnkliitt nedan, varunder hmn nu brukas' -
I Finkenborgh 1697, Finkenborg 1719-Jr, Fenkenborg 1811 ll Finkenborg
1673 K, EK; jfr Finkenborgshfllan 1805 N nr 37. - Samma namn triiffas
som tp under hmn Riid i Herrestads sn, Lane hd, utt. fi,glaonberX,flIdst skrivet
Finckenborg 1665 Jra och upptaget i 1697 Jb, alltsfl samtidigt m'ed hflr f6re-
varande beb. Lindstam, som lflmnat ovanstflende uppgifter om namnet i
Lane hd, framhiill att han, trots efterforskningar; inte funnit nflgot annat
med de tvfl boh. namnen identiskt BN i Norden. Han ansflg namnet vara

nedsfr.ttande och snarast en ombildning av de av Hellquist Et. ordb.2 s. 211

under finka anforda lty. uinke:nbftr, a- Ly- finkenbauer, il' da' finkenbur
'h[kte, arrestlokal', bildningar till ty. fink(e), [. da. finlce 'iiverdfldig siille,

vagabond', sekundflra bet. hos fflgelnamnet fink(e)' Lindstam menade att
hflktena jiimfiirts med smflfflgelsburar, och att bet. 'iiverdfldig sfllle o.d.' flr
sekundfir till finke (n) bur.l

Det bor emellertid observeras att Briskorn i UUA 1915 Bd 1, h. 2 s. 57 ff.
bland sfldana ty. ON som under medeltiden anvii.ndes som bin. eI. eftern. pfi

1 Lindstam forklarade vidare ordet sinkabirum,
etymologi (r.u. s. 911), mycket tilltalande ss. en (v[l
och forvrfrngning av finkaburen och siskaburen.

med avbojande av Hellquists
avsiktlig) kontaminationsforrn
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i Sverige bosatta personer anfiir bl.a. Regneke finkenberg(h) 1433 och 1450.1

Det tir viil diirfiir miijligt att nflgot ty. medeltida Vinkenberg e.d. verkligen
funnits och att det till d"ventyrs varit kiint av namngivarna av de tvfl boh.
Finkenbotg. Men Lindstams fdrklaring torde tills vidare vara att fiiredraga.

Nu ligger Finkenborg i N sn ganska avskilt, nilrmare 1 km. frfln lands-
vflgen, och det fiir,efaller dfl inte troligt att en linlca forefunnits d[r. Forfrflg-
ningar dfilom i orten har utfallit negativt. P5, hmn:s f,gor finns en ing Fink-
hagen (avd. VIII), men detta namn 5.r troligen en elliptisk fiirkortning av
*Finkenborgshagen (jfr IN nedan) och upplyser s6.lunda intet om hemmans-
n:s ursprung. Dock iir det miijligt att en mindre, skriiplig beb. kan ha ffltt
det nedsittande, av finke(n)bur ornbildade namnet Finkenborg med bet.

'hflkte, arrest', el. kanske snarare jfimforts med en fflgelbur. Namn p6. -ent
borg ar ganska vanliga i Norden, i synnerhet i Danmark, ss. pejorativa namn
pfl obetydliga el. usla stugor; jfr t.ex. Skrdmmenborg Bd 5 s. 100 och andra
namn anfiirda i DSt 3 s. 240; 4 s.272 och se Knudsen i NK 5 s. 98 f.

En grundlig undersokning framfiir allt av ty. fiirhflllanden och medel-
tida och f,. nsv. bin. torde krflvas fiir att err slutgiltig tolkning av namnet
Finkenbory skall kunna ges.

Prep. iir pd. IN fi,glean, ff'glaan, figkara m.fl. former; om detaljer se T.
s. 61; jfr Bergermo s. 106.

Fristorp frdstar 3/e sk. llzrnll tilI 1685 (1697 Jb); fr. till 1694, dfl detta
hmn reducerades till kr.-sk. - | Frostorp(h) c. 1528 NRJ 4 s. 190, 1680,

Frostetorp 1544, Fr6storp(p) 1568-1684,2 Frflst Torph 1697, Frflstorp 1719-Jr

ll nrflstorp 1673 K, GK, EK, Friistorp 1695 Bidr. 2 s. 254, Frosttorps Kohage
1789 N nr 22, Frosstorp GKfl. - F. l. :ir det fnord. mans(bi)n. Frosfe (Lind
Dopn. s. 292, DGP 1 sp. 328, Rygh Personn. s. 76 f.). Sista stavelsen i mansn.

kan ha tidigt bortfallit genom s.k. haplologisk synkope. - F6r bortfallet av
-p i s. l. jfr t.ex. Halltorp i So, sn nedan.

Prep. iir i.lN fristeq, fristrana, T. s. 61.

Torp o.d.:

B jorndalen b1$4Q.a,rt, bJurl-.

Bjornedals bergen, Bjordals Bergen
Prep. ilr f. IN b1$4Qar+, -dqlana. F.
mansn. B jdrn i gammal gen.-form

Bjorndalen 1845, 1853 HfI, 1851 MI; jft
1801 l{ nr 35, naturn. pfi" granngd Inlag.
l. hr snarast djurn. bjorn el. mojligen

-a(r) med srerrB.re bortfallen hndelsevok.

Furuho, se under Strandnorltm nedan.

1 Om dylika ty. bin. i Sverige se ocksdL Sundqvist passim; nflgot Vin.kenberg,
-burg e.d. nimnes dock inte.

2 Tiselius 2 s. 157 anfiir frin 1659 Jb den siikerligen felldsta formen Fosetorp.
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Furufjiill firflbl,; fQrefXel' (Ni16n) 1/z sk. av fllder. - (j) Firifirelli, a Firi-
fielli 1888 RB s. B4b lFiorrefield c. 1528 NRJ 4 s,. 190, Stuorefeld (!) 1568,

Forrefeld 1573, Faarefeldt 1581, Forrefield 1586, Furrefield 1659' Furufieldh
1665, Furufie[ 1759, Furufjiill 1811, Jr, Furufjell 1825, 1881 ll Furufjflll GK,

EK. - F. l. iir f.vn. fgri, n. 'furuskog', avl. av f ur; se Fries Triidn. s. 63 f.

Husen ligger invid hiiga, furbevuxna berg. Om f idll se avd' V.

Prep. iir i.lN fhrhblun, fdrftdlrq,ra, -a,nl, T. s. 61.

'Torp o.d.:

Giirdet. 1815-1861 Ml, 1825 Jb. JfpGordsans> Igcka under Smederdd

nedan. - Kolbottnen. Kolbo'tten Stenungsund s.54. Kanske vid f6lj. -Kolebacken. Kfll(e)backen 1845, 1855 Hfl, Kfllbacken 1861 Ml. I brist pfl

uttalsform kan man inte avg<ira om f. l. ilr kol el. vlxtn. kril, men troligen lflg
platsen invid Koleb acken pi grannhmn Hammar nedan; jfr fiireg. - S v e n s

tomt. Svens Tomt 1829 N nr 60.

Gategflrd gfid,ag$l, gQd,a-by. Nr 1 och 2 iir lokalt vitt skilda frfln nr 3. -
I Gaae gard(t), Gadegordt 1568, Ga(a)degaardt 1581, Gadegaard 1586 (fiir
ytterligare 1500-talsformer se under de olika hmn nedan), Gadegflrd, Gade-

giirdh (!) 1659, Gadegflrd(en) 1665, Gat(h)egflrdh(en) o.d. 1675-1719, Gate-

gflrd 1758-Jr ll Gadegaard 1594 JN s. 166 f., Gadegaardenn 1613 GSH, Gate-

gflrd GK, EK. - Se samma namn i H sn ovan. Den stidra beb. ligger vid
bygdeviigen ut tilt Strandnorum vid kusten, den norra vid en mindre v:ig.

Prep. iir i. IN (om igaren till huvudgd i St. Gategfird) gddagq'n, -gqL;

iiv. (fastrin ovanligt) 91fid,an; gddagdrtbilana, -g$4wra, best. pl.

Nr 1 Stora Gategflrd 1/z sk. Kr. till l72g (1758 Jb). Storgadegard

1573, Stuorre Gadegaardt 1581, Storregadegaard 1586 Jb, Store Gadegfird

1673 K.
Nr 2 Norra Gategflrd 1/+ sk. av fllder. Kallas vanligen Lilla Gate-

gdrdl,ifu ggd,agql. Lillegadeg(ord)tt 1573, Lildle Gadegaardt 1581, Lildegade-

gaard 1586 Jb.
Nr 3 Stidra Gategflrd 1/r sk. Kr. til 1704 (1825 Jb). Kallas van-

ligen Jute Gategdrd ,tyda gQd,aT$4; X!|d,a gfidaga4 (Nil6n)' S. Gadegird 1673 K'
Om Jute- se t.ex. Jutegd.rd under V[wa i H sn.

Hemmansdelat:
Under nr 3 Sodra Gategflrd: Angen

Torp o.d.:

Under nr 1 och 2 St. och N. Gategflrd:
Prep. f,r pd. Ii{ bd,gkan, ttd,glca, bd,gkana.

,hga. EK. Prep. H"r i, stundom PCt.

Banken baglcen 1845, 1855 Hfl.
Ligger pfl en bank vid folj. -

l
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Bottnen b6en, Kallas nu flv. Mossen (se nedan) , vilket dock urspr. var en
annan beb. Botten 1815-1861 Ml, 1825 Jb, Bfltten 1819 Hfl. Ligger lAgt i en
dal omgiven av berg. - Hagen h,d,qsan. - Hallevadet. Hallewadet
1819 Hfl. Se samma namn under Huuerdd i U sn och under S. Slcdr i O sn
nedan. - H a r fl s; ays., i Jr under eget uppHgg. Jr, EK. Djurn. hare. Nam-
nettycks varaungt.- Ktinten. 1855 Hfl, 1861 Ml.- Kempelyckan,
se under hmn Kdllungerdd nedan. - Mossen; avs., i Jr under eget upp-
lEigg. Missen 1828, 1834 Ml, Mossen 1845, 1855 Hfl, GK; jfr Bottnen ovan. -R<ikerod, rQgara. 1748-1851 Ml, 1758, 1811 Jb, 1855 Hfl, GK, EK. Prep. iir
pd. IN rQga4, rrtgrana. Namn pfl Rok(e)- iir i brist piL sakupplysningar svflr-
tolkade; jfr samma namn under Slcrcippris i O sn. Om o,lika m6jligheter se

Rtikan Bd 2 s. 41, Rrikebergen, -bergef Bd 5 s. 195; 8 s. 235, Rd,lcds Bd 9
s. 139, SOA 9:2 s. 125 dvensomnamn pilRoik- i NGReg., siirskilt 11 s. 104;
17 s. 3. Till de fiireslagna tydningarna b6r liiggas m6jligheten att f.l. iir ett
familjenamn (soldatn.?) ftok i sen gen. pil -e, vilken tolkning (s. l. rir rod
'r<ijning') kanske [r den mest troliga. Jfr i sfl fall under Skrdppds i O sn
nedan flvensom Rdkelgckan under Skyttegflrden i samma sn. - Sliitten.
Sliittan 1815-1834 Ml, Sliitten 1825 Jb, 1845, 1855 Hfl, p6. Sl5ttan 1841

SpKb. IN plht-on. Miste ha legat vid Slaffen under hmn Vedkullen nedan,
vilket ligger vid grflnsen ti[ St. Gategird. Samma beb.? - Vallen. Wallen
1825 Jb. - Varpet. Warpet 1773 Bergstrand Kulturbilder s. 71, 1819 Hfl,
1825 Jb, 1828 Ml, Varpet 1811 Jb. Varp, n. 'kasth<ig av stenar eI. pinnar'
(se Bd 18 s. 119,358 med litt.), el.'ved- el. timmerkast'. Upplysningar om
platsen saknas.

Under nr 3 S. Gategflrd: Anders Olssons lycka dwap 6l,sas l,iba.
Efter en tidigare 6-bo. - Hagen hd,Wan; avs., i Jr under eget upp}igg. Jr,
EK. Jfr hmd. Angen ovan.

Hagen, se under Gategrird ovan och Kdrr nedan.

Hammar hd,ry,ar 3/a sk. 1/zrntl till 1685 (1697 Jb). - lHam(m)er 1568-
1586, Hammar 1659-Jr ll Hammar 1673 K, GK, EK. - Hammar'framskju-
tande bergparti' (Bd 5 s. 3) . Om hammar i sv. ON se Jiirel Sahlgren i OUA
1949 s. 1 ff. Ligger vid en utskjutande bergfls.

Prep. iir i.IN (om en av flborna) hdr1raq, ltd,rnrana el. hd,ruare.

Torp o.d.;

Gatan. 1815-1834 Ml, 1855 Hfl, 1825 Jb. Om gata se avd. IV. - In-
taget. 1845 HfI, 1861 Ml. Jfr samma namn flst. i detta Bd. - KoIe-
backen lti4abdbani enl. T. s. 65 fiirr [v. Kolasbacke ki|asbd&a. Kole-
backen 1819, 1835 Hfl, GK, EK, Kfllebacken 1845, 1855 Hfl. Prep. iir pct. IN
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kilabdfuag, -bdlwna. Enl. T. a.st. har kolbriinning iigt rum d[r. Jfr samma
narnn under grannhmn Furufjdll ovan (miijligen flsyftande en och samma
beb.) , under Gullbfinga i H sn ovan samt avd. V. Formen Kolasbacke ilr
formellt oklar. T:s a.st. tveksamt framfrirda fiirslag 5.r av formella skiil
nfippeligen miijligt i detta mfll. Miijligen kunde man tilnka sig ett feminint
elliptiskt IN *Kolan klla (ev. f<irutsflttande ett maskulint *Kolen k|n). -Krappet krdpat EK. Sydboh. krapp, n. 'trflng passage (mellan berg)'.
Ligger i en mycket trflng dalgflng.- L jungbacken. 1845, 1855 Hfl.

Harfis, se under Gategdrd ovan. Hilmefsro, se under Strandnorum nedan.

Itrolm h.a4m, llz sk. Kr. till 1704 (1825 Jb). - 
j Holme 1388 RB s. 345 |

Holm 1568-Jr, Hollenn 1573, H<illen (l), Hellen (!) 1581, Holmb 1659, 1665,
Hollm t697,1719llHotm 1594 JN s. 167, 1591 Akt. s.53, 142, c. 1660 Bidr. 2

s.91, GK, EK. - Fvn. ftolmr, m., biforrn tillholme (Bd 5 s. 72). Ligger pi
en landtunga som pfl tre sidor ir ornfluten av bfr.ckar. Det'flr troligare att
namnet flsyftar denna bilckholme 6in det (hdga) berg vid vars fot gd
ligger.

Prep. iir i.IN hi\rnan) hilm,ane el. (vanligen)hi\mara.

Torp o.d.;

Budalen bdd,dn; avs.; f.d. st. Budalen 1819-1855 Hfl, GK, EK, Bu-
dahlen 1834, 1846 Ml. Prep. [r i. IN bilddru, bi,rddska, bil,ddlana, T. s. 64. F. l.
dr bod (fvnbrt6, f.); jfr t.ex. hemmansn. Bulccirr i J sn ovan. - (Gamle)
Jiirns lycka el. J6rnslyck an(gamla) Jdnp l,ilta, gancla X@4plbfuu.Ef.ter
en soldat Jdrn; jfr Jdrnslgckan under UHr och avd. VIII. - Jerns Iycka,
se fiireg. - Nybygget. 1758, 1811 Jb. - Anghagen. 1845, 1855 Hfl.

- O (de) dalen idan. Oaaln)ten 1815, 1852 Ml, 1825 Jb, 1857 N nr 90,
Ohdalen 1834 Ml, Adaten (!) 1861 Ml. F. l. f,r sannolikt iide. Husetlflgdock
pfl en kulle i en dal, och f. l. kunde di trinkas vara d i den dock ovanliga bet.
'upphiijning tiver liigre Iiggande mark'. Jfr samma namn under Blirefid
ovan.

IfiilIebiick hdlzabtbb; 'av. ! - -L (Nil6n) 1/z sk. av fllder. - 
j Hiallubrek

1388 RB s.345 lHellebeck 1568-1586, Hiil(I)ebach 1659, 1665, Hiillebiick
1680-.Ir, Hfiltebiick (t) 1697, Helle- 1811 ll Helebiik 1673 K, Hellebiick GKii,
Hiillebiick GK, EK. - RB-formens -fa- [r siikerligen tecken fdr e, mtijligen
beroende pfl en felaktig skrivaretymologi. F. 1. $ir htilla,f .'stenhill'. E;nbdck
rinner upp i en sluttning vid gd. Samma namn Bd 11 s. 69 (tvfl ggr); 20:1
s. 120 och flst. Bd 18 reg.

Prep. iir i.IN hdlrabdtfua4 el. -bthhan, hbf,abefuwra, best. pl.
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Torp o.d.:

Braskelyckan. Braskelyckan 1830 N nr 62. Namnet iir behandlat
under Braskedammen avd.I. - Grinden. 1828-1846 Ml, 1845, 1855 Hfl.

Hasselbacken hdsl,abriban, hd,sla-. Has(s)lebacken 1819-1855 Hfl,
1822-1846 Ml, 1830 N nr 62, Hasselbacken EK. Prep. [r pri. IN hdsl,abdban,

-bribane. Stora, trf,dartade hosselbuskar vilxer diir. Vid el. samma beb. som
Hasselbacken under Kopper nedan. - H jSltelyckan Xhl,tel,bl1a. lN Xdl'-
ten, Xhl,ta, Xdl,tara, best. pl. f. Enl. T. s. 65 hette den urspr. torparen (en sol-
d,at?) Hjrilte; jfr f<ilj. - H jiiltemyren, sefolj. - Myren rn!_ra; kallas
vanligen Hjeltemyren Xdl,tamy_ra. Myren EK. Efter samme l/jrilfe sqm
Hjdltelgckain ovan. - Vinterhuset. Winterhuset 1748-1815 Ml. Samma
namn i en il. karthandling under hmn Kopper nedan. Troligen samma beb.
Kanske ilr namnet en fiirkortning f<ir *Vinterleds-, *Vinterudgshuset e.d. (jfr
namn pil Vinber- OGBReg.) el. mdjligen ett eftern. (pfl en soldat?) Vinter.

Hdgenorum hdwanerqtn, hfupanororn o.d.1/r sh. av fllder. I 1825 Specialjb
h6rde hit iiv. (en del av?) Kostorp och Lduhammar. - a Hogo Norreime 1399

RB s. 533 | Hogenonen c. 1528 NRJ 4 s. 190, Hiigenofru]m 1544, Hiignorum
1568-1586, Htryno,trrum 1659, Htig(h)norum 1665-1825, Hiigenorum 1697-
Jr, Hognorum 1811 ll Hoye Nordrum 1594 JN s. 167, Hogenorum 1673 K,
Hrignorum GKii, Hiigenorum GK, EK. - tseb. 16.9 fiirr pfl en hdg 6.s och var
dfl den h6gst beliigna av -norumgilrdarna, varom se under sockenn. ovan.
RB-formen [r viird uppmlrksamhet eftersorn i denna kiilla adj. och subst.
ftdg (fvn. haugr) annars normalt skrives med -au-, irlte s. Formen to de
visa att 'a. -au- pfl RB:s tid i Boh. utt. med ett d-liknande ljud, och att skr.
med au f,r norvagiserande. Men eftersom annars i RB etymologiskt riktigt
skiljes mellan fl. au och a,hade vril det ay qu uppkomna ljudet inte alldeles
samma utt. som i. o. Slutvok. -o i Hogo stilr f<ir viintat -a. Dylika skr. fore-
kommer inte sflllan i denna kiilla. Det torde antyda att obetonade mellanvok.
omkr. 1400 hade reducerats till en vokalism med ganska obestfi.mbar kvalitet,
kanske a, vilken kunde S.terges med o, a, e o.d.

Ir,bTnanaymana el. -naym,ccra, best. pl.

Torp o.d.:

Backhammar. 1758, 1811 Jb. Backe, troligen i bet.'sluttning'och
hammar, varom se hemmansn. Hammar ovan. - B astelyckan bd'stalbl.ta.

1857 N nr 90. lN bdsten. En medd. sade: d,ar uaksar bast 'dar vflxer vide'. -Borgebacken. Borrebacken 1766 Ml. F. l. iir borg,rlren dess syftning iir
oviss; jfr Boryerds(en), Borgds, Borgekullen, Borghammars slott avd. V,
dvensom narnn pil Borg(e)- OGBReg. - Ekeber get Dgabd:r1al. Ekeheberg
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(-fte- struket av en senare hand) 1819 Hfl, Ekeberg 1822-1861 Ml, 1825 Jb.
F. l. iir triidn. ek el. eke, n.'ekdunge'. - 

)Fjalljans, lycka fXd,l,Xans

liba. Drulnkelt. Se dock under Geualdigerns nds avd. IIL - Gamle Hiills
(lyck a) garnl,a hbl,s (lbbq,). Efter en tidigare 6bo. - Grindarn a gri,ruara

el. Grinden; iide. Grinna 1815-1828 Ml, 1825 Jb, Grinderna 1819 Hfl,
Grinden 1845 Hfl. - Hagen. 1825 Jb, 1828-1861 Ml. - Hallerna
hdl,ara; fltm. i senare tid tvfl tp, benAmnda Tobiases pd Hallerna tbf;oasas pa
hdl,ara och lsaks pd Hallerna isalts pa hdl,era; det enkla namnet 5.v. namn p6.

utrnarken diir omkring. Hallerna 1819-1840 Hfl. PA granngd Torp uppges ett
Isaks torp, troligen:lsaks pd Hallerna; jfr ett tp Hallerna i 1825 Jb under
Torp. Prep. dr pd.lN hdl,arobaa. Hall, f., betyder i boh. i regel '(sliit) berghiill',
men enl. T. s. 66, 240 isyftas hflr hedliknande, lflngsluttande hiijder. Annars
kunde man tfinka sig att den plurala formen flsyftade bflda tp. - H o l-
m (en) s lycka hi|m(an)s l,ifua; f.d. st. Uppges av olika medd. ss. bel5get
dels pfl Hdgenorum, dels pfl granngd Torp. Soldaten hette vil Ilolm och
kallades Holmen. - Hiledalen hilad,dn. HflIdalen 1855 Hfl, Hflledalen
1857 N nr 90. I en djupt nedskuren dal. Jfr samma namn under Blirerdd
ovan och Stenung nedan. - HIst (e) vallen. Hiist(e)wall 1815-1834 Ml,
Hiistval 1819 Hfl, Hilst(e)vall 1828, 1846 Ml. ValI heter i mfllet i best. form
agl,. - Hitjden htiXd,,a; avs. H6gden 1835-1840, Hiijden 1845 Hfl, GK, EK,
Hiiijden 1846 Ml. Ligger vid berg. - Kohagen. 1819 Hfl. - Kostorp (s

gata). Kostorps gata 1766, Kostorp 1815-1822 Ml. Vid el. samma beb. som

under granngd Munkerdd nedan. - Nyborg el. Nyborgslyckan
nfibryldba. Nyborg 1766 Ml, Nyborg 1819-1855 Hfl. IN nfibtpka. - Sand-
lyckan. Sandlycka 1819 Hfl, 1822 Ml, Sandlyckan 1825 Jb. - Varden
(Vallen ?). Walen 1819 Hfl. Ser ut att vara milets uqlfls ail,la, varom se

avd. V, men det iir mdjligt att skr. med ett I beror pfl att uall(en) i mfllet utt.
uql, (jtr Hdstual, dvs. Iftisf (e)uallen ovan i Samma kiilla) och att namnet inne-
hflller uaII (varom se avd. VIII).

ILnlagi,-nl,aE 1/+ sk. Kr. tiil 1760. - llntaug 1568, Jndlaugh 1581, 1586,

Indlaugh 1659, Inlagh 1665-1697, Inlag 1719-Jr, Jnlag 1811 ll Inlag 1673 K,

GK, EK. - Se samma narur i J sn ovan. Agodelsfigurerna utvisar att intagan
urspr. tillhiirde Strandnorums, utmark.

Prep. iir LlN i'nldwan, i,4,laqana.

Torp o.d.:

Brinnorna brhryara; flera tp, av vilka en del pfl trusserdd nedan.
Prep. iir pri. IN brhq,e4, brdaeraboa. Brdnna, f. 'svedjeland'. Pluralformen
flsyftar antingen flera svedjeland el. flera beb. - Lisbetslyckan. 1815

Hfl. - Nordhagen nd|hautan; avs. EK. - Rdset ri€at; f<irr lht. Prep.
dr pd. Pfl ett berg diir stenros fanns.
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JEirnkliitt Jdrhldt, Xerkldtlllz sk. Sk. av fllder. - lJarnklit 1568, Jern-
klett 1573, Jernkledt 1581, Jernekledt (andra e osfr.kert) 1586, Ier(n)klet(t)
1659, 1665, Iiirnklett 1680, Jlrnkliitt 1697-Jr, Iiirnkliitt 17lg, 1758, Jernklfltt
1811-1881 ll Jernklnt 1673 K, Jernklfltt GK[, Jrirnklett GK, EK. - S. l. ?ir

ftIrift 'bergklint'; jfr t.ex. Kldtten under Rdmma i J sn ovan och under Vdmne-
rod i So sn nedan. Gd ligger pfl en liten rundaktig bergkulle, omgiven av
slf,.tmark, vilken fiim var myr; jfr torpn. Mgren nedan. Troligen har det dfl
funnits myrmalm diir; jfr namn pil Jtun- OGBReg. Jfr att Jiirnblflsten i
O sn, dflr man bl5strade j[rn, ligger endast c. 3 km. frin Jflrnklfltt. Det iir
dock miijligt att berget innehflller el. ansetts innehfllla jarn(frireningar), dvs.
utgjorts av jdrngnejs; jfr Bjorsj<i i Stenungsund s. 9. - De iildsta skrift-
formerna tillflter 5v. en f. L fvn. hjarni, fsv. hierne, m. 'hjflssa, topp', i ON
flsyftande kullar. Gd ligger pfl en hulle, men den o'mgivande terringens myr-
karaktflr talar avgjort f6r det f<irsta alternativet. - Av reala skhl [r det
omiijligt att sammanstilla namnet med ordet jarnberg, som p& Tjiirn uppges
vara benhmning pfl berg av gr6nsten, diabas o.d. (Bd 16 s. 249).

Prep. iir i. IN (pfl flbor pfl den stiirsta gd) Sdrklh[an el. k4ht-an, Jq-
Itl,hlara, best. pl.

Torp o.d.:

Beten bbd,an; f.d. st. Prep. [rpri. Mfllets bbda,m. (fvn. bifi) '(liten) bit'.

- Grindekfirr (et). Grinnekjiirr 1794 K, Grinnekiirret 1835, GrindkArr
1845 Hfl, Grinnekd.rr 1846 Ml. Om ftdrr se avd. VI. - Heden. Hean 1815
Ml. - Heldalen. Holdalen 1835 Hfl, Hflllda(h)len 1834, 1846 Ml, 1845
Hfl. Vil i samma dal som Hdldalen under Blixeriid ovan. - Kvisten
kwdstan. Qvisten 1861 N nr 96. Prep. iir pri. Eftersom nflgon sjti inte finns i
nf,rheten, kan f. l. inte vara kuisf i bet. 'vik', varom se Sahlgren hos Brevner
s. 167, StflhI Kvill och tyll s. 162 f. Sannolikt foreligger i stiillet den av
Noreen i NoB 1919 s. 148 f. pflvisade bet. 'grflnsmhrke'. Plats,en ligger vid
grd.nsen tiII Munker<id; jfr BN /(uisfuggledalen SpLi. Formellt mdjligt iir
ocks6. att namnet, ss. fallet enl. Sahlgren i NoB 1930 s. 154 f. ofta hr i unga
namn pil Kuist-, betecknar'(hus med) utbyggnad, fiirstukvist'. Sfl tolkas av
Lundahl i SOSk 2 s.37 f. l. i det vgt. Kuistegdrden. - Lian, se fiilj. -Liden lia; avs., i Jr under eget upplfigg; fltm. 1766-1881 sk.-tp. Lijan
(skattlagt tp) f 766 Ml, Liden 1819 Hfl, Lian 1822 Ml, 1825, 1881 Jb, Jr, EK.
Prep. iir pri. IN l,ia4. Ligger vid en lid pil en vf,g. - L jungbacken
Lilgbdkan. 1819 Hfl, 1822 Ml. Viil vid Ljungbacken under Kiirr nedan el. miij-
ligen frirr samma beb. - Myren. Myra(n) 1819, 1835 Hfl, 1825 Jb, Myren
1845 Hfl, 1861 Ml. - Stenkroken. 1805 N nr 37 (naturn.), 1845 Hfl.
Om s. 1. flsyftar en kriik i terringen el. liiget i en avkrok, dvs. vrfl, 6r ovisst.
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Kopper kibar; lcdbar (Nil6n) r/z sk. Kr. till 1723 (1758 Jb). Upptas i Jr
ss. Kopper Berg; om det senare namnet se Berg ovan. - | y Koppe 1568,

Kopper 1573-Jr, Kobber 1581-1675, Kiibber (!) 1659, Kflbber 1680, Kflpper
1697-1811 ll fofer 1673 K, Kflper, Koper 1749 N nr 8, Kopper GK, EK. -
Samma namn i Stenkyrka sn pfl Tjorn :utt. ldQar, varav dock gamla skrift-
former saknas. T. s. 196, 268 menar att Norumsn. snarast dr koppar. Formen
g Koppe kunde dock enl. T. tyda pfl no. dial. ftopp 'topp, spets', vilket ord
dock i utt. skulle ha lflngt p, inte b. Namnet tycks alltsfl innehfllla lmnesn.
koppar.L Syftningen flr dock oviss. Nigon bergart sorn till utseendet kunde
pflminna om koppu (jfr Bd 17 s. 16) tycks inte fiirekomma pfl platsen. Man
kinner inte heller till nigon fyndighet av koppar; jfr dock Koppatberg(et)
avd. V sarnt Koppar- OGBReg., Koppari)n Karsten Osterb. 1 s. 302, West-
man I s. 203 m.fl.

I FolkmflIsstud. 13 och i NoB 1948 s. 5 ff. hflvdar Akerblom att sv. namrr
pil Koppar(e)- ofta innehflller ett postulerat *koppare 'k6pman' (jfr fvn.
kaupfafi, kaupari).z En sfldan tolkning kunde principiellt godtas for ON
sammansatta med f .1. Koppare-, Kopper-, men en personbeteckning av denna
typ kan i Boh. inte i sig sjiilv utgiira ett gammalt ON. Forslaget tlr omiijligt
ocks6. pfl grund av att Kopper utt. med b, medan koppare skulle ha l&ngt p.

Yad utt. med p betrflffar, skulle Koppeft)d Bd 8 s. 71 och 12:1 s. 101, Aker-
blom a.a. s. 120, teoretiskt kunna innehfllla det av honom antagna koppare.
Men Lindstam, som f<irbisett Akerbloms inliigg, avvisar (Bd 12:1 s. 101),

troligen med rfltta, md,jligheten att f. I. i boh. Kopperdd skulle kunna utg6'

frfln fvn. kaup(f)ari, vilket dock av Palm Bd 8 s. 71 anses miijligt.
Prep. [r i. IN (forr) ki$a4, ltibrwna.

Torp o.d.;

Grinden. 1819-1855 Hfl, Grinna 1834 Ml. - Hasselbacken.
Hasslebacken 1815, 1834 Mt. Jfr under Hrillebdck ovan. - Rosenlund.
1816 Ml. - Skatelyckan shddal,aba; f.d. btp. Man tror i orten att f. l.
,isyftar fdrekomst av skator. Formellt kunde f. l. iiv. vara sy. och no. dial.
skate, m. 'trf,dtopp; spetsig (terriing)formation'. Jfr Sftaten Bd 8 s. 202,

Sockneskaten, Skatebrottet m.fl. Bd 20:2 s. 169 samt Ohlsson Blekingskusten
s. L24.I Inlands N. hd har torp- och liigenhetsn. pfl -lgckan, varom se avd.

VIII, vanligen ss. f. l. en personb,eteckning, ofta ett bi- el. okn. Det gamla bin.

I Koppar kan i boh. ha grav el. ahut acc.
2 I Folkmfllsstud. 13 s. 37 tycks Akerblom anta att Kopparberyet och Kopper,

som han kallar >tvAL girdarr, ligger riitt nflra varandra, >eftersom adressen [i SvO]
ir densamma [dvs. Stenungssund]r, Kopparberget dr emellertid en ung avs. frfln
hmn Torp och ligger c. 2 km. f.rim Kopper. De b&da beb. har alltsi intet lokalt
.sarnband,
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Skafi (Lind Bin. sp. 318, DGP 2 sp.967 f.), el. fd.gelnamnet skata anvii.nt ss.

tikn. kunde formellt ifrflgakomma. Det fiirra tycks ha varit ytterst siillsynt i
Vdstnorden, medan fd.gelnamnen flr ganska vanliga ss. bin,, t.ex. fvn. Haukr,
Korpr, Skarfr m.fl. Det senare alternativet iir avgjort att fdredra, i synner-
het som i fda. bin. Scate iir belagt (jfr Elibo i NK 7 s.274). - Vallen
aql, y. uq,ln.Prep. iir i. Om uaII se avd. VIII. - Vinterhuset. >Rudera
af et Torp winterhuset> 1749 N nr 8. Jfr samma namn (kanske flsyftande
samma beb.) under Hrillebdck ovan.

Kostorp, se under Munkerdd nedan. Kvin, se under fiilj.

Kyrkenoruxt Sbrkanqrano; Sdzltanarwnt, (NiI6n) , by. - | Kirckenoren c.
1528 NRJ 4 s. 190, Kirkino,r[u]rn 1544, Kyerckenorum, Kirkinorum 1568,,

Kirkenorum 1573, K(i)erckenorum 1581, 1586, Kyrchenorum(b) 1659, 1665,
Kyrkenorum 167 l-Jr, Kyr(c)kionorum 1697-1311 ll Ki(e)r(c)kenorum 1613
GSH, Kyrckerum (!) 1746 Oedman s. 179, Kyrkenorum GK, EK. -'Norum,
(varom se under sockenn. ovan) vid kgrkan el. p6. vars dgor kgrkan ligger.'

Prep. iir.i. IN (pfl en tidigare i"},o) gbrlwnqr(a)rua4, Sbrkan[rmara, best. pI.
Nr 1 Kyrkenorum Annex r/q, kr. fltm. fr.o,.m. 1719. Anges i 1697

Jb ss. priistbol.
Nr 2 Mellangfrrd en mdf,angd,l r/z sk. Kr. till 1728 (1758 Jb).
Nr 3 Nedergflrden u,DrgE4 1/z sk. Foriindring ss. nr 2.

Nr 4 Overgflrden 1/z sk. Kr. till 1729 (1758 Jb).

Hemmtnsdelat;
Halltorp. EK. Jfr samma narnn i So sn och under Rora i O sn.

M6jligen uppkallelse. - Leran l,ira. EK. Prep. iir pd. IN 1,Q4, l,prana.Pit
Ierjo,rd.

Torp o.d.z

Backen bd,ban. Fiirr sk.-tp. 1758 Ml, 1825-1881 Jb. Prep. iir pri. IN
bd,ban. Ligger i en backsluttning. - Bengte-Lars lycka bhgtal,@p l,ifua.

- Berghem; avs. EK. - Bjdrnelyckan bX$nal,,itba. Enl. uppgift i
orten efter en tidigare $bo, Bjdrner. Skulle han ha tagit sitt namn efter
platserr, vore f. l. djurn. bjdrn'e1. mansn. Bjdrn i sen gen. pA -e.- Frid-
hem; avs. EK. - Grinden. Grinna 1758-1825 Jb, Grinden l81g Hfl. .-
Hagen. 1825 Jb, 1855 Hfl. - Hdgslid. 1861 Ml. - Kulltorp; avs.
EK. Ungt namn. - Kvin; f6rr sk.-tp. Qwia(n) 1825 Jb, 1845 Hfl, 1861 Ml.
Om /cui se Kuierna under Nosnas nedan. - K eIl an; avs. EKB. Ungt namn.

- Ljungkullen el. Ljungskullen. Ljungskullen 1819 Hfl, Ljung.
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kullslycka 1826 N nr 59, Ljungkullen 1839 N nr 68. Jft Ljungklzllen under
Asebg i So sn nedan. Ar -s- riktigt, kan f. l. vara familjenamnet Liung. Jfr
Ljung(s)backen Bd 20:2 s. 104. - M j<ilaarns ly cka m!4ar1S l,bba. Fdrr
mjdlnarbost6ille. - No,rdan-Johans Iycka nQQanXqans l,iba. Mannen
iir okiind. - Nordelyckan nQQal,,iba. Efter en soldat Nord. - Pelles
lycka phlas Liba. Efter en tidigare flbo. - Raskens lycka rdslnns
ldba; 6de- Efter en tidigare flbo. - Smedlyckan. Smelyckan 1766 Ml.
Troligen bodde en smed dflr. Formellt kunde f. l. annars vara smedia. -Sddbrh6rn; avs. EKB. Ungt namn. Tornten har visserligen formen av ett
hdrn, en snibb, men intet tycks mo'tivera f. l. - Vegen; avs. EKB.

Kikeniis, se under Strqndnorujm nedan.

Kfillungertid,ki!,6g(e)ra 1/n sk. av flIder. - | Xotting(s)riit 1568, Kollung-
rddt 1581, 1586, Kollingriidt 1586, Kollungeriid 1659, 1665, Kolungeredh (o

osiikert) 1680, Kfrllungeririid(h) 1697, 1719, Kflllungertid 1758-Jr ll Coltringe-
rud (!) 1594 JN s. 167, Kollingsrdd 1613 GSH, Kflllungere 1673 K, Kflllunge-
r<id GK, EK. - Samma namn Bd g s. 6, innehflllande gen. pl. av ett *Kollungr

el. gen. sg. el. pl. av ett *Kollunge, dvs. iituing av en Kolb el. Kolli. Den
altern. formen med -s- i den iildsta killan fdrtjiinar nflppeligen avseende,

ehuru det stundom intriiffar att f. l:s -s bortfaller just i rod-namn; se under
Harkeriid i H sn ovan. Jfr dock Stihle -inge s. 45. - S. l. iir rod 'riijning'.

Prep. [r i.lN hildgarl, lfil,igrarta.

Torp o.d.:

Berghagen; avs. EKB. Ungtnamn.- Grinden 1819 Hfl, 1861 Ml,
Grinna 1828, Grinnen 1846 Ml. - Hamnen. Hamna 1825 Jb. Hamn'tt-
marksbete'. - Kiimpelyckan g,hrrytal,oba; enl. T. s.65 delvis under
N. Gategdrd ovan. Prep. 5r i. IN phrrytan, pdm4ta. lnga kdmpestenar, dvs.
bautastenar, finns d[r. F. l. iir vH'I namnet Kdmpe; jfr t.ex. Kdmpehdlan
Bd 5 s. 216 (se dock 10 s. 140) , Krimpegroffan Bd 20:1 s. 185. Liigenhetsn.
pil -lgckan (varom se avd. VIII) brukar ha personbetecknande f. l. Ett annat
Kdmpelgckan avd. VIII. - Lyckan. 1815 Ml, 1825 Jb, 1845 Hfl. -OsterslItt. EKB. Ungt namn.

I(dw Sar 
1/r sk. av fllder. - 

j Kirerre 1347 DN 3 s. 210 (or.) I y Kyarre
1568, i Kierre 1573-1586, Kier(r) 1659, 1665, Kjiirr 1680, Kiiir(r) 1697-1758,
Kjerr 1811, 1825, Kiitr 1881, Jr ll fier 1673 K, K[rr GK, EK. - Ordet karr,
varom se avd. VI, ildst i dat. sg. Ftirr var terrdngen sumpig och bevuxen
med smflskog.

Prep. Eir i.lN SbSan, Sdpara, -ana, slallay1 7dp_bga, best. pl. Om IN:sbild-
ningar pfl -s- se T. s. 359 ff.
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Torp o.d.:
Hagen. 1825-1881 Jb, fiirr sk.-tp; uteslutet ur Jr 1916. - Ljung-

backen. EK. Ungt namn. - Ljunget. 1845, 1855 Hfl. Ordet ljung
upptriider i s. Boh. som m., f. och n. Ljunget kan dock vara en elliptisk for-
kortning av t.ex. xLjungberget, -stgcket e.d. Jfr samma namn under Ucklum
iU snnedan. - Myren m1ira. Vid sumpig mark. - Vallen. 1819,Wallen
1855 Hfl. Om uaII se avd. VIII.

Lian el. Liden, se under Jdrnkldtt ovan. Lillhammar, se under Strand-
notum nedan.

Lusseriid li,r,€ara, y. l,'i,s-ara, ' - - l/e sk. Sk. av fllder. 1/a mtt till 1685
(1697 Jb). - | Lusserdd 1568-Jr, Lusser6dt 1581, 1586, Lus(s)erti(il)dh o.d.
1659-1719, Lusseredh 1680, Luseriid 1758,1811 ll Lusered 1673 K,1789 N
nr 2, Lussere 1739 N nr 5, Luser6d 1749 N nr 8, Lusseriid GK, EK. - Samma
namn anses Bd 10 s. 48 innehfllla /us, troligen anvint ss. 6kn., ev. det en gfing
betygade fvn. bin. Lfisi; jfr Siflhle -inge s. 324, som fiirmodar att motsvarig-
heter till Zdsi kanske ingflr i ON pfl Lus(e) - av y. datum pfl ristnord. omr6.de.
OGB a.st. och NoB 1954 s. 29 anser dock Janz6n miijligt att lus har en all-
mf,nt neds6ttande innebiird av samma slag som de Bd 18 s. 29 nflmnda nam-
nen Lopperdd, Loppetorp(et); jfr iiv. samma innebiird hos kaff octl. hund,
varom se Katteriid under Kollekiirr i J sn ovan och girdn. Hunsbo i samma
sn; se dven den hos Stflhle a.a. s. 325 not cit. litt. Detta alternativ bor ges

fiiretriide ftir en del nord. ON, som i regel antagits innehfllla ett person(bi)n.
Luter, Liut, Lucius o.d. t.ex. SOA 6 s. 54, Ljunggren i Hall. hist. 2 s. 1083,
SOH 2 s. 266 (jfr Sandklef i Vir bygd 1941 s. 26), DSt 2 s. 27,64,112, Hjort
Pedersen i Ti Afh. s. 32 f., Smith i EPNS 5 s. 80 f., Ekwall i SOA 1926 s. 10
samt Dict.a s. 307.

Prep. rir i.lN l,i,r,qatt, (forr) l,ilga, l,i,r6@)rana.

Torp o.d.:
Brflnnorna brh&era; flera tp; jfr Inlag ovan. Brennerna 1819 Hfl,

BrH.nnorna 1834 Ml, Brlnnerna 1855 Hfl. Se under Inlag ovan. - Gnette-
riid. 1789 N nr 21. F. l. rir gnef 'Iusflgg'. Platsen lflg c.200 m. frfln gd. Jfr
f<ilj. och Gnetariid i Skflne (Ingers i SOA 1946-48 s. 81). - Lopperiid
l,itpara; jfr under Strandnorum nedan. Loppere 1739 N nr 5, Lopperiid 1748,
1766 Ml, 1749 N nr 8, 1789 N nr 21. Prep. ir i.lNlipa4, l,bprana m.fl., T'. s.65.
Siikerligen bildat som en pendang till hemmansn., vilket uppenbarligen as-
socierats med las; jfr foreg.l - Magnus lycka. Magnus lycka 1801

N nr 35.

1 RB-formerna Lopporud oc};- LoppoBorp anses NG 5 s. 401, siikerligen felak-
tigt, mirjligen innehdLlla ett annars okhnt vattendragsn. *Lappa. Namnen biir tolkas
ss. andra ON innehillande loppa, varom se t.ex. Bd 8 s. 118 f.; 18 s. 29.
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Ldvhammar, se under Munkeriid nedan. Mossen, se under Doterdd.

Munkertid tnbglora, ' - -; rnbglaara (Nil6n) med Liivhammar lduhdmr

och Kostorp kdstar 1/z sk. av fllder. Liivhammar och Kostorp utgjorde 1857

enl. N nr 90 vartdera 1/s mtl. - | Munckerot 1568, Munnckegierde (l) 1586,

Munchertid 1659, Munkero(6)dh 1665-1719, Munckeredh 1680, Munker<id

1758-Jr ll Munkere 1673 K, Muncker<id" 1748 Ml, Munkertid GK, EK. -j Laufhamre 1888 RB s.345 lLOftram(m)er 1659, 1665, Liifhammar 1680-

1g25, Liivhammar 1881, Jr ll lafframmar 1748,1766 Ml, Lrivhammar EK. -
i Koollsporpe tB47 DN 3 s. 210, j Kolz borpe 1388 RB s.345 | Kolstorp 1568,

1586, Coestorph 1665, Ko(o)storph 1680, 1697, Kostorp 1719-Jr ll Xastorp

174g, Kostorp 1766 Ml, EK, Kosstorp 1807 N nr 38. - Munkerud finns flst.

i Norge (NGReg.) flsyftande antingen att munkar r6jt jord el. att gd tillhiirt
ett kloster. H6r forevarande Munkeriid har dock varit sk. fltm. frfln 1568.

Jfr namn pil Munk(e)- oGBReg., flvensom Munkseriid i Tanums sn och hd.

- 
S. l. ar rod (rud) 'rojning'.

I namnet Louhammat [r f. l. I6u,

skog som nu vfr.xer pA 6.sen [r dock
Samma namn Bd 16 s. 159.

De tvfl iildsta formerna av Kostorp har fiiranlett Lind Dopn. sp. 707 f.
att anta att f. l. iir det fvn. mansn. Kollt, men utt. med o bleve dfi ofiirklarligt.
I stflIlet torde ett fvn. bin. *Kolfr, egentligen'kolv, trubbig pif ingfl; jfr fvn.

PilI, fda. PfI bflde ss. dopn. och bin. (Lind Dopn. sp. 835, Bin. sp. 278, DGP 1

sp. 1117, 2 sp. 813) , Pilsmdla (odeen s. 193). Lind Bin. sp. 209 fiirmodar
tveksamt alt Kolfr ingflr i det fiirsvunna i Kolfs rudi 1394 RB s. 461 i Eid-
skogen i Norge. Enl. NG 3 s. 234 och Rygh Personn. s. 169 f. vore det dock

hflr snarare friga om ett dialektalt utt. av fvn. Kalfr, ett vanligt bin. Om NG:s

tolkning [r riktig, fflr det f6rsvunna namnet skiljas frfln det boh. Kostorp,

ty det flr inte miijligt att Kalfs- kan ha givit Kal(l)s- i s. Boh. Men ett fboh.
*Kdlf sporp skulle pi Inland utvecklas till kdstar pfl samma siiLtt som namnet

Rogstorp i Kareby sn, Inlands s. hd, skrivet i Rolfsporpe 1388 RB s.338 och

innehflllande mansn. fvn. Hr6lf r, resulterat i det nutida fit. r6st(a)r; se Bd 5

s. 19, dir ljudutvecklingen nirmare diskuteras. Samma tolkning borde tjver-

vflgas, utom fiir det fiirsvunna namnet i Eidskogen, dv. for ett par no. I(oIs-

r6d, tttt. med lflngt o, vilka av NG 1 s. 356; 6 s. 296 och av Rygh Personn.

s. 167, har antagits innehfllla fvn. Kolr.
Prep. [r i (Munkerod). IN (forr) mbgka4, rubglru, (numera) mbgkrana'

T. s. 62.

Hemmansdelar:
Grankullen grilnlwl'n; forr tp. Grankullen 1748 Ml, Grankflllan 1758

Jb, Grankullen 1766 MI, 1825 Jb, 1846 N nr 76 (1/z* mtl), GK, EK. Den JcuIIe

pfl vilken gd ligger ilr numera inte granbevuxen. Jfr under Dotetiid ovan.

7

i.syftande lovskogsvegetation. Den lov-
planterad. Om s. l. se Hammat ovan.
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Torp o.d.:

Lund; avs. EK. Ungt namn. - Svenshi, jden; avs.; skolhus. EKB.
Ungt namn. Den person som donerade marken till skolhuset hette Suen.

Miriid rn$re (enl. Nil6n a + a) 1/z sk. Varit delvis kr., men l<ist till sk.
1704 (1825 Jb). Mdrdd, Lilla nr 2, avs. Genom sammanslagning av nr 1 och
2 har bildats Mdriid nr 3. - | lfololroat o.d. 1568-1586, Maarod 1659, MA-
riiedh 1665, Maredh 1680, Mirii(6)dh 1697, l7lg, Mflriid 1758-Jr ll Moriid
1613 GSH, Mflre 1673 K, Mflriid GK, EK. - I RB s.345 anf<ires under Norums
kyrka ett Mada rudi, sorn dock inte kan flsyfta Mfudd. Om RB-formen se

under Fdrsuunna namn nedan. F. l. synes vara gen. pl. Mda- av fvn. mdr'rno'
el. m<ijligen, eftersorn det iir sv6.rt att finna nflgon anledning till plural form
av f. 1., en analogiskt bildad gen. sg. *Maar- efter miinster av ord sorn lundr,
skdgr, Iid, strgnd, m{rr m.fl. och kanske srirskilt det likhetydande fteidr 'hed'
(jfr att mo i vissa sv. och no. dial. iir f.), vilka alla i gamla ON har (el. kan
ha) gen. pfl -ar. Under alla fiirhflllanden har -64- utvecklats till -d- liksom
i Brdland i J sn ovan och det med fiirevarande narnn identiska Mdrdd pfl tvfl
stiillen i Inlands Torpe hd (Bd 10 s. 18, 49, dock med en under Man s. 10

aruran, troligen oriktig, fiirklaring av -d-) och tvfl no. Maarud (NG 1s. 191;

3 s. 187); jfr Hesselman i NK 3-4 s. 59. Jfr -ria- till -d- i Brdland i J sn ovan.
Om bet. ay mo se avd. VIII. Gd ligger pfl en plats som f<ire uppodlandet torde
ha varit en ljungmo. - S. l. iir rdd 'r<ijning'.

Prep. [r i.lN mdrabqn, no@rabqa.

Torp o.d.;

Bottnen bw. F](^. Kallas iiv. Mossen. Prep. flr i (Bottnen). IN
biryu4, biqara, best. sg. resp. pl. Ligger lflgt vid en mosse. - L i d e n. Lia, lja
1801 Nnr35. - Lilla Mflriid; avs. 1881 Jb, EK. - Lyckan. 1801 N
nr 35, 1855 Hfl. - M o s s e n, se Boffnen ovan.

Nedra Doteriid, se under Doterdd ovan.

N0sniis nic1nrps by.- j Nausnese (2 SSr) 1388 RB s.3451 lNosnes c. 1528
NRJ 4 s. 190, Nod(t)znes(s) 1544-1586, Riidtzbi (!) 1568, Odtzness (!) 1586,

Nridtsnahs, Nddtsnehs 1659, Nttd(t)sniihs 1665, Ndssnl(ii)s 1675-1811, Nr]s-

nfls 1758-Jr ll NOatzenes 1581 Brusewitz i GBHQ 1866 s. 33, Nodtsnes 1591

Akt. s. 53, Nddsness 1613 GSH, Nrisniifls 1673 K, Nosnfls 1799 N nr 34, Ndst-
nfls Kortet, Nussenfls GKii, N<isnris GK, EK. N F. l. ii'r, liksom i flera unga
identiska no. Naustnes(ef) (NG 11 s. 144; 12 s.27L;13 s.279; 17 s.126,171)

1 Utgivaren av RB l6ser Nansn ese.
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fvn. och no. dial. naust, n. 'bfitskjul'; jfr Ndsferdd i O sn nedan och Ndsdalen

Bd 5 s. 217.Ltrekonsonantismen -sfn- fdII -f- tidigt bort. Abyggnaderna ligger

vid saltsjiin vid en framskjutande fiirhiijning, som fiirr varit ett ncis.

Prep. iir i. lN ndonesa4, $iirr) nd,€n@sa, nit€nr&sara, best. pl.
Nr 1 Sto,ra Niisniis 1/r sk. av fllder,
Nr 2 Stora Niisniis ddegiirde. tlz kr. tlJ.l 1727 (1825 Jb), saknas

redan i 1719 Jb, men upptogs 1758 ss. 1/r sk och 1/l kr', saknas 1811, anges

1825 och 1881 ss. ildeg[rde utan mantalsstorlek; sflgs i 1825 Specialjb vara

helt fiirmedlat frfln rlzmtl redan 1681; angavs redan 1697 ss. iidegflrde. Ute'

sliits 1917 ur Jr ss. obefintligt. Nr 1 och 2 kallades i karthandlingen 1799 N

nr 84 Sfora Ndsnds med Odegdrdet. F;n.l. utslag av hilradsrdtten 1826 tillhdr
Ndsnds holme denna enhet.

H emmansdelar:

Maselyckan; se under Torp o.d. nedan, - S olgirden; pensionat.

EK. - Stirgrinde n sb(r)grirya; ftirr tp. Siirgrinden 1815-1846 Ml, Sorgflr-

den (l) 1825 Jb, S6rgrind f 836 N trr 74, Stidra Grinden 1845, 1855 Ml, Sdd-

grinden GK, EK. Prep. [r uid eI. pd. IN slgriq', best. sg'; familjen kallas
sdgriwas. F. l. iir sdr 's,6der'. Ligger sydligast av de tvfl iildsta gd; troligen
namngivet i fiirhflIlande till tp Grinden nedan. T., GK och EK har missupp-

fattat f. l. ss. sdd'fflr'beroende pfl att -r- (fakultativt) fallit bort i utt. Jfr
samma narnn under grannbyn Stenung nedan.

Torp o.d.:

Ahlslyckan. 1859 N nr 91. Familjenamnet Ahl. - Bitirnkulle
blinklla. Siikerligen djurn. bjiirn. Den obest. formen ir intressant i ett sfl ungt
namn som detta torde vara; jfr Fkiskkulle under Rrimma i J sn ovan. -Bloss,elyckan blieelti&a. IN (pfl en gumma) btri.ta. Vid Blossebetgen avd.

V. - Brohuvudet; avs. EK. - Brokullen. 1825-1828 Ml, Brokollen
1825 Jb. - Danmark; nu 6.ker. Dannernark 1851 Ml. Denn5.rmare anled-
ningen till namnet iir okiind; jfr samma namn OGBReg. och Dannemarks
s/dff avd. VIII, Dan(ne)marksbukfarna Bd 20:2 s. 116. - Ekebacken;
avs. EKB. Ungt namn. - Galgebacken gd,|Xabdkam. Prep. iir pd. IN
gdlXan, gd,lXabdfua, best. sg. f. Fdrr fanns dflr en avrdttningsplats. Vanligt
namn; jfrt.ex. Bd 2 s. 151; 3 s. 191;4 s. 104, Bruhn s.62, Friberg s. 118 och

Galgeberget OGBReg. - Gamlens tag gd,rnlans tsg; f.a. undantag. Boh-
*tag,n. (:fvn. fsv. fck) i samma bet. som undantag, intag. - Grinden.
Grinnan 1766, Grinden 1834 Ml. Jfr Sdrgrinden under Hemmansdelar ovan.

- Hagen. 1819 Hfl. - Hakends hd,gands. GK, EK. Liggerpflenhiijd-
striickning, fiirr ett nds, vid Hakefjorden, men namnet [r dock troligen ungt

I
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och bildat efter Hakencisef pfl Tjiirn, vilket givit upphov till namnet Hake-
fjorden (Lindroth Vflra ortn.2 s. 85). - Hampelyck an hd,mpelobai na
ingen beb. 1836 N nr 74. Efter hampodling. - Hiijden. 1845 Hfl. -Knektetorp et knbktatirpat; f.d. st.; jfr firlj. - KnivdLs. Gammalt st.;
viil di samma som f6reg. Knifflhs 1749 N nr 8, Kniffls 1819, 1825 Hfl, 1825 Jb,
1836 N nr 74. Fdrmodligen har (en del av) risen av en el. annan anledning
(skarp rygg?) liknats vid en kniu; jfr namn pil Kniu(e)- Bd 1 s. 104; 18 s. 159,

NGIndl. s. 28, NG 6 s. 13, Lindroth i Fornv. 1915 s. 9, Karsten Osterb. I s.75,
195, 293, 412, Westman s. 199, Indrebs Stadn. s. 150 f., Stflhle -inge s. 510
med litt., f,vensom det likbetydtnde Jungarna Bd 20: 1 s. 205. - K o h a g e n.
1815 Ml, 1825 Jb. - Krakelyckan. Krakelycka 1788 N nr 13. Se avd"
VIII. - Kvin el. Kvierna; ftirr tvfl sk.-tp, i 1825 och 1881 Jb upptagna
ss. Kuion Nr 1 och Nr 2; nu beteshagar. Qvien 1789 N nr 14, Quierna 1794 N
nr 8, Qwierna 1766, Qwian 1815 Ml, Qvigerna 1819 Hfl, Qvigorna 1828 Ml,
1845-1855 Hfl, Qwigorne 1834 Ml, Qvigan, Qviarne 1836 N rv 74. Kui, f.
'kreatursffllla, inhignad flker el. 5ng i utmarken'; jfr Kuin under Stenung
nedan. - Liden; lht. EKB. - L6vhyddan; avs. EKB. - Mase-
lyckan md,sal,aba. lN rnfisam, m. Maselyckan (en gd) 1594 JN s. 167.1 Om
acc. betecknats riktigt - kontroll iir ornojlig, ty namnet flr nu oklnt - rir IN
sflkerligen anslutet till ordet mas 'dalmas', som dock inte kan komma ifrflga
ss. f. l. i ON, efterso,m det iir belagt forsta gflngen 1879 (SAOB M 382).
Sannolikt itr f. l. i ON boh. mase,m. 'stor, grov karl' (Sp sn) , pfl andra hflll
'konstig kurre, besvrirlig karl'el. maso, f. 'stort fruntimmer' (i Sp sn uppteck-
nat ss. 6kn. pfl en viss korpulent kvinna); jfr sv. dial. (Giitaland) mase, m.
'stor duktig karl' (Rietz s.433a, b). Bd 20:2 s. 161 fiireslfls, for ett Masntis
tnd,sntbs att f. l. h<ir till y. mc.sc-'gnida'. Om namnet har i orten upplysts att
det masar (dvs. gnider) emot diir j[mt, dvs. sjon bryter (mot n[set). H[r
f6revarande plats ligger vid en bred, iippen vik, dflr sjiin kan ligga hirt pfl.
Ett oklart no. Masnes, som anfdres i NG 12 s. 189, kunde ha samma inne-
biird. Ett Masegcirdet i Lane hd anses Bd 12:1 s.345 h6ra till masa'Iata sig
i arbetet, arbeta slott', vilket iir mojligt iiv. for hflr forevarande namn. -Nibbegrind, se Ncibbegilnd nedan. - Nybygget. 1758, 1811 Jb. -Nebbegrind. 1815, 1822 Ml, Nebbegrind 1819 Hfl, c. 1820 Bergstrand i
Stenungsund s. 73, Nibbegrind 1834 Ml. Vid el. samma beb. som Nribbegrind
under Stenung nedan. F. l. [r val nribb, m. el. nribba, f. Skr. Nebbe-, Nibbe-
beror troligen pfl att skrivarna associerat f. l. med ett syno,nymt nibb, m. el.

nibba, f. (Aasen s. 535, Ross s. 545); jfr t.ex. Nibbdkrarna Bd 10 s. 126,

Nibbebergef 16 s. lSg,Nibben 18 s.87. - Nosnis holme nhgnas hil,ru,a;

avs. Nosnis Holme 1787 N nr 15, Norsnishollme 1815 Ml, Niisnflsholme(n)
1819 HfI, 1828 Ml, Nosnflsholme 1822 Ml, Notnlsholm (!) Kortet, Niisntis

7 Ldgesangivelsen hos JN ser snarast ut att avse Bdtslgcke i Sp sn.
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holme F.K. Holmen lir nu landfast och obebodd. - Nitsnf,s Iid. Ndsniis-

lid 1855 Hfl, Ntisniis lid 1954 Hallin i Stenungsund s. 192. Hiir lflg sn:s flIdsta

skola, fiirdig 1851. Om lid se avd. V. - OIle Pytts lycka al'a plls ldfua

el. Pytt-Olles ly cka ltfit_olas l,bba; tide. vad Pytf syftar pfl vet man nu

inte. - Sagatun; avs. EKB. - Si6hflllen; avs' EKB' - Skol-
berget. 1851 Ml. Jfr Ndsncis lid ovan. - Smedlyck an smbl,bba. F. l. iir
smed.- Snapen s sndbans. Efter enperson snapen riv. kallad snape-Karl,

som antas ha kommit frfln tp snapm under Myggenfls i valla sn pfl Tjorn.

- Solbacken; avs. EK. - Siirgrinden. 1825 Jb. - Tollenfls
tilends.1799 N nr 34, 1819-1855 HfI, TflIlenls 1822-1851 Ml, 1836 N nr 74,

Tollnfls Kortet. F. l. iir troligen det ftirr i Boh. ytterst vanliga mansn' ToIIe'

Mflnga personer fr6.n denna trakt med detta namn fiirekommer i olika hand-

Iingar frfln 1700-t. Jfr namn pil Toll(,e)- oGBReg. - Tomas holme.
Tomes (l) 1315 Ml, To'mes holme 1819 Hfl. Nflgon o'rnfluten holme finns inte

utanf6r Nosn6.s strand, varfiir namnet vll flsyftar en numera landfast lokal,

ovisst vilken. Sflkerligen efter samme torpare Tomas som Tommisebdden

avd. III. - Tryn et trg-nt, trilnet; fiirr vtirdshus' Trynett 1815 Ml' Trynet

1819 Hfl, 1834 MI. L&g vid ett framskjutande berg som kallas Trgnet el-

Trgnekullentr!1nekdtn. Jfr samma namn Bd 10 s. 94; 11 reg' (5 8gr), fryn-
hdlet I s. 150, ivensom det vanliga namnet Mulen pfl trubbiga (framskju-

tande) bergpartier o.d.; se ocksfl Stflhle -inge s,. 322 f . - vIgen; avs. EKB.

- Anghagen. 1788 N nr 14 (utiing), 1825 Jb.

Siiibo, se under Sttandnorum nedan.

smederiid smDdara, t - - l/n sk. av a.Ider. I 1685 Jb sEiges fiirmedling ha

skett med 1/e, men mtl:sstorleken anges dock fortfarande som 1/1. l/e mtl nu i
sambruk med FurufjflIl ovan (EKB). - Smita rudi 1388 RB s. 345 |

Srnidtz rodt 1581, Smedtzriidt 1586, Smider6d 1659, 1665, Schmederedh 1680,

Smederirodh t1g7, t7lg, Smederiid 1758-Jr ll Smedseriid GK, Smederiid EK.

- F. I. tycks vara ett annars ok:int mansbin. *Smlfi, snarast sammanhingande

och ungefd.r likbetydande med no. dial. smif, m.'skd.lm' (Ross s. 718). Fiir
ljudutvecklingen jfr t.ex. mfllets bdda 'bit" av biti. Av 1500-talets Jb-skrivare

har f. 1. missuppfattats s,s. gen. sg. av o.rdet smed, kanske pfl grund av associa-

tion med Smedser'ld i U sn nedan. - S. l. dr rdd (rud) 'riijning"
Prep. rir i. IN saknas.

Torp o.d.:

>GIrdsans) lyck a Jh|a,s l&ba. Efter en gumma som kallades >Gar-

sanu xbpa. Slkerligen [r hennes namn ett IN bildat med -s- till en plats med

namnet Gdrdet, snarast tp Gfudet under Furufjlll ovan, varmed hdlften av
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hmn flr i sarnbruk. T. s. 237 kiinner visserligen ingen femininbildning pA -s-
till gtirde, men en sfldan kan mycket viil ha funnits. Han meddelar ndmligen
att -sa fiirekommer )mer eller mindre utpriiglat, ss. femininsuff. i sydboh.
IN, t.ex. Hogsan, Kcirrsan. Miijligen flr Gardsan sekundflrt till ett maskulint
*Gdrdsen, okint namn pi kvinnans make; jfr t.ex. Kctrsen:Ka'rrsan till
torpn. Kdtr under Risby i H sn ovan.

Stenung st@nag by. - 
j Steinungum 1388 RB s. 345, i Stenigh 1523 DN

18 s. 230 (or.) | Stenninge c. 1528 NRJ 4 s. 190 f., i Sten(n)wnge 1544, Stiemig
(m osiikert), Stiening 1568, Sterniing (l), Stenning 1573, Stienningh, Stien-
nung(e) 1581, Stennung, Stenunghe, Stening(h), Steingge 1586, Sten(n)ing(h)
1659-1680, Stenungh 1697, Stenung 1719-Jr, Stennung 1758 ll Stenwnge godz
1548 DN 10 s. 788 (or.), (4. gaarde kallis) Steffningby 1594 JN s. 166, 1597

s. 505, Steeninge bye 1608 OsIo kap. kop. s. 34, i Steffninge (4 ggr) 1613 GSH,

Stimig (!) 1639 No. Rigs-Reg. 7 s. 618, Stening 1661 Bidr. 2 s. 236, Steninge
1673 K, Stenunge B)i 1749 N nr 8, Stiinnungs (gen.) 1772 N nr 11, Stflnnung
1777 K, Stenm:ng 1792 N nr 15, 1799 N nr 34, Stenunge Kortet, Stenung GK,
EK. - Namnet hiir till en stor grupp av nord. ON pfl -inge, -ung(e), -unga,
varom en omfattande litt. vuxit fram; se Stflhle -inge, dflr tidigare flsikter
kritiskt bedomes.

Om ON pil -ing, -ung i allmflnhet torde nu kunna sflgas att Stflhle och
andra tydligt har visat att mflnga av dem, kanske de flldsta, [r personbeteck-
ningar i pl., ss. fallet iir med motsvarande namn pfl kontinenten och i Eng-
land. Men det [r lika ofrflnkomligt att ett betydande antal namn rir direkt
terr5.ngbetecknande. Dylika namn kan vara mycket gamla men ocks6. ganska
sena, eftersom suff. -ing, -ung varit produktiva in i sen tid.

Betriiffande tidigare yttranden orn hflr fiirevarande Stenung mfl ftilj.
anfiiras. Lindroth i SIOD 3 s. 101 not 1 menar att namnet flr en avl. av
personnamnsstammen Sten-, fvn. Sfein-. T. s. 315 utgflr frfln ett Sfenung men
slger intet om hur han uppfattar formens bildning och bet. Stflhle a.a. s. 352
uppfattar namnet s,s. en singular avl. p6. -ung, allts& viil terriingbetecknande,
men lhmnar den plurala formen i RB of<jrklarad.

Fdr tolkningen av Stenung i N sn iir de topografiska forhflllandena pfl
platsen i h<ig grad upplysande. Byn ligger vid s. :indan av ett stort, ling-
strflckt, niira 100 m. hiigt, i terrf,"ngen tydligt markerat berg, nu kallat Vette-
bergen (avd. V) . Det synes nu troligt att Stenung urspr. varit namn p5. denna
bergkulle och att det senare, sorn sfl ofta skett, irvergfltt pfl den beb. sorn
anlades diir. Bet. av Stenung torde sfllunda ha varit 'stenklumpen, stenkullen,
stenmassivet' e.d., dvs. ungefir densamma hos grundordet sten. Ejder i SvU
27 s.449 anser Sfenung :lara en avl. till subst. sfen; jfr att de sv. Sfen(n) inge
av Sahlgren i SOH 1 s. 148 och Stflhle a.a. s. 351, 518 tolkas ss. en avl. p&

-ing till appell. sfen. Dylika bildningar plt -ung kan vara maskuliner el. femi-

I
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niner. I fiirevarande fall kan Senus inte med siikerhet bestammas- I namnet

stenungsiln nedan [r -s- sent inkommet (se detta namn nedan) , och f. l. kan

'ara 
g;n. pl. el. mojligen stamform. Vid n. sidan av berget ligger i O sn beb.

.ayr. bunrt hette iildst, och 6.nnu pi JN:s tid, ocksfl Stenung' SflIunda fanns

ner en gflng en stor beb. med vidstriickta flgor, som strfr.ckte sig runt hela det

nd"mnda berget, men som efter klyvningen mellan tvfl sn och senare avst'

resulterade i tvfl skilda byar, av vilka den ena behtlll det gamla namnet och

den andra fick ett nYtt namn"

Det finns ett stort antal nord. namn pfl berg och bergiga 6ar avledda

rned. -ung och -ing, vilkas bet. iir snarlik den hos stenung. Jfr t.ex. *Kum'

lungr (til1 ltuml ,stenkummel', NG 2 s. 158; ev. Kumlinge pfl Aland, varorn

se stflhle a.a. s. 283 med litt.), Hielmungen (av fvn. hialmr 'hjfllmformad

upphojning', NG 1 s. 218; 12 s. 30; jfr det sv' Hidlminge hos Stflhle a'a'

". 
SfZ-f.,508) ; Grgtinge(n) NG 6 s. 192, Stflhle a'a' s' 339 ff'; i Danmark:

Klintinge (av klint, men troligen inte med Hald vore Stedn. s. 42, 45 att

uppfatta som >det Omrflde, der tilhorer Beboerne ved Klinten> utan helt

entrett som,klinten), stgding (av *sfuf 'afstumpet Bakke" Hald a.a. s.46),

Bjerring (sist a.st.); i Sverige: Htimringe (av hammar, varom se gflrdn' Ham-

mcr ovan; Stflhle a.a. s. 498 med litt.; byn ir bekigen vid sydspetsen av ett

lflngstriickt flsparti p6. samma shtt som hflr fdrevarande stenung), Hdttinge

1pa tva stnllen; av hatt 'mindre htiid'; sahlgren Kirlingared s.9, Stflhle a.a.

*. SOS) , Skallinge (av skalle 'torroch stenig upphojning'; SOH 1s' 80' Stflhle

a.a. s. 187 ff.) . sklltunga i U sn nedan f,r en god, lokalt nflrliggande parallell

till Stenung.
Den urspr. pluralforrnen av stenung torde flsyfta flera beb.; jfr t.ex.

sklllunga i u sn nedan och de av Stflhle a,a. s. 140 ff. uppriknade namnen

p6. sn, byar och stiirre beb., vilkas pluralformer i de flesta fall torde ha

i.-*u. syftning. Om bortfallet av pluralflndelsen se Hesselman i NK 3-4

s. 152.
lJtt. st@nog frapperar pfl grund av sitt a i fiirsta stavelsen, eftersorn

fvn. ei i nutida boh. mo,tsvaras av e. T. a.st. missuppfattade e ss. resultatet

av en kontamination av stEnung och fvn. stefning, f. 'kallelse, plats diir

stri.mma hfllles,, vilket senare ord han fann i formen steffningbg hos JN.

Denna skr. beror emellertid. pfl en misslyckad etymologisering frfln skrivarens

sida. vokalfiirkortningen kan ha sin grund i tidigare ganska starkt tryck

pA. stavelsen -ung, varigenom fiirsta stavelsens vok., kanske endast i sdrdana

irestaviga former sorn stenungum,korn att stfl i mindre betonad strillning;

se Lindroth hos Janz6n vokalassim. s. 45 not 1. Mojligen kan f6rkortningen

f<irst ha intritt i den tydligen ganska gamla sms. sfenungo, varorn se under

hmn Sfenu ngsdn nedan. I d'enna sms. kan s' I' pfl grund- av behov av klar

distinktion fr6.n det enkla Sfenung ha haft huvudtrycket. Atstrittiga ri. skrift-

former med -nn- och Nil6ns uttalsform av stenungson nedan tyder pfl att
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stamvok. frirr utt. kort. Det nutida utt. med lilngt e beror pi en senare fdr-
lflngning. Accepteras inte teorin om svagare tryck pfl fdrsta stavelsen, kan
utvecklingen fiirklaras genom s.k. ordliingdsbalans, varom se Sahlgren i NoB
1930 s. 61 ff. F6rkortning av f<irsta stavelsens vok. i namn pil -ing, -ung
har intriiffat flv. annorstii.des i Norden; jfr t.ex. det no. Stenningen, som utt.
stu'nningen (NG 7 s.219) , de sv. Kgttinge, Ldttinge, Stenninge, Kgssinge
(Stflhle a.a. s. 300 ff., 307 f., 351 f., 364 ff.) m.fl.

Prep. rir i. lN stdttogabq, -n, -r, -&; h,t. st@ndgara. Se vidare under de
olika hmn nedan.

Nr 1 Uppegirder- dpagq,l; bpagal (Nil6n) 1/r sk. Kr. till 1722 (1758
Jb). IN bpagen, bpag$,1(rg)ana. Enl. utslag av hflradsrf,tten 1826 tillhiir Haude
holmar detta hmn.

Nr 2 Nedergflrdera nbgq,41lr sk. Kr. till 1722, dilr/zblev sk.; flter-
stoden blev sk. 1733 (1758 Jb). IN npgql(cg)ana.

Nr 3 VS.stergflrd en abstagq,l; udstar- (Nil6n) 1/r sk. Kr. till 1791
(1811 Jb) . lN abstagan, ahstago4(Lg)ana.

Nr 4 Ostergirden bstargEl 1/z sk. av 6.lder. Prep. iir i.
Nr 5 Mellangflrden rndl.angqt, (ungt utt.; jfr Mellangcird under

Skdlldal i So sn nedan) 1/z sk. Kr. till 1722 (1758 Jb). Priistgfi.rden i Sp sn
flgde enl. 1825 Specialjb 21/z 6resbol i hmn.

H emmansdelar:

Bjiirkliden. EK. Ungt narnn. - Brurhammar brfu,rhau,ar; fijrr
st. Bruhamar 1749 N nr 8, Brudhammar 1819-1845 Hfl, 1833 N nr 65, Brur-
hammar EK. Prgp. d,.r pd.IN brd,rh,drua4. Om hammar se under gflrdn. Ham-
mor ovan. F. l. 5'r brud, mfllets brogr,men n6"gon tradition om anledningen till
namnet finns inte. Jfr namn pilBrur(e)- i OGBReg. - Dalahi, jd. EK. -Grankullen. 1845 Hfl, EKB, Grinkullen (!) 1846 Ml, Grflkullen (l) GK,
EK. Troligen ilr Grdkullen en felaktig form, men mtijligen ett altern. namn;
i sfl fall jfr Grdkullen Bd 4 s. 110 med litt. I vissa namn pfl Grd- kan f. l.
flsyfta den onde el. mytiska naturvisen; se Ernvik i NoB 1944 s. 134. -,Grinkullen), troligen felaktig fo,rm fdr fiireg. - Grflkullen, se Gran-
kullen oyan. - Havd en hd,uclato; forr trankokeri. Hafden 1673 K, 1687 K,
1792 N nr 16, Kortet, Havden 1771 N nr 11 (kohage), GK, EK. Prep. dr pd.
IN kd,ad,a4, hd,ud,ara, best. sg. resp. pl. Haude, m. 'framskjutande hogt berg-
parti'. Beb. liggerpfl ett sfldant. - Nybygget. 1815 Ml, 1855 Hfl, EKB.-
Pilgirden. Pilg. GK, Pilgirden EK. En pilall6 leder fram till gd. Namnet
f,r ganskanytt. - Skaf terns skdftaqS. Prep. [r till,:utt. ta.Ef.ter en Sgare
Skaftern, som inflyttat hit frfln Skalterdd i Ljungs sn, Inlands Frd.kne hd. -Sundsbo. EK. - Varyet uhraat;biiuaru. GK, EK. Om det uddljudande
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w- se Bj6rseth s. 42 f. - Vflrtorp. EK. - Alvhem' GK, EK. -Angarna hgera. E.K.

Torp o.d.:

Albokullen. Albokullen 1815 Ml, Albo Kullen 1819 Hfl, Ahlebo-

kullen, Albokollen 1825 Ml. Srikerligen efter en al(e)bo, dvs. person frfln Ale

hd i VgtI. - Amalienborg; avs. EK. - Amdal(en); fiirr tvfl tp-

Andal(en) 1749 N nr 8, 1819-1845, Amdal(en) 1855 Hfl, 1861 Ml, Almdalen
1g46 Ml, Amdahl 1855 Hfl. F. l. iir snarast triidn. alm; if.r [v. for bortfallet
av I det i si fall identiska Amdal Bd 16 s. 16; 20:2 s. 23. Skriftformerna
tycks tyda pfl tvfl altern. ultt. qru' och a -n- (m) n framftir d). Omiijligt nr

dock inte att namnet [r ett urspr. *Amundedal, i sfl fall samma namn som

Ammedalen Bd 9 s. 53; jfr utt. av Am(me)dalslgckan nedan och Ammentis

Bd 11 s. 1. - Amdalero. 1845 Hfl. ViiI niira fiireg. - Am (me) dals-
I y c k an d,rn@)da.r,trl&4. Sekerligen vid Amdal(en) ovan; i varje fall ingir detta

namn ss. f. 1. - Annehem; avs. EK. - Arendal; avs. EK. Ungt upp-

kallelsenamn efter nflgot sv. el. no. Atendal. - B jiirkhagen; avs. Btirk-
hagen (utiing) 1771 N nr 11, Bjiirkhagen EK. Om Bdrk- se Bitukekdrr i J sn

ovan. - B jdrklunden; avs. EK. - Brogflrd. EKB. - Brookline;
avs. EKB. - Brudhammar; 2 avs. EKB. Rspr. form av hemmansdelsn.

Brurhammar ovan. - B er galid; avs. EKB. - Eriksborg; avs' EKB'

- F o c k e n f6ba. Yid, en trekantig flker som jflmftirts med ett locksegel
(Lindroth i SIOD 3 s. 154); jfr samma namn Bd 16 s. 220; 20:2 s. 274,

Sned.focken 8 s.331. - Framn6s; avs. EKB. Jfr samma namn under

Rartid i J sn ovan. - Fridhem; avs. EKB. - Festet; avs. EKB. -Fiirsirket. 1845Hfl, 1861 Ml. JfrsammanamnBd 11 s.35. - Garvare-
gflrd en gd,raqragdn. Forr garueri. - GlasmistaregArden. Hus i
Stenungssund, som vid 1800-talets biirjan torde ha bebotts av Stenungssunds

glasmd.starc (Hallin i stenungsund s.283). - Glflntan. EKB. Rspr. gldnta

motsvaras i mfllet av g4ht!e. - Gustavsberg; avs. EKB. - Heden
h^a. Elt Heden upptas i 1825 Specialjb bflde under hmn nr 2 och 5. 1819 Hfl,
1825 Jb, 1861 Ml. Ornhed se avd. VIII. - Hermod; avs. EKB. - H jel-
marn a Xhlmane; fiirr H jiilmen; ftirr trankokeri. Hjelmen c. 1700 (?)

KrA I:5/8, He[mere backarna 1771 N nr 11, Hjelmarne, Hjelmaren 1792 N

nr 16, l7g7 K, 1825 Jb, 1846 Ml, Hjelmarna 1819 Hfl, Hjiilmarne 1834 Ml.

Lflg niira sjiin vid tvfl bergkullar, tydligen kallade Hirilmatna, av vilka den

strirre nu kallas Hjdtmekutlen; jfr Hicilmarna Bd 11 s. 80 och namn pfl.

Hjalm(e)- i tidigare Bd, Stflhle -inge s. 318 med litt. Hirilm'skyddstak fdr
s6d, torde hiir knappast ifrigakomma. - Hoi ja; avs. EKB. Fantasinamn.

Husebacken hfusabdfuan. Prep. flr'pd. IN h&sabdban, hilsabdba' -
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Huset. 1766 Ml. - Hfllan hi\a. 1834 Ml. Ligger lflgl i en dalsflnka. -Haldalen. 1819 Hfl, 1861 Ml, Hfllldalen 1845 Hfl. Se under Blirerdd och
Hi)genorum orran. - Hii ja; avs. EKB. * JohanneberS; avs. EKB. -Kolningsberg. Kollminsberg (!) 1749 N nr 8, Kolningsberg 1819, 1835

Hfl, 1828 Ml, Kiihlningsberg (!) 1834, 1835 Ml. Siikerligen efter .lcolnfng, dvs.
kolbriinning. - Kringlekiirr. Kringleskjlir 1815, Kringleklrr 1819 Ml,
Kringlekjlr 1825 Jb, Kringlekjerr L822 Ml, Kringelklrret (naturn.) 1833 N
nr 65, Kringlekflrr 1861 MI. Vid en rund, numera utdikad iingslycka. Jfr
Kringlemossen avd. VI ochnamn pil Kringle- i OGBReg. - Kristinedal;
avs. GK, EK. - Kristinelund; avs. EKB. - Kullen. 1834-1861 Ml.

- Kvil:Qwian 1815, Qvian 1822 Ml. Sannolikt lokalt sammanh5.ngande
med el. ,samma beb. sorn Kuierna (fiirr iiv. Kuin) under grannbyn Ndsntis

ovan; se diir. - Kvistugglelyckan kwDstuglalafu&i nu obebyggt. IN
kwbstuglan, Inga upplysningar om namnet har kunnat erhflIlas. Troligen iir
IN det primfila, i vilket fall Koistugglen torde ha kommit frfrn Kuistuggle-
dalenlurnder Lillevatten i Sp sn nedan. - Lagmanshngen l,d,qtanscbga;

avs. Lagmanz Angen 1763 N nr 7, Lagmansingen 1792 N nr 16, EKB. Till-
hiirde folr lagmannen pfi. Stenungsiin. Fiir utt. ifr Lagmansholmen Bd I
s. 106.- Liden. 1845, 1855Hfl.- Lillstugan; lht. EKB.- Linnea;
avs. EKB.- Lugnet; avs. EKB. - Lyckan. 1834-1861 Ml. - Lycke-
berg; avs. EKB. - Lykullen. 1822-1834 Ml. Om skriftformerna flr
korrekta, ir namnet identiskt r;l'ed, Lgkullen avd. V. Kanske flsyftas dock f6lj.

- Ldgekullen l,ibel,n, l,dkil,n. Liikullsmaon 1771 N nr 11. Prep. [r pri.

lN l,ihil,n, l,,ifuel,ara, (o)best. pl. Enl. T. s. 65 f. finns i n[rheten av beb. en
mindre bergkulle, som sedan gammalt anvf,nts som avklfldningsplats vid
badning; jfrmfllets ldrya sa 'bada'.Jfrforeg.- Mannhem; avs.EKB.-
Mariedal; avs. EKB. - Mellangiirdena. Mellanghrden 1819 Hfl.
Skriftformens s. I. flterger vitl mfllets 1@4a'garde11a'. - Mossen. Mfl.sen

1819 HfI, 1861MI, M6.ssen 1845 Hfl. - Myren. Myra 1819, 1835 Hfl, Myren
1833 N nr 65. - Nilsro; avs. EKB. - Nordhem; avs. EKB. - Ny-
borg; avs. 1855 Hfl, EKB, Nyberg 1861 MI. - Nyg6.rd; avs. 1855 Hfl,
EKB. - Nyhem; avs. EKB. - Nytorp; avs. 1855 Hfl, EKB. -Nebbegrind. 1819-1855 Hfl, 1822-1851 Ml. Se under Nosnris ovan. -Orrenf, s; avs. Ungtnamn. - Oskarsberg; avs. EKB. - Oskarsro;
avs. EKB. - Otterbo; avs. EKB. - Pers tomt p@P tdrnt. Jfr samma
namn under Valeberg ochVrimnerdd i So sn nedan. - Platserna. Plat-
sarne (ut6ng) 1809 N nr 41. Plafs (pl. pl,dgar) betyder i mfllet 'torp, ligenhet'.
Namnet bdr v[I en gflng ha isyftat beb., ehuru ingen uppgift drirom finns. -Rinnan riLta el. Rinneplatsen. Rinnan 1828, 1834 Ml, 1835 Hfl, EK;
Rinneplatsen 1833 N nr 65. Best. sg. av ett i mflIet till synes utdtitt *rinna, f .

'rinnande vatten', hiir flsyftande en killa som aldrig tryter; jfr T. s. 295 och
se samma nauln och Rgtter-Rinnan Bd 1 1 s. 35 f. - S a m s I i t t e n? (S a m s-
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lotte n?) sd,ry,sl,ilarz. Samslfltten l77l N nr 11. Se samma namn under OBy
och avd. VIII. - Sj<ilanda; avs. EKB. - Sjtitorp; avs. EKB. -Sjilvik; avs. - Skutekullen slaildekdl,. 1749 N nr 8, 1819 Hfl, 1828,

1834 Ml, Skuttekullen 1822 Ml. Nu landfast bergkulle vid sjiin, drir v?il

skutor fiirr lagt till; jfr samma namn avd. V. - Sof iedal; avs. EKB. -
So,f iero; avs. EKB. - Solblink; 2 avs. EKB. - Solhem; avs. EKB.

- Solvik; avs. EKB. - Soliker; avs. EKB. - Stenungssund
st@nagasdru; kallas i orten vanligen Sundet sant, sfr,nt (akat cirkumflex) ;

f<irr flera tp,, senare municipalsamhille, nu [v. namn pfl en storkommun

1749 N nr 8, Stflningesund 1780 Lyd6n i GVSH s.26, Stenungsund 1825 Jb

{tp), 1851 Ml, GK, Stenungssund 1861 Ml, GK (om sundet), EK, Stenungs

IN (e.) sd,plare, -aq, -Ara, -are, (y.) sdnsbea, best. pl. Aldst troligen*Stenunga
sund, dvs.'stenungsgirdarnas el. stenungsbornas su[d'; ifr Stenungsdn nedan.

Frfln etymologisk synpunkt biir alltsfl f. l. inte ha gen.-s. Ejder i SvU 27

:s. 449 anser namnet betyda 'sundet utanfiir byn Stenung', vilket torde vara
i viss mfln missvisande. - Stugan; avs. EKB. - Sundet, se Sfenungs-

sund ovan. - Sundsborg; avs. EKB. - Sundsholm; avs. EKB. -Sveaborg; avs. EKB. - Sorgrinden. Siidre Grinden 1845 Hfl, 1861

Ml. Jfr samma namn under Ndsnds ovan, varmed forevarande [r lokalt sam-

hdrigt el. kanske sammabeb. - Tabor; avs. EKB. - Tallkullen; avs.

EKB. Triidn.tall mo,tsvaras i mfllet av fur fer, - Talludden; avs. GK,

EK. - Tallflsen; avs. EKB. - Tjuthult til-dhilt; f<irr trankokeri.
Tuthult 1792 N nr 16. Egentligen namn pir ett skogbeviixt berg, ddr enl. upp-
gift i orten vargar f6rr brukade hfllla till och tiuta (i rmi,let tg-da). Om detta
verkligen 5r anledningen till namnet ir ovisst. Om vargars fdrekomst i trak-
ten se inl. Vindens tjutande kan miijligen vara anledningen. Jfr Tiutatekro-
ften Bd 1 s. 331, Tutareberget, -dsen 11 s. 99, Tutarckullen 17 s. 204;20:'2
s,. 229, d6,r andra namngivningsgrunder anfiires. Kartformen synes peka pfl
tuta td,da 'tjuta', men kan nog ocks6. vara avsedd att flterspegla utt. tg-d'-.

Om f. l. ir verbal el. norninell kan inte med sii.kerhet avgdras. - To'rrtit.
Ttirrot 1771 N nr 11, Torret 1815-1828 Ml, Tiirret 1819 Hfl, 1830 MI, Torriit
1825 Jb. Vid Nedre Dotertid, vars folkliga namn dr Torudt; se d[r. Kanske

flsyftas, just denna beb. - Tuthult, se Tiuthult oYan' - Ullebo; aYs.

EKB. - Valdemarsborg; lht. EKB. - Atvtrem; avs. GK, EK. -Angen. 1853 N nr 83 (naturn.), 1855 Hfl, Ml. - Arlan; avs. EKB.

Stenungsdn st@nagsga; stdwogsda (Nil6n), bland befolkningen vanligen
fin qa,1/z sk. Kr. fltm. till 1719. - Stainungoy 1388 RB s. 335 (nflmnes bland
gd diir Hfllta kyrka flgde jord) | Stenningooen c. 1528 NRJ 4 s. 190, St(i)e-
ningii(e) 1568, 1586, Stenningtid 1573, Stienning (!) 1581, Stening(h)<l(e)n
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1659-1680, Stenung Oen 1697, Stenungsiien 1758, Stenungs Ohn 1811, Ste-
nungs6n 1825-Jr ll Steningtin 1661 Bidr. 2 s. 236, 1673 K, 1688 K, Steningsdn
1687 K, Stennings6(e)n, Stiinnings6(e)n t77l K, Stiinningsd(e)n 1780 Lyd6n
i GVSH s. 26, Stennung<in 1792 N nr 16, GI{[, Stenungsd Kortet, Stenungs6n
GK, EK. - F. l. 5r antingen gammal gen. pl. Steinunga av det tidigare
plurala b5rnamnet Stenung ovan med tidigt bortfallet gen.-a framfdr s. l:s
vok., el., f6ga troligt, bynamnet i stamform. Stenunga kan betyda'stenung-
gdLrdarnas' el. 'stenungsbornas'; jfr Stenungssund under Stenung och under
sockenn. ovan. Det flr under alla fiirhflllanden tydligt att f. l:s gen.-s till-
kommit i sen tid. Det tildsta beliigget flr frfln 1687.

Prep. ?ir pd. IN saknas.

Torp o.d.:

Annexet; avs. EKB. - BAtviken. Bfltwiken 1815 Ml, 1825 Jb,
Bflteviken 1824 Ml, Bfltviken 1834 Ml, EK, Bfltevik 1860 N nr 100. - Drott-
ningholm; avs. EKB. - Ekebacken; avs. EKB. - Ekudden;
avs. EKB. - Fagervik; avs. EKB. Ungt namn; m6jligen efter Strindbergs
Fageruik (och Skamsund). - FuruhIll; avs. EKB. - Furukullen
firakel,vl; avs. EKB. - Glf,ntan; avs. EKB. Gla'nfa heiteri mfllet gldla. -Granhiilla; avs. EKB. - H6jden; avs. EKB. - Ljungbacken;
avs. EKB. - Lugnet; avs. EKB. - Marocko; avs. EKB. - M&nsbo;
avs. EKB. - Primula; avs. EKB. - S j6boda; avs. EKB. - Skogs-
hyddan; avs. EKB. - SkogsflLsen; avs. EKB. - Slottet. Stenung-
sund s. 272. Jaktslotf, uppfiirt av Ascheberg. Niir senare en villa uppfiirdes
dilr iivergick namnet pfl denna. - Solbacken; avs. EKB. - Solberga;
avs. EKB. Viil uppkallelse efter sockenn. nedan. - S olhyddan; avs. EKB.

- Solklint; avs. EKB. Klinf motsvaras i mflIet av klat. - Sommar-
stugan; avs. EKB. - Stugan; avs. EKB. - Talludden; avs. EKB.
Jfr under Stenung ovan. - Torpet; avs. EKB. - Wenzelsberg; avs.
EKB. - Viola; avs. EKB. - Vestangflrden; avs. EIG. - Vflstan-
vy; avs. EKB.

Strandkiirr strd,w@)f&r; strQnaS-ar (Nil6n) 1/z sk. Kr. till 1704 (1825 Jb).
Enl. DN 14 s. 125 hiirde 1485r/z mtl Strandkiirr till Kastelleklostret i Kunga-
hilIa, nuvarande Kungiilv (jfr Holmberg2 3 s. 91, Tiselius 2 s. 156). -Strandakrer 1430 DN 2 s. 527 (or.), Strandeker (2 ggr) 1485 14 s. 125, 127

(avskr. frfln c. 1500) I Strandeker c. 1528 NRJ 4 s. 190, Suankiar (l) 1568,
Swandkier (l) 1573, Strandtkier 1581, Stranndkier 1586, Stran(ne)kier 1659-
1680, Strankiirr 1675, Stran(d)kiflr 1697-1758, Strandkjlrr 1811, Strandkiirr
1881, Jr ll Stranekier 1613 GSH, 1673 K, Strandkd.rr Kortet, GK, EK. -
Beb. ligger pfl kcirrmark (om lcdrr se avd. VI) vid lflgland, som fijrr var
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iiq f . l. snarast gen. sg. pfl -a.t med tidigt bortfallet -r,
-4..

Strandnorum strdndrwrn, strdry,ararn; strS ndram, (Nil6n) by. Fdrr fanns

diir giistgivaregd (Tiselius 2 s. 159). - lStrandnourum 1659, Strandnorum
166b-Jr, Strannorum 1680-1758 ll Strannorum 1673 K, 1688 K, Stranorum

Kortet, Strandnorum GK, EK. - 'Norum (varom se sockenn. ovan) vid
stranden.'Enl. Lindroth i SIOD 1 s. 51 'ar Sttundnorum den flldsta av beb.

med namnet Ir{ orum., men detta antagande ilr o'riktigt.
Prep. hr i. IN (anvflnt i Sp sn om en viss tidigare f,bo)

str d,Uor(a)man ; nQrmana, ndrmq,na el. str d,ry,artnuna -

Nr 1 Nedergflrden nbrgql, rlt sk. av 6.lder. Enl. utslag

rhtten 1826 tillhorde ^Iforums holme, Kd.kenas holme, Sf. o'ch L.

n,drq,man el.

av hdrads-
Snoholmen

detta hmn.
Nr 2 Bergegflrd bbrigq|; bhvr,ggn (Nil6n) 5/e sk' Yar rlz mtl men

fiirdktes 1694 och 1695 till 5/a mtl. T.o.m. 1680 tvfl gd pfl vardera rlz mtl,
nflmligen denna och Sdrgdrd och Aggestorp, orn vilka namn se under Sdtgdrd

nedan. lN bhrXgEn Ligger pfl en sluttning upp mot ett' berg.

Hemmansdelat:
Kull en ktl,n. GK, EI((B). Prep. dr pd.lNkilab, ltif,ara, best. sg. resp' pl'

Torp o.d.;

Alf hem; avs. EKB. - B jdrkantu; avs.; i Jr under eget uppliigg.

Jr, EK. Namngivaren har troligen haft det viilkiinda krogn. Luntantu i
Gtiteborg (Bd 2 s.57) i tankarrra. - Furubo; avs.; i Jr under eget upp-

liigg.- Garvaregflrden, f6rr Garveriet; lht. Garfveriet 1851 Ml,

Garvaregirden EKB. Jfr samma namnunder Stenung ovan. - Glommen'
Glommen 1739 N nr 5. Utan kinnedom orn utt. kan man inte ge en sfi.ker

tolkning. Mdjligen fiireligger uppkallelse efter det bekanta no. Glommen (NE

s. 73, NG 16 s. 177 f.) . Om namnet flr inhemskt, sammanhf,nger det vfll med

mfllets gliqta 'dflna, eka', varom se utfiirligare under Gldmdsan, -risen Bd 18

s.201 med litt., Glimmingen Bd 12:1 s.26 f. Namnet vore d6. snarast ellip-
tiskt for en sms. med maskulin s. 1., t.ex. Gltjmdsen. Det fiirblir dock ovisst

om man har att gilra med stammen glaum- el. glgm-, vilka torde kunna ge

samma nutida utt. - Grinden. 1845, 1855 Hfl. - Gullknapp (en)

ginlkrualtan. Gullknapp 1855 Hfl. Prep. iir pd. IN gillkndplan, 'q', -ana. Anled-

ningen till namnet iir okiind. Ingen tradition finns. T. s. 266 hlnvisar till
Bd 1 s. 165, diir under Sf. och L. Knapp meddelas att knapp i liinets vflstg6ta-

del kan flsyfta en rundad bergtopp; se ocksi Knnpp(en\ Bd 8 s. 172; 16 s. 133
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med litt. Av topografiska skfll kan nflgorr bergtopp in'te flsyftas, rnen kanske
kunde knapp isyfta en kulle som finns vid tp; jfr fsv. knappr, m. i denna
bet.; om knapp inamn pfl hdjdero.d. set.ex. NGIndl. s.61, Ekenvall s.28'
Westman i Folkmfllsstud. 3 s. 198 f., Bucht i NoB 1944 s. 18 f., SOH 2 s.262.
Men f. I. fdrbleve oklar. Kanske har en guldknapp hittats diir. Ett GuIl-
knapp(en), namn pfl ett berg pfl Orust, fiirmodas ha ungefiir samma inne-
biird som GuIe knopp avrl. III. - Hagen. 1815-1861 Ml, 1825 Jb. -Hamnen hdmna, Hamn 'utmarksbe'[s'. - Hilmersro; avs.; i Jr under
egetuppliigg. Jr, EK.- Holmen, seNorume holme nedan. - Kohagen.
1822-1834 Ml, 1859 N nr 93 (naturn.). - Krapp et ktdpat; f6rr lht, nu
sm6.skola. Krappet (sandtiikt) 1861 N nr 98. Prep. [r pd. IN (fon) ktfutan.
Mfllets krapp, n. 'trflngt pass mellan berg'; vanligt namn. - Kflkenis
kdgands;i Jr under eget uppHgg; frirr avrd.ttningsplats under hflxprocessernas
tid (Bergermo s. 53), hamn- och fiirj,eplats fiir overfart till Tjiirn; [v. ett st.
fanns dd.r. Cogeness 1610 Akt. s. 142, Kflkeniis 1749 N nr 8, 1815-1861 Ml,
1855 Hfl, Jr, GI(, EK, Kfigeniis 1780 Lyd6n i GVSH s. 26. Prep. iir pri. IN
(om en tidigare bfltbyggare) k@,ganQtsa4, k@,ganqsare, (o)best. pl. F. l. iir boh.
kdg(e), m. 'mindre odrickad fiskebflt av viss typ:; av ho,Il: .kog, koggel jfr
Kdgholmen Bd 4 s. 87; 5 s. 35, Koggeberget I s. 257 , lvensorn namn pil Kdg-,
Kugg- o.d. (Granlund s. 112 med litt.) . Skriftformerna med -k- beror pfl miss-
lyckad uppsnyggning till rspr. Namnet borde allts6. stavas Kcigenas. Om
platsens historia se Hallin i Stenungsund s. 276 ff. - Kflkeniise holme
k@ganasa liilrna. Kflkenis holme 1832 N nr 66, 1875 N nr 10. - Liden. 1789
N nr 22, 1861 Ml. - Lillhammar; avs,.; i Jr unden eget uppliigg. Jr, EK.
Troligenuppkallelse efter Liilehammat i O snnedan.- Loppertid. 1819
IJfl, 1822-1834 Ml. Vid el. samma beb. som Lop'perdd under Zusserod ovan.

- Lurrekullen ldfakel,n. Prep. 5r pd. En gammal gumma, som kallades
Lurran l,'hya, bodd,e diir. Enl. T. s. 65 [r det mdjligt att stiillet ffltt namn
efter henne. Gummans namn kunde h<ira till no. dial. Iurra 'blunda, halv-
sova, 96. sorglds omkring, vara blid', lurren 'dflsig; oberflknelig' (Torp s.398) ;

nflgon bildning till denna stam lurr- har inte upptecknats i Boh. - Lyckan
eI. Nyehage. Lyckan eller Nyehage 1789 N rr 22, Lyckan 1855 Hfl. .-
Myre n mi_ra. Prep. iir i. lN rnS_4. 

- Norume holme ndrq,ma hilma
el. Holmen. Norume (Norums) holme 1789 N nr 5, Norumsh. Kortet,
Norums holme GK, EI{B; Holmen f815-1851 Ml, 1855 Hfl. Sannolikt samma
lokal som Holmen ovan. Prep. iir pti (Holmen) . Norume kan vara sen kom-
positionsform p6. -e, men om namnet flr gammalt, fltergflr f. l. pfl Norheima,
varom se under sockenn. ovan. - Nyehage, se Lgckan ovan. - Rf,"t-
tarelyckan?, se avd. VIII. - Sandlyckan. 1845-1855 Hfl. - Sjii-
bo; avs. Jr, EK(B). - Stenkyrkan stbnfdrka. Stenkyrka(n) 1819-1855
HfI. Prep. Lr pd.IN (fiirr) stinparkan. Kanske uppkallelse efter Sfenlrgrfta sn
pfl Tjorn. I orten finns dock en mycket fast tradition, enl. vilken kyrkan i sn

I
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skall ha btirjat byggas pfl denna plats men sttirtade ihop under byggandet;

se HGSL 5 s. 243, Bergstrand Vflra gamla beriitta s. 47, Stenungsund s. 143.

Detta motsflges dock av f6rhflllandet att Strandnorum inte iir den ildsta beb.

av den gamla stora b5m Norum; se ovan. - Sten6.s stbnqs; tvfl tp. Sten-

flhs(en) (naturn.) 1739 N nr 5, 1758, 1811 Jb, Stenfls 1851 Ml, 1825Jb. Prep.

dr pd. lN stEnqsan, (fiirr) stbndsa, stint!'sana. Ligger pfl en stenig ris' -Strandhem; avs. EKB. - Siirhagen. 1739 N nr 5, 1815 Ml, 1819 Hfl.
F. l. iir sd(de)r.

Siibacken siibdban, si-; sibalnn (Nil6n) 1/r sk. r/z nrrtl fltm. till 1697 och

kr. till 1734 (1758 Jb). - | Seffueba(i)ck 1568, 1581, Sidbacke 1568, Stie-

bachen 1659, 1665, Sidbacken 1680, Siidbacken 1697, Siibacken 1719'Jr,
Sobacken (!) 1811 ll SjAlacten 1675 Bidr. 2 s. 246, Sdbacken GI{, EK. -
Den iildsta formen kunde formellt peka pfl den gamla stammen sou- av sjd
(se t.ex. Srfuelgcke i J sn ovan) . Men husen ligger c. en km. frfln havet, sorn

inte kan ha gfltt dit upp vid den tid denna beb. tillkom. Men in6gorna ligger
vid en fl, dii,r sau f6rr kan ha vuxit. Husen ligger pfl en baclcsluttning.
Labialiseringen a ) d iir frapperande, enilr sciu ss. f. L i boh. ON annars inte
f6.r en sfldan utveckling; jfr t.ex. Sduberget Bd 20:2 s. L97. Labialiseringen
torde lrittast kunna filrstfls om man antar att ett *Sabbacken givit Sdbbacken

genom labialiserande inverkan av b.

Prep. rir pci. IN sibdbon, s?-, (forr) sibdba, sDbdbana.

Torp o.d.:

Amundslyckan. 1819 Hfl. - Hammarbo. EKB. - Hamnen.
1355 Hfl. Hamn'utmarksbefs'. - Karis lycka kdros tr&&a; iide sedan

liinge. En gumma vid namn Kari bodde dtir f<ir lflnge sedan. - Lugnet.
EKB. - Lyckan; avs. 1845, 1855 Hfl, EKB. - Stormkullen. EKB.

- Tornelyckan. 1748 Ml. Torn'tornig buske, tiirnbuske'.

Stirgflrd sbrgq4 och Aggestorp dgastar, r- - - 1/z sk.6"tm. frfln 1697; tidi-
gare hilften av Strondnorum nt 2 ovan. Agorna ligger splittrade inorn Strand-
norums omr6.de. - | S0g;o]rdt 1568, Siogaardt 1586, Siirgflrdh 1665, 1697,

Sdrgflrd 1719-Jr, Stirgflrden 1825, 1881 ll Siirgflrd GK, EK(B). - 
j Algreirs

Dorpe 1388 RB s. 345, I Og[es]torp (l) 1568, Echestorph 1665, Ekestorp 1680,

Aggestorp(h) 1697, 1719, Aggestorp 1758-Jr ll Aggestorp 1721 N nr 3, 1739

N nr 5, 1855 Hfl, GK, EK(B), Eggestorp 1875 N nr 110. - I brist pfl tillriick-
ligt gamla skriftformer f,r det svflrt att avgiira orn f. l. i Sdrgfud urspr. iir sjd
el. sdder. Det iir oklart var den tildsta beb. lflg. A ena sidan ligger Sgorna

nflra sjiin, 6. andra sidan ligger de ganska sydligt, dock inte sydligast bland
gd i Strandnorums by. Om utt. 5r 6kta, [r f. l. viiderstrecksn. sdder; fiir bort-
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fallet av r jfr t.ex. Sdrgdtd sfiggt,, sdgal Bd 20:1 s. 27, 84. Men det ka4 vara
pflverkat av skriften. Namnet iir inte ofta brukat.

Enl. Lind Dopn. sp. 12 f. iir f. l. i RB-formen Algetus Dorpe, vilken han
inte kunnat identifiera med nigot nu existerande namn, det fvn. mansn.
Alfgeirr, Algeirr, dd.r -lg- tydligen tidigt blivit -gg-.Det flr frestande att fiira
hit namnformen j Aggestorp 1500 DN 5 s. 711, men denna beb. siiges i k$illan
uttryckligen ligga >j H . . . the sognr, dvs,. H sn, vilken inte grH.nsar till N sn.
De senare skriftformerna med E-, A-, liksom utt. med @-, torde bero pfl
regressiv vok.-assimilation redan under den tid d6. stavelsen -goeirs- var
distinkt utt. Assimilationen 5.r av samma typ som trflffas i Gldshed gl@s!

(atf Glazdhheidi 1354 DN 2 s. 267, greshie 1568 Jb) pfl TjrSrn, och i Tdnum
t@nam (j Tuneimi 1391 RB s. 370) i Brastads, sn, Stflngeniis hd. Se Janz6n
Vokalassim. s. 68, 72. Fdr att fiirstfl vok.-assimilationen torde man inte be-
htiva fiirutsiitta att huvudtonen tidigare legat pfl stavelsen -geirs-. - Om
bet. av forp se under Torp i J sn ovan, och fiir bortfallet av -p jfr t.ex. GiII-
torp i samma sn.

Prep. iir i (Aggestorp). IN iegastarl, dgstrana.

Torp twlt 5/a sk. Sk. av F.Jder.rlz mtt till 1685 (1825 Jb).- | Torp 1568-
Jr, Thorp(p) 1581, 1586, Torph 1680, 1697 ll forp 1673 K, cK, EK(B), Torup
1686 No. Rigs-Reg. 7 s.292. - Se samma namn i J sn ovan.

Prep. dr i. IN tiryta4, tirpara (o)best. pl.

Torp o.d.:

Gamle Beckmans lycka; tide sedan l[nge. Beckman sflges ha
varit soldat. - Guteklivan. Guteklflfwan 1815 Ml. F. L torde vara
mansn. Gute g'il'da, varom se Bd 18 s.90. - Hagen. 1766 MI (obesuttet).

- Hallerna. 1822 Ml, 1825 Jb, 1855 Hfl, Hallerne 1828, Hallorne 1834,
1851 MI. Se under Hdgenorum oyarr. - Karlsborg; avs. EKB. - Kop-
parberget kdbarJat. Prep. iir pd. Namnet sflges bero pfl att en koppar-
slagare slog sig ned drir for bortit hundra 6.r sedan. F. l. $ir dfl en elliptisk
f6rkortning. I utt. *laif,arbarXaf har stavelsen -bar- haplologiskt bortfallit. Jfr
samma namn, men med annan namngivningsgrund, rmder avd. V. - L i I I a
Torp; avs. EK(B). - Vallen. Wallen 1822 Ml. Se avd. VIII.

Vedkullen a?tkdl,(n) 1/e sk. Kr. till 1791 (1811 Jb).- lWeekullen 1659,
1665, Vekollen 1675, Wekollen 1680, We(e)killen 1697-1758, Vekullen 1811-
Jr ll Vekutten 1673 K, WeeKullens 69o1 1704 N nr 6, Vedkullen 18L3 N nr 53,
GK, EK(B) , Wedkullen GKii. - 'Kullen'dar man hugger, lagrar eller lastar
oed'; jfr namn pil Ved- OGBReg. Gd ligger i utkanten av ett skogsomride,
varifrin biinderna i Stenung fiirr troligen hiimtade sin ved.

Prep. eir pri. IN a\lttlan, aikolara, (o)best. pl.
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H emmensdelar:. i ,

Vedkulleflker abkal,oqgar, Invid den kulle som givit hmn namn.

Torp o.d.: l

S I e t t en 'sl,cb{a, strtbta, F-K. Prep. iir pd. IN (f6rc) sld{an, sl'ht-a'

FrUer d,g@)r 1/z sk. Kr. till 1704 (1825 Jb). - | Agger 1568-1581, Ager

1573, Acker (!) 1659, Aker 1665-Jr, Acker 1697,l7tg ll egger 1613 GSH,

Aker 1673 K, GK, EK(B).
Prep. iir i. IN (orn flbon pfl huvudgd) d,ga4; @grana.

Torp o.d.:

Heden. 1828 MI, 1855 Hfl. Se avd' VI[. - Vallen. Wallen 1819

HfI. Se avd. VIII.

Aggestorp, se under Sdrgdrd ovan. On, se Sfenungsdn ovan'

I itldre handlingar upptagna, ej identifierade namn
(alla kanske inte bebyggelsenamn) :

Brrei.ko, gen.-form. - 
j Brrekko jordh 1388 RB s. 346. - Skriftformen

isyftar siikerligen inte ett namn *Brukkoiotdh utan betyder 'jorden som till-
hdr gd Brekka'. Namnet flsyftg troligen Brricke i O sn; se dilr om bet.

av ordet.

Danefly salteri. - ll C. 1700 (?) KrA I:5/8. - Sflges ligga i N sn, och

namnet torde dfl bora sflttas i lokalt och spriLkligt sammanhang med beb.

Danesta(de)n pfl St. Asker6n. S. L iir siikerligen boh. flg, n.'gungfly', sflvida

inte skr. avser att beteckna uft. -flq,, i vilket fall s. l. vore boh. flu, n. 'lflgt
flatt skfir i vattenbrynet'; jfr no. dial. flud, f., fvn. f1fi6, f. 'flatt skir sorn

dversv5mmas vid flod" SIOD 3 s. 187, Bd 20:2 s. 133. om lokaliseringen iir
riktig, torde namnet snarast vara en ellipiisk fiirkortning fiir *Danestadsflg

(-ftu?).

Hagha, dativform. - 
1388 RB s. 346. - Se samma namn i J sn ovan.

Gd siiges uttryckligen ligga i N sn.

Iljiitmsiing. - | Hielms Enngh 1586. - Eftersom personn. f.vn. Hidlmr
(Lind Dopn. sp. 535 f.) tycks ha varit sillsl'nt i Norge, 6.syftar f. l. kanske i

8
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stiillet nflgon ftjrilm-liknande bergformation; se narnn pfl IIjdIm(s)- i detta
och tidigare Bd. Kunde miijligen innehfllla ett ON *Hidlm(en), kanske [.
form av Hjdlmarna under Sfenung ovan.

"Klcfunni", dativform. - 1388 RB s. 346. - RB-for,nen stflr siikerligen
fdr *Kleif(u)inni, dvs. best. dat. sg. av fvn. kleif,miiets lt49o, f.'tring och
brant passage uppfdr ett berg o.d.'.

Kvierna, Kvin, se under Ndsnris ovan.

,rMada rudi,,r dativform (prep. dock inte utsatt). - 1388 RB s. 345. -
F. l. iir gen. sg. av ordet mad, varom se avd. VI. S. l. [r rud (rod) 'r6jning'.
Jf.r Madry (SOA 5 s. 22 f.).

"Morigh". - | tfaO. - Formen flsyftar bynamnet Morig i Stenkyrka sn

pfl Tjiirn.

"Ogestorp". - I 1568. - Oklart. Sannolikt en misslyckad form av
Aggestorp ovan; se under Sdrgdrd ovan.

Raggesfls. - | Ragis Aas 1586. - Oklart. Mrijligen flsyftas Raggesds i
Torsby sn, Inlands S. hd (Bd 5 s.77), flv. om denna beb. ligger ganska lflngt
frin N sn.

*Rdd. 
- | nuat 1544, Riid 1568, For iiij oritzboll Jord Kronens Kallis

Rddt 1586. - Rdd (rud) 'riijning'. Niippeligen flsyftas nigon av beb. med
namnet R6d i J, Sp och O sn, ty dels ligger de alla lflngt frfln N sn, dels
tycks de alla vara sk. av fllder.

TdrnnEis. - ll C. 1700 (?) KrA I:5/8. - F. l. flr tdrne, n., vilket dock i
regel i boh. ON motsvaras ay torn, m,; se OGBReg. Kanske inte beb.



Solberga socken

Sockennamnet uttalas siLbar, -b&r eller silba€s,ban, enligt Nil6n ocksi
s6!abe,p sukn. Om former och betydelse se under Solbergs by nedan. Socken-

borna kallas silbaytg(a), -an, -q,, -a(na) (i en ramsa frfln 1711: Solberingen,

best. sg., T: s.21), som enligt Nil6n anviindes ii.ven av invfl.narna om sig

sjiilva.
Den del av socknen som ligger O och NO landsviigen till Jilrlanda f<irbi

Ingetorp och Kode kallas opp i socknen 6p o srilnta eller oppsocknen b1t-

sdkna, och invflnarnabltsthknara, -arl, -&rd, -Q,rct, (och -ara), ellet d,pa-, bpgohga,

-r.gan, -ega, -oga(na). De som bor )opp i socknen, kallar socknen V stora

landsvhgen Ut i socknen &il o sri,kna eller (Jtsocknen d,d;dkna och befolk-
ningen dar il,d,agq,4tga, -xgan, -ega, 'cga(na).

Intressant iir uttryckel tit4a sdlbarJabb 'tala solbergamflI(et) ', iiven om

sockennamnet visar liisuttal. Enligt T. s. 67 ar :bQ sannolikt en flldre elliptisk
,gen. pl. och betyder i sfl fall 'tala solbergabornas mfll'. Nflgot IN *solbergabo

tycks dock inte ha funnits, och dfl tir vll uttrycket tala solbergabo en sen

bildning efter miinster av de vanliga och utan tvivel iildre uttrycken fala
ti\rbu (-bo) 'tala tjiirnmfll(et)' och tala orustebu (-bo) 'tala orustm&l(et)'.

Adolfsberg, se under Tunge nedan.

Ari6d d,r1, - - by. - | Arwerudt (!) c. 1528 NRJ 4 s. 185, Arudt 1544,

Aar6d, Aartit 1568, Ariidt(t) 1573-1586, A(a)16(ti)dh o.d. 1659-1758, Ahr<idh

1659, Ahriidh, Aariiedh 1665, Ardeedh 1680, Ariid 1758-Jr ll Arnerud 1595

Oslo kap. jb, Aariid 1613 GSH, Ariid 1673 I(, GK, EK, Areriid 1746 Oedman

s. 182, N., S. Are Kortet. - F. l. dr utan tvivel ett personn., men flera sfldana

kommer ifrflga. Den ildsta formen, sour pekar p6' Atue, fiirekommer i en

dfllig kiilla, och mflste vara felaktig. I f<irsta hand biir man rfikna med det

vanliga mansn. Arne el. m6jligen gen. Arnar av namnet prn. Namnet blir
dfl identiskt med Ardd i Backa sn pfl Hisingen (Bd 4 s. 1), i Ljungs sn (Bd 11

s. 41), i Stenkyrka sn pfl Tjiirn (i Arna rudi 1388 RB s. 321) och de nordboh.
Anneriid pfl flera stiillen. Fdr ljudutvecklingen se OGB a.st. och ift Biturdd
nedan. Skriftformen Arnerud frfln 1595 iir etymologiserande, ty ii. jb-former
visar att utt. redan tidigt var Ardd. I brist pfl medeltida skriftformer mflste

man ocksfl rflkna med mansn. fvn. Ari, vilket fanns i Norge under vikinga-
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tiden men sedan f6rsvann tills det diik upp och blev vanligt efter mitten av
1300-t., och vilket miijligen ingflr i en del no. ON (Lind Dopn. sp. 31 f.,
Rygh Personrl s. 7 f., NG 7 s.221), runsv. ari, vilket ocksfl torde ingfl i
nflgra sv. ON (Lundgren-Brate s. 14), fda. Ari (siillsynt, DGP 1 sp.51). Detta
namn ingflr i ett fiirsvunnet i Ararudi (RB s. 373) i Bro sn i Boh. - S. t.
ilr rdd (rud) 'riijning'.

Enl. silgnen skall Norra Ardd fordom ha hetat Hdlierdd (jfr Helges r6s
avd. V) och Siidra ArodValeberg. Det torde inte vara nflgon sanning i detta.
Bilde Hdljerdd och Valebery f,r namn pfl andra beb. i sn.

Prep. iir i. lN d'rabd, -bfa, obest. resp. best. pl.
Nr 1 Siidra Arii d s@rara rtra r/t sk. av fllder.
Nr 2 Norra Ardd ndlare,fira rlt sk. Sk. till 1681 (1697 Jb), kr. till

L76I (ant. i 1758 Jb) .

[No 3 Sodra Arod, en utj.
upptagen under Nr 1. Saknas i t719,

rlE kr.-Hng 6.tm. till 1680. I 1697 Jb
181tr , 1825 Jb.]

Torp o.d.:

Anneberg; avs. EK. - Arendal; avs. EK. - Bastevik bd'sta-

atg. Stora, Lilla Basteviken (naturn.) 1831 So nr 108. Tydligen har man f6rr
tagit el. berett basf d[r. - Grinden. Grinna 1815 Ml. - Groparna
griybara. Grop betyder i mfllet 'f<irdjupning; stiirre dike'. Efterso,m det endast
finns ett stort dike och ett tp pfl platsen, kan pl.-formen tfi.nkas flsyfta
flera markstycken vid diket (Hellberg PIur. s. 68 ff.) el. flera fiirdjupningar
av annat slag, kanske fallgropar fdr djurfflngst (Lagercranttz i Ymer 1933

s.67 ff. med litt., Sahlgren i NoB 1920 s. 155 ff.). - Huset. 1766 Ml. -Jonslyckan. Ions Lyckan 1780 So nr 45. - Rfldalsvik (en) rdd,as-
aigw, Lv. rdil,asa{g. Rfldalsvicken 1825 Jb, Rfldalsviken 1827-1850 Ml, Rfldals
viken (fiirpantningstp) 1831 So nr 108. L$.g i Rddalen avd. VII. - Snap-
pens snciltans; avs.Efterenbfr.tsman Sr.app. - Store Myr, StoreMyhr
1812 Hft. - Svenslyckan. Svenslycka 1831 So nr 108.

Bjtirfjiill bXiyfXcb!, bXlr- by.- | niOrnte(illd 1568,1573, Biernefield (niim-
rres under J sn), Bi6rfield 1581, Bi6rfiel(I)d 1586-1665, Biornefield 1586,

Biiirfi[I(dh) 1665, 1697, Biiirfie[ 1680-1758, Bjiirfjiill 1811, Jr, Bjiirfjell 1825,

1SS1 ll Bidrfiil 1673 K, Bjdrfjill GK, EK. - F. l. ir sannolikt djurn. bjdrn
i gen. sg. eI. pI. el. stamform, men kan fltm. .formellt ocksi vara gen. av
mansn. Bjdrn. Byn ligger vid foten av ett storl, skogbevuxet bergparti. Jfr
Bd 8 s. 59; 5 s. 171.

Prep. [r i. IN (pn folket i Stora Bj6rfje[) bXiyflhloga, -a(na); Frt. bXir--

fXdlara och bXiyflasbfia.
Nr 1 'Stora B jiirf.j illl rla sk. Kr. till L798 (Solberga s. 98),.
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Nr 2 Lilta B jiirf j[I1 1/a sk. Ki. till1756 (1758 Jb). Kallas Dalen
ilq,*. Prep. ilr i (Dalen). IN okiint.

[Nr 3 LiIla B j6rf jflll en sk:-iideskogsteg. Upptogs i 1881 Jb.]

Torp o.d.:

Bjiirlins, se Bottenlgclcan nedan. - Bokebacken bQgabdl.tan;

hette enl. T. s. 72 f6rr Boked alen bdgad,@m, men detta namn ir nu okflnt.

Prep. iir i (Bokebacken). IN bQgabdfuan. Nu vlxer d[r ingen bok- - B o k e-

dalen, se ftireg. - Bottenlyckan; avs. EK. Kallas nu Bjiirlins
b1fi[ns. Ligger lflgt.

Bjiirriid fu{ra; dv. D7lra (NiI6n) by. - | Biorudh c. 1528 NRJ 4 s.. 186,

Bi<irrudt 1544, Biiiriidt(t) o.d. 1568 (iiv. upptaget under Romelanda sn;

Inlands S. hd)-1586, Boriidt (!) 1581, Biorriid, Biorddh (t) 1659, Biiirii(ii)dh
t66b-1719, Biirredh 1680, Bioriid 1758, Bjtir6d 1811-1881, Bjiirrod fr ll ei6r0a
1613 GSH, Biored" 1673 K, Bjtirred GKii, Bj6rriid GK, EK. - Ett med fore-

varande sannolikt identiskt namn anses Bd 1 s. 47 snarast innehflIla mansn.

Bjiirn, m6jligen djurn. bi6rn. Ftir det likaledes identiska namnet Bii)rred
pfl Hisingen namnes Bd 4 s. 39 endast den fiirra miijligheten. Den stora

frekvensen av personbetecknande ord i boh. tiid-n. talar fiir att f. 1. i Bi6ttdd,
B!1rueftid o.d. iir mansn. Bi6rn, vilket var mycket vanligt under medeltiden.

- s. l. iir rod (rud) 'riijning'. Efter mellanvok:s fiirsvinnande bortfdll -n-

i fiirbindelsen -rru-; jfr ev. Ardd ovan.
Prep. iir i.IN blitabda.
Nr 1 Sddra B jtirriid 1/z sk. av flIder.
Nr 2 Norra B jiirrdd 1/z sk. Kr. till 1758 (1825 Jb).

H e mmansdelar:
Sumpegflr den sdrrytagqfi. Prep. iir i. IN sdrrytan. Agdes f6rr av en

person som inflyttade frfln gd sumpen under si'hdla i Torsby sn (Bd" 5 s. 79).

Torp o.d.;

Bl6to rna bldd,ara. Best. pI. av boh. bldfa bldd,a', f. 'lds, fuktig $ings-

mark'(t.ex. Bd 5 s.45). Fiirr sankt. - Bellk$irr (-skiir ?) brbl,sar.

GK, EK. Prep. ii.r i.IN bhlpdt4. F. l. flr oklar och flertydig. Jfr Bd 4 s. 4 f.;
16 s.52, NG 5 s. 180; 12 s. 111, SOSK 11:2 s.29. Sflvitl husen som inflgorna

ligger lflgt vid en biick med ganska sank omgivning, vilket passar bra f6r
s. 1. ftarr. - H a g e n. 1800 Hfl, 1860 So nr 206. Jfr under Htilierdd nedan.

- Heden. 1850 Ml. - 
*Huset, torde enl. T. s.72 forutsflttas av Irus-
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Augusts hdsd,gastas oct. Huse-Hetmans hilsahdrmans. De kunde dock ha

kommit frfln ett Huset pfl en annan plats. - Knipen. Knipan 1673 K,

Knipen 1795, 1800 Hfl. Sannolikt knip, m. 'berg med brant sida' (OGBReg.,

T. s.267). - Nord:ingen. 1850 Ml. - Orbillet dlbll't; husen borta
fiir liinge sedan. Sydboh. orbille drbila, dtrr n. 'jordstycke som flr svflrbrukat
och ger dfllig skiird', hall. drbila'svilrframkomlig mark, siirskilt stenig och

ojimn' (Kal6n s. 233). Samma namn under Odsmdl nedan och Bd 5 s. 239.

- Asen. 1800 Hfl.

Branehdg, se under Tegnebg nedan.

Brattii(n) brdtga, brdla lla sk. 1/g mtl tiII 1667, dfl fordkning skedde till
B/a mtl (1697 Jb) , ilterrla mtl 1683 (1697 Jb), upptogs i 1697 Jb ss. l/e mtl.

Kr.-sk. till 1701 (Karlsson Liiviin s. 218). l/e sk. och l/e kr. som friktiptes 1809

(1825 Jb). Upptogs i 1697 Jb ss. ,prhsls>.1- | Brattiie(n) 1659-1758, Bratiien

1680, Bratt oen 1697, Brattiin 1811-Jr ll Breetoe 1532 Seuerszoon s. 54, Britto
c. 1585 Waghenaer karta 42, Brettou 1588 Willemsen, Bratoen(n) 1594 JN

s. 173, Bratii 1662 K, Brettdn 1673 K, Brattiin 1671 Linderholm s. 214, 1807

Klint, GK, EK, Brattoen 1746 Oedman s. 183, 1780 Lyd6n i GVSH s. 27,

Bratt iin GKii, Bratto Kortet; jfr Britafoort (dvs. Brattii fjord) 1644 Mflnsson.

- Detta d.r den bekanta <i dEir Bldkullen (avd. Y) ligger. Av. sjiilva on be-

nd.mnes ofta med detta senare narnn, enl. JN av rskibsfolckr. F. l. [r adj.
(nrippeligen subst.) braft 'brant' (Lindroth i SIOD 3 s. 99). On flr i synner-

het pfl sydkanten mycket brant. JN beskriver den som )en oe som er megit

hoyr. - sjribeck s. 121 menar att iin hanutgiort en stor hednisk kultplats,
ett Himmelsberg>. Detta iir dock ren gissning.

v. resp. ti. delen av iin kallas vdsterijn abstarda och oster,n istarfra.

Prep. [r pd. IN brdtabd, -by'a, obest' resp. best. pl. Om miijligheten av

ett IN *Brattdn (el. *Brutten) se Btattelgckan avd. VIII. Inv6.narna i v. delen

kallas odstarda, ri. delen istarga, best. pl.

Torp o.d.:

Asp arna (i) dspara. - B j iirsholmen, se under -Arsnris nedan. -Bondens b@ms. Abon hade varit bonde pfi. fastlandet. - Brunstorp;
avs. EKB. Ungt namn. - Fridhem; avs' EKB. - Gamlens tomt.
HKKarta B; jfr t.ex. BN Gamlens tag (NNii). - Jonssons tomt. Jon-

sons tomt HKKarta B. - Kroksnabb en, numera N abb en (pil) nd,Qan'

Krognabben slutet av 1700 t. Karlsson Loviln s. 194, Krogsnabben 1800, 1814,

1 Fdrfindringar i mtl annorlunda i 1825 Jb'
2 Ss. pflpekats av S[ven] L[iinborg] i SHT 1901, Oversikter s. 15 f., identifierar

Ahlenius s, 112 felaktigt Britto med Bratteberget i Romelanda sn.
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Kroksnabben 1812 Hfl, Nabben HKKarta B- Nabben, dvs' udden, har formen

av en krok. Dock'[r det teoretiskt miijligt att person(bi)n. Krolc ingflr' Karls-

son a.st. fiirmodar att en krog f6II funnits dilr. Krog heter dock i mfilet

lalq, 1.,och kan inte ffl gen' pfl -s' - Larssons tomt' HKKarta B' -
Laurinas tomt. HI(Karta B' - Lottas tomt' HKKarta B' -
Lflngedal;avs.EKB.Ungtnamn,vilketdockstflmmermedterrflngen.-
Nabben, se Kroksnabben ovan. - Nya Verket' Nya Wlrket 1800 Hfl'

Troligen flsyftaude ett sillsalteri; jfr Bd 5 s' 259' - Siukestugan; nu

borta. - Stallen sl4tr (svag akut cirkumflex); fiirr trankokeri' Plats dflr

den kflnde prosten Bagge pfl 1600-t. hade en hiist stflende att m6ta honom dfl

han kom fiir att p."allr1 So sn (Axelsson i Solberga s. 93; jfr s. 117). -
S t ii r r e s to m t. HKKarta B. Sfdrre [r okilnd. Troligen ingflr samma mans-

bin. i sfdrreliden under solbergs by nedan och i det Bd 4 s. 136 otolkade

stijrredalen i ockerii sn. - Sund en srha,a,; omride med flera beb. -
Tornas to rr_ttdnas t6m,t, tdnas t'6m't' Man kan se spflr efter en gammal

boplats' Jft Tornaskdref avd' III' - Udden (pri) ideniomtilde med flera

beb. - 
>Vahlberns kflIlare'. En kdttare dir en familj med fem barn

bott (Karlsson Liiviln s. 216) . vahlbern [r viil valbergen, ett IN pi en person

frfln enplats med namnet val(e)berg;tvit sfld.ana finns i So sn. - valters-
vik; avs. Walters vik (naturn.) 1890 So nr 237, Valtersvik EKB. Ungt namn.

- Verket, Nya, se NgaVetket ovan' - Visterberg; aYS' EKB' -
Orns tomt. HKKarta B' PreP. ir Pd'

BrEieke brhbo r/z sk. Kronan iigde jord f6rr i hmn, som trlev helt inliist

1804 (1825 Jb, annorlunda Solberga s. 81). - | Brecke,c. 1528 NRJ 4 s. 186-

1586 Jb, Breche 1659, Brflche 1665, Brflcke 1680-Jr ll 1OZS K' GK' EK' -
Biijd form av btricka,f.'bred sluttning'; jfr samma namn t'ex' i O sn nedan

och flst. OGBReg.

Prep. [r i. IN (pfl en av tvenne flbor) brhl.tani brhbabqa, best. pl.

Torp o.d.:

Huset. 1786 Ml.

Branna brhrya 1/s sk. Kr. till 1737 (1758 Jb).- | Brenne 1659, 1665'

Brlnna 16g0-Jr ll roza K, GK, EK. - Y6; bfinna, f. 'avbrflnt markstycke'

svedjeland, (jfr flst. i d.etta och tidigare Bd), lldst troligen i biijd form

Brenno, el. mojligen biformen brdnne, n' (se Lindroth i GBFT 1945 s' 67)'

Det av -o uppkomna -e har d6L senare ersatts med -a efter miinster av mflnga

andra ,tr-o pfl -a; se om dylik ftirflndring under Rdmma i 'I sn' Namnet

tycks inte uppfattas som best. form' T' s' 212 upplyser att vid upptagning

av en mosse vid gd pfltrflffats tre lager av ,kolrinder>, vilket bevisar att tre
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skogsbr$inder g&tt 6ver platsen. Om detta iir anledningen till namnet
dock ovisst.

Prep. iir i.IN br@n bch (med sekundEirt -n) br@n; se T. a.st.

Torp o.d.:

B j6rn (e) kerren blbvl@)Fd:ra; avs., f,6rr tp. Jfr under Hdljerdd nedan.
Bjrirnekiirr 1825 Jb, Bjiirnekjerr 1827 Ml, Bj6rnkiirren EK. Prep. iir f. F. l. Eir

troligen djurn. bjdrn, ehuru ocksfl mansn. Bitun tir formellt mojligt. Jfr
Bjiir.n(e)lidrren, -kdnef Bd 12:1 s. 366; 18 s. 309.

. Budertid bfuilare, ' - - 1/z sk. Kronan iigde fiirr jord i hmn, som blev
helt frikiipt 1804 (1825 Jb).- | Buderddt(t) o.d. 1568-1586, Buderiid 1659'Jr,
Buderd(ti)dh o.d. 1665-1758, Buderedh 1680 ll Budder<id 1613 GSH, Bodere
1673 K; Budere, 1720 So nr 15, Buderiid GK, EK. n, F. l. iir troligen rnans-
(bi)n. fsv. och fvn. Bute,varotn se Hellquist i Xen. Liden. s. 101. Bland de
vnord. beligg som anfores av Lind Dopn. sp. 181 finns intet som visar att
namnet anvii.nts som dopn. Samma tsftte ingi"r slkerligen i det dals. Butergd
(SOA 19 s. 126 f.) och det no. Buterud (NG 5 s. 234). Jfr tv& vgt. Buttorp
(SOA 7:1 s. 196; 11 s. 89). Sahlgren i NoB 1923 s. 97 f. forklarar tveksamt
de bflda Buttorp ss. fsv. Butathorp, men nflmner altern. Buttathorp. Emeller-
tid torde utt., som dr b'il,larp, bil{er1t, med u i fdrsta stavelsen, s5kerstiilla
fsv. *Bfifaf horp. Ett da. Buderup, 1360 skrivet Budarp, anses av Kristensen
i Lolland-Falsters Aarb. 10 s. 23, tveksamt innehfllla Bughi, men f. L torde
snarare vara Bute, kflnt en ging fr6Ln 1400-t. (DGP 2 sp. 168).

Bin. Blfe torde vara en bildning till samma ord som nisl. bzifr, m., fsv.
*biter, sv. dial. buf 'klimp, klump o.d.' (Lind a.st.). Se vidare Lindqvist
Bjirka-Siiby s. 64 ff., som vid tolkningen av ett numera ftirsvunnet *But-
sueden framhflller att but ocksfl betytt 'utjerd'. Denna bet. tycks emellertid
tillhiira iistliga sv. mfll och torde knappast vara att rilkna med i Boh. -S. l. rir fid (rud) 'riijning'.

Torp o.d.;

Briickstorp et brdltstirpat. Efter en soldat Brrick. - Ekis. 1800
Hfl. Miijligen samma beb. som E,lcris under Ingetorp nedan, 5.v. om Kflllerdds
iigor ligger emellan; jf.r Grobacken nedan. - Grinden. Grinna 1800 Hfl.

- Grobacken. 1800 Hfl. Troligen vid el. samma beb. som Grobacken
under Ingetorp nedan; jfr Eftris ovan. F. l. iir flertydig. Den kan vara sydboh.
gre 'groda' el. grob 'fiirdjupning, stort dike'. Vidare kan den vara kvinnon.
fvn' Grda, fsv., fda, Gro el. slutligen ett gammalt namn pfl en brick, *Gr6(a)

(el. *Grddha) 'den v6.xande, dversvdmmande'; en rfltt betydande biick rinner

ar
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genom inhgorna. om namn pfl Gro- se Grcland i Sp sn nedan, oGBReg. _
uogrrr. 1g00 Hfl. - Laxfls ldlusds; avs., f6rr tp. Laxflhs 1800, Ldxfls

181, Hfl, 18Bb Ml, 182b Jb, EKB. F. l. kan hiir inte vara fiskn. Iac och torde

dfl vara ettdera av mansbin. el. familjenamnet Lar (Lind Bin. sp.240, Bd 11

s. 56) el. familjenamnet Lack (Bd 5 s. 100; 10 s.86; 16 s.61). - Vike-
lyckan t;igal,bl-ea; nu eing; fiirr tp. Efter en soldat Vfk. Om kompositions-

formen pfl -e se Bd 18 s. 320.

Damrnen d,dyaen 1/r sk. Kr. till 1759 (1325 Jb). Upptogs i 1795 och 1800

Hfl under Lilta Hiiljeriid. - [ Dammenn 1586, Dammen 1659-Jr ll Oamen

1673 K, Dammen 1766 Ml, 1795, 1800 HfI. - Den damm som fiirr fanns diir

iir nu utdikad, men marken ilr Snnu delvis nflgot sumpig'

Prep. Eir pd (i 1586 Jb uid) .IN d'd'wbon (mdjligen d'd'rya-)'

Dinglebo d,igalbfi, y. -bo och (siillan) -b'!: d'i'gal'btr (Nil6n) 1/z sk' av fllder'

_ | Oirglbo(e) 1b6g-1811, Dinggelbo,e, Dengelboe 1586, Dingeeboo (!) 1665,

Dingelboo 1680-1719, Dinglebo 1825-Jr ll Dingelbu 1673 K, Dingelbo GKii,

Oinltebo GK, EK. - EnI. Jarz1n i Boh. stud. s. 229 dr f. l. ett flnamn

*Diigta,den dinglande, slingrande', vilket tycks ing& i en del sv. och no. oN.

Dinglebo ligger n:ira kflIlan av en starkt slingrande bflck, men beb., vilkas

namn innehflller ett flnamn, brukar inte ligga vid vattendragens krillor' En

annan tolkning b6r nog diirfiir s6kas. om s. l. dr -bo (se strax nedan), 5r det

natu4ligare att i f. L se ett personn. Man finge dflL fiirutsfltta ett annars okilnt

fin. (OL.) *Dingle, m. (el. *Dingla, f.) 'en som slflnger hit och dit dfl han

(hon) gflr, en som vinglar'; jfr sv. dial. dingta '96. sjiilvsvflldigt, iin hit [n dit'

ini"t, .. 90 b). Nlirjligen kunde man annars tlnka sig ett *Dl.ngle (-a) ss. en

svag biform till ett ord motsvarande nisl. dingutl, m. 'nflgot som hflnger ned,

Hn[ niisa,. F6rvinande iir dentalt -l- fiir vflntat >tjockt> {. Man kunde fiirstfr.

-J-, om det tillhdrde en stark form, t.ex. dingull, men dfl vhntade man gen'

pfl -s. Namnet f6.r anses oklart. - s. l. [r snarast bo, i gammalt mllil bw,

;bostad', men den kan ocksfl vara bod, boh' bal, 'bod''

Prep. [r i.lN d,i'galhytgara, obest. pl. -bpgara, -bggara' best' pl'; ;dv' d'i'gal'-

b$,a(qa), y. -bQa, best. pI

I)ottersrdd dblapa, d,it[apa 1/r sk. Kr. till 1757 (1825 Jb).- lDothelsriitt
1568, Diittelsr6dt(t) 1573-1586, Dottilsriidt 1581, Diittersrii(6)d(h) 1659-1811,

Dotersrdd 1665, Diitersredh 1680, Dottersrtid 1825-Jr ll Dottersrud 1798 So

nr 85, Duttersriid 1833 J nr 95, Dottersriid GK, EK. - F' l. flr sannolikt ett

person(bi)n. skriftformer och utt. pekar pfl ett annars okiint bin. *Dgttill.

Detta kunde vara en biform till det fvn. bin. Dgntill och fiirhfllla sig till det

fvn. bin. Dytfr liksom Dgntitl tillDgnti; se J6nsson Tiln. s. 275f., Lind Bin.

sp. 68 f., J6haanesson s. 513. Enl. Lind a.st. hor dessa namn till no. dial.



122

dynf 'sjfllvgod, maklig, tillgjord person' el. m6jligen till fvn. dgntr 'stiit, slag'
i nflgon liknande bibet. - S. 1. [r rdd (rud) 'rtijning'.

Prep. iir i. IN cldfapan, cld,lepabqa.

Torp o.d.z

Huset. 1766 Ml.

Ekis, Ekisbackene se under Tegnebg nedan.

Flilgen flQwa, llhqtath sk. Kr. till 1736 (1758 Jb). - lFloen(n) c. 1528
NRJ 4 s. 185, 1568, Fldgen 1544, Floienn, Floienn 1581, Fliieigenn 1586,
Flojien 1659, 1665, Fltigen 1680-Jr, Flogan 1758-1825 ll i ntoien 1613 GSH,
Fl6ga 1673 K, Fltiiia 1780 So nr 45, Fliiga 1798 So nr 85, Fl<igen GK, EK. -
Tiselius 2 s. 180, T. s. 229 och Axelsson i Solberga s. 56, identifierar namnet
med formerna i Flaugenne 1354 DN 2 s. 268 (avskr. frin 1495), SD 6 s. 508
(avskr. frfln 1495) och Fldgen (,sdhe,) 1485 DN 14 s. 124. Dessa former
flsyftar emellertid en fiirsvunnen beb. i Ytterby sn, Inlands S. hd. Formerna
har ftirbisetts i Bd 5. Dd.remot har bland ftirsvunna namn i Harestads sn i
Bd 5 s. 10 och hos Lindroth i GBFT 1945 s. 23 medtagits det i RB s. 334
nii.mnda j Flaugheime, vilket oriktigt uppfattats ss. ett *Flogheimr. Formen
torde vara felaktig f6r j Flaughenne och isyfta det fdrsvunna namnet i Ytter-
by sn, vilket grdnsar tiII Harestad. Diirmed utgflr ett hem-n. ur materialet i
Bd 5 s. XIII och hos Lindroth a.st. I varje fall 5'r det ftirsvunna namnet i
Ytterby och hiir forevarande Fldgen identiska och innehflller mfllets llog
flqoo o.d., f.'vindfliijel' (fvn. flaug); Bd 4 s. 108; 5 s.177;8 s. 224; 9 s. 115.

Husen ligger vid foten av ett ganska hiigt berg, nu c. 200 m. frfln havet. Den
fl6jel som siikerligen stfltt pfl detta berg har troligen tjiinstgjort som seglings-
mfr.rke.

Prep. flr i (p,i 1831 So nr 1 13) . IN f t,gwavl el. 
^ 

f\Qu;an, iv. f4iWaben.

Torp o.d.:

Kalvedalen lad'4aodd'ni tide. - Kvarndammen 7wdrud,afpan. -Munkedalen mbgkedfini iide. 1832 So nr 117. Anledningen till namnet 6.r

numera inte kiind. Om olika miijligheter frir tolkning av namn innehflllande
Munk(e)- seBd 8 s. 148,233,261;20:1s. 159; 20:2 s.26 medlitt., Lindroth
Namnforskn. s. 43, Bruhn s. 193 f. (fyra oklara namn) , Westman s.257. -Rddl<ikeslitten?, se avd. VIII. - Torrtipp titr41t, tit[ltp. Ligger hiigt
och torrt pfl ett berg med en vass kulle ovanfdr husen; jfr Bd 2O:2 s. 229
med litt. S. I:s i har labialiserats framfiir p. * Vrfln or&a; iide.I en urd
mellan berg.
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Guntorp gil,ntar, '-, gdntar 1/r sk. av fllder. - J Gunnoporppe 1388 RB

s. BB8 | Cunetorp c. 1528 NRJ 4 s. 186, Gwnnetorp 1544, Guntorp 1568-Jr,

Gun(n)dt(h)o"p(p) 1573-1586, Guntorph 1665-1697 li puu Gundetorp 1558

NLR 1 s. 87, Guntorp GK, EK. - Om mellanvok. i RB iir etymologiskt riktig'

Eir f. l. gen. av kvinnon. fvn., fsv. Gunna. Men RB iir inte alltid pfllitlig vid

atergivandet av mellanvok. (jfr t.ex. fiilj.), varfdr man inte kan utesluta

miijigheten att formen representerar ett Gunna-, gen. av mansn. Gunne; se

f,inabopn. sp.402 f.,411 ff., Lundgren-Brate s' 80 f', DGP 1sp' 413 ff' och

jfr Gunnebo Bd 3 s. 64, Gunner\d 8 s. 21; 18 s. 78 m.fl. pil Gunne- i tidigare
ga. 

- om s. I. se Torp i J sn ovan. Ftir bortfallet av -p jfr t.ex. fiilj. och

Gilltorp i J sn.

nrep. iir i (pri 1558; se ovan). IN (ftrrr) gilnta4; numera gilntirpara el'

-nra el. gitntapbSa,best. Pl.

Torp o.d.'.

Brehed brdhe; avs. 1774 So

Halltorp nedan Beckebo;
namn. - 

Mariehem. EKB. -

nr 36 (naturr.) , 1850 Ml, EKB. Jfr under

avs. EKB. - Gunnebo. EKB. IJngt

Nytorp. 1812, 1814 Hfl.

Hautorp hdl,tar, hdltarby. - 
j Halloporppe 1388 RB s.338 lHa1etorp

c. 1528 NRJ 4 s. 186-1568, Hellet(h)orp 1568, 1573, Haldtorp(p) 1581, Hal-

torp(h) 1659, 1680, Halltorp 1659-Jr, Hiilltorp(h) 1665, Halltorph 1665-1697

ll fiaifetorp 1678 K, ilaltorp 1720 So nr 15, Halltorp 1669 Linderholm s. 108,

br, nr. - Om mellanvok. i RB iir etymologiskt riktig (jfr foreg.), [r f. l.
kvinnon. fvn. Halla (Lind Dopn. sp. 453 f.). om Hallo- i RB stflr fot Halla'

rir f. l. mansn. Halle (Lind, a.st., Lundgren-Brate s. 93 f.) el., mindre troligt,

gen. pl. av hall,stenhill,; jfr t.ex. Halltorp (soA 12 s. 16), Hallebg i J sn

ourrr, Haller1d (Bd 4 s.34; 10 s.45;120:2 s. 19, i O sn nedan (fiirsvunnet)

samt i Htigis sn, Lane hd (! Hallarudi 1388 RB s. 354). Skulle f- l. innehfllla

gen. pl. av appell. hall, bor det namnas att platsen dhr husen ligger [r full
av runda stenhrillar. - Om s. 1. se Torp i J sn ovan'

Prep. iir i.IN hd,ltapbQn, -boa, its' hdl'tirpare el' -ara' best' pI'

Nr 1 Stora Halltorp 1/r sk. av fllder'

Nr 2 Lilla Halltorp t/z sk. av fllder.

Torp o.d.:

Annaslyck an d'ryasl,sba; gammalt tp.- Bomslyckan b1rnsldltq"

Jfr under skdggstorp nedan. Efter en soldat Bom. Jft Bommelgckan under

1 Namnet Haller6d isyftas sannolikt med f,IaIIc rud 1388 RB s. 229, vilket slges

ligga ! Elluasyslo men nhmnes bland andra namn frfln Inlands Torpe hd'
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Kdrdd nedan. - Brehed. 18f5-1835 Ml. Vid el. samma beb. som Brched
under Guntorp ovan. Egentligen namn pfl en utmar\ som tillhdrde flera
hmn. Adj. bred. Jfr samma namn under Sldbo nedan. - Friberg; avs.
EKB. - Grinden. Grinna 1825 Jb, Grinden 1835 Ml. - Hallsberg;
avs. EKB. Ungt namn. - Ingridsberg; avs. EKB. - Kompe (re)-
g r i n d e t lcbrryta(ra)grlpa. Efter en person, Kompern ltbmlta4, som sflkerligen
kom frfln Kompefid i U sn nedan. - Mariedal; avs. EKB. - Sko-
makarlyckan sltbraagelbfua.' En skomakare bodde diir. - Smed-
lyck an smil,sba. En smed bodde d[r. - Tutarelyckan ti,ttaral,sha,

el. Tutarns lycka tir,latp ldba. Dar bodde en >tutare>, i detta fall
klarinettspelare, vid Bohusliins regemente; jfr Tutefid Bd 20:1 s. 167.

Ifammar hd,vf,ar llt fr. av fllder. - a Hamre 1388 RB s. 338 | Hammer
c. 1528 NRJ 4 s. 185-1586, Hamer 1568, Hammar 1659-Jr ll Hammar GK, EK.

- Se samma namn i N sn ovan. Ligger vid en bergfls.
Prep. [r i. IN (ibland pfl en av iigarna) hd,ryr,an; hd,rltepbqa el. hdrnrana,

best. pl.

Torp o.d.:

Danskelyckan dtmslnlbba. Troligen har en dansk bott dflr, men
dfilom vet man nu intet. - Halvorslyckan?, se avd. VIII. - Myris.
1815, 1827 Ml. - Petersburg. Pettersborg 1800 Hfl;Vanligtuppkallelse-
namn pfl smiirre beb.; se t.ex. Bd 18 s. 104, DSt 13 s. 91 f.

,Haneriidn, se avd. VIII.

Hleilehe; lad (Nil6n) 1/r sk. Priiste itm. till 1697, kr. till 1736 (1758 Jb),
diirefter sk. - a Hreidi 1388 RB s. 337 | Hie t508, Hede 1573-Jr, Hee 1581-
1665, Heede 1697, t7l9ll i Ueae 1578 Solberga s. 68,.i Hie 1581 Brusewitz i
GBHQ 1866 s.34, Heider 1595 Oslo kap. kop., Hean 1673 K, Hede GK, EK.

- En singular b6jningsform, huvudsakligen dat., av ordet hed, varom se

avd. VIII. Ligger vid utkalten av en slitt.

Torp o.d.:

LoIlevaIlen l,ilaafil. Lullewallar 1845 So nr 138. Namnet behandlas
i samband med Lollen under Prdstbol nedan.

Hedesfingen h(saga kr.-tp, ecklesiastik lht, i sambruk med I(flllstorp.
Upptogs ftirst i 1881 Jb under eget upplegg.- I Hedesf,ngen 1825 (tp), 1881,

I
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Jr ll Hedesiingen 1827-1850 Ml, EK, Hedes Ange'n, Hedes iing 1837 So nr 138.

- Har utgjort en del av Hede ovan.

Eiegilhblbt,, hiX-al1lz sk. Kr. till 1722 (1758 Jb).- J Hmidars gili 1388

RB s. 337, j Hmidagili 1399 s. 532 | Hegild 1568, Hagelj (!) 1573, Hiiget(l)ie
(!) 1581, 1586, Hegile 1659, Heegille 1665, Hegille 1680-Jr ll Heegjerde 1642,

1648 No. Rigs-Reg. 8 s. 240; 9 s. 29, Heegilde 1648 I s. 171,'Hedegillio 1652

'Tiselius 2 s. 239 not 2, Heagierde (Hed- ?) 1673 K, Hegil GK, FK' - Den

iildsta formen iir uppenbarligen felaktig. Nflgot mansn. *Hei6arr, gen. *Hei-

lars-, [r inte kiint. Bortfallet av -s- kunde, annars ftirklaras. F. l. [r sflker-

ligen gen. sg. hei6a(r) (nrippeligen gen. pl. hei6a) av fvn. heidr, f. 'hed',

varom se avd. VIII. Husen ligger vid utkanten av samma fted som Hede ovan.

Att riikna med det fvn. kvinnon. Hei6t (gen. Hei6ar) vore inte tillrfldligt, enfi"r

detta [r kant endast en gflng ss. namn pi en verklig person (Lind Dopn.

sp.502). - S. l. [r (dat. sg. av) fvn. gil,boh. Xe4, n.'bergklyfta, trflng dal-
g6.ng', vilket i utt. och i skrift redan 1640 har anslutits till ordet gtitde. En
ganska trflng klyfta shir in i det berg vid vars fot gd ligger;

Prep. ilr i. IN (fiirr) h,iXEn, hdX-an, hiXd:s-ka.

Torp o.d.:

Huset. 1766 Ml. - H6,konlyckan hd,gal,bba; mr hage. En Hdkon

har bott dFir. Jfr samma namn under Vdura i H sn ovan.

Holmen, Holmiingen, se under Vitsten nedan, Honeriid, se avd. VIII.
Ilvaleberg, se Valeberg nedan. Hvettsten, Ilwittesten o.d., se Vitsten nedan.

Ilfilan, se under Rdnning nedan.

Iliiljeriid k,h4Xara, ' - - by. - 
j Halghorudh 1388 RB s. 338 | Uette-

r6dt(t) o.d. 1568-1586, He1gerdd(h) 1659-1665, Hillgheriidh 1665, Helgeredh
1680, Halg(i)erii(ri)d(h) 1697-1758, Hiljer6d 181l-Jr, Heljerod 1S11 ll Ahelle-

rod (dvs. a Hellerod) 1650 No. Rigs-Reg. 10 s. 74, Hiillgeriid 1673 K, H?ilgere

1791 So nr 49, Hitljeriid GK, EK. - Om mellanvok. i RB iir pflIitlig (jfr Gun-

torp, Halltorp ovan, Ingetorp nedan) , 5ir f. l. kviruron. Helga. Skulle mellanvok.

stflf6r -a-,'ar f. I. gen.-av mansn. Helge. Jfr Bd 4 s. 19; 10 s. 11; 11 s. 11' -
S. f. iir rdd (rud) 'rojning'.

Om miijligheten att Hdliefid f6rr varit namn iiv. pfl Norro Arod ovan

se df,r.
Prep. [r i. IN hhlXarabon, -bqa.

Nr 1 Stora Helierdd rlz fr. Fr. till 1694 (1801 Jb), sk. fltm. till
1325 (Jb), sedan flter fr. (1881 Jb).

Nr 2 Lilla Hiiljerdd. rl+ sk. Kr. till 1795 (1825 Jb). Kallas vanligen

Pinkerdd pigkara; officiellt namn Karlberg. Pinkeriid 1808 So'nr 98.
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s. 415) ett nedsflttande namn, vars f. l. sammanhflnger med pinlca 'lflta sitt
vatten'. Ev. iir den ett personligt 6kn. *Pinlc(e), egentligen'penis', bildat till
pinka liksom t.ex. boh. *pisse 'tjurpenis; vanskapt person' (fltm. pfl Hisingen
f,.v. ss.6kn. pfl viistg6tar) till pissa. Lundahl i SOSk 11:2 s. 108; 13 s. 70
uppfattar f. l. i de vgt. Pinkagdrden oc}n Pinkahemmet ss. ett mansbin. Pinke,
bildat till sv. dial. pinko 's16. med hammare smi. och hastiga slag pfl koppar
el. miissing, sd. att ett klingando ljud hriresi. Detta iir v[I miijligt iiv. fiir det
boh. Pinkerdd, fastiin v. pinka 's16. med hammare' inte har upptecknats frfln
Boh.; jfr dock det frfln Dal kiinda pinkbjdlla 'liten bjiillra'. Samma innebdrd
har kanske det i NG 6 s. 165 annorlunda uppfattade no. Pfssersd. Att ett
biickn. *Pinka (varom se Janz6n i NoB 1954 s. 34) skulle utg6ra f.l. fflr inte
sttid i reala fakta. Jfr namn pil Pinke- avd. VI och VIII samt Bd 1 s. 209;
9 s. 137. - S. l. ilr ftid'r<ijning'. - Namnet Korlberg 5.r ungt.

Torp o.d.:

B jornklrren bli14prbya. Bj<irnekiirret, bjiirnek5.rra (naturn.) 1838
So nr 131. Vid el. samma beb. som Bjdrn(e)krirren under Brrinna ovan. -Ekekullen; avs. EKB. Ungtnamn. - Ekis. 1748, 1766 Ml. - Hagen.
1795 Hfl. Troligen vid el. samma beb. som Hagen under Bjdrrdd ovarr. -Hanken h,dgloa; nu Olivedal. Hank, f., betyder i mflIet 'vidja, iigla,
handtag pfl kiirl o.d.', men det iir svflrt att se vad" de'tta ord skulle flsyfta ss.

ON. Jfr samma narnn Bd 5 s. 37. Det av Lindqvist Bjrirka-Snby 1 s. 124
omnii.mnda sv. dial. (Giitaland) ftanlc'svflrighet, besvfr.r, mtida' (Rietz s. 282a;
jfr rspr. hanka sig fram) [r n., enl. SAOB H 419 flv. m., och ifrflgakommer
alltsfl inte hflr, eftersorn hdgka sflkerligen inte 6r n. pl. Namnet 5r oklart.

H I g g en s hdgens. Efter nflgon person med familjenamnet Hdgg.
Kardemakarns kd,rams,ganp. En man som tillverkade ulllcardor

bodde diir. - Kreken. 1748 Ml. Se hemmansn. Kreken nedan. - Olive-
dal, se Hanken ovan. - Pilerod, pilara; nu borta. Eftersom inga pilar
numera viixer dii.r, torde f. I. vara familjenamnet PiI i sen kompositionsform
pfl. -e (se dflrom Bd 18 s. 320) . Jfr Pilegrinden under Knanterstad nedan.
Samma namn Bd 12: 1 s. 82. T. s. 72 har uppslagsformen Pillerdd. - S m I t-
tens smdlems. Efter nflgon person som av okflnd anledning kallades Smdf-
fen. Torpn. Smdtten, som fiirekommer flst. i Boh. och pfl Dal (Bd 8 s. 331;
9 s.47;20:1s.28, SOA 1:2 s.52), innehflller smdtt, m.'gflngmellantvflhus,
smutt', men om nflgot samband finns mellan detta ord och hiir f6revarande
personn. f,r ovisst. Pi grund av den akuta acc. kan bin. Smaffen inte gerna
vara ett IN. - Starelyckan el. -lyckorna?, se avd. VIII.

H0gsberg, se under Tunge nedan.
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Ingetorp i,gati'y, ' - - 3/l sk. > 1694 reducerat hiilften som fiirut varit
under frfi.lse> (1801 Jb; jfr Tiselius 2 s. 181, Solberga s. 82); enl. 1825 Jb

var den reducerade hilften ftirpantad; troligen urspr. 1/r mtl. - 
j Ingo

porpe 1388 RB s. 345, i ingetorp 1483 RAP I Ingetorpp c. 1528 NRJ 4 s. 186,

Ingetorp Ll44-lrrJeggetorp (l) 1568, Ingethorp 1573-1697, Eng(g)et(h)o.p(p)
1581, 1586, Inngetho,rp 15SG ll Ingetorp, Engetorps vand 1594 JN s. 173, 176,

Ingetorp 1673 K, GK, EK. - Om mellanvok. i RB iir riktig (jfr Guntorp,

Halltorp, Htiljerdd ovan) , [r f. 1. gen. av kvinnon. Inga, rr;ren om den stflr fiir
-a- flr den mansn. Inge. Jfr ett ftirsvunnet i lnguporpe pfl Orust (Bd 8 s. 142),

ett vgt. Ingetorp (SOSk 2 s. 37). - S. l. ar torp, varom se Torp i J sn ovan.

F6r bortfallet av -p jfr t.ex. Gilltorp i samma sn.

Prep. iirpd. IN igatrirpa4, y. -turpa4 el. igatarltan el. -tu-4.

Torp o.d.:

Ekfls, y. Ek6.setorpet bgasetarpat. Ekfls 1815, 1850 Ml. Sfiges vara

namngivet efter en viss person Ekdsen igrlsan, som flyttade hit frfln Ekcts

under Tegnebg nedan. Jfr samma namn under Buderiid o'Yan. - Grinden.
Grinda 1827 Ml. - Grobacka el. -backen. Grobacka 1795, Grobacken

1808 Hfl. Se under Buderiid ovan. - Ingtunds iglunds; gammalt st. Efter
en soldat August Inglttnd (nflmnd 1877; Solberga s. 163), som ffltt sitt namn

efter f. l. av hemmansn. - Kfllleriid. 1795 H'fl. Kdller\d 5r namnet pfl ett

grannhmn. Det eir dfl knappast troligt att den enstaka formen i en Hfl flsyftar
ett annat namn. - Liden. Li(d)en 1788 So nr 47, 1814 Hfl, 1850 Ml. -Mjdlnarns mfunaq.p. IEn.mi\Inare bodde diir. - Mossen. Mflsen 1800

Hfl, 1825 Jb. I 1812 Hfl kallas stflIlet Torparena Mdsen, vilket kunde tyda
pfl tillvaron av mer [n ett tp. Torpareno iir pl. av torpare, men det kunde

mojligen vara en oriktig fltergivning av en plural form av totp aY samma

typ som Torpane Bd 16 s.71, Holtane Bd 18 s. 84, vilkeni mfllet skulle mot-

svaras av tirpana. - Sinka vad sigka aa' Jf'r under Kldutdnnq och
Tiirresriid nedan. Sinkawa 1748, Sinckavad 1766 Ml, Senkava(d) 1795 Hfl'
1835 Ml, 1856 So nr 189, Sinkewad 1815 Ml, Sinhevad 1850 Ml. vid ett ucd-

stiille. F. l. rir s?ikerligen ett fiirdigt ON *Sinlcan, vilket kunde vara namn pfl

vadet el. (sekundiirt?) pfl beb. Boh. sinlca, f., betyder 'dr6jsmil, nflgot som

vflllar fiirsening' och torde i ON avse en plats d'ir man blir fiirsenad. Kanske

var *Sinftan en krog. Ingeto,rp var under 1600-t. g[stgivaregd (Solberga s. 88).

Jfr samma namn Bd 16 s. 80; 20:1 s. 97. I Bd 20:1 s. 97 anger Sohlberg fel-
aktigt namnet ss. Sinlceuad och anser dirfiir f. l. formellt vara v. sinka

'vara sen; fiirdriija'. Subst. el. v. sinka kunde tiinkas ingfl i det i Bd 2 s. 191

ofrirklarade Sinkhusef, vilket mflhiinda var en krog.

Ingetorps kronopark; se avd. IX.
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Jiiger JAr, J&r, y.Jdgar by. - 
j Ja6re 1320 DN 6 s. 105 (or.), j Jreder

1510 f0 s. 241 ("r.) I Jeder c. 1528 NRJ 4 s. 186, 1544, Jeyer 1568, 1573,
J(i)eir 1568, Jeg(g)er 1581, 1586, Iiiger 1659-1758, Jiiger 1811-Jr ll Jeger 1594
JN s. 175, Jeeger 1613 GSH, Jflger 1673 K, GK, EK, Jiihr 1720 So nr 15. -
Fvn. ladarr, fsv. irnpur, m. 'kant, rand', nordboh. ,(ombildat) Xfura 'kant pir
vflv'. Jfr T. s. 262, dock med oriktig bet. Jadarr i ON betecknar '(kanten pfl)
en (lflngstriickt) bergfls,'. Sfl iir alldeles uppenbart fallet hEir; se ilv. Bd 1

s. 326; 8 s. 55; 10 s. 102; 18 s. 89, NGReg., Stflhle -inge s. 480 f. Fiir utt.
med e jfr t.ex. Vdura i H sn ovar. - Urspflringen av namnet gflr tillbaka
tinda till 1500-t.

Prep. [r i. IN Jirara, obest. sg. och pl., Sirare el. -ara, best. pl.
. Nr 1 Stora Jtiger 5/o sk. och 1/o kr. 1/r sk. till 1875, dock 1674 d6mt

till krorran fdr ogulden skatt (1825 Jb). Hit hdrde farr Raniketingen avd. VIII.
Nr 2 Lilla JEiger 1/z sk. Sk. av &lder.

Torp o.d.:

Almelyck an h,4mal'bb&! nu flker. Efter en soldat Alm. - B6rjes
lycka bdrXas l,iba; na iing. Efter en torpare Bdrje. - Jegersberg. -Korvestutta (r) ns lycka ltitraastktras liba; tide. Tp el. lht siiges ha ffitt
sitt namn efter en torpare som stal Icoru. Dock tyder formen -stnlas snarast
pfl ett feminint -stuttans. S. l. torde h<ira tiII ett v. *sfuff a (*stgtta) 'korta av,
avstumpa'; jfr fsv. stunta 'avkoita', no. dial. stutta, sfgfta 'avkorta'. Den mest
niirliggande tolkningen torde vara att uppfatta f. I. ss. ett iikn. *Koruestuttan,

f., el. miijligen*Koruestuttatn, m.'on som (i avsikt att tjitna pengar) kortar
av korvarna'. - Liden. 1800 Hfl. - Luf ten ld,fta. Luft, f., troligen
syftande pfl att platsen ligger hdgt (upp i luften); jfr under Rod i O sn.
Ordet loftkala inte komma ifrflga, endr det i mfllet fit.l,eft, - Solhem;
avs. EKB. - Strflngslyckan. 1827 So nr 106. S$ikerligen efter en soldat
Strdng; kiint ss. soldatn. frin So sn. - Stflf astlyckan. 1834 So nr 127.
Den cit. killan anger inte namnet ss. BN, men troligen har en soldat Stdfast
bott diir. - S v e nn in g s I y c k a?, se avd. VIII. - O rn e k u I a n dnalail,ha.

Platsen har viil av nflgon anledning jiimfiirts med en drnekula, dvs. ett 6rnbo,
6rnrede, snarast pfl gmnd av sitt hoga liige; jfr samma namn flst. OGBReg.

KanlkeEingen, se avd. VIII.

Klivriinna lcliurrhtta; d"v., troligen tillfiilligt, ktdolbrya (Nil6n); kallas
(skiimtsamt?) iiv. Rbvkliimman rioklbrnru (se nedan) 1/z sk. av fllder. -j Klofrrendum 1388 RB s. 338 | Kleffrinden 1568, Kleffrenden 1573, Kloff-
rennde 1581, 1586, Klofwerenne 1659, Klofwernne (!) 1665, Klflfrilnna 1680-
1881, Klflvriinna Jr ll i ftoffrennden 1615 GSH, Klofrenna 1673 K, Klifrfln-
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nas (gen.) 1774 So nr 36, Klflfriinna GK$i, Klflvrf,nna GK, EK. - F. l. [r
fvn. klof , n. (knappast klofa, f.) 'kluvenhet, nflgonting kluvet, klyfta, berg-
skreva'. Avg6rande f6r tolkningen av s. l. rir hur man uppfattar -nd- i de

iildsta skriftformerna. I de da. 1500-talsjb kan -nd- representera sivil ett
urspr. -nn- som -nd-. Men i RB tycks upprltthillas en regelbunden skillnad
mellan urspr. -nn- och -nd-. En omedelbart slflende egendomlighet i terrflngen
[r den mycket trflnga, lflngstrEickta, ftirr vattenfyllda, nu sanka klyfta som i
en svflng leder igenom berget till en tidigare sj<i. Husen Iigger nflra den plats
dflr denna klyfta mynnar ut. Niir man sett platsen, blir man niidgad att
desavuera RB-formen med -nd- som et5rmologiskt missvisande. Det synes

niidvfindigt att, i likhet med T. s. 298 uppfatta s. l. ss. ordet rcinna. Rdnna(n)
lr ett vanligt namn pfl bickar och smala vattenfyllda formationer; se t.ex.

Bd 1l s. 62; 18 s. 172; 20:2 s. 113. Ett visst sttid fiir denfiireslagna tolkningen
utg<ir det drastiska folkliga iikn. Rdukldmman, vilket rir en f<irvrflngning,
kanske (medveten?) omstiillning av IcI-r till r-kl. Denna bendmning tar fasta
pfl just den nlmnda egenheten i terrhngens utseende. Kldmma, f. betyder
niimligen i milet 'fiirtrtingning, tring passage (mellan berg)', och riiokldmma
inneb6.r en jiimfiirelse med podex. Ett fiirsvunnet i Klafrenno RB s. 507 i
Ullers sn i Smfllenene anses NG 1 s. 256 vara felskrivet. Troligen stir -a-
frir -o- och namnet iir dfl identiskt med Kldurdnna. Den plurala formen i RB

torde fl.syfta tvfl el. flera beb.

Prep. ir i (Klflvrflnna) . IN (forr)
mera liluurhryabqn.

liliaran el. riulilarqly, y. -lilbrnen; nu-

Torp o.d.:

I(arl stad kd,l,sta. Carlstad 1795-1814 Hfl, Carlstads liicka 1833 So nr
119, Carlstadslycka 1853 nr 194. Namnet, som tydligen ir ganska gammalt,
iir troligen en uppkallelse efter den vrml. staden, kanske emedan (den fiirste)
torparen hette KarI. - Kerret. 1812, Kjiiret 1814 Hfl. - Sinka vad.
Sinkavad 1800, 1803 Hfl. Jfr under Ingetorp ovan och Tdnesriid nedan.

Knaverstad ltnrtp[a, knfip[a, ! -. Tillhdrde 6.tm. vid slutet av 1400-t.
klostret i Kungahiilla (DN 14 s.124 jfr Holmbergz 3 s. 103). Ovra och Nedra
Knaverstad f,r numera skilda genom Lids och Skflrs iigor och upptas i Jr ss.

tvfl skilda hmn. - 
j Knafrastadum 1388 RB s. 340 (nflmnes bland gd som

skattade till Jiirlanda kyrka), Knafrestadha 1485 DN 14 s. 124 (avskr. frfln
c. 1500), Knarstade 1502 8 s.463 (or.) lKnaffrestadt c. 1528 NRJ 4 s.85,
Knarestad 1544, Knabersta 1568, Knauersta 1568, 1573, Knaff (w) ersta 1581,

1586, Knafverstad(h) o.d. 1659-1881, Knafwersta 1680, Knaverstad Jr ll

I{nauerstaa 1613 GSH, Knarsta 1673 K, Knafwerstad 1746 Oedman s. 182,

1761 Db, Knefvestad (!) Kortet, Knafverstad GKd., Knaverstad GK, EK. -
I
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Lind.Bin. sp. 206 anser tveksamt f. l. vara ett annars okiint mansbin. *Knafri,
bildat till no. dial...knaw(") , *.'knapp, knagg'; jfr sv. rspr. Icnaure'liten
triipinne el. triikloss' (SAOB K 1582 f.). Det antagna mansbin. kunde dock
lika giirna htira ti[ sv. dial. knaura 'gfl sakta, arbeta l6.ngsamt' (Rietz s. 335 b).
E.tt'Knaurafors i s. Vgtl. med gn kvarn som kallas Knauen lcnd,pan, skrivet
Knaffra 1565, a4ses SOA 13 s. 64, 110 hiira till det nii.mnda knaura 'gfl lflng-
samt'. Om detta iir riktigt, torde sS.lunda forsens gamla namn ha varit
*I{naure'den lflngsamma'. Det nutida utt. fltergflr viil pfl Knauren (el. Kna-
uern?)n Nu ligger emellertid Knaverstadgfi.rdarna vid en fl, dfr.r 1802 pfl Nedra
Knaverstads d.gor fanns tre kvarnar (Solberga s. 136) , Eftersom >d"kta> sfa-
namr!. intg siillan irrnehd.ller terrflngbetecknande f. 1., [r det mojligt att
Knauerstad. inrrehflller ett gammalt forsn. *Knqute pfl en av de kvarnforsar
vid vilka gd Iigger. Se Linde s. 169 ff., diir [v. en del sfa-namn som troligen
innehflller flnamn anf<ires. Eftersom n6.got personbin. *Knafri inte antrriffats,
b6r nog fciretrflde ges flt det tolknings,alternativ som riknar med ett forsn. 

-S. l; iir fvn. sfadir, pl. sannolikt i bet. 'bostad, gflrd'; jfr dock Hellberg
Kurnla s. 243 ff.

Prep. ilr i. IN ltrtrrtptabqtt,, l,:,nq,s[u,bgtt,.

I{r 1 Ol,ra Knaverstad atiar l;nfi$[u llr fr. X{::. iitrl tr929,

overfordes tiltr uts. fr. (ant. i 1881 Jb) .

Nr 2 I{edra Knaverstad llt sk. I(r. tiIl 1727 (1758.Ib) .

cifl hnrn

Torp o.d.: '':

Anderstorp d4aplir1t; ode. - Damrnen cld,ttan. Forr fanns en
damm diir. - Gr<inesik. 1814 Hfl. Om sik se avd. VI. Samma namn
Bd 10 s. 112. - Htiketorpet. 1850 Hfl. F. I.6r snarast familjenamnet
Hdk, men den kan ocks6. vara ett bin. Hdkeu jfr samma namn Bd 20:1
s.36. - Klubbetomten lil,bf;atomta. IN /cl)|.ryr. F. i. kan vara ett ter-
r:ingbetecknande klubb, m. 'klump, bergknalle' (jfr Klubben avd. VIII) el.
klubba, f., syftande pfl en klubbliknande formation; om dylika namn i Qoh.
se Lindroth i SIOD 3 s. 7 (med no,t 1), 38, OGBReg. Namn p6. -tomten inne-
hflller dock vanligen personn., och det [r dfl. miijligt att ett sfldant, hdrande
till nfrgot av de n[mnda orden funnits. - Kroken. 1766 Ml, 1808 HfI: Jfr
flera Kroken i detta Bd. - Myren; avs. EK. - Pilegrin den pil,agrit-oa;

gammal tomt. Diir bodde fijrr en person med namnet Pi(ft)I. Jfr Pileriid
under Hdljerdd oyan. - Pnyr rr$; avs. EI(. Torde vara abstraherat ur folj.

- Ryrs h e d; egentligen namn pfl en utmark tillhdrig Fkigen, Knaverstad
och Aseby. Ryrs Hed 1795 Hfl, 1821 So nr 25, Ryrshed 1800-1814 Hfl. Fboh.
*rjrt\r, biform till det annars i boh. ON vanliga ri6dr,n.'rrijning'; se Bd 12: 1

s. 76 ff. med ]itt. Av. om de nHmnda orden normalt f6rekommer endast i ON
frfln medeltiden (el. tidigare), torde namnet inte flsyfta nigon fiirsvunnen
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gammal beb., ty Rgrs hed. fdrekommer pfl tvfl stiillen i hd ss. naturn. (avd.

\/I[); jfr iiv. Ryrs cisar avd. v. - Rav(e) kullerl r@ula!7. REifve Kollen

1795, Re(f)vekollen 1800, 1808 Hfl, REifvektillen (naturn.) 1831 So'nr 118.

Jfr under Pruistbol nedan. Vid en kulle med samma namn' Namngrund

okflnd. Berget ii.r ganska slfltt och inga rdulyor finns numera diir. Jfr samlna

namil avd' v och oGBReg' - Skriip pils sltrhltqs; avs' EK''se hemrhansn'

Sftrappds i O sn nedan, efter vilket f6revarande kunde tara uppkallelse. -
Snara (n) s lyck a snd,ras l,iba; na hage. Snara (n) sndra var Snka

efter en soldat Snar. - Soldatto,rpet. Solldata Torpet 1832 So nr 114.

Kanske samma beb' som ft'lj' - vindstorp afnstirpt; avs' EK' Efter en

soldat Vin(d)t el. Vind. Jfr ftireg.

Kodekdd,a 1/z sk. Kr; till 1734 (tV58 Jb). Upptogs i 1697 Jb ss. prlitebol.
Brukades enl. 1822 IIfl som utbruk under Hammar. -- j Kotom 1388 RB

s. 337 | Kuode 1568, Kode 1573-Jr, Kniide (l) 1581, Koede 1659, 1665, Koode

16g0, 1697 l[ foae 1673 K, GK, EK. - Namnet har behandlats i Bd 1 s. 321,

340, d$ir det formodats vara b6jd form sg. av kota, f ., anvflnt gm en berg-

formation. Gd ligger vid ,en, ganska lflg, numera skogkl[dd bergkulle.

Emellertid [r, ss. Lid6n a.st. p6.pekat, ordet kota i nord. sprik lflnat fr&n

mlty. Den f6reslagna tolkningen btir troligen uppges. Dock tycks ett in-
hemsht kotaha funnits. Lindstam i Bd 12: 1 s. 36 f ., 224 foreslflr vid behand-

Iingen av ett Kod.ebacken ki)d,abalnn, kQta- (i Kotubakka. 1420) och Ko:desiii
- med tvekan att f. 1. kUnde vara vrml. kota, f .'frissa', vars urspmng doCk Eir

okiint. Hiijden varvid Kode ligger kan shgas vara ganska rund. Ett no.

Kodebakken NG 8 s. 122 anses innehfllla no. dial. lcOf 'smflfisk'; f6ga troligt.
Namnet m6.ste anses vara dunkelt. Samma dunkla kota, f., torde ingAL ocksi.

i Kodeftid. kdd,ara i To,ssene sn, sotenils hd, skrivet i Koto rudi l3l7 DN" 3

s. 107. Jfr Knogedalen, fdrsvunnet namn i J sn. - Uttalsformen /clda utgflr
sannolikt inte frin Kotom i RB, enilr gamla plurala namn i dessa trakter i
regel indas Ffl -o, utan pfl en bojd sg., snarast dat., *Kdto, av *Kota' Derl.

plurala formen i RB torde flsyfta flera beb.

Prep. [r pri. IN kddabdn, -boa.

Torp o.d.:

Annasvall (en) d'wasugl'; nu flker. En kvinna vid namn Anna bodde

diir. - Fredrikshald. Fredrik Hall 1795, Fredricshall 1800 Hfi. upp-
kallelse efter den no. staden. - Grinden. Grinna 1795, 1800 Hfl. -
H eIl s v alI en hdl,saql,; nu flker. Efter en tidigare torpare IkiII.

Kreken krigan 1/r sk. Kallas Kroken kr$gan. Fr. till 1694 (1825 Jb); [go-
vidden nu gemensam med Arsnfls och uppdelad pfl tre av dess flLbor (EKB),

I
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vilka dock inte vet vilka iigostycken som avses. Brukades f<irr fi.v. under L6v6n
och miijligen under St. R6nning (se nedan). - | Kregen 1659-1680, Kreeken
1697, Kreken 1719-Jr ll Kreken 1800-1814 Hfl, 1815 Ml (upptaget under St.
Riinning), >1/n dels Hemman Kreken, hmn i Arsniisby, 1813 So nr 64, ,1/l mtl
Kreken brukat under Ldf6, 1827 Ml, Kreken EK. - Vanligt namn, best. sg.
av kreke hrbga (f.vn. kriki), m.'yr6., hrirn, krok' (Bd 5 s.235;8 s.321; 18
s. 292 med litt.). Den folkliga formen torde vara ett y. namn, vilket har
ungefiir samma innebiird som det gamla.

Prep. flr i (Kroken) .lN kr,Qga4.

Kroken, se f6reg.

Kvarndalen kwdrd,q,n; hutfi4dqn (Nil6n) 1/r sk. Kr. till 1758 (1825 Jb).-
I Quarndat 1568, Quern(n)da(i)ll 1573-1586, Qwar(n)dahlen 1659, 1665,

Qwarnedallen 1680, Qwarn(e)dahlen 1697-1758, Qwarndalen 1811-1881,
Kvarndalen Jr ll Quernedall 1594 JN s. 173, Quarndal 1673 K, Kvarndalen
GK, EK. ry En numera oanv5.nd kuarn finns fortfarande d[r.

Prep. iir i.lN kwdgda,n; kcuh4dQ4ega, -an, -a, -a(na).

Torp o.d.:

Bikflrren bisaya, bisaya; husen borta. Prep.
bishpka. Vil efter bfodlitrS, fynd av bistock(ar) e.d.;
gare Bd.

flr
jfr

i.. IN (forr) bi,;an,

namn pfl Bi- i tidi-

Killeriid laif,era L/z kr. Kr. till 1727 (1758 Jb), sk. fltm. tilI 1825. -I Koltekrddt (!) 1568, Koller<idt(t) 1573-1586, Ko<iler<jd (!) 1659, Kflllerod
1665-Jr, Kolleredh 1680, Kfllleroodh (l) 1697, Kflllerdiidh tZtS ll Kfllere
1673 K, Kflllered 1719 So nr 2, Kfrller6d GK, EK. - Samma namn Bd 3

s. 100; 8 s. 82; 10 s. 36; 12:1 s. 19; 16 s. 42 samt flst. i Vgtl. och Norge.
F. l. iir antingen mansbin. Kolle el. gen. sg. av mfllets hile, rn.'kulle'. Pfi
grund av den stora frekvensen av personbeteckningar i f. l. av traktens
rdd-narrn flr det fiirra alternativet det mest sannolika. Dock ligger husen vid
en bergkulle. - S. l. dr rdd (rud) 'riijning'.

Prep. [r pd. IN kila4, vanvordig beniimning pA en tidigare komminister.

Torp o.d.:

F'linkelyckan ftighalsba. Efter en soldat Flink.

I(flllstorp 1/r kr. Kallas Priistegflrden prdstagqn (jfr skriftfo,rmerna
neitara)- 1,/,r fr. fltm. tilt 1680; 1686 1/r mtl (1825 Jb); upptogs i 1758 Jb ss.
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rlzkr.,1/r kr. fltm. fr.o.m. 1811;jfr nedan. Agdes fiirr av kyrkan i Solberga

(Tiselius 2 s. 189). I 1659-1680 Jb uppf6res hrnn under beteckningen >Kyrko-

herden i Solberg> ; i 1697 -17 58 Jb benflmnes det altern. > Solbergs priistegflrd> .

- | faUstorp 1697-Jr ll Kotstorp 1594 JN s. 173, Kilstorp 1749 Qvistberg
s. 23, Kflhlstorp 1721 So nr 3, 'Pristegflrden i Jordeboken kallas Kfllstorp
ock 6r s/r Hemmar\ men har sedermera'fadt tit Augment 1/r strax ther wid,
som heter Lycke, 1746 Oedman s. 181, Kflllstorp 1766 Ml, GK, EK. - Pr5'ste-

gflrden 1749 Qvistberg a.st. - De ii. formerna ger ingen sriker upplysning
om l-Ijudets kvantitet. Nflr dessutom utt. saknas flr det inte miijligt att triiffa
ett val mellan det frrn. mans(bi)n' I(oIIr (Lind Dopn. sp. 707 ff', Bin. sp. 210,

Rygh Personn. s. 165 f.) och mansn. Kolr (Lind Dopn. sp. 710, Rygh a.a'

s. 167, Bd 20:2 s. 66 f.). De bflda namnen blandas ofta ihop i ii. kflllor. -
Om s. l. se ?orp i J sn ovan.

Torp o.d.:

Banken; numera Banketorpet bd"gkatirytet; iide. Banken 1812

Hfl, 1825 Jb, 1850 Ml. Lflg pfi en bank, sorn sluttar mot en biick. - B o n d e-

tornt en bb&atomta. DN stir nu arrendatorsbyggnaden; pfl Herr Arnes tid
stod priistgflrden d[r, wieland i G6teborgs-Posten 16/1 1961. - Brands-
hagen? (Bru (n) s-?). Brurhagen 1825 Jb, Brushagen 1827 Ml, Brams-

hagen 1833, Branshagen 1835, 1850, Brunshagen 1847, 1848 Ml. Oklart. -
Hedes,dngen, se Jb-namnet ovan. - Lycke (p,i) l,iba; nu kr.-utj.,
ecklesiastik lht.1 Lycke 1673 K, 1697, 1881 Jb, 1746 Oedman s. 181, EK. IN
l,itbapi7loana, tre br6der. Se gflrdn. Lgckan nedan' - Stenvallstorpet
stinaalstlrgtaf. Stenwallstorpet 1865 So nr 213. Efter en torpare Stenuall.

Kiriid hdya rlz sk. Kr. till1737 (1825 Jb). Upptogs i 1697 Jb ss. priiste-

bol. - 
j kararudi 1377 RAP, j Karariod(re) 1388 RB s. 338 | Korud 1568,

Koriidt(t) 1573, 1586, Ki6der6dt (!) 1581, Kuriidt 1586, Kfl(e)rd(6)dh 1659-

1719, Kflrired 1665, Kiriid, 1758-Jr ll Xare 1673 K, Karred GKii, Kflriid GK,

EK. - F. l. iir mans(bi)n. Kdre, fvn. Kdri, ingilende i mflnga boh. ON; se

OGBReg. - S. l. fvn r!1dr '(genom riijning uppkommen) oppning i skogen'.

Prep. [r i. IN (fiirr) kdtabon-

T or p o.d.z

Bommelyck an bbraelibrui nu flker. Efter en soldat Bom; jfr Boms-

lgckan under Halltorp ovan och Sktiggstorp nedan. - Dristigs lycka
drlstts l,bba.Efter en soldat Dtistig. - KflriidhaIlen. 1800 Hfl. JfruKdre-

1 T. s. 72 uppger felaktigt att beb. ligger i Aseby.
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hdller> avd. V. - Olshiigen. 1795 Hfl, 1834 So nr 129. Mansn. Olof el.
mOjligen familjenamnet Olsson. Jfr samma namn under S&ibo nedano Olofs-
hdgen i H snovan. Kanske uppkallelse efter det senare. Soldattorpet.
Soldatetorpet 1814 flfl. Asyftar kanske Bommelgckan el. Dristigs lgcka ovan

- Svarvarekull en swdraarek/1,. En sualuare bodde d[r. Samma namn
under Zid nedan. - Torsteriid. 1795, 1800 Hfl. Mansn. Torsfen (utan
gen. -s) el. dess kortform Toste. If.r Tosteriid under Restad i H sn ovan och
ss. b5mamn i U sn nedan.

Lid l,i, lt tlz sk. Kr. till 1731 (1758 Jb) och 3/+ mtl itm. till 1697. -
I liia c. 1b28 NRJ 4 s. 185, 1659, Lyd(h) 1544-1758, Liedtt 1573, Liied 1568,

Lhj 1581, Lhie 1586, Lid 1811-Jr ll i ltrii 1581 Brusewitz i GBHQ 1866 s. 34,

i Li 1613 GSH, Lij 1673 K, Lid GK, EK. - Husen ligger pfl en sluttning upp
mot en bergshiijd.

Prep. iir i. lN l,lban, \ -.

Torp o.d.:

S n i c k e (r) b e r g et snDbab&rxat el. S v a r v a r e k u I I e n sqdraaral$1,.

En trisuaruare bodde df,r. Suaruarekullen finns [v. under Kfudd ovan. -
S varv ar ekullen, se fdreg.

Lilla Rbnning, se Rdnning nedan. Lilla Skir, se under Skrir nedan. Lilla
Odsmil, se under Odsmdl nedan. Lillilal, se under Tunge nedan.

Lunna l,iwa Llt sk. Kr. tilI 1729 (1758 Jb). Tillhdrde Atm. 1485 klostret
i Kungahiilla (DN 14 s. 124). - Lwnde 1485 DN t4 s. 124 (avskr. frfln c.

1500) lLun(n)de c. 1528 NRJ 4 s. 186-1586 Jb, Lwnde 1544, Lun(n)dbye (l)

1581, 1586, Lunda 1659, 1665, Lunna 1680-Jr ll lunna 1673 K, GK, EK,
Lunde 1712 So nr 12. - Dat. sg. av lund,varolo't se avd. IX. T. s.281 menar
att namnet ir en plural form, vilket, ss. framgfir av de [. forrnerna, nflppe-
tigen $ir fallet. Namnet har emellertid i senare tid (pn 1600-t.), kanske fiirst
i skrift, ombildats efter de mflnga namn som slutar pfl -a; ifr Rdmma i J sn

ovan och diir niimnda paralleller. Gflrdsbyggnaderna ligger vid en trild-
bevuxen hiijd.

Prep. [r i.lN ldaabda.

Torp o.d.:

Blinde-Petters hflla bblryalte{ap hi\a. En Blinde-Petter bodde d[r.

- Bostiillet, se Kldtten nedan. - Grens lycka. Grens locka (!) 1834
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So nr 124. Grendr okiind. - Kliittebacken. Klattebacken (l) 1825 Jb,

Klflttebacken 1827 Ml. Sannolikt vid fi,Ii. - Kletten el. Bostflllet el.

Lunne BostIlle. Kliitten 1803; Lunne Bo,stiille 1800, Bostiillet 1822 Hfl.

- Lunne Bost$i}Ie, seftireg.- skenarevallen, se skillnateuallen

nedan. - skiljarebacken (skillnare-). Skiljarebacken, Skillare

backen 1774 So nr 36, Skenarebacken 1827 MI. Tycks inte ha nigot lokalt

samband med de tvi f6lj. Den iildsta formen antyder att f. I. urspr. f,r

Skiljare-, och namnet iir dfl samma ord som nordboh. skiliarebacke 'stille

dir man skiljer de olika byarnas el. hmn:s kreatur efter betesgflngen pfl den

gemensamma utmarken'. I karthandlingen So nr 36 upplyses att platsen lflg

pfl den utmark sorn tillh6rde Lunna och Sliibo. Jfr skiljarebacken B,d' 5

.. tso; 12:1 3. 279; 18 s.225, Skillebacke 4 s. 10. Formen skillnate-, varrned

jfr de tvfl fiilj. namnen och oGBRes., flr en ombildning. I Bd 10 s. 72 upp-

fattas denna flst. fiirekommande f. l. ss. en kornpromiss' mellan Skiliare'

och Sftillnad(s)-, den senare formen viil flsyftande belflgenhet i el' vid en

griinsskillnad. Det torde knappast vara riktigt att, ss' ofta sker, kalla Skiljare-

en ,utvidgning med (viistsv.) -ore). Formen b6r uppfattas som en normal

verbalbildning av samma art som namn pil Ropate-, Ringare-, Sptingare-,

Tutarc- o.d. i detta och tidigare Bd. Dylika bildningar fiirekommer iiver hela

Norden.l - Skillnarebacken, se fiires. - Skillnarekullen.
Skenare Kullen 1800-1814 Hfl. IN sltina4. Torde inte ha varit beliiget vid el.

flsyfta samma beb. som ftireg. - skillnarevallen skinaraaal;w

flker. Skillnarewallarna (naturn.) 1834 So w 124. Se de tv& fiireg' I orten

tror man att namnet givits efter en viss person som kallades >skenaren'

slapnaq, som bodde d5.r, och som anses ha ffltt sitt namn av att >han var sfl

svflr att springar. Miijligen ilr detta riktigt, men troligare fi.r att hans namn

zir ett elliptiskt IN, kanske bildat genom association med v. skena. -
soldattorpet. Soldate Torpet 1814 Hfl. Miijligen samma beb. som fiilj.

- Vikeback en aigababan e!. Y ikelyckan uigalil=ta; nu hage' Soldaten

Vift, kallad a(,gan, bodde d[r. Jfr fiireg.

Lyekan liba tle sk. Kr. tiII 1769 (ant. i 1758 Jb) och r/a mtl fltm. till
1697. - | Lycken 1659, Liichen 1665, Lyckan 1680-Jr ll pfl Lyckan 1643 Sol-

berga s. 73, Lycka(n) 1766 MI, 1795-1812 HfI, GK, EK. - Lgcka'inhflgnat,

ofta avsides liggande, 6"kerstycke'. upptas i nflgra Hfl under R6nning.

Prep. [r pri. IN ldben el. l'dbabqn'

1 Lindroth i SIOD 3 s. 131 jiimstaller Bdgarc-, Brudare- med Sftiljare-, Kesare-,

Skenare-, vilket iir principiellt oriktigt.
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Torp o.d.:

Aseto,rp et @satirpat el. Aseskriiddarna s @sashrtbSaras;

Asen. Asen 1714, 1812 Hfl. Prep. frr till te (Aseskrflddarnas). Pfl tp,
lflg vid en fls kallad Lgcka ds ldlta @s, bodde tvil skrdddare.

Lyeke, se under Kdllstorp ovan.

Lflngeland ld,gal,drt 1/z sk. Kr. titl 1736 (1825 Jb). Upptogs i 1697 Jb ss.

priistebol. -J Langulande 1388 RB s.337 lLangelan(n)dt(t) o.d. 1568-1758,
Lannggelanndt 1586, Lflngeland 1811-Jr ll Langeland 1594 JN s.172, Lflnge-
Iand 1673 K, GK, EK. - Samma namn Bd g s. 8, tolkat ss. antingen be-
tydande 'kingstriickt (iippen) terrd.ng, speciellt vid vatten' el. innehflllande
ett biickn. *Lang-d el. *Langa 'den lflnga (in)'. Fdr fiirevarande namn ir
det senare alternativet srirskilt tilltalande, enflr gd ligger vid sn:s lflngsta fl,
hos JN s. 172 kallad Langelandz aa, pit vilken nflgot annat primrirt namn
inte [r kiint. Jfr Ldngeland, a Langooatne Bd 8 s. 45, 56. Det bor observeras
att RB-formen i Langulande formellt tillflter tolkning av namnet enl. b flda
de nfi.mnda alternativen, dvs. 'det lflnga markstycket' och 'landet utmed
*L6.ngin'. 

- S. L dr land'(odlat) land' el. mojligen 'land vid vatten, flstrand',
Yarom se Lindroth i GBFT 1945 s. 25.

Prep. iir i. IN (sillau) ld,gal,ansbqn.

Torp o.d.:

Annaslyckan dwasl,aba el. Skepparelyckan pbpa,ral,iba; nu
flker. En sjdmans[nka vid namn Annc bodde d[r.

Iiivtin l,bo1a, lguga, lqaa t/z sk. Tycks enl. 1544 Jb ha tillhort kronan
men upptogs i 1573 Jb ss. sk.; senare var hmn delat mellan i_bon och kronan
(Solberga s.64, 83). Kronans halva del inl<istes till sk. 1736 (1825 Jb).1 Enl.
hhradsrittens utslag 1726 hiirde holmarna Agglds, Skutholmen och Csp-
holmen till detta hmn (1825 Jb). - lLowe c. 1528 NRJ 4 s. 185, Liiffd 1573,
Lauffiie(rur) 1581, Lii(u)ff<ienn 1586, Liifii(h)n 1659-1881, Loftien 1680,
Lrif<ien 1697-1811, L6v<in Jr (ytterligare Jb-former hos Karlsson Liiv6n s. 18)

ll paa Loffoenn 1558 NLR 1 s. 87, Loffae(n) 1594 JN s. 172, paa Ldffiienn
1613 GSH, Ltifiin 1662 K, L<if<iiin 1673 K, Liifoen 1746 Oedman s. 183,
Ltif<jhn 1766 Ml, L6f<ien 1780 Lyd6n i GVSH s. 26, Lrif tin GKfl, L<ifd Kortet,
Liivon GK, EK. - Enl. Lindroth i SIOD 3 s. 90 (ifr Westman i Folkmflls-
stud. 3 s. 241, Mod6er Smfll. skiirgirdsn. s. 209) torde namnet bero pfl att

1 Uppgiften i Solberga s. 18, 99 att hmn 1736-1811 upptogs ss. oskattlagt tp har
inte kunnat verifieras.

forr
som
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fastlandsborna huggit liiv pfl iin och forslat det i land f6r anviindning ss.

foder. Samma antagande har gjorts Bd 3 s. 163 f<ir ett Liiud i G6teborgs sk[r-
gflrd. Annars kunde vhl, ss. av Kjer NG 6 s. 113 och Indrebo Stadn. s. 128

antagits fiir det t:ro'. Lsusen, de isl. konungasagornas Zcufeg(iar), (riklig)
I6vskogsvegetation i och f6r sig ha framkallat namneit; if.r Lduholmen, Ldui)
Bd 8 s. 174 (utan nlrmare upplysningar), Lduskdr 2O:2 s. 136, Ldud(n) i
Osterbotten (Karsten Osterb. 1 s. 298; 2 s. 197, utan upplysningar), NGReg.

On [r iinnu rikt bevuxen med l6vtriid, i synnerhet ek (Karlsson Loviin s. 37,

103). - F6r utt. l,ba1a se Lindroth a.st., Janz6n Subst. s. 112.

Prep. iir pri. IN l,daaboa, best. pl.

Torp o..d.;

Albergs lycka ful,bepl,ika; husen borta. - Beatas lycka
begtas l,bba; h:osen bo,rta. - Bukten (i) bdkta. Se Karlsson Ltivtin s. 81,

178. - B flte vik bdd,aoig. t9l2 Hfl. - Fridhem; avs. EKB. - Gete-
n I s a n; f<irr trankokeri. Giiddenflsa Karlsson L<iviin s. 54. Jimforande
namn pfl en udde. Namnet har utt. Xifla-, vilket missuppfattats ss. Gddde-

ss. skett rmed Getebodskdr avd. III. - Grdnvik grgnaig. Jfr Gronviks-
backarne, -liiget 1838 So nr 140. IN (fdrr pfl tvfl briider) >de gamle grdn-
Dikarna, (Karlsson Loviin s. 28, 208) . - 

,Giiddenisa>, se Getendsan.

- Hallen. 1795, 1800 Hfl. Om haII se avd. Y. - Hamnen, se Liiuii
hamn nedan. - Krappbacken krdpbaban. Prep. [r pd. F. l. [r inte adj.
krapp 'tr6,ng' el. krapp, n. 'tring passage (mellan berg) ' utan namnet beror
enl. Karlsson Ldviin s. 169 pfl att jorden var krapp, dvs. mager; jfr f6lj. -Krapplyckan, se avd. VIII. - Litvstad; avs. EKB. - Liiv6 hamn,
vanligen kallat H a m nen hdmna; f6rr med sillsalteri. Lofii Hamn 1800 Hfl,
1827 Ml. Bilthamn. - Rutgers lyck a rdtfep Zd&a. Karlsson Liiv6ns.174.

- Skomakaren?, se avd. V. - Skflret (p,i) slr@t. Sktu i Gr6nvik. -Tomten. Tomta Karlsson L6v6n s.27. - Vadholmer, ad,halman, od-;

nu obebyggd. Va(e)holmen 1594 JN s. 169, 171, Hwad holmen 1749 So nr 24,
Wadholmarna 1795 So nr 52, Wadholmen GKfl, Vadholm Kortet, Vadh. GK,

Yadholmen EK. 'Holmen ddr man drar upp el. torkar fiskeuadar'; se Lind-
roth i SIOD 3 s. 129, Karlsson L<iv<jn s. 220. - Aspevik (en) dspaalga;

fiirr med sillsalteri. Espevik(en) 1808-1814 Hfl; jfr Espeviks Giljorne 1838

So nr 140. F. l. [r koII. aspe, n. 'plats diir det vflxer asp' (Fries Triidn. s. 59 f.,

89). Fiirr helt bevuxet med asp och andra liivtriid (Karlsson L6viin s. 37).
Namnet iir alltsfl primflrt i ftirhflllande till fiilj. narnrL vilket ir elliptiskt ftir
*Aspeuik(s)holmen; annorlunda (?) Lindroth i SIOD 3 s. 116. - Asphol-
men hsphil,man; fdrr med sillsalteri, nu obebodd. Espholmen 1795-1812

IIfI, 1838 So nr 140, Esph. GK[, Aspholmen EK. Se f6reg.

Medholmarnar se avd. III.
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Nolby nQlby, -bttby. -- | Nordbi 1568 (andra l5O0-talsformer under nr 1

och 2 nedan), Nor(d)by(e) 1659-1680, Noorby 1680, Nohlby 1697.1881,

Nolby .fr ll CX, EK. - Namnet torde avse beliigenheten norr o,m den ganska

stora byn Skfllldal nedan, varifrfln Nolby siikerligen 5.r en utflyttning. -
S. l. iir fvn. b{r 'by; gflrd' el. mojligen bdr 'ghrd', vilhet ofta sammanblandas
med bgfr [v. i ii. kflllor; se n5.rmare om bet. Hellberg Kumla s. 369 ff.

Prep. ir i.lN ni24bpga4i bpgara, -bygara.

Nr 1 Stora Nolby 1/z sk. av 6.lder. Stuor Nordbi 1568, Stor Norby
1573, Stuore Noerbye, Stuorre Noirdby 1581, Storre Nordbye 1586 Jb.

Nr 2 Siidra Nolby 1/z sk. av fllder. Synder Norby 1573, Siinnder
Nordbye 1581, Synnder Nordbye 1586 Jb.

Nr 3 Lilla Nolby 1/+ sk. Kr. tilt 1731 (1758 Jb). Kallas Kullen
It|l,, kgl,. Kflllen 1673 K, Kullen el. Lilla Nolby 1798 So nr 85, Kullen EK.
Prep. ilr pd. IN kilabon. Vid en bergkulle.

Torp o.d.:

F a I I i fafi. Enl. uppgift i orten skulle tp egentligen ha hetat Bulleropp
bal,arilt ('platsen dflr det bullrar el. bullras'; jfr samma nanrn under Kgrkebg
i J sn ovan) , men vid >kristnandeln s6p hmn:sflgarna si mycket att de tyckte
de hade kommit >i falli>, dvs. i bankrutt, i trflngmfll, >pi dekis>. Denna
f<irklaring har sflkerligen tillkornmit i efterhand. Namnet torde vara boh.

lalli'brist, behov', flsyftande dfllig tillgflng pA f<ida el. foder. - Forse-
I y c k an fbaal,blla; nu flker. Efter en bfltsman Fors, kanske den CarI M6.nsson

Fors som nii.mnes i en miinstringsrulla frin 1745 (Solberga s. 119). -Huset. 1766 Ml. - Karlsborg; avs. EKB. Ungt namn. - Nolbydal;
avs. EKB. - Slottet pfti{at.1795 HfI, 1815 Ml, 1854 So nr 179 (naturn.),
Slflttet 1808 Hfl; jfr Slittelyckan, -backen 1855 So nr 179. Ligger vid berg
som kallas Slottebergen el. -berget p[atrabthrXa, -btbrXat. Anledningen till nam-
net ir okflnd. Ingen bygdeborg e.d. finns. - Tegen. 1808-1814 Hfl.

Pinkeriid, se under Hdljefid ovan.

Priistbol prhsb$l llz sk. Kr. till 1736 (1758 Jb). Upptogs i 1697 Jb ss.

prdstebol. - | Prestbolit 1568, Prestebollidt(t) 1573, 1581, Prestebo(i)ledt
1581, 1586, PrEistebo(h)l(l) 1659-1680, Priistbohl 1697-1758, Prflstbol 1811-

Jr, Prestbot 1881 ll t6Zs K, GKa, Prflstbol GK, EK. - Fsv. prdstabol'pr[st-
bostiille' (SAOB P 2248; jfr T. s. 206). Samma namn bland Fdrsuunna
namn i U sn.

Prep. iir i.IN yhsbon; -ba7ka (pejorativt), best. sg. f.

l
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Torp o.d.:

Lo1len, numera endast i Lollyckorna lilekara, hagar. Liillen
1766 Ml, 1798 So nr 85, Lollen 1795, 1800 Hfl, Lflllen 1812 Hfl, 1815 Ml,
L6lle lyckan 1831 So nr 118. lN l,{lrekan. Det kunde vara frestande att t}inka
pi ett samband av nflgot slag mellan Lollgckorna och torpn. Lollgcka l,6lelaa

med IN l|lrekan, i Lycke sn el. hemmansn. Lerlgcke ldl@)ka i Torsby sn
(j Leirlgkkirz i RB), varay intet IN 5r k$int men tidigare kan ha funnits. Det
senare narnrret iir uppenbarligen ett urspr. *Leirtgkkia (Bd 5 s. 76). Lollgcka
tolkas Bd 5 s. 26 antingen som ett *Leilgcka eI. (pfl fiirslag av Lid6n) ss. ett
*Lillgcka (ifr utt. l,ti,lhal,t av hemmansn. Lillhult i lflnets vlstgiitadel, Bd 1

s. 22). Skriftformerna tycks dock visa att namnets iildsta form [r Lollen,
och att Lollgckorna 6r en sent uppkommen s,ms. Tillvaron av ett Lollen
tycks ocks& ffl stiid av liigenhetsn. Lolleuallen lilraadl, under Hede, vilket siiges

bero pfl att tidigare en marr som kallades Karl pd Lollen l@1, pa trr{l bodde d[r.
Kanske kom han frfln Priistbol. Under alla fdrhflIlanden torde man ffl utgfl
fr&n ett subst. *loll (*lull). Sorn en mycket osS.ker mojlighet att f6rstfl namnet
kunde man tflnka sig att det har att g6ra med rspr. luII 'onykterhet', numera
nflstan blott i uttrycket pd lull(en)'(lindrigt) onykter' (SAOB L 1178).

I ett sfldant 6kn. som KarI pd lull.(en) kunde (pd) Iull(en) uppfattas ss. ett
ON, vilket kunde iivergfl pi platsen dir personen bod"de. - Nordhem;
avs. EKB. - Ravebacken rdaabdllan. Troligen samma beb. som, el. fltm.
i nirheten av fdlj. Anledningen till namnet iir okiind. - Rfivekullen'
Rlfvekollen 1812, Riifve Kollen 1814 Hfl, Rlfwekullen 1815 Ml. Yid el.

samma beb. som Rriuekullen under Knauerstad ovan. - Viisterlid aaste-

h; avs. Wiisterlid 1831 So nr 118, VEisterlid EKB. Vdsfer om gd.

Rdnning, St. och L. rdryog, riary by fltm. till 1881 men i Jr tvfl skilda
hmn, St. och L. Rdnning $ir skilda flt (husen c. en km. frin varandra) genom

hmn Lyckan, vilket dock inte upptrrider i Jb f6rriin 1659. Det har avstyckats
frfln den urspr. byn Ronning. - aff Rudninghi 1354 DN 2 s. 266 (ot.) 

I

Ronning c. 1528 NRJ 4 s. 186, (Iille)riining 1568, (Lille)roning (!) 1573,

(Lilde) R<iming(h) (l) 1581, (Litde) Riin(n)ingh 1586-1697, Riinning 1659-

fr ll f,ilte Riidning 1648 Solberga s. 71, Ronning 1673 K, GK, EK. - Vanligt
namn i Boh., innehflllande ett mot fvn. rudningr, rc,.'r6jning' (no. dial. rud-
ning, rgdning) svarande ord (Lindroth i SIOD 1 s.97, T. s. 302, OGBReg.).

Prep. iir i. lN rd4,ryan, r'ilry,tgana.

Nr 1 Stora Riinning 8/a sk. Kr. till 1761 (ant. i 1758 Jb) och Llz

mtl fltm. till 1697.1

Nr 2 Lilla Rtinning 1/+ sk. Kr. tilI 1731 (1758 Jb). Kallas vanligen

I Axelsson i Solberga s.83 uppger oriktigt att St. Riinning tidigare riiknats som 1/a mtl.
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HflIan ltila. Hila 1795, 1800 Hfl. Prep. iir i (Hfllan) .lNki\abdn. Ligger
lflgt.

Torp o.d.:

Under St. Riinning: Hagen, Lille, se fdlj. - Litlhagen eI"
Lille Hagen; liggerhelt inom Kareby sn, Inlands S. hd, dit platsen forr
htirde; men enl. traditionen skall den ha blivit skflnkt till R6nning under el.
efter nigon av de krigsoperationer som utspelats i dessa trakter. Lille Hagen
1808 So nr 98, Lillhagen EK. - Murr es l?xdfas. Efter en person som av
okiind anledning kallades Murre. Varf6r de personer kallats Murre(n) sorn
p6, andra stiillen givit namn ii Murregrirdet, Munekleuet, Murrehdlet ir ocksfr.
okint (under Pdlen i H sn ovan, Bd 5 s. 163; 16 s. 196).

Under L. R<inning: Bl<itorna btDd,ara Best. pl. av m6.lets bhQda, f.,l6s
och fuktig ii.ngsmark 6.fl.'. - Rullils rdilEs; husen borta. Rullfl(h)s 1812,
1814 Ml. Lflg vid en rullstenstis; jfr Rullbacken avd. V, ivensom det SOA 7:1
s. 39 otolkade Rulkis. Formellt kunde f. l. annars vara rulle'hiig av stenar
o.d.' (jfr namn pil Rulle- i detta Bd och Rulldal Bd 8 s. 308). Enl. Solberga
s. 90 fiirekommer i en generalmdnstringsrulla frfln 1689 namnet RulI pfl en
ryttare. Men detta iir viil endast en teoretisk f. l. i namnet Rulld:s, enir namn
pfl -ds sf,llan har ett personn. ss. f. l. - 

>Strandarne). 1786 Hfl. Skrift-
formen flterger troligen den i s. Boh. existerande biformen strdnar till
strcbry,ar, pl. av strand (Janz6n Subst. s. 302). Eftersom beb. lflg pi L. R<in-
ning, som grinsar till hmn Dammen (sannolikt en avst. frfln Rtinning) ,
flsyftar vii.l namnet odlingar vid den tidigare damm som givit grannhmn
dess namn. - Asen. 1812 Hfl. Asyftar en annan beb. [n Ru/kis ovan.

Skfrlldal sltild,d4, sk6ld,q4 by. - 
j Skaldall, j Skaldatre tB88 RB s. BB8 |

Skioldall c. 1528 NRJ 4 s. 186, Skoldat(l) 1544-1586, Schol(l)da(illI 1573,
1581, Skaaldahl 1659-1680, Skiildahl (!) 1659, Skfllldahl 1665-1825, Skfllldal
1881, Jr ll SkotaaU 1613 cSH, Skolldal 1673 K, Skfllldal GK(e), EK. -
Utt. visar att f. l:s I frfln borjan var dentalt. Om RB-formerna iir pfllitliga
kan inte f. L vara mans(bi)n. SkoIIe som ingfrl i t.ex. Slcdllerdd (i Skolla rudi
1388 RB s. 334) Bd 5 s. 32 och ett flertal andra sv. och no,. ON. Ett samband
med v. skdlla (fsv. ska/da, nisl. skdlda) ger ingen rimlig bet. F.ii. [r detta
ord m6jligen ett romanskt lfln (Torp s. 590 f., Hellquist Et. ordb.z s. 968).
Det tycks dfl inte flterstfl annat rin att i f. l. se ett fvn. bin. Skri/di (snarast
bildat till fvn. skdld, n. 'diktare'), vilket [r kiint en ging frfln Gausdal i Norge
(1322 DN 1 s. 145, Lind Bin. sp. 312) och antas ingfl i ett par no. ON,
n6mligen Skolleberg, skrivet j Skallaberghi 74Ol RB s. 155 (NG 1 s. 184),
Skold-Horne, skrivet Skaldahonnoeid 1380 DN 7 s. 319 (NG 5 s. 252) och
miijligen iiv. i ett forsvunnet Ska(a)ldarud, Skalla rud RB s. 178, 180 (dock
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kanske, ss. antagits NG 1 s. 73, innehflIlande subst. skalle el. det diirmed

identiska mansn.). Ett par vgt. namn Skdllebo och Slccillared, vilka SOA 7: Z

s. g4 och 9:2 s. 154 fiirmodats innehfllla samma s@lde, kanske snarare,

eftersom bevisande skriftformer saknas, biir alses innehfllla det vanligare

personn. skolte. I *sftalda-datr fiill det fdrsta -da- bort genom s.k. haplo-

logisk synkope. - Byn ligger i en dalgflng. Jfr ev. namn pfl sftrille- avd. vIIL
Prep. [r i. IN fdtr skild'dn; numera skildq'hga, 'Igan, -Iga' -t'ga(na);

rnindre ofla slfild,asboa.

Nr 1 Mellangflrd m,bl,agq4, y. m,blagq,l 3/t kr. Kr. av fllder. IN
mdlagqn. Lii,nsmansbostiille alltsedan slutet av 1600-t. (Solberga s. 83). Torde

ilrspr. ha varit 1/r hmn.
Nr 2 Ostergflr d, bstargu| 3/r sk. Sk. av fllder. Torde urspr. ha varit

,/r mfl. IN bstaqgan.

Nr 3 Vflstergflrd adsterga| rltfr. av fllder. Kallas vanligen viister-
giird et ohstoryqt. lN ohstarXqq.

Hemmqnsdelar:
Heden hda: fbrr tp. 1825 Jb, 1827,1835 MI, 1831 So nr 110. Prep.

ilr pd.lN hbaban. - Nilsegerden. Nilsagflrden 1831 So nr 110.

T orp o.d.:

Annedal, se Suartekullorna nedan. - Bratteberg. 1800 Hfi. Vid
BratteberyetbrdlebhrXal pfl Nolby lgor (avd. V). - FIA],acken fldbdban;
iide. Namnet sflges bero pfl att hflr bodde en man, som flddde hiistar, vilka
begrovs i backen. FId- kunde annars antyda att man fldhackat 'skalat av
grf,storven'diir; jfr OGBReg., Ivarsson i NoB 1939 s. 70. - Heden, se

hmd. ovan. - Huset. 1786-1800 Hfl, 1835 Ml, 1825 Jb. Ett senarenamn
iir Hu senshilsans, efter en flbo med IN hfusan. Ligeokflnt; jfr dock Husens

under Tolle,rdd nedan, vilket kanske 6.syftar samma beb. - Jflmmern.
1812 Hfl. Vanligt namn pfl platser som varit besviirliga (vid uppodling), ger

dfllig avkastningo.d.; se OGBReg. - Krapp et krdpat. 1835 Ml. Prep. iiri.
IN krd,pan. Yid ett krapp, dvs. en tr6.ng passage (mellan berg). - Kvicke-
lyckan kaAbal,sba.Efler en soldat Kuick. - Lilla Skfllldal; avs., i
,Jr under eget uppHgg.EK.- Lunden. 1795 Hfl, 1835 MI, 1825 Jb. -Mossetorp et mlsatarltlti rivetftir liinge sedan. Prep. flr pd. IN mlsatdrpa\'

- 
MfrLnsevaIlen rnd.nsaadh husen borta. - Miingden m,agd,a. An]ed-

ningen till detta i Boh. endast hiir pfltriiffade namn, [r i orten okiind. Antalet
innev6"nare var inte sttirre 5.n normalt. - N u b b e ns nbbans. Efter en smed

:som tillverkade nubbar, dvs. hflstskostim, och dhrfiir kallades NubbennbQan.

-- Ryckin. 1766 Ml, 1795, 1800 Hfl. Inneb6rden oklar; jfr samma namn
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Bd 11 s. 14; 18 s. 120. F6r det formella se Kliuhdgt under Brdland i J sn ovan.
En medd. sade sig minnas namnet ss. >ftyckingso rifurys. Dylika fdriinilringar
sker ofta nir minnet av ON hflller pfl att helt f6rsvinna. - Skogda:mmen
skbutd,dry,an. Skog(e)dammen 1808, 1831 So nr 98, 110 (i bflda fallen naturn.).
Vid en numera utdikad kvarndamnt - Skomakarevallen skQrnagara-
adl.En skomakare bodde diir. - Skfi.ll'dal, Lilla, se Lilla SkdUdaI
ovan. : Svartekullarna fwd,takilla, el. (officielit) Annedal. An]ed-
ningen okrind. Kanske kullarn:a nflgon gflng blivit suqrta genom brand el.
svedjande. - T jorns -Larses ,i4p-l@pas. Fadern till den.Lars som bodde
hflr var soldat med namnet Tjdrn. ' '

. Skfrr slry'8/t sk. Kr. tilllT2l (1753 Jb) ochl/r mtlfltm. tilI 1697 (oriktigt
Solberga s. 83). - | Skaa(i)r c. 1528 NRJ 4 s. 185-1586, Skar, Skor 1544,
Skorre, Schor'1568, Schorz (l) 1573, Schoir, Skoir 1581, Skiflr 1659-1758,
Skflar (l) 1665, Schir 1680, Skflr 1811-Jr llpaa skoi 1613 GSH, Skflr 1673 K,
GK, EK. - Se samma namn i J sn ovan. Ligger vid <ippningen av en sinka
i ett berg. Jfr Slcrira nedan.

Prep. iir, (1613 pd; se ovan). IN slclrara, slclrara el. sltlrabqa, best. pl.

Hemnlansdelar:
Myren noilru.

Torp o.d.:

Krummelyckan krbru,al,dha; nu i.ker. IN lu'bqtan. Sekundiirt i ftir-
hflllande tilT l{rummegiljan avd. VII. 

- 
Lilla Sk6"r; avs., i Jr under eget

uppli'rgg. 
- 

Skogens lycka el. Soldattorpet. Skogens lyclia, sol-
datetorpet 1838 So nr 141. Tydligen hette soldaten Skog. 

- 
Skflr, LiIla,

se Lillu Sftcir ovan. 
- 

Soldattorpet, se Skogens lgcka. 
- 

Svarvare-
v a I I e n .st0dratl'aaql; w flher. Svarfvare Wallarna (natu.n.) 1838 So nr 141.
En suaruare bodde diir.- Anghagen. Enghagen 1814 Hfl, 1838 So nr 141.

Skfira sl$ral/z sk. I gammal tid kr. och ky.-jord. Kr.-jorden inliistes till
sk. 1722 och ky.-jorden 1726 (1825 Jb). - 

j Skoro 1388 RB s. 335 (niimnt
bland gd som skattade till IIflIta kyrka; hmn grflnsar till H sn). - | Skaare
1659, Skflre L665, Schflra 1680, Skflflra 1697, Skird 1719-Jr'll Stare 1673 K,
Sk6"ra med en Kyrckojord 1766 MI, Skflra Kortet, GK, EK. - Aldst en singu-
lar bdjningsform (snarast dat.) av fvn skora, f. (rspr. skdra) 'nedsk6.rning i
terrii.ngen'; jfr T. s. 307 och Skdr ovan. Senare ombildat efter miinster av
namn pil -a,t.ex. Backa m.fl.; jfr under Rdmma i J sn ovan. Det iir mojligt
att fiiriindringen i detta speciella fall (delvis) skedde for att skirpa distink-
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me,llan bergkullar.

' Prep. dr pd". IN
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namn och S/crir i samma sn.'Husen ligger i en s6nka

s kir ab en, skir ab&r-oer a.

H emmansdelar:

Lahrille ld,hela, -hrhl-a; ftirr tp. LahilIe 1673 K, 1758-1825 Jb, 1808-

1812 Hfl, Lahelle 1825 Jb, Lahillestrand 1830 0 nr 116. Prep. iir i. IN
l,ilbatabon. B<ijd form av Ladhrilla 'hflllen dir man lastar och lossar varor
(pfl och av fartyg)'; jfr Ladhrillan, La(d)ftalt o.d. avd. V, Bd 20:2 s.215,
Indrebo Stadn. s. 107, 222,Litnggen i HaII. hist. 2 s. 1103 och se om namn
pil Lad- i allmiinhet Zetterholm s. 8 ff., Hald Vore Stedn. s. 98.

Torp o.d.:

Eken. 1800 Hfl, 1827 ML - Riirtflngen. 1808 Hfl, Siikerligen
sarruna beb. som under grannbyn Odsmdl nedan. - Stallen. 1808 Hfl;
jfr under Odsmdl nedan. Ordet sfall ingflr i m&nga boh. ON diir det inte an-
ger beliigenhet vid ett stall e.d. utan isyftar mindre boplatser, bergskrevor,
grottor o.d. Ibland upplyser befolkningen att platsen ifrflga anvlnts som

skydd fiir hiistar und,er ofredstider e.d., lmen oftast flr anledningen till namn-
givningen helt ok$ind. Bjiirseth antog i MASO 8 s. 59 ff. att sfall kan utgfl
frfln det fboh. *sfadnll (motsvarande fvn. sfg0ull) , som f<irekommer i en

de1 boh. bebyggelsenamn, t.ex. tre Sfala still,a pil Orust (Bd 8 s. 134; 9 s. 13,

67) och tre Stale stit'la i n. Boh. (Bd 20:1 s. 85, Lindroth i GBFT 1945

s. 44 f.). Detta stadull, stgdull tivershttes vanligen med 'mjtilkningsplats,
(primitiv) sflter o.d.', men Bjiirseth fijrmodar att dirur utvecklats en sekun-

diir bet. 'torpstflIle i utmarken', sedan 'mindre beb. i. allrnii.nhet'. Bjorseths
teori opererar med bflde formella och reala sv6.righeter. Ord av typen
stadull brukar i boh. normalt ornbildas tiII svaga maskuliner, t.ex' sdl,a,

av saiull 'sadel'. ON som rned sii.ke.rhet innehflller stqdull har utt. med
a, inte a. Bjorseths f<irsok att fiirklara dessa avvikelser 5r inte tivertygande,
iv. om han i vissa falt kan ha trflffat r[tt. Eftersom ltiget och utseendet av

hflr fiirevarande plats, som inte Ar medtagen i Bjorseths material, 5r okhnda,
kan ingen upplysning av vflrde fiir tolkningen ges; if.r Stallen och ON inne-
hflllande Stall(e)- och -stallen i tidigare Bd. tr-undahl i SOSk 2 s.2l anser ett
vgt. gflrdn. Sfall inneh&lla ordet stall i bet. 'avsats, terrass', vilken torde filre-
ligga ocksfl i en del no. ON (NG 11 s.272,400, 403). Betriiffande namnet
ovan vet man intet om terrflngens utseende.

Skiiggstorp skthkstar tlt fr. av fllder. - 
j Skiregsporppe 1388 RB s. 338,

Skrersporpe (l) s. 3a1 (anfiirt bland gd dflr Jiirlanda kyrka egde jord) 
|
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Skegstedt (!) c. 1528 NRJ 4 s. 185, Skeg[s]torp 1568, Schegstorp 1573, Skege-

torp 1581, Skeggeriidt (!) 1586, Skeigstorp 1659, Skiegstorp 1665, Skiiiigs-
torph 1680, Skiiiggtorph 1697, Skiligztorp 1719, Skiiig(g)storp 1758, 1811,

Skflggstorp 1825-Jr ll Skegsta 1t1 1594 JN s. 172, Skeghtorp 1613 GSH,
Skiiirstorp (!) 1673 K, Skiiggstorp GK, EK. - Mansn. fvn. Slceggr (Lind
Dopn. sp. 911 f., Rygh Personn. s. 22f ) ol. miijligen bin. fvn,, fsv., fda. Skegg
(Lind Bin. sp. 319, SPA, DGP 2 sp. 970 f.). RB-formen j Skoersporpe, som dr
otvetydig, identifierades redan av Tiselius 2 s. 169 (sfl iiv. Axelsson i Sol-
berga s. 56) , och detta torde vara riktigt. Det b6r observeras att J<irlanda
kyrka enJ- RB a.st. iigde jord [v. i gd Knauerstad och Vinningstorp i So sn.

Alla dessa tre beb. ligger vid grinsen till J sn. Lindroth i GBFT 1945 s. 64

uppfattar j Skersporpe ss. ett annat, f<irsvunnet namn, men nflmner intet
om tolkningen. RB-formen med Skcers- iir siikerligen en felskrivning. Om s. l.
se BN Torpi J sn, och fdr bortfall av -p jfr Ingetorp ovan m.fl.

Prep. Eir i. IN s/c&&sla4, sltdlcstrana; sk,itkstapfulkat, vilket stflr pfl grf,nsen

till pejorativt karaktflrsn. (T. s. 70).

Torp o.d.:

Bomslyckan b6rnsl,sl.ta. Vid el. samma beb. som Bomslgckan under
Halltorp ovan. Senare flbor var Boms-Adiels bbrnsddoals och Boms-Arel
bbmsahsal, - Kocke-Linas torlat ltdfualinas tdmt. Diir bodde en kvinna
Zina, som fick iikn. Kocke-Ltna, emedan hennes man stulit ftockar, dvs.
tuppar. - Pantelyckan pdntel,bba; nu flker. D[r bodde Pantarn pdnta6,

vars namn troligen iir ett IN pfl -are till bebyggelsenamnet. Man vet att
platsen varit panfsatt; jfr samma namn Bd 9 s. 159 och andra narnn pfl
Pant(e)- i tidigare Bd. - Riiven rlaa;6de. Rflfwa 1798 So nr 85.

Vid iindan av flgorna. Mycket vanligt nedsflttande namn; jfr t.ex. under
Restad i H sn ovan och under Bgn i O sn nedan samt i tidigare Bd. -Skintorna skintara. Om skinta se avd. VIII.

Sliibo slibu, sl,D,by; sl,bbu (Nil6n; jfr Lindroth i SIOD 2 s. 7) 3/r sk. Sk.

av fi.lder. Torde urspr. ha varit 1/r mtl. - a Sletbudum 1388 RB s. 338 | Stet-
bo 1568, Slettboe 1581, 1586, Sledtboe 1581, Seltteboe (!) 1586, Slebo 1659,

Sleboo 1665, 1680, Sllboo 1697, 1719, Sliibo 1758-.fr ll Slebo 1613 GSH,
Slflbo 1673 K, GK, EK, SH(d)bo 1827 So nr 148. - F. l. dr samma ord som
fsv. sloef, f., nsv. slaff. S. l. iir pI. av frryr. bfi6, f.'bod'. Ljudutvecklingen i
*Slatt-budh(um) har efter f<irkortning av -ff- givit *SlF"dbu och sedan Sldbu
liksom t.ex. Skibrdten av Sldtbrdten (SOV 3 s. 41 f.) , Gre(d)bdcken av *Grgt-

bdcken (Bd 1 s. 147) och det nordboh. Grebg av *Grj6tbg (Janz6n Vokal-
assim. s. 79 f.) m.fl.; se nflrmare om denna ljudutveckling Lindroth i NoB
1915 s. 52 f. Fiir utt. med -e- (sekund:irt f6rkortat) se under Vdura i H sn
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ovan. Fiir vhxlingen -bt4: -by- i utl jfr t.ex. Bdrbg, Ranebo i J sn ovan och

se T. s. 203.

Prep. iir i.IN derlpga,tl; ilebbgara, -bfigat"a, best. pl.; s$illsynt sli'hubda,

best" pl.

Torp o.d.t

Brehed; avs. GK, EK. Jfr samma namn under Guntotp ocn' Halltotp
ovan. - D jflrvens lyck a Xcbruans Ldba. Diriruen yat en soldat Didru.

- Frissekroken frlaahrqgan. 1826 So nr 104. Efter en gumma som

kallades Frissan frl1a. Kanske var hon hustru till en Fri(j)s (ifr Frisehagen

Friberg s.83), flv. om kvantitetsfiirflndringen i f. l. inte [r sjfllvklar. om
s.l. se Krokenflst. i detta Bd. - H j iirpelyckan?, se Jdrpelgcka:n nedan.
* Hornetomten hQ4atamta. Pil grund av s. l:s natur 6r f. L snarare ett

personn. (soldatn.?) Horn dn ett appellativ flsyftande en ftornformig lokalitet,

varom se OGBReg. - Hiicklef ja.ll lr2banfJhl.; fdrsvunnet. Anledningen

till det sannolikt ned.sflttande namnet [r ohtind. Jfr samma namn Bd 16

s. 16; 20:1 s. 153. - Jerpelyckan (Hjerpe-?) thrltal'bba' Sakerligen

personn. Jdrpe (Hjdrpe) men mtijligen fflgelnamnet idtpe; jfr avd. VIII. -Kornelievallen hd'aal,attdl,. En viss Kornelius bodde dir. - Lunn'
hagen ldryharpan. Lunhagen 1795-1822 HfI, Lundhagen EK. Prep. rir i. IN
ldul,hticpaT. Pfl grflnsen till hmn Lunna oyan. - M o s s en. Mflsen 1786 Hfl.

- olles i vallen, sevallen nedan. - olsh6gen bl,shoqtam; husen

borta. vid ett ganska hiigt berg. Se samma narm under Kdrdd ovan. -
Ragge-Petters (lyck a) rd,gapb{ap (l,bba); 6de. Ragge-Petter:ir okiind.

Fiir innebiird.en av Ragge- se Raggetorpef Bd 8 s.27. - Redligs lycka
rbd,atp liba. Efter en soldat Redtig, kanske den Alfred Redlig sorn i en

mtinsterrulla frfln 1877 omnrimnes som soldat pi Stiibo (Solberga s. 163)' -
Strip en str(,ban; f.d. st. Striben 1766-1850 MI, Stripen 1774 So nr 36, 1826

So nr L04 (iker), strip(p)len (!) 1778 So nr 40 (flker och [ng). Prep. [r i.

lN striba4. Familjen kallas Sfriparns striba4p, vilket iiv' anvlndes som namn

pfl sthllet. Innehflller ett *strlp, m. 'strimma, strimla', sidoform till str-qpa, f.
i samma bet. Namnet tillko,mmer egentligen en lflng, smal dal med 6.krar.

Kartformen av 1778 tycks visa att lantmiitaren associerat namnet med samma

ord somno. dial. stripla, f.'stripa, strimma', ii. da. sfrible, el. mflhd'nda med

f. l. i Sfripplekdrt i O sn nedan' - Vallen uql; kallas nu olles iVallen
dl.as t adlh Wallen 1827, Vallen 1850 Mt. - Viisterberget; avs. EK; jfr
Wtisterbergs LgckalTT4So nr 10. Anledningen till f. l. tycks vara att berget

ligger urister om den dal d[r hmn:s iniigor ligger.

Solberg stilbar, sit'fu by. Av. sockenn:s former anftires hilr. Kallas 1749

av Qvistberg s.23 Kgrkebg. - 
j Solbrrgha sokn 1320 DN 6 s. 105 (or.),

10
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1396 RB s. 183, Solbergha sokn 1388 s.345, a, j Solberghum s.338, Solbrergs
kirkia 1399 s. 531, j Soolbergha 1430 DN 16 s. 97 (or.), i soolbergha 1430

RAP, Soolbergh 1457 DN 5 s. 586 (or.), i solbergh sogn 1483 RAP, Solberg-
sokn 1485 DN 14 s. 124 (avskr. frfln c. 1500), i Solberrigh 1499 Rep. 2

nr 8966 (or.), i Solberge sogn 1510 DN 10 s. 24I (or.) | Sotbierg(h) c. 1528

NRJ 4 s. 184, 186, Solberge (Soghen) 1544, Solberi(i)g (Soggenn) 1568, Sol-
berre (Sogenn), Sollberrigh 1586, Sollbiirg 1659, So(o)lbergh 1680, 1697, SolI-
berg, Soolberg 1719, Sohlberg 1758, Solberg (girdn.) 1811-Jr, Solberga (gflrd-
och sockenn.) 1825, Solberga (sockenn.) .fr ll tit Solberre 1543 DN 16 s. 778

(or.; &syftar inte med s5.kerhet detta namn), Solberg sogen 1558 NLR I s.85,
Solberg 1673 K, Solbflrg(a) 1746 Oedman s. 181, 183, Solberga (sockenn.)

GK, EK, Solberg (gflrdn.) EK. - Namnet t har utforligt behandlats av
Lindroth i SIOD 1 s.95 ff. (jfr Buchti NoB 1945 s. 114 f.). Av de itta boh-
Solberg(a) som nu lever kvar ss. by- el. gflrdn. finner han att endast detta
kan med nflgon st<irre sannolikhet f6rmodas ha haft med hednisk solkult att
gtira. Senare, i GBFT 1942 s. 3 och 1945 s. 84 f., avb<ijer han tanken pfl
soldyrkan och anser tillvaron av en lflg hflIla med ristningar (skfllgropar?) i
flkern strax N kyrkan vara utan betydelse i detta sammanhang. Sohlberg
framhflIler Bd 20: 1 s. 83 f. o,mojligheten av att ge en generell tolkning av
alla Solberg (o). Om de skiftande bet. som SoI- i ON kan tinkas ha se t.ex.
v. Friesen i NSS 1931 s. 152 ff., senast Hellberg Kumla s. 193 ff. Betrilffande
boh. Solberg(a) se ytterligare Bd 4 s.49; 5 s.58. I de flesta fall tycks
namnet ifrflga flsyfta berg so,m Fir siikrskilt starkt solbelysta. Det berg som
isyftas med hiir fiirevarande namn flr en hiijd som ligger centralt och
dominerande i mitten av en stor och b<irdig slflttbygd. Det iir bekant (se

nedan under Torp o.d. samt D. Bjelkes jb s. 2a8) att hiijden ifrflga varit
tingsplats. Kyrkan ligger pi denna hiijd. Allt talar fiir att berget varit en
gammal kultplats, och tillvaron av Vallbg (varom se nedan) strax i nilrheten
kan ocksi. tyda pfl detta. Men lndock iir det knappast tillfltligt att f<irut-
siitta nflgon soldyrkan pfl platsen. Man torde ffl stanna vid det sakligt viil
motiverade antagandet att namnet betyder 'den (starkt) solbelysta h<ijden'.

Sockenn. Solberga, och vil ocksfi bynamnet, var i fi.. tid en plural form,
vilken sannolikt isyftade flera beb. - Om fdrlusten av pluralindelsen se

Hesselman i NK 3-4 s. 147 ff. Fiir bortfallet av -g i -bery jfr t.ex. Ldkebery
i H sn, Hdbery i J sn. F<irkortningen av f. l:s vok. iir ljudhistoriskt intressant;
jfr SoIIum (j Solccimum 1388) i Hjiirtums sn (Bd 10 s. 23) och Solum sdlsrn

i Lane hd (Bd 12:1 s. 184).

Prep. iir i. IN (fiirr) sb!bdt4.

1 Beckman i ANF 44 s. 215 har felaktigt identifierat det Solbjargir som nimnes av
Snorre i samband med Kongahiillas fiirstiiring med h[r f<irevarande Solberg(a\. Det fiirra
namnet &syftar en fiirsvunuen beb. i Ytterby sn (Bd 5 s, 109) .
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Nr 1 Ostergflrden llz sk. Kr. till 1729 (1825 Jb) .

Nr 2 Vestergflrden rlz sk. Kr'. till l72g (1753 Jb) .

Nr 3 Mellangflrden rlz sk. Kr. till 1729 (1758 Jb) .

Hemmansdelar:
Kullen lt|l. Vid en bergkulle.

Torp o.d.:

Banken. 1825 Jb. - Berget. 1800 Hfl. - Brurhagen. 1825 Jb.
F. l. iir brur 'brud', men anledningen flr okiind; jfr namn pfl Bru(d) -, Brur-
i detta Bd och OGBReg. - G a t a n. Kanske samma beb. som Torparegatan
nedan. 1815,1827 Ml. - Grinden. Grinna(n) 1766 Ml.- Hedesf,.ngen.
1825 Jb. Gen.-s [r ovflntat eftersorn hed i mfllet fr.r femininum. Kanske
*Hedds- (jfr H'edesds Bd 4 s. 110). - Oscarsberg; avs. EKB. - 

,Ska-
gern). 1800 Hfl. Pfl grundval av denna enda skriftform kan ingen pfllitlig
tolkning ges av detta namn. Om Sftagen skulle vara den rd.tta formen se Bd 8
s. 203; 11 s. 96; 20:1 s. 50. - Solberga Overgflrd.; avs., i Jr under
eget uppkigg. Jr, EK. - Stugan. Huset Stufwan 1766 Ml. - Sturre-
liden?, se fiilj. - St6rreliden (Sturre-?) stdralia. En person vid
namn Sttirren (Sturren) st'fiy bodde dflr. Sannolikt samma mansbin. som in-
gflr i Sfdrres tomt under Brattdn ovan. - Ting (s)hogen; avs. Ting-
hdgen 1800 Hfl, Tingshiigen EKB. Den h6jd varpfl Solbergsgflrdarna ligger
varf6rr ffngsplats; se under b5mamnet ovan. - Torparegatan. Kanske
samma beb. som Gatan ovan. Tonpare Gatan 1800 Hfl. - Trtidgflrden;
avs. EK. - Valeberg. Waleberg 1800 Hfl. Sannolikt avses grannhmn
Valeberg nedan.

Solberga Overgflrd, se under fiireg. Stora Rdnning, se Rdnning ovan.

Tegneby thgnabtl med Branehilg brfunahgw, -hbry, tillsammans 1/r mtl,
varav Branehdg ir 1/2. Tegneby var t/r sk. av d.lder, och nir Branehdg tillkom
i 1697 Jb, skedde ingen fdr:indring i mtl. Men dessutom finns ett annat hmn
med namnet Tegnebg med Branehdg, Ekds se folj. - | ttregneby c. 1528
NRJ 4 s.186,1573, Tegneby 1544-Jr, Tegnebi 1568, The(g)nnebye 1581,
1586, Teigneby 1659 ll Tegneby 1673 K, 1748 Ml, Tegneby GK, EK. - |

Brandeby (!) 1595 Oslo kap. jb, Branehiigh 1697, Brannehdg 1719, 1811,
Branehiig 1758-Jr ll Branehog 1673 K, 1748 Ml, GK, EK, Brannehog 1746,
Oedman s. 184 f., 1831 So nr 113, Brandhiig GKii.

- F. L ir gen. pl. av fvn. pegn, m. 'fri, oberoende man (i tj[nst ho,s furstar) ,,

riddare', f.sv. peghn, m. 'fri man; krigare, hjfllte'. Namnet har av Lindrothr
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i SIOD 1 s. 58 och andra sammanstillts med sfldana andra namn pfl -by som
Karl(e)bg, Suennebg, Rinkaby o.d., vilka han anser avspegla en viss social
klassindelning i det fdrhistoriska bondesamhEillet. Detaljerna i denna sam-
hiillsordning iir dock fiirborgad,e. Jfr Lindqvist Bjfirka-Sflby s. 377, Kuhn i
Festskr. till Sahlgren s. 105 ff., Sahlgren i NoB 1918 s. 182 f., Lindroth Vflra
ortn.2 s. 50 f. och i GBFT 1945 s. 89 f. De nord. namnen Tegnebg o.d. har,
med h[nsynstagande till e. [tt., utftirligt behandlats av Elgqvist s. 113 ff.
Efter en grundlig undersdkning fastslflr han att en silker definition av Begn
i litteriira k$illor f.n. nippeligen kan ges, och att ord,ets bet. i ON dlrfdr 6r
oklar; jfr dock Nielsen i Aarb. 1945 s. 111 f., som anser ordet betyda 'fri
bonde (med vissa politiska rlttigheter)'. Jfr ytterligare om dessa namn,
varav en slutgiltig tolkning lnnu knappast kan ges, Karebg Bd 5 s. 15 f.,
Suennebg 16 s. 102, Tegnebg 8 s. 136. - S. l. [r fvn. bfir 'by; g6.rd', knappast
bdr'gilrd'.

F. l. i namnet Branehdg, bekant frfrn Selma Lagerliifs beriittelse >Herr
Arnes penningar>, [r flertydig. Snarast f,r den ordet brand, i mfllet ult. br@n,

flsyftande brand (el. brEinder) av nflgot slag, ev. svedjebrflnning, midso,mmar-
eldar el. signaleldar. Vidare kr.rnde f. l. brund kanske ha bet. 'stflng, stolpe'.
Dock kan varken, briinder el. stiinger ha haft nflgot med sjtifarten att giira,
ty det berg diir husgn Ugger ir inte synligt fr6.n havet. Jfr det no. Brand-
hagen (NG 4:2 s. 168), narnn ph Brund(e)- i tidigare Bd, siirskilt Brandds
Bd 8 s. 246, Brundeberg(en) 9 s. 125; 20:1 s. 146. F. 1. kan inte vara
personbin. Brund (varom DGP 2 sp. 119 f. med litt.), eniir den dfl skulle ha
gen.-s. - S. l, iir h6g ss. benflmning pa en naturlig bergshiijd. Gravh6g(ar)
har inte antriiffats pfl platsen.

Prep. iir i (Tegneby, Branehtig). IN (till Tegneby) thgnabpga4, (lill
Branehiig) brfi,nahgwar1, y. -hgwa4; -ltdwana.

Torp o.d.:

Fredsberg; avs. EKB. Nybygget; miijligen pfl de igor som
ti11h6r fdlj. 1795 Hfl.

'Tegneby med Branehiig, Ekfrs, f6rr bfltsmansrusthflll, 5/o sk. Ekfls var
1/r st- &tm. till 1881, dde i.Im. 1775-1836 (se nedan) . Ekds kallas Ekdsen

bgEsan. Om ii. former och bet. av namnen Tegnebg och Branehdg se under
fdreg. Hiir behandlas endast Ekds. * | Egaa(h)s(s) 1568-1659, Egaais 1581,

g Aar 1586, E(e)kflhs(s) 1665-1758, Ekeflhs 1680, Eek Ahs 17t9, Ekfls 1811-
;fr ll Odegflrden Ekfls 1775 So nr 30, Ekfls (iing) 1836 So nr 129, Ekfls EK. -
Pfl den fls som benil"mnts Ekds(en) vti.xer ii.nnu i dag ekar.

Prep. iir pd (Ekflsen). IN (forr) igEsan, bgqsa, m. resp. f., namn pfl en

torpare och hans hustru, som flyttade frin Ekfls till en plats pfl Ingetorp
ovan, viJkoen korn att kallas Ekdsetorpef; se drir.
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Torp o.d.z

Ekflsbacken; avs., i Jr undereget uppl$igg.EK.Vid Elcds(en) ovan.

- Nybyg get; se under fdreg.

Tollerdd tilara, L - - by. - J Doralfs rudi 1388 RB s. 337 | Torrisriit
1568, Trozillrddt (l) 1573, Thorlleriidt 1581, 1586, Thorrilsr6dt 1586, Tfllle-
rii(ii)d(h) o.d. 1659-1825, Tollertidh 1665, Tolleredh 1680, Tollerdd 1881, Jr
ll Tholter0d 1613 GSH, Trollere (!) 1673 K, Tollerdd 1749 Qvistberg s. 23,

GK, EK. - Om RB-formen, vilken fflr ,stiid i ett par l500-talsformer, 6r
riktig, iir f. l. mansn. fvn. D6rulfr, Lind Dopn. sp. 1139. F. l:s gen.-s skulle
dfl ha f6rsvunnit under (slutet av) 1500-1., di former utan -s forst upptrflder.
Anknytning kan ha skett till namn med f. l. Tolle-, t.ex. tvfl Tdllefid i det
tiII Inlands N. hd grflnsande Inlands Friikne hd (Bd ll s. 24, 57). For bort-
fallet av -s jfr de under Harkerdd i H sn oval anfiirda namnen' Om f. l.
verkligen haft s-form, il.r det inte o,miijligt att namnet kan vara ett urspr.
*D6ralds-rud el. *F6rhalls-ru6. Redan pfl RB:s tid borde nog sflviil D6ralfs-
som D6ralds- och b6thalls- ha sammanfallit i utt. *D6rals-, vilken form i sfl

fall kunde ge skrivaren anledning till etymologisering (i felaktig riktning).
SkuIIe emellertid de fltdsta skriftformerna med -s vara oriktiga, vore f. l.

antingen b6ralda-, gen. av f.vn. D6raldi el. b6raldar'' gen. av D6raldr, vilket
'[v. har en (senare) gen. pfl -s; jfr det fiirsvunna i Foralda rudii Hogdals sn

(Lind Dopn. sp. 1137, Bd 20:2 s. 27). SPA har fltskilliga beliigg pfl fsv.

ThoruId. - S. 1. iir rdd (rud) 'r6jning'.
Prep. iir pd. IN tilan, tilarbqa.
Nr 1 Norg&rden l/e kr. Priiste 1697, dA hmn upptogs i Jb; kr. fltm.

frfln 1719; t/rc var enl. Solberga s. 83 tidigare sk.; fdrr kapellansbostille,
Oedman s. 181.

Nr 2 S6rgflrden 7/t sk. 1/z kr. fltm. till 1680, flret drirefter fiirvfr.rva-
des hiilften till fr. och dilrifrin reducerades hmn till sk. 1694 (1697 Jb;
Solberga s. 83).

Torp o.d.:

Kflllyckan fhlbka; nu 6Lker. KEillyckan 1835 Ml, Kiillelyckan (flker)

1857 So nr 189. - Svartvik; kallas Husens hdsans. Ligger vid Suarfa
uiken, varom se avd. l. Husen kom viil fr6.n en plats kallad Huset; jfr under
SIcriIIdaI ovan.

Torp tar1t 1/r sk. Kr. till 1734 (t758 Jb).- lforpp c. 1528 NRJ 4 s. 185,

1719, Torp 1544-Jr, Thorp(p) 1573-1586, Torph 1680, 1697 ll Torp 1673 K,

GK, EK, Torpsby (!) Kortet. - Se samma namn i J sn ovan.

Prep. iir i.IN (nedsflttande) tirgtara, -ara,best. pl.; (vanligen) tiryab$a.
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.Torp o.d.:

Lyckan. Lycka 1795, 1800 Hfl. - Petersburg. Pettersborg 1795
Hfl. Jfr under Hammar ovan. - Roselyckan rdseldba; f.d. st. Roselycka
1795, 1800 Hfl. Anses nu bero pfl att f6rr mycket rosor'blommor' viixte d[r.
Men eftersom Ros fanns ss. soldatn. i hd, bl.a. en Ros 1850 pfl Anrfls i J sn
(se Rosens torp), ilr det miijligt att f. l. flr detta soldatn. i sen kompositions-
form pi -e; jfr Roseuallen, ftosens dele avd. VIII, X.

TrEittebaeken, se avd. VI[.

Tunge tbga, td.ge by. - | ttrunge c. 1528 NRJ 4 s. 185, Tange (l) 1563,
Tunge 1573-Jr, Thun(n)gge 1581, 1586, Tonge 1680-1719 ll Tunge 1613 GSH,
1673 K, GK, EK. - Liksom samma namn Bd 5 s. 105 en singular biijnings-
form (huvudsakligen dat.) av ordet tunga i bet. 'landtunga'; jfr Solberga
s. 527. I fiirevarande fall flsyftas slkerligen en kilformig landtunga mellan
tv6. sammanliipande flar. Jfr dv. Tunge hd i n. Boh. (Lindroth i SIOD 1 s. 21).

Prep. iir i.lN tbgeb$a.

Nr I Mellangflrden mdlagql l/z sk. 1/r mtl tilI 1646 (1697 Jb) och
kr. till 1732 (1758 Jb).

Nr 2 Siirgflrden sdrgql 1/z sk. 1/r mtl till 1646 (1697 Jb). Kr. till
1733, dfl 1/r mtl blev sk.; iterstoden blev sk. 1736 (1758 Jb).

Nr 3 Norgflr den nQlgq,tr 1/z sk. 1/r mtl till 1646 och kr. till 1733,

dfl r/r mtlblev sk. (1753 Jb). Aterstodenblev sk. 1739 (Solberga s.99).

H emmansdelar:

Skardet skd't, skqt. Jfr Skalflngen 1778 So nr 43, Skalvallarne 1833

So nr 128. IN (fdrr) shQ,4a4, (numera) skfu\ban. Boh. slcard, n. 'skflra' (fvn.
skar6, fqv. skardft), i ON isyftande nedskrirningar i terr5.ngen. Platsen ligger
i en sfldan. Jfr OGBReg., T. s. 305.

Torp o.d.:

Adolfsberg; avs., i Jr under eget uppliigg. Jr, EK. - Billdal;
avs. EK. Ungt namn, miijligen givet efter Billdal S Goteborg. - E k e-

lyckanbgal,bka. Ekelyckan (naturn.) 1833 Sonr 128. - Falkelyckan?,
se avd. VIII. - Gatan. 1850 Ml. Jfr samma namn flst. i detta Bd. -Hand aler- hdwd,dn, L -; ett stort, delvis odlat omrflde i utmarken med
flera tp. Harne-dalen (naturn.) 1833 So nr 128, Hanedal 1850 Ml. Se samma
namnunder Restad iHsnovan.- Heden el. Tunge hed. TungeHed
1795, Tungehed 1800 Hfl, Heden 1825 Jb, 1827, 1835 Ml. - Htigsberg;
avs., i Jr under eget uppliigg. Jr, EK. Ungt namn. -Lilldal; avs., i Jr
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under egetuppHgg. Jr, EK. - Melldalen. F.K.',Dalenmellan tvi (sttirre)

dalar., ungt namn. - N ab b e n. 1850 Ml. I brist pfl uttalsform kan inte av-

giiras om namnet innehflller det vanliga nabbe el. nabb, m. 'framskjutande

ierrflngformation" hflr fisyftande en bergudde som skjuter ut i omgivande

t6.gre mark; jfr Bd 20:2 s. 162 och Nabben i tidigare Bd. - Siirliden;
avs. EKB. - Tunge hed, se Heden ovan-

Tviittebacken, se Trdttebacken avd. VI[.

Tor.Tesriid tbpa; t$pa, fipa (Nil6n) sft sk., tls,kt.1/r sk.; enl. ant. i 1825 Jb

blev 1/r kr. 1875. - 
j Dorgiuls rudhi 1388 RB s. 338 | Toresmudh (l) c. 1528

NRJ 4 s. 185, Tdrrelsrudt 1544, Turisrdt 1568, Tyrisrtidtt 1573, Thiirri(l)sriidt
1581, 1586, Torrildtzrddt 1586, Tiiresriidh 1659, Torellsrtidh 1665, Toress-

redh 1680, Tiirres(s)ririidh 1697, 1719, Tiirresriid 1758-Jr ll Torelsrudt 1558

NLR 1 s. 87, Tdrridzrod, Tiirridsrod 1571 Brusewitz i GBHQ 1866 s. 30 f.,

Tiirrilzrdd (2 gS"), Tiirrilzrud 1581 Tiselius 2 s. 182, Torrisriidt 1581 Bruse-

witz a.a. s. 33, Torserod 1581 Solberga s. 68, Torsritt 1597 Brusewitz a.a'

s. 35, Tiirsere 1673 K, T<isse mitten av 1700-t. Holmbergz 3 s. 101, Tiirserud,

Tiirresrod 1798 So nr 85, GK, EK, Torresriid GK[. - Ss,. utt. visar, flr f. I.
d.en vanliga biformen bgrgils, Dgrgiuls av mansn. fvn. Dorgils (Lind Dopn.

sp. 1168 fi.1, fsv. Thgrgils (Lundgren-Brate s. 268 f.) , fda. Thgrgils, Thrggils

lbCe r sp. 1885, 1419 ff.). RB-formen 6.r snarast en norvagiserande normali-

sering. ,- S. l. dr rdd (rud) 'r6jning'.
Prep. iir i.lN tdPabqn, -bQa'

Torp o.d.t

Amlingedalen dntlagadfin (Ni16n), enl. en ii. uppt' bmloga-' men detta

utt. har ej kunnat verifieras. Amlingedahlen 1851 So nr 174. Vid berget

Amlingen, varom se avd. V. - Amlingestu garr drnltgastiaa: errt. en d".

uppt. flev. bntlega-, varom se fiireg. Kallas nu O Ia u s e s ol'dusas. Jfr foreg. -
Angunnalyck ar.d,ryganal,iba, d,ryguna-! nu girde. Jft Angunneflaten l85t
so nr 174; flkern kallas na Angunna atrug'*'q,a. Hiir bodde f6rr en kvinna som

hette Angunna, samma narnn som fvn. Arngunna, vilket av Lind Dopn.

sp. 46 pitrliffats endast tvfr ggr frin medeltiden; jfr den Svenledes ovanliga

biformen Arngunnr, f.sv. Arngun (Lind a.st., Lundgrel-Brate s. 15 f., dflr [v.
beliigg pi ett fsv. Arngunna anftires). Akernamnet Angunna tir viil knappast

sjillva kvinnon. utan en filrkortning av Arngunnelgckan och dess feminina

flrm beror pfl att -lgcka iir f. - Fl$iskebacken. 1815 Ml. om flcrslc- se

Fldskkulle under Rdmma i J sn ovan. Sakupplysningar r6rande fiirevarande

namn saknas. - Klangetorpet, se tJrhult nedan. - Ktiitten ltldten.

Kletten 1748, Klltta(n) (l) 1766, 1827 I\[], Kliitten 1795-1850 Hfl, 1851 So
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nr 174. Jfr under Vdmnerdd nedan. - Kvick-Olles kwDhrilas. Siiges i
trakten hd"rriira frflLn soldatn. Kuick. (En soldat Kuick $ir kiind 1850 frfrn
O sn.) Kanske var Kuick-Olle en iittling till den urspr. Kuick. - O r ii d d-
lyckan?, se Ordtttgckan avd. VIII. - Ovalls Iycka?, s0 avd. VIII. -Rahhed; avs. EKB. Ungtnamn.- Rosmet rd,srnat; ode. R<ismet (naturn.)
1851 So nr L74.IN (fiirr) r'dsrnan, ritsma, m. resp. f. Abrahamson i MASO 9
s. 116 anfiir rdsme, n. fr6.n J sn i bet. 'torra kvistar; avfall frfln trAd, buskar
el. ved; busksnflr'. Frfln Kltivedals sn pfl Tjiirn har det upptecknats i bet.
'omrflde med risiga buskar'. Enl. T. s. 296 5r och var platsen bevd.xt med
risiga buskar, framf6r allt slfln och hagtorn, och trii.d sorn gflrna bildar snflr;
jfr Bd 1 s.207,290;3 s.275;5 s.225 med not l och med litt. Namnetbetraktas
i orten som rikn. - Sinka vad. Sinkawad 1786 Hfl. Invid el. sammabeb.
som Sinfta pad under Ingetorp oc}n Kldurdnna ovan. - T ii r s m an s triprnans;

f.d. st. Soldaten hade tydligen, ss. ofta var fallet, sitt namn efter f. l. av gflrdn.

- Urhvlt drtlslt, av. Hult et lr{l,tat och Klangetorp et lcl,dgaterpat;

det sistnflmnda namnet isyftar troligen en av flera tidigare beb. med namnet
Urhult. Urhfll(I)t 1766-1835 Ml, Urholt 1795-1814 HfI, UrhfrIet (l) 1851 So

nr 174; jfr Urhults dammen 1827 So nr 106. - Klangetorp 1851 So nr 174.
F.l.iKlangetorpet fi.rsoldatn. Klang.F.l.iUrhult'ar urd, f.'stenanhopning'.
Tp ligger i bergig mark med nedrasade, stenar. Av Urdhdlt blev d,rhal,t an-
tingen genom bortfall av -d- el. pfl grund av att 4 4fi blev r, spontant el.
genom dissimilatorisk inverkan frfln s. l:s I.

Valeberg adl(a)bdtj) 1/z sk. Kr. till l72g (1758 Jb). - | Warber(i)g 1568,
1573, Waarbierigk 1581, Warber(i)gh 1586, Warberg(h) 1659, 1680, War-
borg 1665, Wahleberg(h) 1697, Wahlebiirgh 1719, Hwaleberg 1758, Hvale-
berg 1811-1881, Valeberg Jr ll Hvaleberg GKti, Valeberg GK, EK. - Namnet
5r troligen identiskt med de otaliga bah. Valeberg(et), och f. L iir diL boh.
uarde ad,Ta, m. 'v6.rdkas, kummel, rtise' (fvn. uafii). Men eftersom berget
ligger pfl en ganska stor sliitt och ir l$igre [n andra hojder i nfi.rheten, kan
det inte giirna vara frdLga om tindande av vflrdkasar vid krigsfara. Om ,var-
darnas> anvf,ndning se t.ex. Bd 12:1 s. 261 f.; 17 s. 204 f.;18 s. 2; jfr Elv.

Varfidll Bd 9 s. 91. - Det tycks inte finnas nflgon anledning att hitr rflkna
med de fonetiskt och formellt m<ijliga alternativen fvra. ualr, m. 'falk' och
ugb, m.'(rund) kiipp'. - Fiir utt. av s. l. jfr t.ex. Ldkeberg iH sn ovan.

Prep. iir i.IN uitlebaq.

Torp o.d.z

Pers tomt pQ,s tdmt. Diir bodde en viss Per i bdrjan pfl 1800-t. Samma
namn under Vdmnerdd nedan och Sfenung i N sn ovan.
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Vallby od,lbtt, by. - a Vallum 1388 RB s. 338 | Watlalfye c. 1528 NRJ 4
s. 185-1680, Walbi 1568, Walby L573, Wa(i)ldbye 1581, 1585, Walby(e)
1659-1680, Wallbi 1697-1758, Wallby 1811-1'881, Yallby .lr ll i Walde 1581

Brusewitz i GBHQ 1688 s. 3a (jfr Solberga s. 68), Valbv 1594 JN s. 172,

Waldby 1613 GSH, Valbi 1673 K, Walleby 1744 So nr 20, Wallby 1776 So

nr 32, GK5, Valby Kortet, Vallby GK; EK. - De't [r sannolikt att bSms gamla

namn varit helt enkelt pl. av ordet uaII lslflt mark, f[It', flsyftande flera beb.,

men att -by senare tillagts liksom t.ex. i Grdssbg i U sn nedan och i det sv.

stadsn. Visbg (i Gutasagan endast Vi), det uppl. Tunabg (Franzdn i NK 5
s. 142), det fno. *Varmstarbcr tiII Vgrmstr (Olsen i NK 5 s.72) m.fl.; se

ytterligare Hellquist -bg s. 94 ff. S. I. -by kanske tillades f6r att undvika
sammanblandning med det niirbelflgna VaIIa (sn) pfl Tj6rn. Formen Walde
frfln 1581 fcirekommer i en handling om grti.nssyn, och den utvisar att det
gamla enkla namnet, troligen utt. Valla, dfl flnnu levde kvar i folkmun.
Osammansatta ON somi innehd.ller uall fiirekommer ofta i nhrheten av kult-
platser (se t.ex. Hellquist Et. ordb.8 s. 1304). Hiir ftirevarande gd ligger c. en

km. frfln kyrkan, som ligger pfl hiijden Solberg, vilken troligen utgjort en

gammal kultplats; se ovan.
Prep. iir i. lN ad,lbfugara el. -ara, best. pl'
Nr 1 Vdstergflrden ttlz sk. Kr. till 1761 (ant. i 1758 Jb)'
Nr 2 Ostergflrden l1/z sk.3/s mtl inldstes till sk. 1761, flterstoden

troligen senare (Solberga s. 100).

Torp o.d.i

Smedens tid?, seavd.V. Vallborg; avs.EKB.

>Veneriid>, se avd. VIII under Trdttebacken. ,rVenneriid>, se Vdmnerdd
nedan. >Vettsten>, se Vifsfen nedan.

Vinningstorp ofnst(a)r by. - 
j Vidhinsporpe 1388 RB s. 341 (n6mnes

bland gd som skattade till Jtirlanda kyrka; byns iigor grdnsar tiII J sn) |

Winings,stad (l) c. 1528 NRJ 4 s. 185, Win(n)dingstorp 1573-1586, Win(ne)s-
torp(h) 1659-1758, Vinningstorp 1811-Jr (se [v. under de bflda hmn nedan)

ll Vinnerstorp 1671 Linderholm s.224, Vinnestorp 1673 K, Winningstorp GKii,
Viruringstorp GK, EK. - F. l. tir utan tvivel ett mansn., men n6.got namn
som skulle stimma med RB-formen [r inte krint. Lindroth i GBFT 1945

s. 64 riiknar med ett personn. utan att siiga vilket. I ett ostg. Widhenestadum
(SDns I s. 424,426) och ett vhstmanl. Venstad, skrivet Widhnastum l40l,
antar Lundgren-Brate s. 296 f. tveksamt f. l. vara ett ohflnt fsv. mansn.
*Vidh(u)fn. Detta borde motsvara ett fvn. xVi6(u)indr (Vfd-) med samma

s. l. som t.ex. Eguindr. Det synes troligt att ett *V{.d(u)indr 
- utt. tyder pfl
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lflngt i i frirsta stavelsen - ingflr i Vinningstorp. Det fdrsvunna no. i Vidin-
rudi RB i Smfllenene, vilket NG 1 s. 32 uppfattas ss. felaktigt fiir Vidiurud,
kunde tlnkas innehfllla samma mansn. med bortfallen gen.-iindelse -ar.
I Virmingstorp har f. l. dock gen. pfl -s; jfr att Eguindr tidigt har gen. pfl
bflde -ar och -s. I skrift har namnet spflrat ur och f6rvanskats pfl olika s:itt,
den nu officiella formen genom anslutning till namn pil -ing. - Om s, l. se

Torp i J sn ovan, och f<ir bortfallet av -p jfr Gilltorp i samma sn m.fl.
Prep. iir i (jfr dock nedan) . IN ui,nstapbQa, L (jfr nedan).

Nr 1 Norra Vinningstorp (jfr 1568 Jb) nd@)tttnstar t/z sk. av
fllder. Nordingstorp (!) 1568 Jb. Prep. 5r pri. IN nd4aCnstan.

Nr 2 Siidra Vinningstorp (jfr 1568 Jb) s'dneralnstar, siry,ara atns-

tar 1/z sk. Kr. tiU 1729 (1758 Jb). Siimeruigstorp (m [r osiikert) 1568 Jb.

Torp o.d.:

Annelund; avs. EK. - Bostiillet bdstelt. F6rr st., nu 6.ker. -Hildes to rp hlldas tirp; 6de.- Lu gnet; avs. EK. - 
DOlsalyckan>

blsal,bba. Diir bodde Olsa-kdringen, som kunde trolla. OIsa- dr viil Olsson. -Parken; avs. EK.

Vitsten wisten, wi,stgn, Holmen hiflman, ftirr flv. Holmiingen (se nedan)
by. - | Uuiae steen c. 1528 NRJ 4 s. 185, Hwydstien 1544, Huidestien(n)
1568, Huidestehen 1573, Huideste(e)nn 1581, 1586, Hwe(e)ste(h)n 1659-1758,

Hwedesten 1665, Hwetsteen 1680, Hvettsten 1811-Jr ll Huidesteen(n) 1594 JN
s. 172, 1613 GSH, 1673 K, Hvider (l) 1595 Oslo kap. kop., Hwitt(e)ste(e)n
1709 So nr 1, Witsten 1720 So nr 14, Hwitsten GKi, Vitsten GK, EK. -Holmen l/a sk. Upptogs i 1697 Jb och varkr. tilt 1805 (1825 Jb). S[gs vara
l/a mtl 1709 (senedan). - lUoUmen 1697-1719, Holmen 181l-Jr ll UaUmen
(r1lr crone under Hwittesten>, troligen felaktigt) 1709 So nr 1, Holmen el.
Holmflngen (nng i Vitsten) 1773 So nr 10, Holmen EK. - Ett fvn. *Hu{ti-
steinn 'den vita sten(grund) en'. P6. en bergkulle vid husen finns en flder av
s.k. kattsten, dvs. kvarts, vilken lyser vit. Jfr vidare NGReg., v. Friesen i
NoB 1914 s. 15. Dfl den vita fldern [r obetydlig, bor man kanske inte ute-
sluta miijligheten att namnet isyftar en vit sten(formation) som fiirsvunnit
f6re mannaminne; jfr Vita stenarna,Vite sten,Vitesten(en) OGBReg. Kanske
har diir f6rekommit hedniska kulthandlingar. Pi platsen finns sn:s st<irsta
gravffllt, frfln y. jiirnflIdern (Solberga s. 45 f.). - F. l:s vok. har ftirkortats,
troligen genom s.k. ordliingdsbalans, se Sahlgren i NoB 1930 s. 61 ff. -Holmen flsyftar i detta fall en landtunga mellan tvfl btickar.

Prep. iir i (Vitsten) . IN wbstensboa. - Prep. [r pd (Holmen). IN (fiirr)
hikma, best. sg. f.
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Nr 1 Ostergflrden sla sk. Kr. till 1729 (1758 Jb). Har vfll urspr.
varit 1/r mtl.

Nr 2 Vestergflrden
Nr 3 Norgerden 9la,

Hemmansdelar:

sk. F ordndring ss. nr 1.

Kr. tiil 1720 (1758 Jb) .

Eliasgflrd en blXasgqn - M6.nsegflrd en md'nsagdn. - Aog'
arn a hgara.

Torp o.d.:

Allemanslyckan eI. AlImfinnelyckan. Allmiinne Lyckan
(naturn.) 1773 So nr 10, Allminnelyckan (naturn.) 1833 So nr 121, Allemans-

lyckan 1835 MI. Jfr namn pil Allmanne-, Allemans-, Allmdnne- o.d. i detta

och tidigare Bd. - Enmanslyckan. 1850 Ml. Bildat som ett (skiimt-

samt?) motstycke till fiireg. - Heden. 1827, 1835 Ml. - Horsekullen
higek!|,; ode. Hijrsekullen 1766 Ml, Horsekollen 1800 IIfl. F. l. flr ftors 'h6'st'.

Jfr namn pflIlors(e)- avd. V och i tidigare Bd. I orten tros namnet bero pfl

att en viss soldat .Elors bott diir. Det iir dock lika troligt att han hade sitt
namn efter platsen. - Kohagen. 1781 So nr 42 (naturn'), 1800 Hfl. -
Tomb o t6rnba; iide. Jfr under Odsmdl nedan. IN (fiirr) t6rytbosd,,best. sg. f.
Uppges av T. s. 72horutill Solberg, av en d. uppt. till Knaverstad; ettTombo
tycks ha hiirt till Odsmfll. Platsen, som kanske bestod av flera beb., lflg vfll
dfl i den gamla oskiftade utmarken. Dunkelt. Om f. l. vore det i Boh. s?ill-

synta mansn. Tom, vflntade man gen. pfl -s; jfr Toms gran Bd 1 s. 210, vilket
dock kanske innehflller namnet Tomas. - Vitstens soldattorp; avs.'

i Jr under eget upplflgg. Jr, EK.

Vitstens soldattorp, se under fiireg.

Vlimnerdd ahmmara rlz fr. av fllder. - | Wemmennderudh c. 1528 NRJ

4 s. 186, Weneriidt 1568, Wemnerddtt 1573, Wenneriidt 1581, 1586, Wsebne-

riid (?) 1659, Webnertidh 1665, Wiibneredh 1680, Wiimbnerii(6)d(h) 1697-

1758, Vimneriid 1811, Jr, Wemnerdd 1825, 1881 ll W6.mnere 1721 So nr 5,

Wlimneriid GK[, V:imner6d GK, EK. - F' l. ilr gammal gen. pfl -ar aY

mansn. fvn. Vdmundr (Lind Dopn. sp. 1080 ff., Lundgren-Brate s. 302 f.,

DGP 1 sp. 1554), ingflende i en del nord. ON, bl.a. tvfl no. rdd-n. (RySh

Personn. s. 278). - S. l. [r rdd (rud) 'riijning'.
Prep. iir i. IN (ftirr) admna4, ahmnerabda. En viss person kallades sldra

ahmne4 (T. s. 71, Solberga s. 156).

3lt

sk.
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Torp o.d.;
Bfltsmanslyckan. 1850 Ml. Mtijtigen samma beb. som Lagers lgcka

nedan. - Ekedalen; avs. EK. - Emanuels lycka md,noal,s l,iba.

- Hansekullarna hdnsalcilana. En viss l/ans skall ha bott dflr. -K1ett en kkhtan. Kllttan (t) 1758, 1825 Jb. Vid el. samma beb. som Kldtten
under Tdrrcsrdd ovan. Vid ett hiigt berg. - Kullen. Kollen 1800 Hfl. -Lagers lycka ld,ga€ ldba. Efter en bfltsman Lager. Kanske samma beb.
som Bdfsmanslgckan ovan. - Pers tomt 1t$p tdmt. Mirken efter hus
finns. - Raskelyckan. 1830 So nr 136. Miijligen var Rasft soldat. En
soldat med detta namn fanns i J sn 1850. - Skrumlelyckan skrbmla-
Lil.ta el. Skrumler od shrd,ml,ara, shrd,ml,ara. F. l. sammanhinger miijligen
med det frfln Ostlannet i Norge kflnda skruml, n. 'on6digt stort och otrivsamt
stort hus el. rum', jyll. sftrummel 'nigot stort och oformligt; skrammel;
spoken'; i ii. da. 'larm', mojligen tvfl skilda ord (sfl Torp s. 284, men jfr
Bd 20:2 s. 284 under Skrumlingsmo(n)). Dock t<irblir det ovisst om f. l.
flsyftar husets arkitektur el. om den f,r ett bin. el. okn. ('den oformligt store'
el. 'den larmande'); det senare fiirefaller troligast. S. L i Slcramleriid fu rdd
'riijning'. - Skriiddarns lycka slwd@a4p l,iba. En skruiddarc bodde
diir. - Ankans bar'k dglcas bdgk. Orn banft se avd. V. F;ndnka bodde
diir f6r liinge sedan.

Arsnlis i;nqs,' - by. - 
j Orms nese, (j) J Ormsnese (2 ggr) 1888 RB

s.337 f. I Orsnes c. 1528 NRJ 4 s. 184, Ordzness 1544, Aarsnis 1568, Orsnes
1568, 1573, Orsnis 1573, 1586, A(a)rs(s)nes 1581, Aarsnnes, Aardtznes, Ordtz-
nes 1586, Ahrsnflhs, Aarsnls 1659, Arssniihs 1665, 1680, Ahrsniihs 1665, Ar-
niihs 1680, Ahrs(s)nii([)s 1697-1758, Arsn5s 181l-Jr ll i Orsines 1581 Bruse-
witz i GBHQ 1866 s. 33, Aarsnes 1591 Akt. s. 53, Ors(s)nes 1613 GSH, Ors-
nii(Ei)s 1673 K, 1688 K, Arniis (!) Kortet, Arsnis GK, EK. - RB-formenhar
av Tiselius 2 s. 179 felaktigt identifierats med Ormo i Ytterby sn, fnlands
S. hd. F. I. iir sannolikt det under medeltiden vanliga mansn. Orm, f.vn. Ormr
(Lind Dopn. sp. 819 f., Lundgren-Brate s. 189, DGP 1 sp. 1048 ff.). Sfl upp-
fattas av Rygh Personn. s. 192 och NG (se Reg.) flera no. Ormsnes. Annars
kunde vil f. l. i nflgot fall tiinkas vara gen. sg. i koll. anvindning av djurn.
orrn; om dylika f. l. se under Ramsdn i J sn ovan. I fiirbindelsen -rms- fdll m
tidigt bort och fiirliingning av det uddljudande o uteblev. Jfr att samma
namn i Norge trflffas i RB skrivet dels j Ormsnese (s.210), dels j Orsnese
(s. 103) och att mflnga no. ON med f. l. Orms- utt. ctrs-, dss- (Rygh a.st.). -Byn ligger pfl ett nas mellan tvfl vikar, Odsmflts kile och Vallby kile.

Prep. flr i. IN rlpzastga, -tgan, -rga, -tga(na); dy. itpnrrtsare el. -ara el.
ipnasbqa.

Nr 1 Sdrgflrden 1/r sk. av fllder. Enl. beslut av hflradsrltten 1826
lyder Lindholmen, Bjdrsholmen, Bodholmen under detta hmn (1825 Jb).



I.[r 2 Norgerden rlt sk. av
Nr 3 Ostergflrden rlz sk.

blev kr. (1881 Jb) . Tonde urspr. ha
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flrlder.
och r/a kr. 9la sk, titl 1875, dfl rla mtl
varit tlr mtl.

Torp o.d.:

B j6rsholm en bXQphi\noan, b.1bp--; nu obebodd; se ovan. Bjiirs Holmen
1794 So nr 63, Bi6rsholmen (upptagen under Bratt6n ovan) 1812 Hfl, Bjtirn
Holmen 1813 So nr 64, Bjdrsholmen 1812, 1814 Hfl (upptagen under Liiv<in),
1813 So nr 64, 1815 Ml, EK, Bjiirsh. Kortet, GK. Mansn. Bjdrn (Lindroth i
SIOD 3 s. 135). - Fr6 jdelyckan?, se avd. VIII. - Kokullen. 1766

Ml,177l Bergstrand Kulturbilder s. 112. Prep. pti. - Kreken. 1800-1814

Hfl. Se herrmansn. Kreken ovall,. - Lanslyckan. Lanns-lyckan 1833

So nr 123. Efter samme soldat el. bfltsman Lans, Lantz? som Lans mosse,

Lans(e)kcillcn avd. VI, X. - Lilla Arsnfr.s; avs. EKB. - Marensbo;
ing&r i Marensbo Giljor 1832 So nr 123. Kvinnon. Maren. - Reholmen
rttrhdlruan, \ - -; nu obebodd. Rfl Holmen 1744 So nr 20, Rflholm,en 1800-

1814 Hfl, 1833 So nr 123, GK, EK, R6.holm GKi, Kortet. Holmen 6r numera
landfast och obebodd. F. l. ar rd, f., fvn. rri, f. 'sting av olika slag, segelrflL',

enl. Lindroth i SIOD 3 s. 120 troligen isyftande likhet med en stflng. Han an-
ser a.a. s.98 att tvilRdholme:npil Sjtikort 74mera shkert ge intryck av en i
sj<in utstrrickt stflng. Sfl tolkas Rddn,Rrina's och Rtiholmen vid Orust av PaIm
i Bd 8 s. 47, 80, 176. Den hflr fiirevarande holmen var emellertid endast
dubbelt s6" ling som bred, och kan knappast ha liknats vid en stflng. Lind-
roth till5gger emellertid i en not att benf,.mningen mihiinda tar sikte p5" ,den
nflgot utdragna' udde varigenom f<irbindelse med landet S.stadkommes>.

Denna >udde> utgjordes ftirr av en holme sorr, inte alls hade formen av en
stflng. E;tt Rdholmen i Kville hd fdrmodas Bd 16 s. 4 (se diir a. litt.) innehfllla
antingen rri 'grd.nsm6rke' el. snarast rd'vitte'. Det fdrra alternativet kan, ss.

Lindroth a.a. s. 120 framhflller, av reala skil hhr inte komma ifrflga, sanno-
likt inte heller det senare. I Rdholmen i So sn torde rri isyfta en uppsatt stiLng

(med rd) , snarast anvf,nd som seglingsmii.rke. - Svarvarelyckan.
Svarfvarelyckan 1832 So nr 123; f.d. btp. Tydligen var den ftirste flbon
suan)ate. - Arsnfls, Lilla, se Lilla,4rsnds ovan.

Aseby d,saby-, -b* by. - | Otzeby c. 1528 NRJ 4 s. 184, Osseby 1544,

Aasseb6, Aasseby 1568, Assoby 1573, Aassebye 1581, 1586, Ahsebye 1659,

Aflsseby 1665, Ahs(s)eby 1680-1719, Aseby 1758:Jr ll Aaseby 1558 NLR 1

s. 87, Aasebie 1581 Brusewitz i GBHQ 1866 s. 33, i Ossebaj l59l Akt. s. 53,

Aseby 1673 K, Aseby 1762 Db, GK, EK. - Fastin namnet inte antrdffats i
nflgon medeltida kiilla talar mflnga fornfynd f<ir att bebyggelsen har h<ig

Alder. Eftersom beb. pfl -bg i stor utstrflckning har terrf,ngbeitecknande ord
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ss. f. 1., iir det mest sannolikt att f. l. iir ordet ds, i synnerhet som b5rn ligger
utefter en ganska hiig och brant bergds. Man kunde tiinka sig att namnet
iildst varit fs, vartill senare lagts s. l. -bg, ss. skett rned,VaIIbg i So sn och
Grossby i U sn. Det iir emellertid ocksfl mtijtigt att rf,kna med ett personn.,
antingen det vanliga kvinnon. dsa (fsv., fvn. ,4sa) el. det mera sf,Ils5mta
mansn. fvn. fsi, fsv. .Ase (Lind Dopn. sp. 60 ff ., 72 f., Lundgren-Brate s. 17,

DGP 1 sp. 64, 68); jfr Aserdd Bd 18 s. 53; 20: 1 s. 102. - S. l. 5"r fvn. b{r'by;
gflrd'; pfl grund av beb:s storlek mindre troligt fvn. bdr 'gflrd'.

Prep. iir i.lN d,sabbgara, obest. sg. och pl.,-are el. -ara. best. pI.
Nr 1 Ostergfr.rden 1/r sk. Kr. tilI 1734 (1758 Jb).
Nr 2 Norgflrden 1/r sk. Fdriindring ss. nr 1.

Nr 3 S<irgflrden 1/r sk. F6riindring ss. nr 1.

Nr 4 Me'llangflrd en 7/t sk. F<iriindring ss. nr 1.

Hemmansdelar:
Kullen htl,. Prep. iir pd. IN kileban. Pfl en liten kulle. - Ljung-

kullen Xdgk/l,, Xbgltal,, Xbgkll,.1833 Sonr 120, EK. Prep. iirpri. lN Xbgk{l, el.

Xitglnl,ab$n. F. l. [r vd.xtn. Ijung, vilket i denna trakt utt. bildel,ggn, l,agn och
Jeg, Jog o.d. Nu vii.xer ingen ljung pirkullen. - Lunden trzza. Lunden (in-
iigor) 1773 K, GK, EK. Prep. iir i. IN hirya4. - Puls (e) hfllan pill,s(a)hs4a-

Pullsehfllan (naturn.) 1833 So nr 120. D[r bodde Pulsen p&l,san, dvs. hiist-
slaktaren (OGBReg.) Samma namn avd. VII.

Torp o.d.:

Blombergstorpet bl,bmbepfirpat. 
- Blomtorpet. 1856 So nr

196. Snarast efter en torpare med namnet Blom. Pfl byns Sgor finns ocksfl.
Blommestgcftef (varom se avd. VIII), vilket troligen hor ihop med torpn.
(Man trodde pfl platsen att namnet kunde 6.syfta fdreg.) - Fritorp; avs.
EKB. - Graneliden; avs. EK. Ungt namn. - Grindekullen. Grin
kulen 1721 So nr 8, Grinne Kollen 1800 Hfl, Grinnekullen 1822 Ml. -Krappet. 1856 So nr 196. Vid ett ,krap'p>, dvs. smalt pass (med vrig)
mellan berg. - Klrregflrd(en); gammalt st. Kiiirragrird (obesuttet)
1766 Ml, Kjiirregirden 1800 Hfl, Krirregd.rden 1821 So nr 25. - Linde-
Iyckan liral,il,ta; ode. Efter en soldat Lind. (En soldat Lind ar kiind 1850
frfln Kiinnestorp i Sp sn.) - Lyckorna. Lyckerna 1795 Hfl, Lyckorne
1815 Ml. - Mellefred; avs. EK. - Rdserna rAsorq,. Prep. 5r uid
og, lN r\sa4. Mfllets rds, n., f. N[ra tp finns flera stenr6sen, kallade Sfor-
rdserna och Smcirdserna (avd.. V) . Om pluralformen se Rdserna avd. V. -Skriiddarelyck an slarddarel,sbq,. En skrdddare bodde d[r. - Sol-
backen; avs. GK, EK. Ungt rramn. - Aselund; avs. EKB.



159

Asen 6,san 1/z sk. Kr. till l73S (1758 Jb).- lAassenn 1586, Aasen 1659,

Atrs(s)en 1665.1758, Asen 181l-Jr ll pA Asen 1613 GSH, Asen 1673 K, 1860

So nr 209, GK, EK. - Ligger vid foten av en bergds.

Prep. iir pd. IN d,sabqn.

Torp o.d.:

Hagen. 1825 Jb, 1827 Ml. - Asetorpet dsattrpat. Prep. iir pri. IN
Q,satlrpaq.

Odsmil 66m,t!4, \ -, 'hs-ntdl, ! - by. - 
j Auzmalum (2 SSt) 1388 RB

s. 337 f., j Audzmalom s. 345, j Austmalum 1396 s. 183 | Oessmoldt, Osmold

c. 1528 NRJ 4 s. 184, Odzmall, Odzmalt 1544, }tzrnaal 1568, Otzmall 1573,

O(d)tzmaa(i)U 1581, 1586, Osmall 1586, Od(t)zmahl 1659, Odzmflhl 1665-

1758, OdsmflI 1811-Jr ll Otzmall 1613 GSH, OsmflI 1673 K, Od(e)srnflI 1747

So nr 27, Ostmfll 1748 MI, Odsmfll GK, EK. - Se sockenn. Odsmdl nedan.

De plurala formerna i den iildsta klllan flsyftar troligen flera beb'

Prep. [r ,. IN (e.) ds-maltga, obest. sg., bgrnaltge, best. pl.; (y.) bgm't!trtga,

obest. sg., bs-rnq4rga(nct), best. pl.; (yngst) b€mssbQa, best. pl.
Nr 1 Ostergflrden 1/r sk. av fiIder.
Nr 2 Mellangflrden 1/r sk. av fllder, men kronan iigde fiirr en del

av hmn, vilken koptes till sk. 1804 (1825 Jb).
Nr 3 Kockegflrd (en) kd,l=tagq,n rl/tt sk. och $lv kr.1/r sk. till 1886,

dil6ln blev kr. (ant. i 1881 Jb). Kflckegflrden 1697-1758 Jb, Kockegflrd 1825

Jb-Jr. Se samma namn Brl 5 s. 59 innehflllande lcocft ',tupp" sannolikt ss. bin.
Nr 4 Vii.stergflrden l/t sk. av &lder.

Nr 5 Lillegflrden 1/z sk. Kronan och kyrkan har iigt jord i hmn'
vilken frikiiptes till sk. 1804 (1825 Jb).

H emmqnsdelar:

Berg et bdriat. Vid ett h6gt berg. - Liden l[a. 1792 So nr 51

(naturn.). I en sandbacke. - Asebybiten. Aseby biten 1800 (1/r mtl),
1850 Ml, Aseby Biten, Asebybiten (utmark) 1842 So nr 134. Vid grflnsen till
Asebg ovan.

Torp o.d.:

Brobacken. Bru(d)backen, Brobacken (naturn.) 1747 So nr 27, Bro-
backen eI. Ostergflrdens Gamla Intag 1796 So nr 88, Brobacken 1812 Hfl.
Bro utt. forrbrq (numera brd.- Fiskholmen (pti) fiskht4rnan; nuobe-
bodd. GK[, Fiskholm Kortet. Jfr samma namn Bd 8 s' 169; 16 s. 119, Lind-
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roth i SIOD 3 s. 125. - Fridhem; avs. GK; EK. - Frtiklrr et frip,bt.
Friik(i)iirret (nng) 17rt7 So nr 27,1836 Ml. Pfl grund av s. l:s natur [r f. l.
siikerligen fsv. frddh, m6.lets frL, m. (ev. f.) 'groda'; jfr t.ex. BN Frddalen
med litt., Frdmossen Bd 10 s. 112, Frdliden 16 s. 168 och andra sv. namn
med samma f. l. hos Lid6n i NoB 1916 s. 89, Janz6n 1942 s. 54; 1955 s. 56,
Sahlgren 1958 s. 192, SOSk 7 s.59,93. - H<irkrohen. 1790 So nr 100,
Hdr Kroken 1800 Hfl. F. l. $ir hdr'lin'; fdr lcroft jfr fiilj. - Kroken. 1766
(6de), 1815 MI, 1814 Hfl. Jfr samma namn flst. i detta Bd. - 

>Krudde-
tomt enu lwddatdmta. F.l. rir vfll ett personbetecknande ord, ss. Ekenvall
foresl6.r, ett b6.tsmansn. el. soldatn. Krut. Appell. krut :utt. i mfllet l;rad. Ombi-
ligt [r krgddor, enfi"r detta ord i mfllet utt. ltrrtf,ar (Bjiirseth s. 165). -Krutetomten, se fdreg. - Kellebacken. 1795 Hfl, 1850 Ml, Kjelle-
backen 1825 Jb. - Kerret S@t.Tjiirret 1814 Hfl, Kjerret 1825 Jb, 1835
Ml. - Lahiillek5.rr. lale Kiflrr (bostad), LahiillekiEtrr (iing) 1747 So

nr27, Lahallek$irr 1796 So nr 88. Yid Lahrille under Skdra ovan. - Lilla
Odsm6.l; avs., i Jr under eget uppligg. Jr, EK. - Lyckan. 1812 Hfl,
1830 So nr 116; jfr Ldckebacka 1747 So nr 27. - Lyckhem; avs. EKB.

- Mossen; avS. GK, EK. - Orbillet drbi,l,t, blbil,t; nu ode. Se samma
namn under Bjdrrdd ovan. - Rrirtflngeln rQfugan, vanligen Tingen
td,gan, vilket dock fdrr flsyftade en annan beb. (se nedan) ; ftirr trankokeri, nu
fiskmarknadsplats. Rdr Tflngen 1794 Bergstrand Kulturbilder s. 89, Riir-
tflngen 1800-f 814 Hfl, 1850 Ml, GK, EK;, Tflngen 1825 Jb, 1830 So nr 116.

udde. F. 1. flr rdr 'vass', men nflgon sfldan vflxer nu inte diir. - S m e d-
lyckan srnbl,blta. - Sof ielund; avs. EKB. - Stallen. 1812 Hfl. Vid
el. samma beb. som Stallenunder Slcrira ovan. - Tombo. 1850 Ml. Vid el.
samma beb. som Tombo under Vitsten ovan. - T fl fr g en td,gan; fiirr namn
pi en annan beb. iln Rdrtdngen ovan, men nu vanligen namn pfl denna.
Tflngen 1766-1850 Ml, 1825 Jb, Kortet. Se Rdrtd.ngen ovan. - Ulskroken
itskrqgarl. Ulfs Kroken (naturn.) 1747 Sonr 27, Ullskroken 1825 Jb, 1830 So
nr 116 (flker), Ulskroken 1835 Ml. Den gamla uttalsformen av namnet torde
ha varit Ap-, u€-, och f. l. iir troligen mansn. UIo, ev. appell. ulu i koll. an-
vlindning (jfr under Arsnds ovan) ; jfr t.ex. Ulusds Bd 5 s. 203, Ulusebergen
8s.278.- Oasm6.l, Lilla, seLiltaOdsmdl ovan! - Odsmfllsmosse.

I iildre handlingar upptagna, nu ftirsvunna namn,
jiimte iildre namnf ormer som forbisetts i Bd 5:

>>Baeka>, dativform. 
- 

1388 RB s. 337. - Tycks ha legat i v. delen av
sn, eftersom formen f<irekornmer bland ilamn pfl dflr beliigna gd.



,rBrreidastrcinirr, dativform. 1388
Bredsten i Ytterby Sr, varav i Bd 5 s. 88
att namnet Rollsbo i samma sn (Bd 5 s.

skattade till Ytterby kyrka.
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RB s. 335. N S6kerligen flsyftas
ingen medeltida form anfores. Jfr
99) ocksfl upptages bland gd som

*Hunaru6, se Veneilid under Trdttebacken avd. VIII.

Odensflker. - I ett brev av 1502 frfln konung Hans i Danmark till
Henrik Krummedike pfl Bohus (DN 8 s. 463 (or.)) omtalas att en viss Morten
Torkilsson begflrt i fiirllning tvi gd >som kalles Odhenssager oc Knarstade>.
Llget anges inte i brevet, rnen Knqrstade flsyftar uppenbarligen den tidigare
byn Knauersfad ovan, och det [r mdjligt att Odhenssager ilr namn pfl en
plats, inte niidviindigtvis en beb., i nirheten, kanske inom Inlands N. hd.
F. l. iir gudan. Oden, och s. l. dker syftande pfl en lokal som anvflnts som
kultplats; jfr samma namn SOSk 11:2 s. 115 f., NG 1 s. 372; 4:2 s. 146;
5 s. 10, Olsen Hed. kult. passim, Franz6n i NK 5 s. 145. Troligen ingflr gudan.
Oden ocksfl i Onsuallarno avd. VIII.

>Rommerud). 
- ll 1SSS Oslo kap. kop. - Siikerligen en fdrvanskad

form, ss. ofta flr fallet i nflmnda krilla. Vilken beb. som 6.syftas ii.r ovisst.
Kanske lflg den i nflrheten av Romelanda (Bd 5 s. 36, 54 t.).

Rtiris. 
- | ROraais 1581. - F. l. [r snarast rdr, tt.'stenriir, rflmflrke',

nrirbesliktat med fvn. hregrr, m. 'gravriise'. Grinserna gick i gammal tid
ofta pi fi.sryggarna (>hiigst i fls och liigst i rflsr). Men om platsen legat vid
vatten - den tycks ha legat vid el. pfl Ingetorps $igor (se Rdrdsflaten avd.
VIII) , dflr ett par sj<iar finns 

- 
kunde f. l. vara -ror 'vass', syftande pfl sfldan

viixtlighet vid dsen; jfr t.ex. Rdrtdngen under Odsmdl ovan. Namnet lever
flnnu kvar i Rdrdsflaten avd. VIII.

>>Skorby>>. 
- 

1396 RB s. 183. - Sikerligen flsyftas Skdrbg i Kareby sn.
Formen har fiirbisetts i Bd 5 s. 21, dflr detta namn behandlas. Den fcire-
kommer omedelbart efter gflrdn. Odsmdl ovan, men i sjilva verket anges.

beliigenheten endast ss. ,J Vikinner, dvs. Viken, Bohusliin.

Triittebacken, Tviittebacken, se avd. VIII.

,>Venerdd>r se under Trdttebacken avd. VIII.

-



Spekertids socken

Namnet uttalas spigera(sdfuam), enligt Nil6n ilven spbgasaban. Om dess

former och betydelse se under Spekerdds prdstgdrd nedan. Om en gammal
tradition om kyrkans forna liige se inledningen ovan. Sockenbo,rna kallas
rytigarabq, -bott, -be, -bd(o) eller -b?ra; i en ramsa frfln 1711 Spiggerboen,
best. sg. (T. s. 21). F<irr tikniimndes sockenborna bdnepungar, emedan det
odlades mycket bondbtinor i socknen. Grolands, Krokslycke och Smundstorps
gflrdar, vilka ligger ftir sig sjiilva i socknens sydvflstra h6rn och som enligt
en tradition f6rr skall ha tillhiirt Jdrlanda socken, kallas Lillasocknen
l,blasokna; jfr inledningen ovan. Inbyggarna h:ir kallas l,i.l,asolmas eller l,ila'
solanasb$, best. pl. eller l,il.asolonabe, best. pl. (T. s. 79).

Socknen indelas i sex rofar, som bhr numrerade namn, t.ex, sidtte roten.
De som bor dflr kallas [hlarqdara, -a,vl, -ara, -are . P& liknande siitt kan de

andra rotarnas invfi.nare ben5mnas (T. s. 79)

Enligt en obekriiftad tradition, omnflmnd av Oedman s. 177, skall
Spekeriids kyrka ftirr ha benflmnts Rd(d)ktirr (Rdr- ?) r6tgr, varom se

avd. VI.

Anvik dryudg llE sk. och rla kr. Sk. fltrn. 1544 Jb; senare kr. till 1723

(1758 Jb) , dilt/t blev sk.; S.terstoden blev sk. L727;1902 blev l/e kr. och
1910 ytterligare 1/a (ant. i 1381 Jb). - | Anavig c. 1528 NRJ 4 s. 188, 1544,

Anduig 1568, Annd(t)uig(h) 1581, 1586, An(n)wich 1659, 1665, Anvyk 1675,

Anwik 1680-1719, Anwijk 1758, Anvik 1811-Jr ll .tnauigenn 1613 GSH,

Amrijk 1673 K, Anvik GK, EK; jfr Anuige vand 1594 JN s. 169, Anuijkeuan
1673 K, Anuikvan 1687 K. - Vid en uik av Hflltesjdn (:Anuige uand hos
JN). F. L torde vara fflgelnamnet and; jfr t.ex. Andeuike:nBd. 12:1 s.219.
Ordet and utt. visserligen i milet Qn, men ON:s utt. rned aa,- kan fiirstfls
genom antagandet att i utt. d mellan n och u fiirsvann sfl tidigt att a inte
fiirliingdes (ss. skedde framfdr nd) och diirfiir inte utvecklades till s (ss. i
appell.).

Prep. lir i.IN d,waigarz;'fauriljen kallas ir,wuigas.

Torp o.d.:

Asperunnen, se detta hemmansn. nedan. - Bottenkirret
Bottnen bqn, beq. Bottenkflrret 1893 Hfl, Botten EK. Ligger lflgt.

el"
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Dalshagend,t-i*hqwan, rn€ra officiellt Dalen; iide. Dahlhagen 1815, 1818,

Da(h)lshagen 1838 Ml, 1838-1863 Hfl. Ligger i en dalgflng. - Grankul-
len. 1851-1862 Hfl. - Hans hus (pd) hans hQs, filrr Hanshuset.
Hanshuset 1841-f893 Hfl. En stortjuv Per bodde en gflng hiir. Nflgon .Elans

kflnner man inte till. Det $ir troligt att f. l. 6.r gen. av pron. ftan (utt. med
a, inte a, talar diirfdr), och att detta syftar pfl djflvulen (el. pfl tjuven?). -
H e s (e) b a c k en hbo@)bdfuan, hpsa-. 1827 -1872 Kb, Hiissebacken 1834, 1837

Ml, H[ssjebacken EK. IN k\s-abdban. F. l. iir m6"1ets hcis hes, f. 'hiig av sid
el. halm, hiissja. Nigon f<irhdjning som kunnat liknas vid en >hfls, tycks
hiir inte finnas. Formellt miijligt flr ocksfl att f. l. f,r (stammen i) v. hrisa klsa

'liigga h6 et. halm i hissja' och namnet betyder 'backen d[r man hhssjar'.
Jfr under HdIt ned.anoch namn pil Hcis(e)- OGBReg., Bruhn s. 113 f. Pfl intet
av dessa strillen nflmnes miijligheten av verbal f. t. - Korsvattens dal
kt|poans dd|; ode. Korswattsdal 1818 Ml, Korsvattensdal 1829-1838 Kb. Lflg
i en dalgflng som leder till Korsuatten i Romelanda sn (Bd 5 s. 49). -Krokarna lwdltana. Krokarne 1878 Sp nr 154, EK. Namnet m6.ste vara
ungt, ty medd. sade att det vilntade utt. krQgatta inte fiirekommer. Tycks
flsyfta odlingar i en av.lcrok. - Mirtens backe; iide. - Vilan; nu
blott i Viletomten toi'\atirnta och Vile lider wi\a liar' Hwila 1758 Jb, Hwilan
1832 Ml, 1847 Hfl. Lflg vid en lflng landsvflgsbacke, dflr hflstarna mflste
uila. Annars'ar Vilan, liksom Lugnet, ett i Sverige och Norge mycket vanligt
namnav >sentimental> typ p6" (smf,rre) beb. - Verm (e) land arhrnt(e)l,an,

ohrmal,aru; f.d. tp. Namnet siiges ha uppkommit n5r nigon sade: >Har ni Dal
(dvs. Dalshagen ovan), f6"r ni vil ha Vdrmland ocksflr. Nfl.gon vflrmliinning
siges inte ha bott diir. Jfr samma namn Bd 20:1 s.8. - Orenabben.
1764,' 1768 Kladd, Ornabben 1766 Ml. Det troliga [r att tp legat vid en av
de fyra sjiiar som (delvis) ligger inom hmn:s igor. F. l. kan vara dr'sand,
grus'el. ore'Iaxiiring'; jfr namn pfl Or(e)- i detta och tidigare Bd. S. l. [r
nabb(e)'udde'.

Apleriiil dblara; dblara (T. s. 73) by. - 
j Appallariodre 1388 RB s. 3aa I

Ablerud c. 1528 NRJ 4 s. 188, Abillerudt 1544, Abbilrtid 1568, Ab(b)elriidtt
1573, Ab(b)ildriidt 1581, 1586, Apelrud 1659, Ablertiedh 1665, Ableredh 1680,

Appler6(6)dh 1697-1758, Apler6d 1811-Jr ll lniUroa, Abyro (!) 1594 JN
s. 170, Abelrod 1597 s. 505 f., Aplered 1673 K, Apler6d GK, EK. - F. l. 6r
triidn. apel dbal' (fvn. apaldr), sannolikt i gen. pl., nilppeligen gen. sg. Om det
av T. uppgivna utt. med I dr riktigt, se ftir vfixlingen I - I Janz6n Subst.

s. 184. - S. l. ir fvn. rj66r, n.'riijning'. Jfr i princip samma namn i O sn
nedan och i Valla sn pfl Tj6rn.

Prep. iir i.IN dbl,aq, dbl,oraboa.

Nr 1 Ostra Apler6d. rlz sk. 1/r mt1 fltm. till 1697.

Nr 2 Vflstra Aplerod 1/z sk. Fiirlndring ss. nr 1.

I
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Torp o.d.:

Apler6ds soldattorp el. Soldattorpet; avs., i Jr under eget
upplflgg. So,ldatetorpet 1833 Sp nr 74; Apleriids soldattorp Jr, EK. Troligen
samma beb. som Stammen nedan. - Bjtirndalen. 1833 Sp nr 74 (na-
turn.), 1862-1893 Hfl, 1867 Kb. Jfr samma namn under Frdstorp i N sn
ovan. - Grrissbacke grasbdba. Grtissbacken 1815, 1832, Griissbacke
1818-1846 Ml, 1846-1893 Hfl, Griissbacka 1827 Jb, 1857 Ml. Se under Kdnnes-
forp nedan. - Hamnen hci,mna. Hamn'utmarksbefs'. - Kallstorp
kdl,star. Kalfstorp 1765 Taxl, Kalstorp 1765 Kladd,1766 Ml, Carlstorp 1827-
1841 Kb, 1846-1883 Hfl. Se under Ktinnestorp nedan. Slkerligen ir den en-
staka skr. Kalfs- etymologiserande; f. l. iir mansn. Rarl; jfr Kallstorp Bd 16

s.42. Fiir bortfallet av s. l:s -p jfr t.ex. Gilltorp i J sn ovan. - Nordgflr-
det. 1841-1862 Hfl. - Skogstorp; avs. EK. - Soldattorpet, se

Aplefids soldattorp ovan. - Stammen. 1846 ML Sfam'soldatstom' (Bd 10

s. XII). Vfll samma beb. som f6reg.

Asperunnen d,slt(e)rwq, l/ask. Aldst sk. (1825 Jb), sedankr. fltm. til1 1719.
Av iigofigurerna att diima [r hmn en avst. frfln Hards. - | Assperunden 1659-
1719, Aspeerunden 1665, Asperunden 1697-Jr ll Asperund 1797 Sp nr 32,
Asperunden 1766-1846 Ml (1832-1846 upptaget under Anvik), 1841 Hfl (upp-
taget under Harfls) , Asperunda 1810 Sp nr 26, Asperunnen GK, EK. - Tridn.
asp och best. sg. av sv. dial. runne, m. 'buskmark' (T. s. 296); jfr t.ex. AIe-
runnen Bd 1 s. 288. Aspvegetation finns flnnu pi platsen.

Prep. iir pri. IN koll. d.oparwas (T. s. 73, 296).

Torp o.d.;

Kiirr. Kiiirr 1748 Ml. Om bet. av Jcdrr se avd. VI. - Yalevattens-
b:ick. lValvattensbiick 1883, Valervattensbiick 1893 Hfl. Jfr under Hards
nedan.

Baeken, se Alkistebac,ken nedan.

Betg herX 1/r sk. av frilder. - 
j Brergi 1388 RB s. 344 | Bergh c. 1528

NRJ 4 s. 188, 1586, i Berge 1544, Berig 1568, Berg 1573-Jr, Berrig(h) 1581,

1586, Biirg(h) 1659-1758 ll Berg 1673 K, GK, EK. - Vid foten av ett ganska

hdgt berg.
Prep. iir i.IN bbrlara, best. pl. (jfr Bergaremossen avd. VI); iiv. bbrXry,

obest. sg.

H e mmans d el ar:
S k o g g ii r d et skd,r,pX@[; f6rr tp. Skogegiirdet 1815-1838 MI, Skoggiirdet

1841-1893 Hfl, GK, EK. Jfr under MtiQbg nedan.
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Torp o.d.:

Berghem; avs. EKB. - Bergmosser\ se Mossen nedan. - Bo-
stiill ena bdsthlctwi rruflker. - Ha gen. 1748 Ml. - Liden. 1827-1831

Kb. - Mossen, flv. Bergmoss0n. Mossen 1853, Mflsen 1837 Kb; Berg-

mfrsen 1838 MI. Det sarnmansatta namnet betyder 'mossen pfl Berg(s flgor) '.

- Myren. Myran 1832 Ml, Myra 1839 Kb, 1893 Hfl. - Nye Hage' 1833

Kb. Jfr Hagen ovan. - Skogen. 1758, 1811 Jb, Skougen 1815 MI. -
Stammen; st., 1838 Ml. Jfrunder Aplefid ovan.- Stamphfllet std'tnp-

/lJt. IN (f6rr) std,mpa, f. F. l:s innebiird [r i brist pfl sakupplysningar oklar.

Den kan flsyfta en nu okiind ben- el. vadmalssfamp (se OGBReg.) el. att man

stampat, dvs. tagit, torv diir; jfr Bd 3 s. 17; 8 s. 285. Slutligen kan f. l. vara

samma ord'som fsv. stampa, f.'ett slags gillerstock'; jfr sfamporna Bd 1

s. 322 och se t.ex. Lagercrantz i Ymer 1934 s. 2tl ff . med litt., Sahlgren Vira
ortn. s. 20, Ljunggren i Hall. hist. 2 s. 1084. Denna tolkningsmiijlighet borde

nog Bd 20:2 s.286beaktats firrdet oklara Stampan, namnpfl en fiirr odlad

ha!e, eftersom n6.gon >stamp> inte funnits diir. - Siirmyren sirm$-ra'

EK. Ligger siidertt frfln huvudgd. - Trollsjii mosse (Trollsemosse),

iiv. Trollsjotorpet (Trollsetorpet), till synes flv. Trollsjii. Trflllse

M6ssen (naturn.) 1809 Sp nr 39, Trollsjii M6.sse 1837 Kb, Trollsemfl'sen 1832

Ml, Trollsmflsse 1837 Ml, 1868-1883 Hfl, Trflllemflse 1838 Ml, Trollsrnossen

1893 IIfl, Trollsetorpet 1841 Sp nr 89; Trollsjii 1846, 1857 Ml. Lflg vid en sjii

som numera kallas Troilsds(uattnet). Ttollsemosse har uppstfltt av Trollsid

mosse.- vallarna. wallarna 1841 Kb, wallarne 1883 Hfl. Tycks isyfta
en annan beb. [n fiilj., eftersom bflda namnen fiirekommer i samma kfllla
(1846 Ml). - Vallen. Wallen 1846, 1857 Ml. Jfr fiireg'

Brattfls brdttqs sk.-jordlht. Tillhiirde fiirr sk.-tp Gdruattensbacken och

Brattds, som 1912 delades i tvfl jordlht (ant. i 1881 Jb). F6rr hiirde bflda lht
under Nedre R<ira nedan. - | Brattflhs 1697, 1758, Brattfls 1811-Jr ll Bratt-
flfls 1673 K, bratfl(h)s 1764,1768 Kladd, Brattfls 1815-1857 Ml, 1828-1854 Kb,

1841-1893 Hfl, EK. - Adj. el. miijligen subst. braff 'brant'; jfr oGBReg.

Ligger vid en brant bergtis.
Prep. iir pd. IN (f6rr) brdtq,san.

Briicketorp brhb@)tit, ' - - by. - | Bracka tArp (!) 1519 NRJ 3 s. 11,

Brecketorp(p) c. 1528 4 s. 188-1581, B(r)eckethorp 1586, Brechetorp, Briiche-

torp 1659, 1665, Briicketorp(h) 1675,1680,1697, Briicketorp 1719-.Ir llBreche-
torp 1655 No. Rigs-Reg. 11 s. 277,Br'dcketorp 1673 K, GK, EK. - Om f. l'
se Bxicke i so sn ovan. Ligger pfl en bred, ganska brant, sluttning mot

Grolandafln. For bortfallet av -p i s. l. jft Gilltorp i J sn ovan.

Prep. iir i.IN brhbattirltara, (o)best. pI. (om alla byinvflnarna) ; brhlptip

betecknar antingen en familj el. alla i byn.
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Nr 1 V6stergflrden 1/z sk. Kr. till 1734 (1758 Jb).
Nr 2 Ostergflrden 1/rfr.avfllder.

H e mma.ns d el ar:

Kulan k&la;fiitr tp. 1765 Taxl, 1766, 1768 Kladd, 1828-1866 Kb. Prep.
iir p,i.IN ftdr. Gd ligger vid en hiijd som kallas Ruleberyet, vars urspr. namn
tydligen vait Kulan (T. s. 270).

Torp o.d.:

Ekekdrret. EK; kallas Storbergskirret stdrbap;eL efter liiget
vid Sforberget (avd.. V). Nu vd.xer dhr ingen e.k. - Furfls firds. GK, EK.
IN firqsen, -d,sa, m., f.; familjen kallas f$r$,sas.Vid en ds bevrixt med fur. -Holkedalen hdlkad,fin; jfr under Groland nedan. Flfllkedalen 1832 MI,
1893 Hfl. Sflvitt man vet har nflgon holkkilla inte funnits diir. Kanske holk
hiir dfl betyder 'urholkad terrf,ng, nedskuren dal'. Formellt mojligt [r annars
mfllets hdlke hd,Lka, m. 'halka'. Jfr samma rurmn, flvensom Holken, OGBReg.

- Kvarndalen; numera hmn; se nedan. - Lunnedalen; avs. EKB.
F. l. [r lund. - Puss en ytrfigry, pth1an. GK, EK. Prep. iir i. IN Ttdgan, m.,
pdga, pdga, f.; familjen kallas pdgans. Ligger i en liten kitteldal; vattenpussen
finns numera inte, men det d.r fortfarande sankt dlir. - R a m n i s. 1825 Jb.
F. l. :ir fflgelnamnet ramn 'korp'; jfr namn pil Ramn(e)- OGBReg. - Rt d-
m y r e n (R <i r- ?) rbrr,yra, rriry,gra; jfr under Groland nedan, diir ytterligare
skriftformer anfiires. R6dmyra 1813 Sp nr 46, 1835 Kb, Riirmyra 1813 Sp
nr 46, R<imyra(n) 1827-1859 Kb, 1838, 1857 Ml, R6dmyr(en) 1856 Sp nr 126,
1893 Hfl. f orten menar man att namnet beror pfl att torven i mgren forr var
rdd. Formellt miijligt vore annars rdr'vass'; om viixlingen.Rdd-:,Rcir- se Bd
12:1 s. 256 f. Emellertid ligger myren alldeles vid grinsen till byn Rdra
nedan, och det [r dfl frestande att tiinka sig att f. l. iir b5mamnet; jfr i sfl
f.all Rdrdalen under Lundbg nedan med Rdrdn (avd. II). - Storbergs-
k fl rr e t, se Ekekdrret ovan.

Bitslycke bdplilu, bd,p_lbba 1/r sk. 1/r sk. till 1876, dilzl:r" mtl blev kr. och
ilter llt sk. 1887 (ant. i 1325 Jb). - | Boneslicke (l) c. 1528 NRJ 4 s. 188,

Bagelticke, Bagelycke (t) 1544, Bo(i)rs(s)lock(e) 1568-1586, Baadtzldcke 1586,
Baadtzlyche 1659, 1665, Bfl(d)tzljicke, Bfldtzlycke 1697, Bflszljicke 1680,
Bit(t)zljicke 1719,1758, Bitslycke 1811-Jr llBflslycke 1673 K, B&tslycke GK,
EK. - F. I. iir siikerligen ett personn. Snarast tf,.nker man pfl fvn. Bdrdr,
vilket redanpfl 1300-t. i Norge visar gen. pfl -s (Lind Dopn. sp. 111 f.). Den
nutida uttalsformen kan gfl tillbaka pi Bards-. Associationen med bdt fram-
triider endast i skrift. Jfr Bdrtid i H sn ovan. Miijligen kunde man ocks6.
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rfi.kna med fvn. Bdrekr (Lind a.a. sp. 113), vilket ingflr i de no. Baatsrud

(NG 5 s.345), Bdreksstalir (NG 12 s. 149). Detta personn. tycks dock ha

varit ganska ovanligt. Snarast 5.r f. 1., sfi.som av Palm Bd 8 s. 61 fiireslagits

f6r Brifsbrdckapil Orust, mansn. fvn. Borgarr; om ljudutvecklingen se a.st. -
S. l. iir en singular bbjningsform (n6'rmast dat.) av lgcka (avd. VI[)'

Torp o.d.:

Fogdegilj a1 fiadaXitrXa; kanske:f61j. Fogdegilljan (naturn.) 1829 N

nr 60. Enl. traditionen skall en f ogde ha hiingt sig i en ek i gilian, dvs. bergs-

skrevan. - GiIjan; kanske:foreg. 1846-1868 HfI. - Grinden. 1815

Ml. - Griissbacke. Grossbacke 1862, 1868 HfI. Se under Kiinnestorp

nedan. - Hagen. 1764 Kladd, 1815 Ml. - Kalltorp' 1862 Hfl' Se

under Gdssby nedan. - Kilebacken. 1818, 1857 Ml, 1883 Hfl. F.l. i.syf-

tar viil nfrgon ftilformig terringformation; jfr namn pil KiI(e)- OGBReg. -
KIrret. 1883, 1893 HfI. Jfr under Gdssby nedan.- Osterhagen. Oster

Hagen 1825 Jb, Osterhagen 1843 Hfl.

Dyrtorp dlipr, d,ti[ar 1/r kr. En del av hmn var sk. 1544 Jb. - lDyt-
tt(h)orp c. 1528 NRJ 4 s. 128-1573, Dyretorp (e oslkert) 1568, Diur(r)e-
t(h)orp(p) 1581, 1586, Dyrtorp 1659-Jr, Dyrtorph 1680, 1697, Dyhrtorp 1811

ll Dyretorp 1594 JN s. 170, 1673 K, Dyretaarp 1597 JN s. 505, Dyrtorp 1613

GSH, GK, EK. - F. L ir mansn. D$re (Lind. Dopn. sp. 207, Lundgren-Brate

s. 47, DGP 1 sp. 206) ; se Bd 18 s. 284 (jfr dock s. 364 f.). Intet samband

fiireligger med d.en bekanta jordiigande boh. slflktern Dgre, som inte kom till
Boh. ftirriin under f6rra hiilften av 1600-t. (Tiselius s. 124 f.). - Fiir bort-

fallet av -p i s. L jfr t.ex. Brdcketorp ovan.
Prep. ?ir pri. IN d,![urtrtaL el- d'![e4; familjen kallas d'1i-[ap'

Torp o.d.:

Dyrtorps grind; se fiilj' - Grinden; d"v. Dyrtorps grind'
Grinnen 1764 Kladd, Grinnan 1765 Taxl, Grinde,n 1846 Ml, 1825 Jb, Dyrtorps

grind 1840 Kb. - K flb e r get l;6,barxat. Kitbergs maen, f,ngen 1786 J nr 30,

Hflberget (l) 1825 Jb, Kflberget 1832 Ml, 1841-1853 Hfl, Koberget 1857 Ml.

samma namn pfl ett berg i J sn; se avd. v. F. l. iir troligen Ictida (fiirr anvlnd
fiir tjiirbriinning); se Lid6n i NoB 1931 s. 113; jfr sarnma namn Bd 16 s. 175;

20: 1 s. 157, flvensom andra namn pil Kd- NoB 1923 s. 110, 183 f., NG 6 s. 171;

11 s. 321, NE s. 323. Annars kunde i namnet ingi en motsvarighet till no. och

da. dial. kaa ,kaja,; jfr Kdh6g Bd 1 s. 95, och det nordeng. cawood, skrivet

de Kawode c.1225 (Ekwall Lancashire s. 180, Lindkvist i NoB 1922 s. 165)'
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Om namnet tir gammalt, kan det dock innehfrlla ett gammalt kd- av dunkelt
ursprung; se t.ex. Kdbdcken Bd I s. 94,337 (jfr dock Tilliigg i B s. 281),
Kdkind Lundahl i Vflstsv. hembygdsstud. s. 8, Elgqvist s. 83, SOSk 7 s. 3. -Madhagen. ilIahagen 1815, 1818 Ml. - Skarbrflckan. Skalbrfickan
1765, 1768 Kladd, Skarbriicka(n) 1765 Taxl, 1766-1846 Ml, 1841-1898 Hft,
skiirbrflcka (l) 1825 Jb, Skdrbrflcke (!) 1832 Ml. Namnet torde vara identiskt
med Sftarbrtickan under Kdderdd i O sn nedan. F. l. 5r sannolikt mS.lets
skard skq,l, v 'inskflrning, fiirdjupning'; jfr Skardsbacken under Gdssby
nedan. Tp tflg dii.r en viig skiir genom ett mindre hrijdparti. Formellt m<ijligt
vore annars s/cal 'skalgrus'. Om s. l. se Brricke i So sn ovan,

Grinstorp grinstr, gri,nstar 1/r sk. av 6.Ider. - lGrind,storp, Gestorpp (!)
c. 1528 NRJ 4 s. 188, Grimstorp(h) 1544-1680, Guntstorp (t) 1568, Gremstorp
1586, Grinsstorph ,1697, l7lg, Grinstorp 1758-Jr ll Grimtrstorp 1613 GSH,
Grimtorp 1673 K, Grinstorp GK, EK. - F. l. [r sannolikt mansn. fvn. Grtmr,
fsv., fda. Grim (Lind Dopn. sp. 359 ff., Lundgren-Brate s. 70 f., DGP 1

sp. 305 f.) med tidig <ivergflng -ms- till -ns- liksom i t.ex. Grinsuall Bd 5 s. 42-
F<ir bortfallet av -p i s. l. jfr Gilltorp i J sn ovan. For4en Gestorpp 1528 iir
en felaktig form; jfr Tiselius 2 s. 165.

Prep. [r i. IN (ibland) grinsta4; gri,nstwpara, (o)best. p1.; koll. gri,nstap.

H emmansdelat:
H e d e n h|a. 1673 K, 1838 Ml. Den iistligaste hmd.., som togs in pfl den

tidigare utmarken.

Torp o.d.;

Andreas lycka dnd,reasas ldfua; :fiilj. Efter en tidigare flbo. -Anna-Brittas lycka; :f6reg. Johnson IOD Acc. 2314. - Asp (e)-
lyckan h,spal,bba. Asplyckan EK. - Bj<irkebacken. l81b Ml. -Frideborg; avs. EK. - Grankullen. 1834 Kb. - Grinden. 1815,
18f8 Ml. - Husebacken. 1815-1836 Ml, 1893 Hfl. I Husebergen (avd..
V);jfr fitlj. - Huselyckan. I Husebergen (Johnson IOD Acc. 2Bt4);
jfr f6reg. - HflIorn a ltl4ara. H6.lerna 1830 Kb, H6.lorne l8B8 Ml. Smi
sanka dalar. - LAngtegen. 1857 Ml, 1867 Kb, GK, EK. - Liivfl s l,duqs.

Jfr under Gdssbg nedan. Liiffls 1765 Taxl, L<ifflhs 1767 Kladd. ,Den ldu-
skogskliidda dsen' el. 'dsen ddr man idkar ldutiikt'; jfr Liiudn i So sn ovan
och namn pil Ldu- i tidigare Bd. - Tuvorna. Tufverna 1886 Ml, Tuf-
worna 1841 Hfl, 1857 Ml. - Valsl$itten ads4drta;6de. WalslEitten l83b
Sp nr 99, 1846-1883 Hfl, Valsliitten 1893 Hfl. (Ss. naturn. dv. Vatsttitterna
ofusldlara.) vid ett valen avd. v. - AskekiirreL hshas@t, ode. Askekflrr
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1812 Sp nr 44, Eskekiirret 1824 Sp nr 63, 1893 Hfi. F. l. $ir koll. aske, n.
'plats diir det vdxer ask' (Fries Tr$idn. s. 59, 89).

Groland gren, gren, y. grfil,an by. Skilt frfln byns hmn upptas i 1659,

1665, 1680 Jb 1/r sk. Groland, viil flsyftande en del av ett av de tre hmn; jfr
ett liknande fiirhillande under Smundstorp nedan. - | Graaland c. 1528

NRJ 4 s. 188, Groland 1544-Jr, Grofflannd(t) 1568, 1573, Gro(e)Ianndt o.d.
1568-1586,1 Grolandh 1659-1697 ll Groland (tre ggr) 1594 JN s. 169, GK, EK,
Grolanda tr673 K, GKfl. - F. l. har av Janz6n i NoB 1935 s. 11 ansetts inne-
hfllla ett gammalt namn pfl den stora fl, vid vilken byns iniigor ligger och
som i sin nedre del rinner genom Jorlanda och ut i Hakefjorden: *Gr0(a) el.
mdjligen *Gfidh(a), innehflllande stammen *gra(dh)- 'vf,xa', vilken ingflr i
ett flertal namn pfl nord. sjiiar och vattendrag och karakteriserar vattnet ss.

svillande och (tiitt) 6versv5.mmande; se den hos Janzln cit. litt. An rinner
genom lflgliinta marker, som ofta dversvfimmas vid htigvatten. Den har i sitt
nedre lopp haft ett mycket gammalt namn med samrna innebord som
*gra(dh)-, nflmligen *pln, nu ingflende i bynamnet Anrds i J sn ovan. De
bflda namnen kan flldst ha tillkommit olika delar av in, men det [r ocksfl
miijligt att det flr en Aldersskillnad mellan namnen, i vilket fall pln torde
vara det iildsta. En formell m6jlighet, som pfl grund av s. l:s natur i detta
fall niippeligen fiireligger, vore att f. l. vore kvinnon. fvn. GrA@). Jfr Grohed
Bd 11 s. 8 med bflda alternativenbeaktade. En annan tolkning av Groland(a)
i Norden fiireslfls av Sahlgren i Sveriges beb. 5 s. 46 (jfr SOSk 14 s. 14 med
litt.) , som i namnet ser ett appell. *groland 'flng med rik griisviixt'. Groland-
gflrdarna ligger utefter en berg6.s, varifri"n inhgorna sluttar ner mot 6.n c.

500 m. Det flr mdjligt att dessa b6rdiga flkrar kallats Groland. Eftersom
Groland(a) forekommer pfr fyra stiillen i Sverige, en gflng i Norge och enl.
muntlig uppgift av fil. lic. Hugo Karlsson iir kiint t.o.m. frfln Normandie, 6r
Sahlgrens tolkning avgjort att ftiredra. - S. l. dr land'(odlat ?) landomrflde';
om f. I. flr ett inamn kanske i bet. 'land vid vatten, flstrand'; jfr t.ex. Brdland,
Jdrland i J sn ovan med litt. For ljudutvecklingen jfr det f6rra namnet.

Prep. d'r i. IN grQlcbttlga, -l,gam, -oga, -oga(na).

Nr 1 Ostergfi.rd en istagal 1/z sk. Kr. till 1729 (1758 Jb). Prep. iir i.
lN istagqn (jfr T. s. 74).

Nr 2 Vistergflrd en adstagql 1/r sk. av fllder. Prep. [r i. IN (ibland)
adstagwn.

Nr 3 Mellangflrden rn'dlang@tr (ungt utt.) 1/r sk. av fllder. Hiiri in-
begreps fdrr Hdg, varom se Groland, ^EIog nedan. Prep. iir i. IN mdlangq-
troga(na), (o)best. pl.

1 I 1581 Jb forekornmer
landa sn. Det flsyftar mojligen

en form Grolandf upptagen under den angrd,nsande VEster-
hiir forevarande namn; se Bd 10 s. 60.

I
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Torp o.d.:
(Eftersom det flr omiijligt att bestimma om vissa ii. beb. tillhort denna

by eI. Groland, H6g nedan, behandlas alla beb. under bflda Jb-enheterna hiir.)
Bokedalen. 1851-1878 Hfl. Tr$idn. bok. Om fdrekomst av bok i hd

se inl. ovan. - Duvfls. Duffls 1815-1857 Ml, 1862 FIfl, Duvfls EK. Prep. iir
pri. IN (t6rr) dituq,san, -$sa,, m., f.i familjen kallades f6ru cl&aqsas. Vil efter
vilddauor; jfr Duuds(en) Bd 3 s. 188; 5 s. 166; 20:2 s. 187. - H age n hd,wan.

1818-1857 Ml. - Holkedalen. Hfll(l)kedalen 1828-1850, Holkedalen 1853,

f857 Kb. Vid el. samma beb. som Holkedalen under Brdcketorp ovan. -Hilorna. H6.lorne 1832 Ml. - Hiignaden h,,bgnan; husenborta. Hflgnan
1738 Sp nr 7, 1893 HfL Hdgnad, m.'inhfi.gnadplats'; jfr OGBReg., T. s.257.

- Kalvhagen. Kalfhagen 1815 Ml. - Kamperho g ltd,rnltak'iq)t f.d'.
dragontp; nu ode. 1764 Ktadd, 1766-1846 Ml, 1841-1893 Hfl, Kampershiig
1857 Ml. Prep. [r pri. IN (fdrr) hdm,pahootta4, -hdwara, best. sg. resp. pl. Samma

namn fdrekommer ett dussintal gflnger i Boh., sti. Norge (Kamperhaug,
Kampenhaug) och Danmark (Kamperhoug, Kamperhoued, Kampenhoued).
Lindstam har i Bd 12:1 s. 167 ff. utfdrligt och dvertygande visat att namnet
ytterst beror pfl uppkallelse efter den gamla befiistningen Kamperhooft
(-hoofd) i Amsterdam. De boh. namnen torde nf,rmast ha tillkommit efter
forebild(er) i Norge, dilr narrnet tidigast upptriider. Se DSt 14 s. 29 med" litt.

- Kvarnbacken. Qvarnbacken 1846, Qwarnbacken 1851 Hfi. - Li-
den. Lien tr838 MI, Liden 1883 Hfl, Lian 1846 Ml. - Lunden, se sk.-tp
Lunden i J sn ovan. - Porsheden. 1868 Sp nr 148, EK. Yid den fl som
givit namn At fiilj. - Porsfln piSq,a. Porsflen 1816 J nr 72 (naturn.), Pors-
fln 1878-1893 Hfi. Prep. tir i. IN pip$n, 'Sa, m., f.; familjen kallas 1ti;was.

Vid fln vhxer innu pors. - R ii dmyren (R6 r-?) rbay-ra. Riimyra(n) 1815-

1846 Ml, 1841-1868 Hfl, R<irmyren 1830 Sp nr 67, EK. Vid el. samma beb.

som Rddmyren under Brricketorp ovan. - Sandgraven. Sandgrafwen
1818 Ml. Mflste ha legat vid en sandgrop. - Skanse11 sltdnseni nu borta.
Skantzen 1738 Sp nr 7, Skansen 1832 Kb, 1883 Hfl, Skanssen 1862 Hfl. Prep.
'dr pd. IN skdnsa4, sltdnsa,m., f.i familjen kallas skd.nsens. Lflg ilverst pfl en

backsluttning. Inga rester frfln nflgot fdrsvarsverk iir kiinda. Kanske flr nam-
net ett minne frfln krigshflndelser i trakten under 1500- och 1600-t. El. kanske

ett jiimfiirelsenamn. Jfr mflnga S/consen i tidigare Bd. - Soldattorpet.
Soldate Torpet 1830 Sp nr 67. Kanske samma beb. som fitlj. - Stammen.
Stamen 1818 Ml. Sfam 'soldatstom'. Jfr f<ireg. - T A h all tdhdl. Prep. iir pd.

IN (fiirr) td,hal,n, -hrila, m. f .'Hallen, dvs. stenhfr"llen, vid fdn dvs. det omrflde

alldeles utanf<ir in^flgorna, d5.r kreaturen slflppes'; jfr samma namn Bd 3 s' 83

och andra namn pil Td- i tidigare Bd.

Groland, IJrfrg 2lr sk. Ilog flr numera en sk.-ing, itm. sedan 1825, men
varl/+ sk. fitm. till 1758; inbegreps 1811 och 1825 under rflntan f<ir Groland

I
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Mellangflrden; numera med $igovidden gemensam med Groland. Om skrift-
former och tolkning av Groland se f6reg. - 

j Haugi 1388 RB s. 344 | Uott
1568, Hoiff 1581, Houffen 1586, Houg(h) 1697, 1758, Hog 1811, 1825, Hdg
1881-Jr ll Hougfr 1843 Riistl. - Hi;g isyftar en naturlig hdjd. Gd l&g vid berg.

Torp o.d.z

Se under Groland ovan.

Ghre gdla, !. gdre 1/r fr. av flIder; sevidare GBFT 1944 s.59. - fGarde
i Vik 1354 DN 2 s. 267 (or.)1, paa Garde, som hether Garde 1500 DN 5 s.711 f.
(o..) I Gaard(e) 1568-1586, Garde 1573, Gaare 1659, Gaaroe D. Bjelkes jb
s. 221, 249, Gire 1665-Jr, Gaare 1697 ll Gaare 1594 JN s. 170, Gflre GK, EK.

- Dat. sg. av gdrd,f.vn gardr. Sammanamn Bd9 s.30,79 ochi Stenkyrka
sn pfl Tjiirn. Det iir ovisst vilken beb. den iildsta formen flsyftar. Gd har
kanske utgjort den iildsta beb. av det urspr. Spekerdd, varifrfln fltm. Aplerdd,

Kflnnestorp och Aketorp [r gamla utflyttningar. Bet. av gdrd vore hiir dfr

snarast'huvudgflrd, stamgfi.rd'.
Prep. iir LIN gqlobdm (om vardera av 6.borna p6- de bflda gddelarna),

gd,\aboa, best. pl.

Torp o.d.:

Gfrres kohage. 1836 Kb. Kallades vll Kohagen. - Kohagen, se

fiireg. - Kyrkesl att pArrlnsl,At. fi53 Hfl, EK. Ligger vid en ytterst liten
sldff mellan bergen, c. 500 m. fr6.n kgrkan, men den nlrmare anledningen till
namnet [r oviss. Jfr Kgrkeskitten avd. VIII. - Kyrklyckan; nu flng el.

beteshage; :Pers lgcka nedan. 1841-1851 HfI. Niira ftyrlcan- - Lyckan'
1855 Kb. - Pers ly cka ltep-ldba; :Kltrklgckan ovan. En kyrkvaktare
vid namn Per bodde diir (Johnson IOD Acc.2314). - Signesberg; avs.

EK(B).

Girvattensbaeken gi.rruansbafuaza sk.-jordlht. Tillhiirde forr sk.-tp Gtir-

oattensbacken och Brattds, se .Braftris ovan. 1731 var enheten 1/ro mtl kr.
Upptogs i 1841-1893 Hfl och i 1838-1857 MI ss. tp under Nedre R6ra, i 1815

och 1818 MI ss. tp under Alkistebacken.,- | Girwat(t)nsbacken 1697,1758,

Gflrvattensbacken 1811, Garvattensbflcken (l) 1825-Jr ll Gflrwansbacken 1731

K, Gflrvattensbacken 1804 Sp nr 35, 1841-1893 Hfl, EK, Gfi.rewatten backen
1846 Ml. - Vid Stora Gtiruattnet (avd. I). Fiirvanskningen av -backen till
-bdcken i de senaste Jb och Jr har viil delvis mtijliggjorts av att namnet p6.

senare tiden stillan anvflnts i folkmun.



L72

GilssbyTLlbUby.- j (adrum) Goyrsbo 1388 RB s. 344, Geisby 1465 DN 3
s.633 (or.) lGes(s)by c. 1528 NRJ 4 s. 188, 1544, Gestorp (l) c. 1528 NRJ
4 s. 188, Giesby 1568, 1680, Girsby 1568, Giedtzby(e) 1581, 1586, Grridtzbye
(l) 1581, Giessbye 1659, 1665, Gidssby 1697-1758, G6ssby 1811-Jr, Gi6rssby
1811 ll Jersby 1673 K, Gidtsby 1748 MI, Gdssby GK, EK. - Hellquist -by
s. 107 anger utgflngsformen ss. Gegrs- el. Geisbsr utan nii.rmare kommentar,
F. l. iir enl. Janz6n i NoB 1935 s. 6 ff. ett altern. namn pfl den stora 6. som
burit namnen *pln och kanske *Gro(a) el. *GrOdh(a) (se Anrds i J sn och
Groland' ovan) och i sitt iivre lopp numera Lerdn (avd. II). Detta iir sakligt
oriktigt, eniir Giissby ligger vid ett tillfliide till den stiirre in. J. anknot till
bet.'striimma (6ver br$iddarna) , p6sa 6ver'hos v. geAsa. Han tinkte sig bet.
'den tiversvflmmande', men den passar inte till den fl drir Gdssbg-gd ligger.
Den mest frapperande egenheten i biins lopp iir att den vid gd st<irtar i ett
imponerande fall ned i en >canyon>. I stillet torde bet. vara ungefir den-
samma som i no. dial. gogsa'spruta, vfllla, stromma fram', gaAsa, f ., gogs, rrr.
'en sprudlande strom'. Ett *Gdsa har Bd I s. 109 foruts,atts ss. urspr. namn p6.

Finngdsabticken, mert endast det no. Gausa nflmnes ss. motsvarighet. Jfr
ocksfl Bd 3 s. 193 f., diir ytterligare ett *Gdsa miijligen har pfltriiffats.

Nu har emellertid enl. en troviirdig medd:s uppgift tp Ktitret, som torde
ha legat niira fln men ett stycke frin gd, forr hetat Gos, vilket torde kisa
frigan huruvida fln hetat *Gogsa el. *Gags. Namnet avser urspr. sjiilva fln,
och inte fallet, och brir dfl ha varit *Gags. I no. dial. finns ett gogs, m. 'en
framv5.llande str6m' (Aasen s. 254). Pfl grund av sitt maskulina genus kan
detta ord i ON inte anvii.ndas om en 6., men mycket v5.l om ett vattenfall el,
en fors, som normalt har maskulint narur. Det [r dfl sannolikt, att det i
landskapet starkt framtrd.dande fallet burit namnet *Gogss, m. Den iildsta
beb. lig helt siikert vid fallet, dflr flnnu ett par gamla gd ligger, och dess
nauln var *Gogssbdr el. -b{r (se nedan) . Denna tolkning avl5gsnar de ovan-
nimnda formella svflrigheterna. Hflr f<ireligger s6.lunda ett ur morfologisk
synpunkt ytterst intressant namnpar: forsn. *Gagss, m. ( *Gaasi- och fl-
namnet *Gays(s) , f. ( *Gausi6-.1 Dessa b6.da namn H.r ur ordbildningssyn-
punkt sfl intimt f6rbundna med varandra att ytterligt ffl paralleller torde
kunna uppvisas i Norden. - Det av Janz6n a.st. ss. ett viktigt argument i
tolkningen anftirda namnet Gdsekullen pfl en kulle vid huvudfln *Oln har vid
kontroll visat sig vara fellfist fdr Gdsekullen (avd. Y).

Den av Janz6n a.st. altern. f<ireslagna tolkningen Gdss- ss. ett flnamn
*Gogst, vilken redan av formella skiil iir osannolik, enf,r man i RB vflntade
gen. *Gogstc(r)- e.d., kan nu helt avlii.gsnas.

Om RB-formen visar rf,tt, 5r s. l. urspr. fvn. bdr, m. 'gflrd', men efter-

1 Om ins namn i nom. varit Gogs el. Gagss dr ovisst, men det ftirra mest sannolikt;
jfr fvn. dfs, siillan diss (Noreen Altisl. Gram.a s. 204 med litt.) .
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som detta ord redan i RB ofta sammanblandas med fvn. bfir, m. 'by, gflrd', f,r
det m6jtigt att det senare ordet flr den verkliga s. l.; jfr t.ex. Bdrbg i J sn

ovan. Pfl det nutida utt. kan intet byggas. Om bet. av -by se nf,rmare Hell-
berg Kumla s. 369 ff.

Prep. [r i. IN Xbgbgm (om vilken som helst av flborna) , y. Jd$bbgaq, Jb€-
bpgara, (o)best. pl.; koll. vbabqs.

Nr 1 Nedra G6ssby med Kflleberg leilabarl; -bar(Nil6n) 1/rsk.

av 6.lder. - | fafrteferg(h) 1697-1825, Kflhlebiirg 1758, Kflleberg 1S25-Jr ll

Kflleberg 1748 Ml, GKe, EK. Sannolikt efter kolbriinning pfl el. vid berget;
jfr samma namn NG 4:2 s. 43, ev. iv. Bd 3 s. 113, och Kol(e)backen o.d. pfl
ett par stiillen i N sn ovan och i tidigare Bd. F. l. kan inte avse bergets fhrg,
enflr det inte [r miirkt. (V[xtn. lcdl utt. kq|.) - For det altern. bortfallet av
s. l:s -g jfr t.ex. Ltikeberg i H sn ovan.

Nr 2 Ovra Gdssby 1/r sk. av fllder.

II emma.nsdelar:

Skral torp skrfi,l,tirp, ! -. Prep. 'dr pd.lN skrQl'tw1ta, f.; folket kallas
slarQ,ltirp(a)s el. -ttirpare, best. pl. F. f. iir viil adj. slcral, angivande jordmflnen,
folkets livsf6rhflIlanden e.d. ss. undermflliga. Jfr samma namn Bd 3 s. 86

med en alldeles speciell namngivningsgrund. Pfl grund av f. l:s form torde
man inte biira riikna med ett iikn. *Skrol, vilket Bd 11 s. 97 antagits ingfl i
Sftrals kulle. Ett iistg. Sftralsbac.kan'na, Lindqvist Bjiirka-Siiby s. 284, siges
innehilla 5.. nsv. skral, n. 'skralhet, uselhet'. Detta senare namn kan miijligen
inneh&lla ett iikn. - Tflngen tdgan; fdrr tp, och upptaget ss. s6.dant av
T. s. 79. 1841 Hfl, 1846 Ml, EK. Prep. dr pd. Familjen kallas td.gans. Vid en
tdnge, hiir flsyftande en bergudde skjutande in pfl flkerjord.

T orp o.d.:

Apeltungan. Appletungan (naturn.) 1832 Sp nr 69, Apeltunga 1841-

1862 Hfl, Apeltungan 1862 Kb. Lflg vid en flker Apeltungan d,bl,atdga pfl grann-
b1m Hallekullen. Tunga 'tungformad formation', hflr flsyftande en trekantig
flker. - Bigegrind. Bogegrin 1766, Baggegrind (!) 1815, 1818 Ml, Boge-
grind 1825 Jb, 1832-1846 Ml, 1841-1893 Hfl. Se under Tueten nedan. -Dommerod d.drnara; officiellt Hagen. Domeriid 1831, 1832 Kb; Hagen
1883, 1893 Hfl, EK. F. L $ir siikerligen domare; en sfldan har viil bott diir.
Samma namn [r hemmansdelsn. Dommergd d,orloory- i Lerdals sn pfl Dal,
principiellt otolkat i SOA 18 s. 69, och siikerligen det no. Dommerud ddryana

(iildsta skriftform Dommerud 1665), vilket i NG 7 s. 283 givits en helt annan
tolkning. S. 1. [r rdd 'r6jning'. F<irsvagningen av a i xDomarerdd ar helt na-
turlig liksom 6v. forlusten av den ftilj. stavelserr -te'genom s.k. haplologiskt
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bortfall. - Fromslyckan. 1846, 1851 Hfl. S$ikerligen familjenamnet
From, kanske soldatn. - Gits, seKrirref nedan. - Gt tens XQd,ens. Prep.
dr tiilta. Efter en gdte, dvs. vflstgdte. - Hagen, se Dommerdd ovan. -Hallekullen, se byn med samma namn nedan. - Kalltorp (?) el.
Kfllltorp (?). Kalltorp 1856-1868, Kfllltorp 1878-1893 Hfl. Mflste ha legat
vid el. utgjort samma beb. som den p& grannhmn Bdtslgcke ovan, vars namn
skrevs Kalltorp 1862 Hfl. I brist pfl uttal blir f. l. flertydig. - Kelltorp?,
se foreg. - KAllaren. 1841 Hfl, 1857 Ml. - Kerret S@[i slges av en
pfllittig medd. fiirr ha hetat G 6 s JAs. Mojligen vid el. sarnma beb. som ett-
dera av de tvfl Kdrret som finns pil Bdtslgcke oc}a Hard.s, vilka inte grdnsar
till varandra. Om Gds se under bynarnnet ovan. - Lyckan l,Dlw. L764
Kladd, EK. Jfr under Hards nedan och f6lj. - Lyckorna. Lyckorne 1792
Sp nr 21, Lyckorna 1883 Hfl. Mrijligen samma beb. som foreg. - Ltivis.
Lofn(h)s 1766-1857 Ml, 1825 Jb. Vid el. samma beb. som Lduds under Griru-
torp ovan. - M a den md,a; fltm. forr samma beb. som Skardsbacken nedan.
Maden 1856-1893 Hfl. Se under Hallekullen nedan. - Madhagen. Ma(d)-
hagen 1827-1878 Hfl. - Nordhagen nd4hawan 1856-1893 Hfl. Nordviist
om Nedra G<issby. - Skardsbacken sloilpbafuan; itm. f<irr :Maden
ovan. Skarsbacken 1832 Sp nr 69, 1893 Hfl, GK, EK. Prep. iir pct. IN sk@p-

bdl-ian, -btiba, m., f.; familjen kallas skqpbdfuans. F. l. iir m6.lets skardskq,4, n.
'insk6rning, ftirdjupning', hflr flsyftande en klyfta mellan berg; jfr Skardet
under Tunge i So sn ovan. - Skog (s) platsen. Skogplatsen 1841-1856
Hfl, Skogsplatsen 1857 Ml, 1883 HfI. Plafs'liten bebyggelse'. - Slii.tterna
sl,htara, {lh{ara. 1840 Kb, 1893 Hfl, EK. Namnet flsyftar mycket sm6. >slii"t-

[sr). - Starrkiirr. 1832 Ml, Starrkerr 1862 HfI. Jfr under Ilards och
Suallen nedan. - Torsgirdet td\Jel; avs. EKB. Nflgot av mansn. Tor,
Tore, Tord. (Folket sitter namnet i samband med guden Tor.) - Y al-
larna. Wallarne 1846, 1851 Hfl.

Ifa[ekullen hd,l,akgl(n) by. Urspr. en del av Giissbys utmark. - | Hatte-
kflllen 1697-1758, H&llekflllen (l) 1719, Hallekullen 1811-Jr ll HattetrutenlT2S
Sp nr 2 (upptaget som tp under Giissby), Hallekullen GK, EK. - F. l. ir
oklar. Den flr kanske snarast gen. sg. el. pl. halla(r) av subst. hall, f. '(sl[t)
berghiill'. Invid den $ildsta gd finns i bergen fltm. tvfl stora hillar. Niippeligen
ir f. 1. adj. fvn. ftaIIr 'sluttande, Iutand.e', enir ju alla kullar sluttar. Formellt
miijligt ilr emellertid mansn. Halle (jfr Hallebg i J sn octl- Halltorp i So sn
ovan) , vilket under medeltiden var ganska vanligt och torde ingfl [v. i namn
pil -kulle(n); se namn ph Hall(e)- i tidigare Bd.

Prep. iir pd. IN hdl,okilara, (o)best. pl.; koll. kd,l'aklls.

Nr 1 Ovra Hallekullen l/a sk. Skattlades 1667 (1697 Jb).
Nr 2 Nedra Hallekullen 1/a sk. I rivrigt som nr 1.
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M a d e n. 1841-1851 Hfl. Vid el.

ovan, dit forr Hallekullen horder. -
se hemmansn. Suallen nedan.
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samma beb. som Maden tlnder Gossbg

Myren. 1856-1893 Hfl. 
- 

Svallen,

Harfls hilras by. Hiirde fr.tm. pfl 1400-t. till klostret i Kongahilla (DN 14

s. 125). - 
j Harase 1388 RB s.344, Haraas 1485 DN 14 s. 125 (avskr. frfln

c. 1500) | Hareos 1528 NRJ 4 s. 188, Horass (!) 1544, Ha(a)raas(s) 1568-

1695, Heraass 1573, Haraais 1581, Har Aas 1586, Harflhz 1659, 1665; Hflrflhs
(!) 1665, Har6.s 1675-h, Harflhs 1680-1758, Har6.ss t0SO ll GK, EK. - Van-

ligt namn i Norden innehflllande djurn. hare, ilttr. i f6revarande fall inte sv.

dial. har(e), hara 'stengrund', varom se Rostvik s. 134 ff. med litt.; jfr samma

namn i tidigare Bd.
Prep. iir pri. IN (pfl folket i Ostra Harfls) hdrd,san, -$sa, trt-, f.; koll.

Itd,rtisas.

Nr 1 Vastra Harfls 1/z fr. Kr. fltm. tilt 1881, varefter det fiirsflldes
till uts. fr. Kallas Hogen hriqtan el. vanligen Hiigarna hixgana. I-igger

hdgt pil en backsluttning. Den plurala formen flsyftar kanske det 30-tal grav-

hdgu som finns dflr. IN hdwana, best. pl.

Nr 2 Ostra Harfls 1/z sk. av fllder. I folkmun betecknar Hards

endast detta hmn.

Torp o.d.:

B ackegiir det hdlpX@t. 1797 Sp nr 32 (utiing), 1815 Ml, 1841-1883

Hfl, Backegiirde 1846 MI. - Enerhfllan bnarhu4a; ode. Enerholan 1764

Kladd, Enerhflla 1766 Ml, Enerhilan 1765 TaxI, 1815-1856 Ml, 1825 Jb. Det

viixer rikligt med ener'enbuske'dflr. - Finhagen (Finn- ?). Fin- 1883,

1gg3 Hfl. v5I ,den fina hagen'. om skriftfo merna flsyftar Finn- torde f. l.
vara antingen finne'finnskhgg, Nardus stricta' el. folkslagsn. finne, i si fall
kanske flsyftande en person frin Finnmarken i Vrml.; ifu Finnehagen Bd
12:1 s. 336. - Koberget kdbarJat; avs' 1883, 1893 Hfl, EK' Korna
brukade gfl upp och liigga sig diir. Enl. Lyd6n i GVSH 1780 s. 27 fanns fltm.

fiirr ett appell. koberg,d.syftande berg >derflst boskapen hafva sina st6Lnd

hetast pfi. sommardagen>. - Kohagen. 1766 Ml, Westra Har6's kohage

1836 Kb. - KArret f@t. Kjerret 1810 Sp nr 26, 1818 Ml. Om bet. av Jcarr

se avd. VI. - Lyckan. 1837 Kb, 1862 Hfl. Troligen vid el. samma beb'

sorn Lgckan under Gdssby ovan. - Myren rny-ra, 1851 Hfl, EK. -Starrkfirr; vid el. samma beb. som Starukiin under Gdssbg ovan och

Suallennedan. Starrkiiirr 1748 Ml, Stiirkiirr 1758 Jb, Starrkdrr 1811, 1825 Jb,

1840 Kb. Se samma namn ss. hemmansn. i O sn nedan. - Svallen, se
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hemmansn. Suallen nedan. - Svenshagen, se fdlj. - Svinehagen
soinaltaquan; frirr tp, nu avs. med den ,uppsnyggade, formen Svenshagen.
Svinehagen 1768 Kladd, 1815 Ml, Swin(e)hagen 1825 Jb, 1832, 1838 Ml;
Svenshagen EK. - Valevattensbiick; till synes iiv. Valevatten,
men mdjligen en annan beb. Vale Vattnet (naturn.) , Valevans Biick 1804
Sp nr 36, Wallewattensback (!) 1825 Jb, Walevattensbick 1828-1857 Kb,
1846-1878 Hfl, j Walewattn 1815, 1818 Ml, Hvalewatten 1846, 1857 Ml, Val,e-
vatten (naturn.) EK. Vid en bdck som flyter frin sjiin Valeuatten (avd. I).
Vid el. samma beb. som Valeuattensbriclc under Asperunnen ovan; jfr under
Roranedan.- Vflstra Harfls kohage, se Kohagenovan.

iHfrilt htl,t 1/z sk. En del var fiirr kr., men kiiptes till sk. 1804 (1825 Jb).

- 
j Holte 1388 RB s. 344 | Uotttr c. 1528 NRJ 4 s. 188, Holt(t) 1544-1680,

y Holte 1568, Storhelle (!), Storholdt, Holthidt, Holthedt, Heldt (!) 1581,
i Holthe, Holtte, Holdt 1586, Hulltt 1659, Hulldt 1665, Hfllt 1697-Jr, HflIlt
1719-1758 Il Uatt GK, EK. - Om hdlt, hult se sockenn. Hdlta ovan. Lovskog
vflxer p6. platsen. Jb:s Storftrilt antyder tillvaron av tvfl gd itm. under 1500-t.
Den ena gd, LiIIa Hdlt, var senare tp; se nedan. JfruHoell> under Fiirsuunna
namn nedan.

Prep. iir i. IN hil,tabqn, -bA, best. sg. resp. pl.; 'av. hil,tara, (o)best. pl.

Torp o.d.:

Bengtsghrde (t) (i) bdrySa[, bA.gSot. Bergegiirdet (!) 1818 Ml, Bengts-
glrdet 1827-1860 Kb, 1841-1883 Hfl, Bengtegiirde(t) 1838-1857 Ml. S. l. upp-
fattas nu som -kdrret. Av -fsj- i sms-fogen har blivit -rs-, s5kerligen delvis
genom association med ordet karr. Om formen Bent av Bengt se Bd 18 s. 190.

- Briinnekullen. Brennekullen 1828 Kb, Brflnnekullen 1883 Hfl. Om
f. l:s bet. se andra namn pil Brdnn(e)- i detta Bd. - Hns (e) back e\ hes-

bdban,; f.d. tp. Hesbacken 1883, H:isebacken 1893 Hfl. Yid el. samma beb.
sont Htisebacken under Anuikovarl - Inta get. GK, EK. - Lilla H Alt
el. Litlahfllt ldl,htlt. Lilla Hult 1818 MI, 1862 Hfl, Lilla Hfllt 1825 Jb. IN
(fdrr) l,bl-akul,tan. Se r:nder hemmansn. - Olas lyckor?, se avd. VIIL -Rdrkiirr (et) rdfrbr. Riirkiirret 1851-1893 Hfl, 1857 Ml, R<irk:irr 1849 Sp
nr 113, GK, EK. F. I. [r rdr'vass'. - Soldattorpet. Soldat Torpet 1849
Sp nr 113.- Svedjan [wia, fwia el. Svedjorna swpra. Swedjan 1862,
Svedjan 1868-1893 Hfl, EK; Sveerne (naturn.) 1849 Sp nr 113. Prep. iir pd.
lN [wia4.

Hiisteberget lthstabbrXat, -bi,rX l/e kr. Kr. till 1704 (1758 Jb), diirefter sk.
till1902 (ant. i 1S81 Jb), sedan flter kr. Nu inga hus. - lUastebarg(i)et 1659-
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hr okflnd. Jfr samma namn OGBReg.

Prep. H"r pd.. IN (forr) lohstabarlan, m., -bhpku,,

t77

Anledningen till namnet

-bapka, f.

Torp o.d.:

S v i nh u s d a len pqinl.tusddzr. IN gqinh&san, 6Ltm. sedan personeu ifrflga
flyttat till Rddmgren SpB[. Svinhusda(h)len 1832-1840 Kb, 1846, 1862 HfI.
Man vet nu intet om det suinhus som m6ste ha stitt diir.

Hiig, se under Groland, Hdg ovan.

Kleva kt,iua ll+ sk. En del var kr. 1544 Jb. Llt mtl fltm. tilI 1697. - vndir
Klrefuinne, af Klrefunni 1388 RB s. 344, 346 (sista gflngen n[rrrnt bland gd

som skattade till Norums kyrka; hmn grlnsar till N sn), i Cle(f)wene, Klreva,

S. C1efwa 1441 SMR 1937 nr 1401 (avskr.) | Kteuen c. 1528 NRJ 4 s. 188,

Kl$ffue[n] 1544, Kleffuenn 1568, 1586, KIti(u)ffuenn 1573, 1581, Kleff 1581,

Kleff(wenn) 1586, Klefwen 1659-1680, Klefwan 1697-1811, Klefva 1825,

1881, Kleva.lr l[ Xtefua 1673 K, Klefwan 1766 Ml, Kleva GK, EK. - Best. sg.,

iildst dat., av kleu, f. 'brant stig el. vflg i bergsterrH"ng'. Ligger vid en gflng-

stig over berg, som V gd gflr genom en brant ravin.
Prep. [r pd. IN klPaan; koll. k4|uas.

Torp o.d.:

Aspelund; avs. EKB. Ungt namn. - Brunnebacken, lldst
kanske Briinnebacken. Brfi.nnebacken 1818 MI, Bnrnnebacken 1829-

1838 Kb, 1841-1883 Hfl. PA hmn:s iigor ligger det hiiga berget Btunneberget
(avd. V) . Brunnebacken torde vara sekundiirt till bergn.; jfr fiilj. Om den

iildsta formen iir riktig, har den samma bet. som Brunnebacken. - B r u n-
nemyren. 1846-1862 Hfl. Torde, Iiksom foreg., vara sekundiirt i fiirhfll-
lande till Brunneberget. - Br5nnebacken se Brunnebacken ovan. -Dammyren. 1846-1868 Hfi. - Fr6 jdelyck an f'rdld,elxilta; f.d.tp. Efter
en viss Frdjd, kanske soldat (Johnson IOD Acc. 2314).- Johannesberg;
avs. EK. - Nordhagen ndlhdwan. Norr om gd. - Rankelyckan
rd,gkahiba. F. i. [r miijligen familjenamnet Ranlt(e), hlr kanske en soldat
(Johnson IOD Acc. 2314). Ett Rankelgckan i Torsby sn anses Bd 5 s. 241

altern. innehfi.lla boh. tanka, f. 'torv-, ved- eI. timmertrave' el. stammen i det

motsvarande v. ranka'Iiigga i travar'. Denna miijlighet foreligger viil ocksfl
for hFir fiirevarande namn. - Anghagen. 1893 Hfl.

Kfileberg, se under Gdssby ovan.
72
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Krokslycke krds-l,ska 1/z sk. Kr. till 1758, da hiilften blev sk.; resten till sk.
1760 (1325 Jb).- lKro(i)gsldck(e) 1563 Jb-1675 Bidr.2 s.248, Kraagsliicke
1586, Krogsldche 1659, Krogzlyche 1665, Krogsliicke 1675, Krogzlycke 1680,
Kro(o)kzlycke 1697-1758, Krokslycke 1811, Krogslycke 1825-Jr ll Krogslykke
1648 No. Rigs-Reg. 9 s. 34, Krokslycke GK, EK. - F. l. iir troligen mansn.
/(rolc (jfr tidigare Bd), mindre sannolikt appell. krolc 'krok, kr6k, avkrok',
eftersom en sfldan bet. tycks vara sv6.r att styrka med reala fakta.

Prep. [r i.llt lvbal,akabpga4; -bygara, (o)best. pl.; fiirr av. lardal,ihara.

Torp o.d.:

Enebackera Dnababan; iidetomt. Prep. rirpri. IN (f6rr) bnababan, -bdba,
m., f.; bnabdbara om mor och dotter. F. l. 5r mS.lets ener 'enbus[s'. - K a I v-
hagen. Kalfhagen 1830-1857 MI. - L jungsliitten. 1841-1846 Hfl.

Kvarndalen kcu@ryfuf,r1 avs. 3/n sk. Uppkommet av 1/r mtl Br5.cketorp,
1/r mtl Lundby nr 1 och t/* rrtl Lundby nr 2 (1881 Jb). - | Kvarndalen 1881,
Jr ll Quarndalen 1835 Kb, Qvarndalen 1883, 1893 Hfl, Kvarndalen EK; jfr
Kvarndalarna (naturn.) 1860 Sp nr 131. - Vattenlcuarnar finns i dalen.

Kfinnestorp grbnstar by. - 
j Kennestorp c. 1528 NRJ 4 s. 188, 1544,

Kemestorp (!) c. 1528 NRJ 4 s. 189, Kennistorp 1544, I{6ningstorp (-nin
osiikert) 1568, Kitiningstorp, Kiiinestorp 1573, Kion(n)istonp(p) 1581, 1586,
Kitinnestorp 1586, Kien(e)storph 1659-1680, Kenstonp 1675, Kiennestonp(h)
t6g7,17lg, Kiiinnes(s)torp 1719, 1758, K6nnestorp 1811-Jr, Kflnnertorp 1825

ll Kiiinnestorp 1673 K, Kilnstorp 1754 Db, Kii.nstorp GKii, Klnnestorp GK,
EI(. - F. l. iir dunkel. Formerna Kdnings- o.d. i 1500-talets da. Jb beror
sannolikt pfl association med det gamla person(bi)n. Kgrning, K|rning (Lind.
Dopn. sp.724, Bin. sp.231, Lundgren-Brates. 163, DGP 1sp.808 f.), vilket
rir kiint pfl en medeltida bohusliining (RB s. 522) . Ett dals. I(cinsbgn (Kensbgn
1564) anses i SOA 17 s. 96 f. med nflgon tvekan innehfllla det fsv. tilln. Kring.
Av. om denna totkning iir riktig, vilket [r hogst tvivelaktigt, kan den inte
anvflndas for Ktinnestorp, endr de 5.. formerna enstflmmigt talar fiir en tvfl.-
stavig f. l. F. I. kunde vara gen. pfl -s (belagd frfln 1300-t.) av det i Norge
under medeltiden inte ovanliga, fr6.n fe. inlflnade mansn. Kinadr (Lind Dopn.
sp. 690, Rygh Personn. s. 160, Janz6n i NK 7 s. 99), vilket iir kflnt ss. namn
pi en el. tvfl bohuskiningar (RB s. 395, 542). Det antas NG 2 s. 200 och av
Rygh a.st. tveksamt ingfl i det syd6stno. ON Kinnerslund, utt. Sieaapfuhp.
Utvecklingen i ) d i fdrsta stavelsen kan lflttast fiirstfls ss. orsakad av andra
stavelsens a. Det nlmnda dals. Krlinsbgn kunde ha samma f. 1.1 - Om s. l.
se Torp i J sn och f6r bortfallet av -p jfr t.ex. Brdckelorp ovan.

1 Ett vel endast teoretiskt tolkningsalternativ skulle inneblra att i f. l. se det fvn.
kenni, n.'mflrke', belagt endast en gg i Biskupa siigur (Fritzner 2 s. 275), oc}r fsv. kenne,
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Prep. iir i. IN (4.) p6"nsl,rana, ghnstrana, (!.) s,hnstirltara el. thnstesbSa,
best. pl.

Nr 1 Ovra Kflnnestorp 1/r sk. till 1876, dilrlz mtl blev kr'; flter
r/r sk. 1887 (ant. i 1881 Jb).

Nr 2 Vii.stra Kflnnestorp 1/z sk. av fllder.
Nr 3 Ostra Kilnnestorp 1/z sk. Kr. till 1791 (1825 Jb).

Hemm0nsdelar:
Dyrb ons d,ilrbqtcs. Prep. ilr till ta. Efter en viss fitbo Dgrbon, som

kom frfln Dgrebg pfl Tjiirn. - Funtin fd,nti,a, fd,wtlts. Prep. iir pti. IN
fdnti,W, fdmta, m., f.; familjen kallas fdntins. Av *Forn-tidhinne, best. dat. sg.

av *forn-tidh. f. 'mark dir forntidda, dvs,. sinade, kor hfllls pfl bete'; se SIOD

5 s. 1ff., Bd 5 s.230; 16 s.220, T. s.229 (med oriktig formell fiirklaring).
samma namn under avd. vIII nedan ss. namn pfl en betesmark i J sn och

(avd. III) pfl en o i Holmevattnet i U sn. - Hammartun kd,ry'o[rtn' Prep.
dr pd. IN hdrya[gn, hfupe[finsk(t, m., f.; familjen kallas hd,ry,a[qns. T. s. 242

anser sflvfll detta namn som ett tp- el. liigenhetsn. Humilton hd,rttl,tqn i Valla
sn pfl Tjorn innehfllla ett nu okrint b6.tsmansn., vilket skulle direkt ha 6ver-

gfltt pfl beb. Av. o,m sfl skett, vore det sviLrt att f6rstfl att prep. framfiir nam-
nen i bflda fallen fu pd. Utt. av spekerodsn. tycks ftirutsfltta ett *Hammartun
,tunet, dvs. inh$ignaden (vid ladugirden e.d.) vid hammaren, dvs. den fram-
skjutande 6.sen eI. stenbacken'. Ordet tun ir lnnu levande i n. Boh. Lflngt
u framfiir n utt. numera i Inlands-hd r:.r, men norr dirom och pfl Tjorn och

Orust, iiv. L. Askeron, ir utt. @, t.ex. brqn 'brun" Det :ir troligt att flv. Inland
fiirr hade detta utt.; jfr Bd 10 s. 109 under Surncis. Namnet Hamilton pit
Tj6rn kunde miijligen anknytas till flkernamnet Hammeltd(n) hdrpalla i Skee

sn, vitte hd, vilket av Sohlberg i Bd 20:1 s. 203 ffltt en f<iga iivertygande

tolkning. Emellertid [r det mojligt att s6.viil dessa namn sorn Hammartun

[r mer el. mindre ombildade uppkallelsenamn efter nflgon utkindsk f6rebild.

- Ku llen kd,lran (ungt utt.)- Prep. ir pd..IN (fiirr) kdlabon; familjen kallas
loirlens. Ligger pfl en liten kulle. - M j6rnb ons m1$rboms. Prep. 'dt till te.

Efter en 6.bo som kom frfln Mldrn vid Tjdrn. - Oppegflrd bPagqtr' lN
bytage,n, -gqla, m., f.i familjen kallas bpag&ns.

Torp o.d.:

Grrissbacke grosbdba. Gr6sbacka 1818, 1832 Ml, Griis(s)backe 1827-

1874 Kb, EK. IN grosbdfuara, -&vl, -q,ra, -ara. Numera namn pfl ett stort om-

n.?, belagt i den fsv. dikten Hertig Fredrik, vilket av Sdw 1 s. 710 sannolikt felahtigt iiver-
sittes med 'k[nnedom'. Vad slags miirke som i sfi fall skulle frsyftas fiirbleve dock fdr-
borgat. Emellertid triiffas ftenni en gg ss. bin. frdLn slutet av 1400-t. pi en person frin
Romsdalen i Norge (Lind Bin. sp. 195). SilIsyntheten hos detta bin. giir det dock ganska

otroligt att det skulle ingi i Kctnnestorp.
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rflde pi en mordnfls och flera tp, kallade Griissbackar grasbd.fuar', under flera
byar och hmn. Hiir var fiirr hd:s gamla tingsplats, och denna gav namn flt
hd, frirut skeppsredan. Om ii. skriftformer och namnets tolkning se under
hd:s namn i inl. ovan. Jfr Soldattorpen nedan. - H ajils hd,tru,s; avs. EK.
Prep. iir pri. IN hdXwsan, -dsa, m., f.; familjen kallas hdt,zsrs. En f. l. Hai-
har inte f<irut pfltriiffats i ett boh. ON. Miijligen f,r den ett personbin.
*Haje(n), m., el. *Haia(n), f., h6rande till boh. haia'prata strunt', haja, f..

'obestf,md och vinglig kvinna', hajen, hajot 'ostadig, vinglig' el. adj. haj
'rfldd'. Frfln Tunge hd har upptecknats ett haje, n. 'nyf6tt barn'. Om detta
utgjorde f. 1., kunde namnet till iiventyrs syfta pfl barnafiidelse, barnamord
e.d.; jfr Barnds Bd 16 s. 164 och om namn pit Barn(e)- Palm i SIOD 5

s. 101 f. - Heden. Hea 1787 Sp nr 66. - HflIekhrr (en) el. -kirret.
Hfllekierret (naturn.) 1787 Sp nr 66, Hfllekjiirr 1818 Ml, Hfllekiirren (naturn.)
1833 Sp nr 81. F.l. :ir snarast adj. ftril'ihfllig, neds6.nkt', mindre troligt hdl,n.
'hfllighet, fordjupning'; jfr samma namn Bd 2 s. 14;ll s. 102; 16 s.240. -Kallstorp. Karlstorp 1838 Ml. Vid el. samma beb. som Kallstorp under
Aplerdd ovan; se dtir. - Kohagen. 1841-1868 Hfl. - Paris pdros. E.K.
Prep. 5'r pd.IN pSnsan, 1ttrosa, m., f.; familjen kallas pfr'tsas. Uppkallelse efter
den franskahuvudstaden (Bd 3 s.70; 5 s. 131, SOA 1:2 s.79, Lundahl s. 75,

Beito s.255, DSt 13 s.91 f.). - Riivekullsbacken. Rlfvekullsbacke(n)
1846, 1857 Ml. Vid Rrioekullen (avd. V). - Sandh,em; avs. EKB. - Sol-
backen; avs. EKB. - Soldattorpen. Soldate Torpen 1833 Sp nr 81.

Kanske inte ett verkligt ON. Byns'st. fanns bland tp pi Grossbacke ovan och
hade detta namn. - Svens lycka?, se avd. VIII. - Vinga. Hwinga
1748, Winga 1818 Ml, 1827-1854 Kb, 1841-1856 Hfl, Vinga 1831-1839 Kb,
1832 Ml. Namnet flr behandlat under Ving(e)dker avd,.Y.

Kflrr, se avd. VI.

Labol ldbgl t/a, kr. och L/+ fr., sk. fltm. 1544 Jb; senare r/z kr. till 1917
(ant. i 1881 Jb). - Laffbord.1544, Labord 1568, 1573, La(u)biirrdt 1581, Lau-
trordt, -boerd 1586, La(de)bohl 1659-1758, Labol 167l-Jr, Labor 1680 llLang-
holl (!) 1613 GSH, Labol 1673 K, GK, EK. - Bd 4 s. 144 antas ett *Ladbol

ligga bakom en kartform Labols dal frfln 1791. Detta *Ladbol fiirmodas inne-
h.i.lla Iada och bol i bet. 'jordstycke, f,ng'. For hflr forevarande Zobol finns
dmk'ingen anledning att trinka pfl en annan bet. rin den som bbl normalt
har i ii. beb.-n., niimligen 'bostad, gflrd'. Skr. med -rd(t) i 1500-talets Jb kan
fdrstfls ss. omv5.nda skr. av da. skrivare som inte hade >tjockt> I i sitt sprflk
rnen visste att detta i Boh. ofta motsvarades av fi; jfr t'ex. Hakebol i J sn
ovan'seh se T. s. 206 med litt. F. l. 6r troligen lada, kanske anvdnd som
upplagsplats for h6, timmer e.d. (NGIndl. s. 63). Formellt miijligt :ir dock
att anta f. I. hora till v. Iada 'lasta'. Beb. ligger vid brynet av ett stort skogs-
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omrAde, och det kan tiinkas att man her tidigare lastat ved el. timmer

sIflpats ut fr6.n skogen; jfu La(d)- med sfldan innebiird. Bd 18 s. 144;

s. tr29; 20:2 s. 97 med litt.
Prep. lir pd. IN lqbgn; folket kallas l'dbae'

Hemnl"ansdelat:

Madgflrdet rnd,lat, '-;
HfI, Madgiirdet GK, EK. PreP.

hagen hglt,aq;an; forr tp. 1878,

forr tp. Magflrdet 1809 Sp nr 39, 1827-1851

d.r p,d,. IN rndJe4, -Xapkar ffi., f,. Ang-
1gg3 Hfl, EK.

Torp o.d.z

Grinden. Grinnan 1766 MI. - Kultek6.rr. 1856-1883 HfI. Jfr
sammanamnBdSs.2Sl;5 s.251;9 s. 11.- Labols mark. Labolsmark

1765 Taxl, Labols mark 1766 Kladd., Mafubetyder vf,l hf,r snarast 'utmark'
(jfr soA 1: 2 s. 48). Men eftersom hmn:s n. grlns ltiper c. 500 m. frfln socken-

grflnsen mot U sn, kunde det tflnkas att ordet hiir kunde ha den gamla bet.
,grdnsskog'; se t.ex. Hellquist Et. ordb.z s. 630 och jfr stittens mark under

stiitten. oN? - Madern a rnd@)ra. Maerna 1766, Maderna 1818, 1846 Ml,

Moltemyre n mitl,tamg_rai 6de. Prep. iir i. IN rniltarny-n el. (elliptiskt)

rnyq; famliljen kallas mil,taruy_p. Dir vixer riolter, dvs. hjortrori. - N yb y g-

get. 1841-1883 Hfl. - Trolldalen. 1836, 1837 Kb; TrflIldalen 1838 Ml.

vanligt narnn (se oGBReg.), i ftirevarande fall utan levande tradition.

Lillevatten litoadn 1/r sk. Kr. ti11 1734 (1758 Jb).- lLillewat(e)n 1659,

1665, Lillevand 1675, Lillewandh 1680, Lillewattn 1697-1811, Lillevatten

1825-Jr ll Lillevatten GK, EK. - Ligger pfl n. sidan av den si6 Lillebatten

som ocksfl givit namn it en beb. pi dess s. sida i J sn ovan; se d[r.
Prep. [r i. Familjen kallas l,ilaaQns'

Torp o.d.z

Kvistu g gledal en hahstuladrtn, iildst u g gledalen. Uggledalen

1g15, Qwistuggledalen 1818 Ml, 1841 Hfl, 1841-1850 Kb, Qvistuggleda(h)len
1827-1850 Kb, Qvistugedalen 1830 Ml, Qwistygedalen 1832 Ml, Qwistugge-
dalen 1836 Kb, Quistuggledalen 1837, 1848 Kb, 1862 Hfl. Sannolikt avser

den iildsta formen denna beb., som dfl sammansatts med en ny f. l. Kuisf-.

Eftersom platsen ligger alldeles vid grflnsen till hmn Lillevatten i det an-

grinsande J sn, flr det troligt att ftuisf hflr har den av Noreen i NoB 1919

s. 148 f. frfln vrml. pflvisade bet. 'grfi.nsm.drke'. Jfr Kuisten under Jdrnkldtt

i N sn ovan. Det kunde annars t$inkas flsyfta kvistig vegetation el. att man



182

tagit kvistar diir; jfr Kuisteskogen Bd 16 s. 5. Familjenamnet l(uist [r inte
heller omiijligt; jfr Kuistaforpet Bd. 1 s. 21 f. Diiremot ifrflgakommer hir
inte den av Mod6er i NoB 1930 s. L54 f. ftireslagna tolkningen av l(uist(e)-
'f6rstukvist el. liknande utbyggnad p6. hus', ty denna bet. torde triiffas endast
i sms. med s6.dana s. l. som -gctrd, -hus, -torp o.d. och m6jligen ss. enkelt
namn; jfr det ovannii.mnda Kuisten. F. l. i Uggledalen rir fflgelnamnet uggla
,&4a. En person med IN *Kuistugglen tycks ha flyttat hfirifrfln till Stenung i
N sn ovan; se df,.r. - Uggledalen, se f6reg. - Valborgsbacken.
Vallborgsbacken 1841-1868 Hfl. Kvinnon. Valborg utt. i mfllet ttdlblrX.

Lundby tda-, ld,ur- by. - Lundby 1388 RB s. 345, Lundby 1399 s. 531 |

Lyndby, Liungby (!) c. 1528 NRJ 4 s. 188 f., Ldndbi 1544, Lundby 1544-Jt,
Lun(n)dbye 1581-1660 D. Bjelkes jb s. 221, 248, Lunby 1680 ll Lundby 1571

DN 15 s. 847, GK, EK, Lunbij 1673 K; jfr Lundby aa 1594 JN s. 176. -
Jfr samma narnn Bd 2 s. 99; 5 s. 16, iivensom i s. Norge och mflngenstiides i
Sverige. Det iir mdjligt att ftirevarande namn flsyftar en h e I i g lund, efter-
som byn ligger centralt i sn, endast en km. frfln kyrkan.

Om formerna i RB visar rdtt [r s. l. fvn. b1ir, *. 'by; gflrd' (sfl troligen i
Bd 2 s. 99) , men eftersom detta ord ofta redan i RB sammanblandas med

fvn. bdr, m. 'gflrd' (kanske i Bd 5 s. 16) iir det miijligt att s. l. hflr iir det
senare ordet; om viixlingen -bg - -bii se Gtanneby i H sn ovan med litt. Om
bet. av -by se Hellberg Kumla s. 369 ff.

Prep. iir i.IN I'dnbygo,n; -bygara, (o)best. pl.

Nr 1 Norra Lundby 1/r fr. av fllder.

Nr 2 Siidra Lundby 1/r fr. av fllder.

Hemmansdelar:

Orustebons b[tabqns. Prep. iir till ta. Efter en flgare som kom frfln
Orust.

Torp o.d.:

Aspehfllan dspahgla. Uppodlad aspdunge. - Backen. 1818-1846
Ml. - Bergelyckan (el. Bergen?) bdrXahifua. Omgivet av berg. En
man som bodde diir kallades Berykatten el. Pissen (dvs. katten) i Bergen
pi'san o bcbrXa (Johnson IOD Acc. 2314). Det senare iikn. kan innebfila att
platsen ocksfl hetat Bergen. - Bergen?, se fiireg. - Bj6rneborg
bX$4abirX; husen borta. 1851-1878 Hfl, 1857 Ml. Vil uppkallelse efter det
beriimda Bjfuneborg i Finlald, kanske med syftning pfl nflgon person med
namnet Bjtirn, vilketftirrvar vanligt justi Lundby. - BrS.nnesberS (et).



183

Brflnesberg (naturn.) 1723 Johnson IOD Acc. 2314, Brflnnesberget 1803-1805

Kb, l8l2 Sp nr az. Johnson f6reslar att f. 1., ss. Bd 5 s. 174 altern- antas fiir
Brdnneberyen, dr brdnne'brinsle" men tilliigger att berget miijligen kan

ha ffltt namn av tjiirbriinning. Den senare miijligheten torde dock pfl grund

av f. l:s -s hflr knappast komma ifrflga, sflvida inte Btdnnes- ir ett urspr.
*Brtinnd"s- vars s. L starkt reducerats i filrnyad srns. med -bery@t\. F. l. kan

ddremot varabrdnne, n.'avbr5.nd mark'; ifu Brdnnet Bd I s. 191,277; lo
s. 123; 11 s. 113. - Dammen?, se Lundstedtstorpet nedan. - Gran.
kullen; jfr under grannhmn Aketorp nedan. 1819 Johnson IOD Acc. 2314,

1830-1846 Kb. - Grundliise backe, felaktig form pfl EK fiir folj. -
Griinl<ise backe gr$nl,asa b,i&a. Gr6nliisbacke 1765 Taxl, 1768 Kladd,

Griinl6s backe 1787-1800 Kb, Griinltisebacke(n) 1809-1862 Kb, Grundldse (l)

backe EK. En mager backe diir grris inte vill vf,xa, och det lilla som vlxer

dlr vissnar snart (Johnson IOD Acc. 2314)' Om namn pfl Jds(an) i bet' 'sak-

nad av, brist pfl, se t.ex. Bd 8 s. 123 f.; 16 s. 218; 18 s. 208, Hjelmqvist i NoB

1g14 s. 5, 166 ff., Lindroth -liisa s. 16 ff., vfi.ra ortn.2 s. 93, 120, Ohlsson

Blekingskusten s. 98, Sahlgren i NoB 1919 s. 96, Lundahl 1951 s' 40 (diir [v'
en del boh. namn av denna typ anfiires) osv. Formen Grundliise backe pfl EK

glundar sig pfl en ontijaktig uttalsform och, terrangbeskrivning i en [. uppt'

i IOOC. - GittekIr ret fudesE[, xdda-. Girth(e)kflrret 1829-1851, Gtithe-

kerret 1830 Kb, Giitekiirr(et) 1832-1845 Ml, EI(, Getekflrr 1838, 1857 MI,

Gdtkiirret 1856-1878 HfI. F. l. iir en]. Johnson IOD Acc. 2314 antingen g6t(e)
,v[stg6te' el. mansn. Gdfe. Eftersom det senare, tycks vara mycket ovanligt i
soh., ar det fiirra alternativet avgiort att f6redra. - H a g e n. 1815-1838 ML

1841 Hfl.- Hasslebacken. Has(s)Iebacken 1832-1857 Ml.- Intaget.
1878-1893 HfI. - Jiirnsidan, nu endast i pl. Jlrnsidorna Xrbscra

ss. namn pfl flkrar i Lundby och Aketorp. Engen Jernsidan 1752 Sp nr 5,

Jlrsidan 1800 Kb, Jiirnsids$ingen 1801 Johnson IOD Acc. 2314, Hjertsidan

o.d. 1803-1815 Kb, Jflrnsidan 1815-1818 Ml, Hjerdsidan 1816 Kb, Jerdsidan

1819 Kb, Gflr(n)sidan 1821 IOD Acc. 2314, 1826 Sp nr 65, Jernsidan 1852

IOD Acc. 2314, Jeernsidan 1849 IOD Acc. 2314. Enl. Johnson IOD Acc. 2314

iir f. l. ett urspr. osammansatt namn *ltidet (fvn. jadarr, fsv. iepur; jft Jdger

i So sn ovan) , vilket antas ha varit ett [. namn p6. det berg som nu kallas

Lundebergef (avd. v), vid vilket beb. ligger. Johnson menar att i den ofiir-

stfldda formen Jdrsidan f. l. av skrivare uppfattats sorn Jcirn-, Gtirde'

(-Hjdrta?) o.d. och uppfattar s. l. ss. sfda i den hos Fritznet 3 s.224 anfiirda

bet. ,kant, rand' (:ja6arr), hflr flsyftande antingen en del (bergsida) av

sjflIva ,jfldern> el. sluttningen just nedanfiir. Nu forekommer emellertid i
RB s. 472 ett namn i latnsidhu pA en beb. i so. Norge, numera Jernsideengen

och mtijligen fiireliggande i ett Jonsi (lennsy 1585). EnI. NGr 2 s. 358 och 7

s.221er det sv6.rt att fiirsti vad som fiiran]ett ett dylikt namn. Jatns[6ailt

khnt ss. bin. pi medeltida personer (Lind Bin. sp. 176, DGP 2 sp. 506 f'). Bin.
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betyder enl. SAOB J 438 troligen'person med jrirnrustning' (jfr DGP a.st.)
och har sedermera kunnat flsyfta en siirskilt tapper krigare; jfr det eng. bin.
ironside pfl Oliver Cromwell och i pl. p& Edmund II:s krigare, varav fsv.
idrnsidha (Ett Fsv. Leg.3 (1874), s.498) . Jarn- fiirekommer ss. f. l. i flera
andra fvn. personbin., t.ex. Jarnbfikr, Jarnhauss, diir det tydligen flsyftar
styrka el. osflrbarhet. Dessa bin. ger dock knappast nflgon ledning fiir tolk-
ningen av ON. I anvd.ndning ss, ON f6.r man vf,I anta att ett parti av ett berg
(ett stup e.d.) haft en jiifniiknande yta el. att det jflmfiirts med en jilrnrust-
ning e.d. - Den nutida plurala formen av det hii.r forevarande namnet
flsyftar e,nl. Johnson flera rtgolo'tter. N[r flkern sedan efter laga skiftet ti[-
delades en enda bonde, kunde namnets plurala forrn bibeh&llas; jfr Hellberg
PIur. passim. Fiirklaringen verkar iivertygande. - Kvarndalen; numera
hemmansn., se ovan. - Lundby kvarn. Lundby Qvarn 1862-1893 HfI,

- Lundstedtstorpet lhrystatstdrltaf. 1860 Sp nr 131. Lflg vid en kvarn-
ilamm, och Lundstedt kallades dflrftir ild,rnsan, ehuru nigot BN Dammen
inte har pfltrilffats. Om IN pfl -s- se T'. s. 359 ff. - Natanaels lycka
natdnaal,s l,iba. - Nordgflrdshagen nQrgapharnan, ndl-; numera betes-
hage. Nor(d)gflrdshagen 1795-1803 Kb. Htir till Lundby lr{6112. - Ny-
hem; avs,., i Jrunder eget uppliigg. Jr, EK. - Riirdalen. 1673 K; 1878,

1883 Hfl, GK, EK. Den exakta syftningen av f. l. kan inte bestflmmas. Tre
mojligheter fiireligger: 1. Den kan helt enkelt vara riir 'vass'. 2. Eftersorri
namnet egentligen flsyftar den bordiga dal i vilken byn.Rora ligger, kan f. I.
r,ara en kompositionsform av bynamnet pfl -a el. ,e, s.edermera f<irsvunnet
mellari homorgana kons. 3. I dalen flyter Riirin (avd. II), och det iir dfl
m<ijligt att namnet iir en elliptisk forkortning av *Rdrddalen Alternativ 2 [r
minst sannolikt. Jfr iiv. Rddmgrenunder Brricketorp ovan.- Stenlyckan.
Enl. Johnson IOD Acc, 2314, utan angivande av kfllla, namn ilfl en gammal
torplycka, som antagligen f6.tt sitt namn av att marken var stenbunden el.
att lyckdn 1fl9 bland bergen. - Stenstu garl- stinstlaa el. Stenstu$e-
lyck an stinsteaal,ofua. Tydligen har hEir stitt en gammal; s.k. >sfenstuga>,

benrimning pfl ett slags primitiv bostad, till stdrsta delen uppf6rd av sten
och ibland med en bergsida som en av v6ggarna. Jfr *Jordstugan bland For-
suunne namn i J sn ovan. - Usletorpet (Usla-) d,p[atirltet. Samma
namn under Bttreriid i U sn nedan. - Utsikten; avs., i Jr under eget
uppliigg; skolhusplats. Jr, EK.

Lurfls ldrEs rle sk. Kr. till 1704 (1758 Jb). - | Luraahs 1659, Luhrflhs
1665-1811, Lur6.s 1675-h ll Liurfls 1673 K, Lur6.s GK, EK. - I Norden f6re-
kommer flst. dels enkla Lur(e), Luren, dels sms. med f. L. Lur(e)-. De antas
vanligen innehilla fvn. 1fi6r, m. 'stock, siirskilt en s6.dan varp6. den understa
stenen i en kvarn vilar', ocksfl om urholkad stock i olika anvindningar; se
t.ex. Lindroth i SIOD I s. 47, OGBReg., NGReg., SOA 5 s. 10 (s[kerligen fel-
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aktigt), DSt 8 s. 104; ornbet. och etymon av fvn. Iddr sti utf6rligt Holtsmark

i MoM 1946 s. 49 ff. Hiir fdrevarande Lutds kunde bero pfl' jiimfiirelse med

en stock, men det ilr ovisst om den hiinf6r sig till en bjiilke el. en urholkad

stock, ty dels kan den lflngStriickta fls, varvid beb' ligger, ha liknats vid en

stock, dels kan den l&nga smala diild mellan berg, vari gd befinner sig, ha

jflmf6rts med ett trflg. - En annan tolkningsmtijlighet biir dock inte ute-

.lrt... F, I. i Zurds kunde h6ra till v.luta 'tuta i lur' och flsyfta hemkallande

av boskapen. Detta kunde giilla ocksfl for andra Lurd"s(en) o.d.; jfr Lur(ar\e-

knattenBd 20: 1 s. 158, diir iiv. andra formellt miijliga, men for Lurds i Sp sn

knappast tilliimpliga tolkningar nii.mnes. - om de frfln lty. inlanade orden

luder ,if,e:'.' oc:n lud.ra'liigga ut fltel fiir jakt' (sAoB L tl27 f.) i Boh. utt'
lu,r, l,ilra, kunde namnet antyda att man ludrat pfl flsen; jfr trriberg s' 55'

Bergermo s. 78, Denna tolkning borde kanske beaktas tiv. fiir andra unga

narul pil Lur(e)'.
Prep. [rpd. IN li4r$,san, -$sfi,rn-,f'; familjenkallas l'&rEsas'

ll{ellby, se fiilj.

Miillbyrnh!(a)bg,mdl,by1lrkr.Endelvarsk'il544Jb.Err1.1825Spe-
cialjb hade Jiirlanda och Spekerdds kyrkor 4 oresbol hiiri' Agorna iir splitt-

raae i tv6. delar, skilda flt genom Bergs och Lahols [gor. - | Uefnyie) c. 1528

NRJ 4 s. 189-1659, Meilbi 1568, Mebiu (!), Molbye (o osrikert) 1581, Miilby

166b, MAIIby 1675-Jr [l Melby 1613 GSH, MilIIby GK, EK. - Fvn. medal

'mellerst, i mitten befintlig' oc]n b{r'by, g6'rd' el' bdr 'gflrd'; se Gtannebg

i H sn ovan med litt. Den h6r fdrevarande beb. ligger som medelpunkt i en

triangel med hiirnpunkterna bestflende av Harfls, Torp och Berg. Det ii'r dock

ovisst om alla el. blott tvfi av ytterpunkterna orsakat namngivningen.

Prep' iir pri' IN rnhl-bPga4; familjen kallas rn'hlbys'

Torp o.d.:

D amm en d,d,ruan. GK, EK. Ftirr fanns dlr en kvatndamm' - Ekis'
EK. Vid ett berg, kallat Ekdsen zgq,san, med elcskog (avd. v). - Grinden
el. Mltlby grind. Melby grind 1829, Miillby Grind 1831-1836 Kb; Grin-

den 1832-1857 Ml. - Kohagen. 1851-1862 Hfl. - Mossen. 1883, 1893

HfI.- Nordgiirdet. 1856Hfl. Rossfls risds. RflssflsBerget (naturn')

1809 Sp nr 39, Rflssfls 1828-1864 Kb, Rossfls 1832-1835 Kb, GK, EK. Prep. [r
pd. IN (fiirr om endera av tviL skolflickor) ris'ilsw, f. F' l' [r siikerligen ross

lfo,,. ftrrrr, n.) 'h6.st'; men namngivningens orsak flr okiind; jfr namn pi
Ross(e)-, Rdss(e)- i tidigare Bd flvensom namrr pil Htist(e)-. - skogen.
1748 Ml, 1893 Hfl. - skoggerdet skd,WJd[. SkoggEirds Myren 1809 Sp
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nr 39, Skoggiirdet 1818 Ml. Vid el. samma beb. som Skoggdrdet under Berg
ovan. - Stenbacken. 1893 Hfl.

Nedre Riira, se Rdra nedan. Nyhem, se under Lundbg ovan. Prfistegir-
den, se Spekerdd prdstgdrd nedan.

Rihagen rdhawam, rfuhaqan, rd,qten l/e sk. fltm. fr.o.m.1697, dfl hmn upp-
togs i Jb. Hiirde fiirr till Stdtten. - lRAnagen 1697-Jr ll tZZe K, cK, EK. -
Ett Rdhagen i Inlands S. hd har Bd 5 s. 242 antagits innehfllla rdhage'inhiig-
nad mark fdr ridjur'. Denna tolkning mflste dock i h6.r f6revarande fall
stfl tillbaka fdr en annan, nrimligen att f. l. iir rri 'grflnsskillnad, rflgflng'
(OGBReg.). Det lilla hmn ligger i en trfln$ dalgflng diir Grinstorps, Grissbys,
Hallekullens och Stiittens lgor mdts. Ett iistg. naturn. Rdhagen anses av
Lindqvist Bjiirka-Siiby s. 259 f. snarast innehfllla rri i bet. 'naturvflsen'. Det
finns ingen anledning att tflnka pfl denna tolkning fdr Rdhagen i Sp sn. -Uttalsformerra beror pi regressiv vokalassimilation; se Janz6n Vokalassim.
s. 65.

Familjen kallas r fukarltans.

Brdd rgt, rst llt sk. av fllder. - | n6a 1568-Jr, Rit(i)dt 1581, 1586,
R6(it)dh 1659-1719 ll nsa 1594 JN s. 169, Rdd 1765 Taxl, GK, EK, pfl Riidet
1848-f874 Kb. - Rdd (rud) 'rdjning', i utt. best. form, ss. t.ex. Bd 9 s. 12;

12:1 s. 20.
Prep. iir pd. IN rioali ri€ara, (o)best. pl.; folket kallas ilv. rgts el. rog,

Om IN bildade med -s- se T. s. 359 ff.

H emmansdelar;

G r <i n I a n d grbpl,dry. GK, EK. Prep. iir i. IN (fiirr) grb -nldngagan; familjen
kallas grd'pldns. Sannolikt ett upphallelsenamn, men den nflrmare anled-
ningen [r okflnd. Jfr samma namn NG 3 s. 290; 8 s. 38, flvensom Grdnlanda
pfl Dal (utt. grdqlan oc}i, skrivet Grdnland o.d. 1540 osv.). Enl. SOA 18 s.36

Lika gflrna kan det dock vara ett uppkallelsenamn. - Ta get tdgat. Prep.
dr pd. Familjen kallas, tQgats. Om ett ev. IN Tagen se Tagens nribba avd. III.
Tag, n.'intaga' (T. s. 321) . - V a I I e g fl r d e n adf,agq,n. Ligger pfi mark som
sluttar sakta mot en biick.

Torp o.d.:

F jellmossen. Fjellmossen 1846 Hfl. Om bet. av fidll, se avd. V; -G<irfls. Gi<irfl(h)s 1746, 1748 Ml. I brist pfl tiilracktigt gamla skriftformer
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kan f. l. inte tolkas. Ett Gdrds 7$ros pfl Orust anses Bd 9 s' 72 kunna irme-

hflllano.dial.ggtia'dy,smiirja',menknappastkvinnon'fvn'Gyridr'fsv'
Ggridh. Ett par ofiirklarade no' Joraas(en) nimnes NG 3 s' 33' F' l' kan

inte vara det i oN riitt vanliga llore'ta<6ppning" ty detta utt. i boh. l'$ta' l'iya

o.d. - Hagen 1748, 176-6 MI' - Krimpelyckan?' se avd' VIII' -
Kiirret. 18S6, 1362 Hfl. Torde flsyfta samma beb' som Kdrret under Rdra

nedan. - Rflhagen. 1832-1857 Ml' Se hemmansn' Rdhagen oYan' -
Tuvorna. Tufworne 1815, 1818 Ml. - over6.s. ofverfls 1883' 1893 Hfl.

Namnet flsyftar vfll, liksom enl. Bd l0 s. 95 ett juerds i Viisterlanda sn, llget

pfl toppen ,o .r, fls. Dock kunde uppkallelse ha skett eflet ouenits i Giiteborg

isa i r. sz1, ss. Bd 5 s. 100 antagits fiirsammanamn i Ytterby sn'

Riira(omutt.senedan)by.-iRiodhro144lSMRnr1401(avskr.).|
Rsren c. 1528 NRJ 4 s. 188, Riir(r)e 1544-1665, Rtirra 1659, Riira 1665-Jr ll

Riire 1613 GSH, Rora 1673 K, GK, EK. - Fvn. ti66t,n. ',(genom riijning upp-

kommen) <ippning i skog', om vars fiirekomst i sv' ON och dessas fllder och

utbredning se Lindroth i GBFT 1945 s. 54 ff., Lundahl i SoA 1:1 s. 69 f.

Eftersom ty, ut fllder bestflr av tvfi hmn pfl vartdera 1/r mtl' torde namnet

atergflpflenpluralform(dat'iRiodhrom;ideniildstaformentordeettf6r.
kortningstecken ftir -m ha utegliimts) med syftning pfl de bflda beb' Skulle

en urspr. singular form (dat. f Riodhrle; den iildsta formen vore d6' felskriven)

fdreligga,mS'stedenhaombildatsefterm6nsteravandranamnpi-a;se
dd.rom under Rcimma i J sn ovan'

Nr 1 Ovre Rora daarQrn llt
Familjen kallas rgras'

Nr 2 Nedre Rora nqrgra'

Prep. dr f . IN rgrabani -bQ, (o)best'

I'l erebg Bd 5 s' 7 -

sk. Kr. tilt 1704 (1825 Jb) . Prep' frr f'

TorP o.d.:

Bankenel.Berget.Banken1815Ml,1825Jb,1878Hfl.-Ber.
get, se fiireg. - BiArna aler_ bld|.s'r; husen borta' 1832 Kb' Ml' 1856

Hfl.JfrSamma,'u*ounderApler6d.ovan,FrctstorpiNsnovanochflst.i
tidigare Bd. - Boken. 1818 Ml, 1825 Jb, 1883 Hfl' Tydligen efter ett boft-

trii.d, om vars existens man nu intet vet' - Brattfls' se gflrdn' Brattds

ovan. - Eskilskiirret, se Askekdrrct nedan' - Fridhem; avs' EK'

- Griiskiirrsha gen grdsl;ephSwan' 1843 Sp nr 101' Marken rir nflgot

sidliint;jfrGraskar.eass.16.Fiirutt.med-sk-jfrt.ex.GldsIcarBdSs'70.

- Gflrvattensbacken, se hemmansn' oYan' - Hagen' 1758' 1825

Jb. - H j o r t e m o s s en, se fiilj' - H i I r t (e) m o s s e n Xh[(a)rulsart' iltm.

ftirrflv.Hjorte-.HjorteMflsen1813Spnr46,Hjertmflssen1841-1856,

ndryra, rlt sk. Kr. tiil 17 04 (1825 Jb) '

pl.; koll. rpras. Om utt. med @ se under
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Hjertmossen 1862-1893 Hfl, Hjiirtemossen GK, EK. Prep. dr pd.IN Xdfrn$sen,
-mdsa, m., f.; familjen kallas Xh[mgsans. Vid en mosse med samma namn,
vars f. l. [r gammal gen. pl. hjarta el. iniijligen sg. hjartu av djurn. ftjorf
(fvn. hjgrfr); jfr namn pil Hitut(e)- i tidigare Bd. Om f. l. iir sg., har den
koll. innebord, varom se Ramsdn i J sn med litt. HJortemossen innehiller en
senare kompositionsform av hjort; jfr avd. VI. - Hogen. 1827 Kb, 1883

Hfl. - Klyftmossen. Kloftmossen 1846-1868 Hfl, Kltiftmflssen 1878-

1883 Hfl. Yid, Klgften k4dfta, en klyfta i berg, yarom se avd. VII. - Ko-
gubbens lycka; iide. - Kullegrirdet. KflIlegiirdet 1878 HfI. PA

grannhmn Stiitten finns ett tp med samma namn, men det ligger inte nflra
grilnsen till R<ira och fflr viil dfl antas vara en annan beb. - Kiilldalen
(Nedre och Ovre) lbld,fi,n; hustomter dr f,nnu synliga. Kiiilledalen 1673
K, Kjildal 1765 Taxl, Kjellda(h)len 1828-1856 Kb. Sannolikt efter niLgon
kdiJael.flerakdllor.- Kdrret, seAsftelccirref nedan. - Laddas tomt.
Efter en person, v[I kvinna, som kallades Ladda(n), ett rikn., egentligen namn
pfl en htina; de nii"rmare omstindigheterna flr okflnda (Kal6n i SIOD 4
s. 133 f. uppger frin Halland. Ladda ss. hundn.). Jfr Laddeliden avd.Y. -Lindebanken. 1828-1871 Kb, 1883 Hfl. S[kerligen triidn. lind. -Lindebrflten. Linnebrflten 1846-1855 Ml. Jfr fiireg. - Maden. 1841-

1883 Hfl. - Valevatten. Walevatten 1828, Valevatnet 1830 Kb, Vale-
watten 1857 Ml. Vid el. samma beb. som Valeuatten under Hards ovan. -Valevattens mad el. Valevattensmaden ad,4aaansmq.a. Hvale
Vattens mad, Hwalewattens mad 1825 Jb, Walewattensmad o.d. 1827-1863

Kb. Jfr f6reg. - Askekiirret, kallas Klrret F@t. De bflda namnen
tycks dock f<irr ha flsyftat olika beb., eftersom bflda stundom frirekommer i
samma kiillor. Eskekiirr 1828, Askekiirr 1842 Kb, Eskel(I)skiirr 1843 Sp
nr 101, Eskilskiirr(et) f 851-1893 Hfl, EK; Kflrret 1878-1893 Hfl. Urspr. Aske-
kart, innehillande koll. aske, n., 'plats diir det vii.xer ask' (F ries Trfr.dn. s. 59,
89) . I vissa kiillor har namnet associerats med mansn. Eskil, enflr ett EsIciIs-
ktirret bo,rde ge samma utt. som Askekcirret. Jfr under Rod ovan. - Ovre
R6ra grind. Vid Ofver Riira Grind 1833 Kb. Kanske inte ett verkligt ON.

Smundstorp srud,nstar 1/r sk. av 6Llder. Skilt frin detta hmn upptas i 1665
och 1680 Jb rlz sk. Smansf orp, val flsyftande ett av di befintliga hmn; jfr
ett liknande fiirhflllande under Groland oyan. - | Smugenstorp c. 1528 NRJ
4 s. 188, Smwstorp 1544, Smutstorp (-muf- osiikert), Smustorp 1573, 1665,
Smudtztorpp, Sundtstorp (!) 1581, Smudtzthorp 1586, Smu(n)storp 1659,
Schmuns(s)torph 1680, Smundztorp(h) 1697 -1758, Smundstorp 1811-Jr ll
Smugstorp 1613 GSH, Smunstorp 1673 K, Smundstorp GK(e), EK. - F. L flr
utan tvivel ett personn. Det torde dfl inte finnas nflgo,t annat att viilja pfl iin
Asmund (fvn. Asmundr), vilket, vid sidan av den ii. gen. pil-ar, redani RB
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kan ha gen. pflL -s (t.ex. s. 549) liksom i en del no' diplom frfln slutet av

1300.1.(LindDopn.sp.82ff.).Detmyckettidigabortfalletavdetudd-
fi"a""a" A- iir frappe.inde' Tydligen h a stavel-

sen, vilket riitt ofta varit fallet i vsv' kdlilgare'

Assmunderiid asm&t,ara Bd 9 s. 6, 76, OA 18

s.26.omdennaaccentuenngochytterligareexernpelseJanz6nVokalassim.
,. nu'ri.l^i N"e rgar s. 156 f., Hessetman i NK 3-4 s. 197 f. Ss. paraleler till

heltbortfallavenuddljudandevok.ioNkananfiirasdeno.namnen
Firtueit (vftrpueit 1449; personn.6\etgr; NG 10 s.437) , ofegstad (ivteik-

;rrdftr;'Rb , tfit. fdbstat Nc o s' 84)' (Jgjestebg (utt' xhstabil'' 1*ulf gestsb{r;

NG 1 s. 226\, Ekotnberg (att' kd'nbtbrxa; NG 13 s' 79) m'fl' Fiir att ftirstfl det

tidigabortfalletava-i.smund.storpbijrmankanskess.enbidragandeorsak
r6knamedd.enmojlighetenattA-,o.kunnatuppfattassomprep.aochdii,r-
f6r avliigsnats (tidigare 5n annars skulle ha skett)'

VissaskriftformerfrAnl500.t.tycksantydaenaltern.uttalsformSmuss-
,e.d.medbortfallet-n-,menendastdeda'Jb:sformerbiirknappastliiggastill
grund fiir ett antagande att si varit fallet'

prep. iir ,. IN (rkt;tsamt) srndnsta4i smdnstur,tat'a eI. (miijligen\ srnims-

lrfrna, best. Pl'; koll. srnd'nstaP'

H emmansdelat:
Bredvikbr(at,g.BrewiklS2SJb,Brevik1365Riistl.Enl.uppgifthar

"det funnits en gd med detta namn, som nu tillkommer en iing sorn skjuter in

mellan tv6. ltivskogsuddar. I 1825 Specialjb anges blott atl Bteduik hiir till

hmn. Ett typiskt kustn. har irverflyttats pfl en liknande lokalitet inne pfl

1and. Jfr samma namn avd. I. - lunnabon s t'i@abans' Prep' [r till ta'

.En flgare kom frfln Lunna i So sn'

Torp o.d.:

Bulte-Kari (n) s (back e) bdt'ltalti'ros (bdba); hustomt synlig' ulte (l)

.Carisbacke1840Spnr8T.Anledningentillbin.[rokiind.-Kalldalen.
1868-1893 HfI. Kanske vid fiilj. - Ke:Illils fhl.Es; f.d.,st. Kjellfls 1815 Ml'

Prep. iir pd. IN phf,qsan, -$sa, m, f'; familjen kallas Shlq'sas' F' l' [r shker-

figin kaia,'ehuru dir nu finns bara >en vanlig dfllig brunn>' Eftersom

platsenliggerc'Skm.fr6.nkusten,kanf.l.niippeligenvarafjcill,strand-
.skata,. - Myren. 1841-1868 HfI. - orndalen. ornda(h)len 1832-1857

Ml, 1868 HfI' Fflgelnamnet drn'

spekerdds priistgflrd, kallas Spekeriiil spbgera eI. Priistegfirden prhsta'

gq,niakr.v^irl, o,tt at*. tilt 16g6, dfl hmn uppskattades ti11 3/+ mtl. -
spikkariodrers kirkia 1388 RB s. 344, Spikkariodre kirkia, firi spikkariodi

kirkiu 1399 s.531 f., Spikkiarodh 1441 SMR nr 1401 (avskr.), Spikerudsokn
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1485 DN 14 s. 125 (avskr. frfln 1500), j Spegerod sogn, y Spegeredtz Sogenn
1500 5 s. 711 f. (or.) | Spigerudt c. 1528 NRJ 4 s. 188, Spegerwdtz Soughen
1535 s. 494, Spegerudt Sogen 1544, Spigeriidtz Soggenn 1568, Spegerddt
Sogenn 1581, Spegger6dtz Sogenn 1586, Spe(ge)rii(e)d(h) 1659, 1665, Spege-
rod sogen 1660 D. Bjelkes jb s.221,248, Spekeriid(z Prflst(e)gflrd) 1758,
1811, Spekeriid(s Prest(e)gflrd) 1825, 1881, Speker6d(s priistgflrd) .fr ll Spige-
rwdt 1534 DN 8 s. 769, Spekenid 1573 NHT 4 R 3 s. 212, GK, Spigerudt,
Spigerud(tz kircke), Spegerod(s kircke), Spigerudz sogn o.d. 1591, 1597 JN
s. 12, 101, 167-170,47O,504-506, Spikeriid Prestegjeld 1614 No. Rigs-Reg.4
s. 528, Spekeriid(s priistgflrd) EK. - Lindroth i SIOD 1 s. 75 f. framh6.ller,
att man for tolkningen av Spekerdd m6"ste utgfl frfln SpYIc-. Denna stam 6r
dock inte entydig. Lindroth tflnker i ftirsta hand pfl den stam spYft- 'torr"
mager'som ingflr t.ex. i ad.j. spicken och ett flertal sms.; jfrsydboh. (Tjrirn)
spicketork spbgatkrk, m. 'stark torka', samt i sv. dial. (Vgtl., Hall.) speka,
v. 'torka' (Rietz s. 654 b). Denna tolkning fflr ett visst st<id i tillvaron av
flera boh. ON innehflllande spilc-, vilka nf,.stan alltid tycks isyfta torr, mager
jord; seBd 2 s. 162;8 s.331 f.; 12:1s.314 (ett giirde kallat Spekerdd slt\gara
i Forshiilla sn; kanske uppkallelse e,fter sockenn.); 16 s. 65 f., 182; 20:1 s. 43,
142, 196,214,234. Spekerdd skulle dfl betyda 'r6jningen pflL tom, mager mark'.
Om ett torpn. Spekerdd i Kville sn och hd upplyses Bd 16 s. 65 f. att namnet
enl. meddelande i orten skulle bero pfl att det, dfl man svedjade den ditr be-
fintliga ljungmon, blev *speftebrtint spigebrcbnt, dvs. barbrf,nt, enflr det brann
frir mycket. En dylik syftning skulle till flventyrs kunna tflnkas ligga bakom
flven sockenn.

Lindroth rflknar ocksfr. med mdjligheten att adj. spik- skulle kunna ha
betytt 'tr6.ng, smal', men denna bet. iir inte styrkt och har inte alls antrdffats
i Boh. F6rslaget har intet fog fiir sig.

I andra hand f<ireslflr Lindroth att f. 1. kunde innehfllla den stam spYk-
som frireligger i ordet spdck; Speker<idssliitten bestflr av bordig lera. Denna
tolkning torde dock knappast kunna godtas. Ordet sprick upptrlder i fsv.
dels som spcek, vilken form, Iiksom da. spoek iir mlty. lfln, dels som spik,
vilket, liksom fisl. spiilc, kan vara inhemskt. Emellertid tillh<ir ordet inte
folkligt mfll i Boh. Frfln U sn har upptecknats spafu, vilket iir rent rspr. (jfr
dock Nil6ns form sltag friln Stirbygden, vilken tycks vara fl., men dock, pfl
grund av vok., mflste vara lfln). - Enl. Ejder i SvU 26 sp. 1223 [r f. l. ej
siikert tolkad.

Vid tolkningen av namnet Spekerdd bijr man lflgga vikt vid att den
urspr. beb. sannolikt var det nuvarande Gdre (se diir). Denna gd ligger pfl
den lersld.tt genom vilken sn:s st6rsta 6. rinner, och det rir troligt att f. l.
sammanhinger med sv. dial. spekq, f. 'blfllera' (Rietz s. 655 a) , vilket viil in-
gir i Ihre 2 s. 721 anf<irda speke-lera'bldLlera', och vilket SOV 4 s. 8 antagits.
fdreligga i det vrml. gflrdn. Speke spika (Spe.ka 1567).
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E,tt Spekerdd pfl Dal torde vara identiskt med hiir ftirevarande namn.
Enl. SOA 16 s. 94 skrevs det Spickerudh 162t, 1687, Spilceruudh 1632,
Spekerud 1660, och ltt. spbkera, a. sltilnra. Det anses innehfllla antingen
speke 'blfllera' el. spicke'sparv'. Det senare alternativet ilr av fonetiska skfll
omiijligt. Fiir ett Lerdalen (Lerdalen 1557) i samma sn (Fr:indefors) uppges
(a.a. s. 84) utt. l,eQoln, d. l,rQ.d'n, och fiir ett Dernds (Dggernesbg 1437, Dernes
1541, 1550) anf<ires (s.68) :utt. de4@s, dlnes, och f6r Bleksldtten (s. 64; inne-
hflllande bleke 'blekning' el. bleka 'kalkjord') utt. b46kslata. Det rir alltsfl
tydligt att spetsigt e, iltrra. i vissa fall hunnat fdrtrlngas till e, i, vilket sanro-
likt sammanhf,nger med att lflngt i fiirtr[ngts till 2 (>Viby-t,).F. l. i det dals.
Spekeftid kan dfl vara spilc- 'blfl.lera', el. m6jligen'torr, mager'.

Tvfl jyll. ON Speghoj och Spegebol fiirmodas DSt 6 s. 62, 335 innehfllla
ett med sv. dial. speka, f. identiskt da. *spege 'blfllera'. Denna toLkning av
Spekerdd [r, om f. I. [r ett appell., den enda som kan sttidjas med reala
fakta, och fflr dflrfdr anses yara den mest sannolika. De iildsta formerna
fiirutsiitter dock ett *spYki, m., vilket tycks vara kilnt av SOA (se nedan), el.

ett *spift, f. De boh. namn som ansetts innehfllla spik- 'torr, mager' borde
kanske omprdvas med sflrskild tanke p& jordm6nen.

Ytterligare en teoretisk miijlighet vore att fatta f. 1. ss. ett person(bi)n.,
men Lindroth a.st. avbiijer tanken diirpfl, en6r nflgot personn. av passande
form inte finns belagt. Men i Bd 2 s. 162 not 2 anses dock, sedan ett par
sflgner om en viss Spifte, Spege publicerats av Sverker Ek i Viistsv. hem-
bygdsstud. s. 197 ff., att m6jligheten av ett mansn. i f. l. inte b6r helt uppges.
De av Ek behandlade sdgnerna [r hlmtade just frfln Sp sn, och det torde
vara t5.mligen s6.kert att namnet Spike, Spege abstraherats frfln ON efter
sfldana mtinster som Sarerdd tSare, Hdljerdd;Helge, Tdllettid:Tolle osv.;

annorlunda Ek a.st.
S. l. 5r fvn. rj66r, n. '(genom rojning uppkornmen) oppning i skog', om

vars fllder och fdrekomst i sv. och no. ON se Lindroth i GBFT 1945 s. 54 ff.
Prep. iir i. IN saknas. Frfln N sn uppges, dock ett ohn. sppgen, vilket

kanske flsyftar en person frfln Sp sn el. Spekerdds prristgird.

Torp o.d.:

Hagen. Hage 1847 Sp nr 103. - Kerr; kr.-iing.rl+kr. fltm. till 1719,
dfl intet mtl anges, men 1/r mtl i 1758 Jb; fr.o.m. 1811 Jb kr.-iing. (j) Kiarre
1388 RB s.344, 1568 Jb, Kier(r)e 1573-1586, Kierr 1659, 1665, Kiiir(r) 1680-
1758 Jb, Kjiirr (obesuttet) 1766 Ml, 1811 Jb, Kjerr 1825, Kiirr 1881 Jb, Jr.
Se avd. VI. - Linddalsmyr (en). Linda(h)lsmyr(en) 1827-1857 Kb,
Linda(h)lsmyra 1832 Ml. InnehflIler vil ett *Linddalen, med tr:idn. Iind ss.

f. l. Niippeligen ingir familjenamnet Linda(h)l. - Myren rn{_ra. 1883,
1893 Hfl. - Nybygget. 1758, 1811 Jb. - Nytorp n{ttrp. 1883 Hfl,
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GK, EK. 
- 

Skahatl shd(h)a\,, skit'hdl.. 1748, 1766 Ml, 1764 Kladd, 1800-

1807 Kb, Skadhall 1765 Taxl, 1787, 1795 Kb. Alldeles i nflrheten finns en
mindre landsvrigsbacke som kallas Skabrdclcan skd,brrhlta, fiirr Sftaftal/. Det
finns i v. Sverige (Boh., Vgtl., Dalsl.) fltm. fem" Skaberget, -bergen skq,-, slait-.

Ett par sm& beb. i Alvsborgs l. med detta namn, Svensom ett SJcaIcas slcdkq's,

anses i SOA 1:2 s. 14 (jfr 8 s. 173; 19 s. 11, 27) innehflIla sv. dial. skage,m.,
el. skag, n. 'bart och <ippet el. framskjutande stiille, udde'. Samma f6rklaring
ges Bd 5 s. 196 flt det sydboh.*Skabergef. Denna tolkning flr formellt tillfreds-
stiillande f6r Skaberget, -kas o.d., eftersorn ett g el. df,rav uppkommet boh.
rz och vgt. u (se SOA 2 s. 16 f.) kunnat forsvinna framf<ir b och /c, men den
kan inte tilkimpas for SkahaII, d5r n6.got sfldant bortfall inte skulle intriiffa.
Av samma skhl torde forslaget i SOH 1 s. 174 att det hall. Sftaftals skdhal,s

(Schaffhals 1603, Slcadehals 7645, Skahalz 1660 osv.) skulle innehfllla s/cau

'avskalad bark till foder' stiita pfl ljudhistoriska svflrigheter; jfr t.ex. det

sydiistno. Skauogg ske'uagg, av Skalhggg 'stille dii.r man hugger skau, dvs.

bark o.d.' (NG 1 s. 38). Inte heller torde ett sydiistno. Skadalen, ss. i NG 1

s. 240 ftireslfls, innehfllta skau,n.; jfr frfln samma fylke Sftaudalen (s. 160).

Dfrlemot kan det nimnda skau ingfl i de sydhall. Skaubo skd,ba oc};' Skaubdke
sltd,bdga, skitQiga (SOH 1 s. 174), flv. om olikheten i f. l:s vokalism krd.ver en

fiirklaring,liksom i det vgt. Skabo s/cribo (SOSk 3 s. 12) .Ett Skatbergen? i sv'

Vgtl. fiirmodas Bd 1 s. 253 vara ett urspr. *Skarhetg el. +Sftardhbetg, vilket
[r m6jligt endast om f. l:s r kan antas ha fallit dissimilatoriskt; detta tycks
dock norrnalt inte ske; jfr de tvfl beb.-n. Skarbrdckan. Ett vgt. Skaberget

sriges i SOSk 7 s. 41 vara oklart och ett Skaborga slad'birJa (Skaboryian 1686)

formodas (s. 13) tveksamt vara en ftirvanskning av det eng. stadsn. Scar-

borough, en f<iga tilltalande tolkning. Det norrl. Skqbdcken s/cd- siiges i SOVn
1 s. 77 vara dunkelt. Det tycks vara ofrinkomligt att fltm. de flesta av de nu
nhmnda namnen innehflller en f. l. Ska(d) -. Det finns ett ganska stort antal
nord. ON i vilka ingir en stam SIcad-, men den kan vara av olika ursprung.
I NG blir dyliha namn oftast sammanstd.llda med fvn. sftadi, m. 'skada' och

antas flsyfta skadegorelse genom jordskred e.d.; se t.ex. 2 s. 314; 12 s. 31,

275, 538; 16 s. 84, Hovda Stadn. s. 74. En s6.dan anledning ir dock inte
tiinkbar for de bflda namnen i Sp sn. Inte heller kan fvn. sftcdi eI. ett *skad

'skugga' ifrflgakomma, eftersom platserna ligger soligt. Av reala skil iir ocksi
miijtigheten att f. l. kunde vara ett *sftad 'killa' utesluten; om dessa tolk-
ningsalternativ se DSt 12 s. 167, Jansson s. 161 f., Kousgflrd Ssrensen s. 112 f.
med litt. Titl behandlingen av det sydboh. *Skabetget i Bd 5 s. 196 tilllgger
Armini att han tror sig kii"nna ett appell. *skaberg'brant berg' just frfln Sp sn.

Fiir de hfi.r f6revarande SkahaII och Skabrtickan passar dock inte bet. 'brant
hrill el. sluttning', ty formationerna ir lflngsluttande. Under alla ftirhflIlanden
tycks ett s/ca(d)-'sluttande'ha funnits, vilket fflr antas ingfl i de bflda sist-

nrimnda namnen och vil dfl ocksfl i itm. en del av de ovan anf<irda frin
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andra trakter. - Svartedalen. 1846 Ml. Jfr samma namn ss. hemmansn.
nedan. - Valbo; lflg pfl en flng; namnet anvd.ndes numera inte. \il/a(h)lbo
1861-1885 Hfl. Enl. Johnson IOD Acc. 2314 [r namnet mdjligen sekundflrt i
frirhflllande tilT Valbergef (avd. V) i niirheten. Kanske dock bildat i anslut-
ning till Valbo hd pfl Dal. - Osterhagen. 1828-1856 Kb.

Stdtten stilan 5/lrsk. och rlzzkr.l/z sk. till 1875 (1881 Jb). - | Stiithenn,
Stiittin 1568, St6ttenn 1573-1586, Stdtten 1659-Jr ll Stottin 1594 JN s. 169,
St6tten GK, EK. - Namnet torde vara en substantivering av adj. sv. och no.
dial. sfyft (sfuff) 'kort', ev. en elliptisk f<irkortning av *Stgttdkern e.d., sanno-
likt flsyftande hmn:s korta, smala inflgor mellan ett hiigt berg och sn:s stiirsta
6., Anrfi.se fl, i jlimfiirelse med de anslutande stiirre inflgorna tillhiirande
grannhmn Nedre Rtira, varifrfln Stiitten siikerligen en gflng avstyckats. Jfr
samma namn och Sfdtforna avd. VIII, Sfuttarno o.d. i OGBReg.

Prep. iir i.lN stita,vl; familjen kallas stitans.

Torp o.d.:

Grindeberget (pd) griq'abbr7ad. Grinneberget 1819 Sp nr 62. Tyd-
ligen efter en grind.- H a s s e lb a c k e n hd,sl,ababar,; avs.; officiellt S i g n e-

borg. Hasslebacken 1765 Taxl, 1841-1893 Hfl, GK, EK. Prep. flr pd. IN
hdsl,abdben, (forr) -balru, m., f. I en bergbac.lce. Nu firurs ingen hassel. -KullegIrdet kileXlt[. Kfllleg$irdet 1878-1893 Hfl, Kullegflrdet EK. Prep.
iir pd.lN kileXkpka, f., -Xdpleora (om dottrarna). Tvfl beb. pfl var sin sida om
en kulle i ett gdrde. Jfr under Rdra ovan. - S i gn eb org, se Hasselbacken
ovan. - Stellekullen. Stiillekulen 1723 Sp nr 2, Stiillekallen 1758 Jb,
Stiillekullen 1811 Jb. Sfdlle'bostiille'; jfr Stdlledalen avd. VII. - St<ittens
mark. Stdttensmark 1765 Taxl. For mark jfr Labols mark under Labol
ovan. - Stdttens s6.g, se Sdgen nedan. - Svallebankerl pwdlra-

bd,gkan. Swallebanken 1841-1856 Hfl, 1850 Kb, Svallebanken 1858 Kb. Prep.
ilr pd. IN pwd.labaglcan. Ligger flt hmn Suallen (se nedan) till. - S & g e n el.
Stiittens sflg. Stiittens Sflg 1830, 1834 Kb, Sflgen 1832 Ml. - Aog-
hagen hghdWan; husen borta.

Svallen lwql(n), fin$l,an l/a sk.6.tm. fr.o.m.1697, dfl hmn upptogs i Jb;
av iigofiguren framg6.r att hmn [r en avst. frfln Ovre R6ra. - | Svallen 1697-
Jr ll Suallen 1673 K, Svallen 1748 Ml (upptaget under G<issby), EK, Swallen
1841 HfI (upptaget som tp under O. Harfls). - Egentligen namn pfl den
grunda sjo med lflga, dyiga strd.nder varvid gd ligger, och vilken kallas
Suallsjdn, Suallenssjd(n) el. SuaIIen. Det senare namnet [r troligen en kortare
form (ellips) av det fiirsta. SUaII- syftar troligen p& sjdns svillande vid h<ig-

vatten. Ett sankt omr6.de, lika stort som sjdn sjfllv, sittes niimligen dfl under
vatten. Mindre troligt 5r att namnet hiir samman med boh. suall, m. 'svallis',,
13
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sualla.'bilda sval|!p', sorn antagits ingfl i fikernamnet Suallen Bd 5 s. 246;

9 s. 161.'och Sucllhaltr 4 s. 96,

Prep. iir pd. IN [wd.l-94; familjen kallas fwdlans.
:

Torp o.d.z

:Starrkdrr.
under Gossbg och

svartedalen [wdlad@n 1/e kr. Kr. till 1810 (1825 Jbi, drirefter;sk. till 1902

(ant. i 1881 Jb), sedan flterkr.; nu obebyggt och utgiirande en del av Suarte-
daLens kronopark, som 1940 ink<lptes av Giiteborgs stad. - | Swartedahlen
1659-1811, Svartedalen 1675-Jr ll Suartedal '1673 K, Svartdal GKii., Svarte-
dalen EK. ^', I en mrirk och dyster dal med vilda skogsmarker omkring.
Dalen strflcker sig in i Romelanda sn (Bd 5 s. 211). Samma namn pfl ett tp
under Speker6ds pristgird ovan.

Svartedalens kronopark. I Jr under eget upplligg. Stiirre delen ligger i
Romelanda sn, Inlands Siidre hd. Frin Sp sn ingflr 1/z mtl Anvik, 3/a Hiiste-
berget, 1/e Svartedalen och a/rooo Kflltvet, - ll nf.

Torp ttrp 1/r sk. Sk. 1544 Jb; senafe var hilften kr. men blev sk. 1704

(1825 Jb). Anges i 1697 Jb ss. givet till kronan 1653. Tillhiirde pfl 1400-t.

Kastelleklostret i Kungahilla (DN 14 s. 125). - Torp (2 ggt) 1485 DN 14

s. 125, 127 (avskr. friLn c. 1500) lThorp(p) c. 1528 NRJ 4 s. 189-1586, Torp
1544-Jt, Torph 1665-1697 l[ fo.p 1673 K, GK, EK. - Se samma namn i
J sn ovan.

Prep. iir i. IN tirltara, (o)best. pl.

H emmansdelat:
Htigarna. Hiigarne 1818 Ml, 1862 Hfl, Hiigarna 1828 Kb, EK. Nam-

net flsyftar egentligen sn:s sttirsta jiirn&ldersgravfdlt, bestdende av ett 50-tal
hdgar. Jfr under Tueten nedan.

Torp o.d.z

BrIcke. 1815, 1818 Ml. Namnet [r snarast uppkallelse efter n6.got av
hmn Brttcfte i So el. O sn. - Ekebacken ?gebdban; 6de. 1862 Hfl. -Enern pna4. 1768 Sp nr 58 (utmark), 1825 Jb, 1832 MI. En stor el. pfl
nflgot siitt pfifallande enbuske har viil funnits. Om triidn. i koll. anvflndning
i ON se Fries Trfldn. s,82 ff. - Kohagen el. Torps (ko) hage. Ko-

1846 Hfl, 1848 Kb. Vid el. samma beb. som Sforrkcirr
Hard.s ovan. I , 

,



195

hagen 1828-1858 Kb; Torps kohage 1836-1840 Kb; Torps hage 1851 Ift. --
Linds lycko'r li,ns l,bllar. Efter en torpare Lind. - Madhagen. Ma-

hagen 1846-1893 Hfl. - M o s s e n. 1861 Kb. Jfr under grannhmn Tueten

nedan. - No'rdhag en ndlhdwerr; avs. 1841 Hfl, EKB. - Stetten. 1846

Hfl, 1857ML- Torps hage el. kohage, seKohagenovan.

Trollberget, se avd. V.

Tveten iaid,an by. - | f ftr)ueaenn 1568-1586, Tuedt 1568, Tveten 1659.

Jr, Tweden 1665, Twethen 1680, Tweeten 1697 ll Tueta 1673 K, Tveten GK,

EK. - Boh. tuet, m. 'genom rdjning 6.stadkommen flng i utmarken'; se

ndrmare NGIndl., SIOD 2 s. 76 f., T. s. 328 och utfiirligt Drougge i Bd 18

s. 49 f. Om boh. tuet-narrln i allmlnhet se Lindroth i GBFT 1945 .s. 67 f.
Inflgorna ligger ganska avskilt i skogsmark.

Prep. iir i.IN tob-dara, (o)best. pI.; familjen kallas taid,arts.

Nr 2 Siidra Tveten L/a sk. av fllder.

Torp o.d.i

Askhrigen dslthfu-tan. F. l. [r v$il triidn. as/t, ehuru nu inga askaq

vii"xer d6.r. Ligger hOgt. - Banken baglcan, ftirr,'Anghagen.,,Banken
EK. PA en sluttning. - Bj<irkhdgen fudrkkbwau ode. Prep. dr pd.

Familjen kallas bXbrhhdqtans. Hdgt liige. - Bflgegrind bd,r-nagrin- EK. Vid
eI. samma beb. som Bdgegrind under Gdssbg ovan. Troligen samma beb. sorn

Grinden nedan. Vid en iing med namnet Bdgarna (Bogarne 1832 Sp nr 69),
vilket innehflller mfllets baw (fvn. bugr), m. 'biijning, krqk'. Jfr samr-na namn
avd. VIII och OGBReg. - Flogarn a, se Hamnen nedan. - Flflgarna,
se Hamnen nedan. - Grinden. Grinna I,815 Ml, Grinden 1828 Kb, Troli.
gen samma beb. som Bdgegrind ovan. - Hamn eru hrimna; fiirr [v. Flo-
garna, Flflgarna f4tru;ana. Hamnen 1841-1893 Hfl, EK; Flogarna (betesr

hage) 1832 Sp nr 67. Hamn 'utmarksbete'och flgge, fldge f|d,wa, fldqa, m,

'liten grund vattensamling, ptil'. - Hardsten(en) (Havsten(en) ?)

hdsten, hd,ptin el. Hardstensii.n gen hdstensdga, (}Iavstensdngen ?),.

fltm. f6rr [v. Nytorp. Namnet Hardsten(en) (Hausten(en)?) tillkornmer
egentligen ett stort sockertoppsformat flyttblock, 4-5 m. hiigt, kallat ?uefe
hardsten ta\d,a hd,stdn Man kunde tlnka sig att detta namn vore det Hausten,

av *Hafrsten 'bocksten', som diskuterats under Haftendalen pil Askerdn i
N sn ovan. Det rir mdjligt att bockar kunnat springa, upp pa denna sten,
men troligare flr att stenen liknats vid en hardsten (hdrd-) hd,stin, kdp[!tt,.

dvs. brynsten; jfr Bd 8 s. 146; l2:1 s. 270 f.; 16 s. 56; 18 s. 207 (hven om
ljudutvecklingen), 361 ; 20: 2 s. 13. - H a v s t e n?, se f<ireg. - H i, g a r n a..
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1765 Taxl, 1766 Kladd (prep. dr pd), Hdgarne 1893 Hfl. Yid el. samma beb.
somHdgarna under Torp ovan. Jfr f6lj. - Httgen. Hogen 1758, 1811 Jb.
Miijligen samma beb. som fiireg. - Mossen. Mflsen 1764-1767 Kladd,
Mflssen 1841 Kb, Mossen 1855 HfL Vid el. samma beb. som Mossen under
Torp ovan. - Myren. 1856-1868 Hfl. - Nytorp, se Hardsten(en) ovan.

- Rovesvedjan, se Suedjan nedan. - SoIlid; avs. EKB. - Styvs-
lyckan?, se avd. VIII. - Svedj att swia, ftirr f,.v. Rovesvedjan.
Svedjan 1829 Kb, 1846 Hfl, GK, EK, Swedjan 1841 Hfl; Rofwesvedjan 1832

Ml. Suedjan var v6,l i bdrjan anvdnd till rouodling.- Triidgflrden. Trii-
gflrden 1862, Trfldgd.rden f868 Hfl. - Vallen. Wallen 1851-1868 Hfl. -
A n g h a g e n. 1856-1883 Hfl. Samma beb. som Bqnken ovan.

Utsikten, se under Lundbg ovan.

Aketorp dgatfu 1/r sk. En del var kr. 1544 Jb; senare 1/r sk. tilt 1875, dA
1/rz blev kr.;6Lter 1/r sk. 1884 (ant. i 1881 Jb).- j Akaporpe 1388 RB s. 344

lAget(h)orp(p) c. 1528 NRJ 4 s. 188-1659, Aggetorp 1568, Aag(g)et(h)orp
1581, 1586, Agetorp(h) 1665, 1680, Aflketorp(h) 1697, 1719 Aketorp 1758-Jr

ll Oggetorp 1613 GSH, Agetorp 1673 K, Aketorp GK, EK. - Mansn. .ilce
(fvn. .4fti) och torp, varom se under Torp i J sn ovan. Fdr bortfallet av -p
jfr Gilltorp i samma sn.

Prep. iir i.IN d,gatirpary; -tirpare, (o)best. pl.; familjerna kallas @getap,

Torp o.d.:

Barbrokroken, se Kroken nedan. - Bottnen. Botten 1835, 1840

Kb. Jfrsammanamnflst. idettaBd. - Grankullen gritnltll, -kril; husen
borta. 1832-1846 Ml, 1846 Hfl. Vid el. samma beb. som Grankullen under
Lundbg ovan. - Grinden. 1832 Ml. - Hedbacken h1baben, hbbdban.

Hebacken 1824 Sp nr 63. Pfl en torr grf,sbacke. - Husebacken. Huse-
backan 1829, 1833 Kb. - Hfllorna hilara. H6"lerna 1830 Kb. Egentligen
namn pfl nflgra smfl sanka dtilder. - Hiisthagen hhsthdwan, -hd,t4ten.

GII EK. Prep. f,r i.IN hbsthrtwan, -hq,usa, m., f.i familjen kallas hdsthdwans.

Kalvhagen. Kalfhagen 1825 Jb. - Kistebacken SDstabdl.tan.

1851-1862 Hfl, 1857 Ml, EK. Enl. Johnson IOD Acc. 2314 rinner en biick
inte lingt diirifrfln och namnet kan dfl bero pfl att man haft fllftisfor dEir;

jfr t.ex. Mdkeuattens ftista Bd 5 s.257. Annars kista'(hjiirtsten i) gr[ns-
mflrke'l el. i jiimfiirande anvflndning; se t.ex. Franz6n s. 140 med litt. -Korsberget kipbcbrXat; husen borta. Korssberget 1828 Kb. Enl. Johnson

i Jfr: >Ett Femstena Riir p& Briinde Misse, upstiillt med stenkista och 4 wittnenv
L816 J nr 72; jfr namn pfi. Femstena- OGBReg.
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IOD Acc. 2314 kan berget, vid vilket beb. legat, ha ffltt sitt namn av att det

har >armar> liksom ett kors. Andra tolkningar ?ir dock ocksfl tiinkbara; se

under Korsd.alen avd. vII och namn pfl Kors- i tidigare Bd. - Kroken
lerQgan, fiirr iiv. Barbrokroken. Barbrokroken 1800-1816 Kb; Kroken

1815-1832 Ml, 1853 Kb. Det [r ovisst huruvida namnet beror pfl att tp ligger

i en avkrolc riitt lflngt frfln gd el. att en dal d5r gflr i en .kroft el. sviing

mellan bergen. - Kvickelund. Qvickelund 1862-1868 Hfl. Kanske, Iik-
sorn Kuickelgckan under skdlldal i So sn, e'fter en soldat Kuick. - L i d e n.

1851-1868 Hft. - Lund htw. LnnLden 1869 GoBAK, Lund GK, EK. Best. sg.

av lund. - Lyckan liba. 1893 Hfl, EK. - Minas lycka tn'ipas l,ifua.

Efter en kvinna med namnet Mina. - Mjitlkebacken rnJbllnbdban;

husen borta. 1830-1847 Kb, 1862 Hfl. Ss. naturn. flv. M j6lkebackarna
(Mjiilkebarne (l) 1824 Sp nr 63). Troligen har man brukat miilka korna dflr
(Johnson IOD Acc. 2314); jfr samma namn i tidigare Bd. - Myren. Myra

1832 Ml, Myren 1868 Hfl. - Nordhagen' Nohlhagen 1825 Jb' -Skogslunden. 1856 Hfl. - Skiiggelyckar, skdgakifua, y' ft"ga-; nu

tomt. IN (f6rr) slcitga, f. Enl. Johnson IoD Acc. 2314 satte en medd. namnet

i samband med mfllets pinnskdgga lti'r't'sltc'ga' namn pfl griiset Nardus stricta;
jfr Pinnskciggebacken Bd 5 s. 192, Skdggends l2:1 s. 245 med litt. Dfl iir vfll
knappast n&gon anledning att tflnka pfl det Bd 8 s. 299; 16 s. 140 anfiirda no.

dial. sktigge,kvarst6"ende oslagen gr?ispliitt'. Men eftersom beb.-n. pil -lgcka
i detta hd niistan alltid ss. f. f. innehflller ett personn., biir nog inte den miij-
ligheten uteslutas att f. l. dr Skdgge, kfint ss. bin. och dopn. redan frfln medel-

tiden (Lundgren-Brate s. 234, Lind Dopn. sp. 910 f., Bin. sp. 319 f., DGP 1

sp. 1254; 2 sp.971, SPA). Av. ett kvinnligt bin. skeggia iir kiint frfrn 1100-t.

(Lind Bin. sp. 320), men den hiir n5.mnda ski"galorde snarast ha sitt namn

efter platsen el. efter sin make, om han kallats Skrigge(n). I gflrdn. Slcriggs-

torp i so sn ovan ingflr mansn. skeggr. Det kunde thnkas att f. l. i skdgge-

lgckan vore ett enstavigt Skdgg i sen kompositionsform pfl -e.- Snipe-
myr (en). Snibemyt L723 Sp nr 2, Snipeml'r(en) 1856 Sp nr 123 (naturn.),

1856-1868 Hfl. I myren finns Snfpekrapp, en sflnka som gflr in mellan berg.

Troligen iir det denna lokal som givit namnet flt myren. F. l. ir milets snip

smqb 'snibb, spets'; jfrnamn pfl Snfp(e)- i detta och tidigareBd. - Stuve-
t o m t e n sttiUwatdmta. Namnet efter en flbo som kallades Stuue-Petrus

stfii,waytitrws. Han hade varit stuuare, dvs. stuveriarbetare, i Giiteborg. Hans

son kallades Stuu-Iuu stdlwittar. Enl. en annan uppgift (Johnson IOD Acc.

2314) efter en man som kallades ,Stuuen. Kanske kallades den ovannflmnde

stuue-Petrus altern. vid detta namn. - Svenslyckan. 1827-1839 Kb,

1893 Hfl. - Tegen. 1829 I(b. - Akerlyckan @gafiiba, qgalbba; nu

beteshage. 1850 Johnson IOD Acc. 2314. Enl. Johnson miijligen efter en

soldat .after, som kan ha ffltt sitt narnn efter f. l. i gflrdn. (jfr ,{ker(s)krillan
avd. X) , men snarast iir f. l. helt enkelt appell. dkeri ifr samma namn avd.
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V[I. - Anghagen; avs., f.d. st.; f6rr Knektetorpet knblatatorpat.

Anghagen EK. Det nuvarande narnnet iir ungt.

Alebacka dlabdba, flv. -backen -bdban by. Hette under 1700-t. ilv. Ulrice-
Iund. Agorna ligger avskilda frfln Sp sn, inklflmda mellan N, U och O sn.

- | e*1elfacke c. 1528 NRJ 4 s. 189, 1568, Alleback 1573, Aallebaick 1681,

A(a)llehacke 1586, Aallebachen 1659, Ahlebachen 1665, A(h)lebacken 1675-

1758, Ahlebacka 1758-1825, Alebacka 1881, .lr ll OUenacken 1613 GSH; 1673

K, GK, EK. - Ulricelund 1764, 1766 Kladd, 1771 Giitheborgske Spio'nen

s. 103, Ulriclund, Ulriselund, Ulricrelund 1765-1768 Kladd, Ulriciilunds (gen.)

1780 Lyd6n i GVSH 1780 s. 30. - Ett Alebacka i Inlands Friikne hd siiges

Bd 11 s. 25 vara av hkflnd upprinnelse. Inte heller av hhr fiirevarande namn
torde en siiker tydning av f. l. kunna ges. Det iir miijligt att den 6r samma
terfiingbetecknande ord dI, m., sorn ingir i mflnga gamla nord. ON och tycks
ha kunnat beteckna en lflngstrflckt hiijd, flsrygg e.d.; se utfiirligt Eriksson i
NoB 1936 s. 139 ff. med litt. Husen ligger p6. backsluttningar nedanfor en

bergflsr Emellertid ligger de ocksiL nflra en biick, drir ftirr kan ha funnits
(fflngstinrfittning fiir) dl; jfu tp Alkistedalen, hemmansn. Atlcisrtebacken nedan
oct, Alekulten Bd 5 s. 169. Aarna i trakten var fiirr ganska rika pfl flI.

Prep. iir pd. Folket kallas dlababas el. -babans,

Nr 1 Vlstergflrden 1/z sk. Kr. till 1728 (1758 Jb). Ligger underligt
nog iister omfiilj. :

Nr 2 Ostergflrden l/e fr. av fllder.

Torp 9.d.:

Dammfls (e) kIrr (Dammoss (e)- ?). Damflsekirr 1846 Ml,
Dammflskiirr 1893 Hfl. Mflste ha legat i nirheten av Dammdsmgr (Dammoss-
?), skrivet Damdsmgr 1838 Sp nr 98. Det till grund liggande *Dammds (en) el.
*Dammtosse(n) har inte pitriiffats. - Intagan. 1829 Kb, 1851 Hfl. -JIrnslyckan?, se avd. VIII. ----- Kalvhagen. Kalfhagen 1825 Jb, 1839
Kb. - Ljungmon. 1883, 1893 Hfi. - Nordhagen. Nolhagen 1815-
1832 Ml. - Atkistedalen. 1838 Sp nr g8. Jfr girdn. ovan. - Arrg-
h a g e n. 1829 Kb, 1893 Hfl.

Atkistebacken dllestabdltran 7la sk. Kr. tilt 1795 (1825 Jb). Kallas 5v.
Baeken bd,ban. - | lattehistebachen 1659, Ahlkistebachen 1665, Alekiste-
backen 167l-Jr, Atrtlelkistetracken 1697-1825 ll Aatetystebaken 1673 K, Al-
kistebacken GK, EK. - Ligger vid en bflck som rinner frin sjiin Svallen.
Ss. SahlgrenV6.ra ortn. s. 51 anser, har utan tvivel en dlkista funnits i denna
biick; jfr Alkistebqckarna Bd 5 s. 169 och flera namn med samma f. l. i detta
och tidigare Bd, flvensom Alebacka ovan.
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Torp o.d.:

Gflrvattensbacken, se hmn med detta namn ovan'

Aggdalen cbgdfin, av. t - 1/r sk. Sk. av fllder. Sriges dock i 1825 Special-

jb ha varit kr. tiII 1804. Ode sedan flera 6.r och nu i sambruk med Hfllt. Den

gamta manbyggnaden har flyttats fram i sn och utgiir nu en bygdegd. Det

firrns en tradition sorn s6ger att ti. delen av hmn fordom hetat osfbo och till-
h6rt Romelanda sn i Inlands s. hd. Detta synes inte vara omiijligt, ty hmn:s

6. griins buktar in&t Romelandas annars ganska raka sockengrflns. - [ nte-
dahlen 1659, Echedahlenn 1665, Egdalen 1680, Aggdahlen 1697-1758, Agg"-

dalen 1811, 1825, Aggdalen 1881, 1 ll ngaaU 1613 GSH, Egdalen 1673 K,

Aggdal GKii, Aggdalen GK, EK. - F. l. iir trldn. ek, i mfllet e9. Ekar vflxer

flnnu i dalen. Senare har f. I. associerats med ettdera el. bflda av orden agg

'fflgeliigg' odn egg'kant, rand'. Det ir miijligt att associationen underlflttats

av att uddljudsvok. ftirst fdrkortats och att ett utt. *igd,fin flr utgflngspunkten

ftir ombildningen. Kanske har en liknande urspflring skett med torpn. Aggdal

i Inlands S. hd, vilket Bd 5 s. 34 anses innehfllla tigg el' egg'

Prep. flr i. Folket kallas dgdfins'

Hemmansdelar:
OstergIrdet ostarlgt. EnI. en uppgift tidigare tp-

Totp o.d.i

Hagen. 1832 Ml. 
- 

IgIetiH"rns
M6.ste ha legat vid sfora el. Lilla lgletiatn

O stergtirdet?, se ovan.

Forsvunna namn:

Baggelyckan. - | Bagelycke 1544. - Se samma namn under Grunnebg

i H sn ovan.

Bredvik, se avd. VIII.

,Gunnulfsporpe>, dativform. - 1388 RB s. 344. - Mansn. fvn. Gunnrtlfr,

fsv., fda. Gunnulf (Lind Dopn. sp. 420 ff., Lundgren-Brate s. 81, DGP 1

s. 417 f.), ingflende i fltm. tre andra boh. oN; se oGBReg. Om s. l. se Torp

i J sn ovan.

*Ilallstorp.- j Haallz borpe 1388 RB s.344, j nredre Hallzporppe c. 1400

s.344 (sen. hand). - Mansn. fvn. Hallu,fsv' HaI (Lind Dopn' sp' 469 ff"
Lundgren-Brate s. 92) och forp, varom se ?orp i J sn ovan'

m o, s s e. Ihlekd.rrs Mosse LB47 Kb.
(tvfr. smfrrre sjoar) , varom se avd. I.

I
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>Hoellr. - i Hoell 1594 JN s. 168. ru Ser ut att vara samma ord sorn
f.vn. h6ll, m. 'rund kulle', men intet spflr av ett sfldant namn finns. Formen
iir troligen en vanstilld skr. av Hdlt. L$,get anges inte i killan.

Kflrr, se under Spekerdds prtistgdrd ovan

*Tfingerdd. 
- firir Tangariodi c. 1400 RB s. 344 (sen. hand). - Upp-

tages i killlan bland gd som skattade till Spekeriids kyrka men fi.syftar Tdnge-
rdd i Valla sn pfl Tjtirn; jfr att p6. samma foliosida i kiillan stir j Tangariodre
j Diorn (1388 RB s. 345).



Ucklums socken

Namnet uttalas itlalatn(a) sdbn, dlilam,esoban, blclatna-, h'ten 'i,klam, y.
bk4orn; i Hjirtums sn, Inlands Torpe hdl d'ltlam; enligt Brusewitz s. 127 var
uttalet flnnu vid mitten av 1800-talet ,Aklaine>. Om namnets former och
betydelse se under Ucklums bg nedan. Sockenborna kallas dlilano(a)b{, -n, -,
-a. Om kvinnor anvindes dver. 6ltlanr'(a)baga, (o)best. sg., oknhmnande itlilamo-

Shrcg, -&,, -ar, -ara, Skflmtsamt brukas om sockenborna ak4amit (i Hjfirtums
sn, Inlands Torpe hd, d.ven uttalet ak|arnid,), -an, -ar, 'ar&i enligt Bjdrseth
s. 174 vil efter liknande bibliska ord. Ett ftirr brukat tiknamn pfl Ucklums-
borna var haureagnar; anledningen okiind. N6. hiirnet av socknen kallas av
okiind anledning Krdkestan krd,gestdn. Horperit htrparit iir en troligen fiir-
Itijligande benflmning pfl gflrdarna Backa och Tjurbacken samt Ucklums by.
Befolkningen kallas hirltaro. Anledningen iir okflnd; jiimfor dpck Horpare-
kroken Bd 5 s. 66. - N[r invinarna i Gr6ssby s$iger att de H.mnar bege sig
In igenom i,ry t'3tnwm avses Lunden, Komperrid m.fl. platser i ii. delen av
socknen; Ut igenomQd' oXgnwm innefattar Hflrgusseriid, Smedseriid m.fl. plat-
ser i s. delen; med Borf lgenombi|- tXgnam menar man Skiillunga m.fl. platser
flt norr; Fram igenom frdry' tXgnnm avser centrum ay sjillva byn Griissby.

Amdal drndd4,' -'1, sk. Kr. fltm. till 1719; uppges dock i 1825 Specialjb
ha blivit sk. 1691. Hdrde intill 1694 till Hj$irtums sn, Inlands Torpe hd
(Bd 10 s. IX f. med litt.). - | Anndall 1568, Am- 1586, Am(b)dahl 1697-1811,

Amdal 1825-Jr ll emaaU 1613 GSH (nrimnt under Hjiirtums sn), Amdal
1673 K, GK, EK. - F. l. iir triidn. alm. Ligger i en dal. Jfr samma namn
Bd 16 s. 16; 20:2 s. 23, flven]edes med bortfall av I, varorn se Amhult Bd 4
s. 54, Hesselman i NK 3-4 s. 34 f.

Prep. rir i.IN d,ryd,asbq(a), best. pl.

Torp o.d.:

Anneberg; avs. 1938 Ml, EKB. - Annelund. - Anner
Arendal. Arendahl 1868 Hfl. Jfr sarnma namn under Stenung i N sn och
Ariid i So sn ovan. - Grandalen, se fiilj. - Ka sen ltd.sa el., ytterst
silllan, Grandalen qrdnd,dtu. Prep. iir i (Kasen, Grandalen) .lN kd'sru,an,

kd,sman, (best. ?) sB.m., ftdsa, best. sg. f. (om IN pfl -mon se T. s.356 ff.).-
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Kullen. 1862, 1868 Hfl. - Ladbanken l,Sbagkan D[r stod fiirr en
lada. Jfr under Huueriid nedan. - Lof tet l6ftat; nu inga hus. Husen lflg
hdgre itn gd:s manbyggnader. Om bet. av loft, n. se avd. V. Det [r ocksfl miij-
ligt att ett lolfhus stfltt diir. - Lunden. EK. - Rflvtegen. Rlftegen
1830 Ml, 1868 Hfl. Anledningen okflnd. Jfr under Huuerdd nedan. - Vrfl-
kasen. Wrfl.kasen 1844-1868 Hfl. To,rde ha legat i en ,urdr. Jfr under
Huuerdd nedan.

Baeka bd,ba 3/t sk. Kr. till L729 (1758 Jb) och 1/r mtl fltm. tilI 1697.

Tillhiirde tidigare Dragsmarks klosters gods (Tiselius 2 s. 161). - a, j Bakka
1388 RB s. 343 f. I Backe c. 1528 NRJ 4 s. 189, Bachen 1659, 1665, Backa
1680-Jr ll Cf, EK. - En singular b6jningsform (huvudsakligen dat.) av
ordet backa Ligger hdgt pfl en sluttning upp mot ett berg.

Prep. iir LlN bd,bubq(a), best. pl. Om iikn. pi iborna se T. s. 80.

Torp o.d.:

Arvidsborg; avs. EKB.- Backarna bd,buna. - Dammen; avs.
EKB. Fiirr var dir en kvarndamm.- D jupedal (en). 1673 K, 1748 Ml,
1758-1825 Jb, Djupedaln (naturn.) 1790 U nr 12, Djup(e)dalen 1868 Hfl. -Dragonstommen. Dragon Sto,mmen t749 U nr 30; verkligt ON? -Enersliitt. 1846-1862 Hfl; jfr Enerslfltts grinden 1792 U nr 13. F. l. ilr
m&lets ener'enbus[s'. - Horsebacken. Hd.rsebacken 1868 Hfl. Ilors
'h[st', men anledningen 5r okflnd; jfr namn pfl f/ors (e) - och l/risf (e) - OGBReg.

- Hflstebergs sten lr,tbstabas-[6n. Yid ett sfenblock vid Htisteberget
(avd. V). - Kalvhagen. Kalfhagen 1840-1868 Hfl. - Korsdalarna
eI. -dalen. Kors(s)dalen 1818-1857 Ml, 1825 Jb, Korsedalen 1830 Ml, Kors-
dalarne 1835 Kb, 1840 Ml. Anledningen okiind; jfr namn pfl Kors(e)- i detta
och tidigare Bd. -_ Lillehagen. 1868 Hfl. Jfr under Berg nedan. -Ljunget. 1840 Hfl. Siikerligen vid el. samma beb. som Ljunget under
Ucklum nedan. Se samma namnunder Kdrr i N sn ovan. _- Lflnge mosse
el. Lingemossen. LdLngemossen 1938 Ml, Lflnge mosse GK, EK. Mossen
rir lcingstriickt och nu delvis uppodlad. - Mosseslett. 1855-1868 Hfl. -Mosshagen. 1815-1862 Hfl. - R6dvatten rqaun. Vid Lilla Riiduatten
(varom se avd. I). - Soldattorpet. 1874 U nr 125; verkligt ON? -Stenbacken. 1818-1839 Hfl.

Backarna bd,bana fr.-tp, itm. frfln 1825, dfl tp upptogs i Jb under eget

uppliigg; tillh6rde Dal Osterg6.rden, varifrd.n det avstyckats. Kallas iv.
Moarna mdaral forr flv. Fiihuslyckan, vilket narnn kanske betecknade endast
en av beb. med namnet Backarna; upptaget ss. tp nedan. - | Backa, Backe
1660 D. Bjelkes jb s. 221, 247, Backarne 1758-Jr, ll tz+a-fa57 Ml, Backen
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1766, Backarna 1840 Ml, 1868 Hfl, EK. - Det ir ovisst om den plurala
formen flsyftar flera beb. el. flera backar. Utt. mdara, ay mo, m., [r frappe-
rande. Attraktion av mad? Jfr utt. rn@n ay Man tsd 10 s. 16 med litt.

Prep. [r pri. IN (siillan) bdbanabda, (vanligen) d,it4bdu, eftersom tp ligger
omgivet av DaIs [gor.

Torp o.d.:

Dammen. EK. Omfattar tlE av Jb-enheten. - Fehuslyckan (se

strax ovan). F$ihuslycka (naturn.) 1834 U nr 58, FEihuslyckan 1846-1862 HfI.

, Baekflkra, se under Gfissbg nedan.

Blerg ber1, barl gle sk. 1/z kr. fltm. till 1697, varefter f<irmedling skedde
med !/e mtl: 1729 blev 1/r mtl sk.; flterstoden 1793 (ant. i 1758 Jb). - 

j Brergi
1388 RB s. 343 | Ber(r)ig(h) 1568-1659, Bergh 1586, B[rg(h) 1665-1758, Berg
1811-Jr ll t6zs K, GK, EK. - Vid foten av ett berg.

Prep. iir i.lN bhrXara, (o)best. pl.

Torp o.d.:

Kalvhagen. 1840 MI, 1846 Hfl. - Kohagen. 1846 Hfl. - Lille-
hagen. 1818-1830 Ml, 1825 Jb. Vid el. samma beb. som Lillehagen under
Backaovan. - Lyckeberg. 1835 Kb. Om lgckase avd.VIIL - Stugan.
1938 Ml.

Bjurhfilt bilr(h)il,t 1/a sk. Kr. till 1734 (1758 Jb).- | niOrtrottt 1573, Bi<ir-
hollt, Gurr6dt (l G osiikert) 1581, Bi6rholdt, Byrholdt 1586, Biurhuldt 1659,

Biurhullt 1665, Biurhollt 1680, Biurhfl[t 1697-1758, Bjurhfllt 1811-Jr ll niur-
hAlt 1673 K, Byrhult 1796 U nr 17, Bjurhfllt GK, EK. - Ligger vid Stora
Bj*evatten, vars f. l. [r djurn. f.vn. bjdrr, fsv. biur 'biver' (se avd. I). Av
skriftformerna verkar det som om Bjdr- ersatts, av Biur- (Bgr-). Den f6rra
formen svarar mot fvn. bj6rr, den senare mot fsv. biur, vilken tycks ha ut-
brett sig in i s. delen av Boh. Jfr sockenn. Bi\rlanda pfl Hisingen (Bd 4
s. 17 f.), flterspeglande den i. fvn. vokalismen.

b!_rhal,tabq(a), best. pl.

Torp o.d.:

Dammbrii.nnan. Dam(m)br$inna 1840-1868 Hfl. Om s. l. se Brrinna
i So sn ovan. Jfr samma namn flst. i detta Bd. - Damrmiln cldntda;6de.
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Vid en kort ti mellan Kvarnsjdn och St. Holmevatten, vilken till hiilften bestir
av endamm. - Hagen hdqten. 1821-1857 Ml, 1862 Hfl. - Ladbacken
ld,bahon; iide. Labacken 1840-1868 Hfl. F. l. flr lada. - M o s s e n. Mflsen
1830 Ml. - Sventelyckan lwdntehiba; iide. Dflr bodde en man och en
kvinna som kallades Suenten futhntan och Suenfan fwdnta resp. Mannens
verkliga namn var Petter August Eliasson.

Blron brdq, fr.-tp. Upptogs i 1825 Jb ss. sk.-tp, men blev fr. f6re 1881. Av
hlradsriitten 1826 tillddmt Tflster<id (1825 Jb), varifrd.n avst. skett. - |

Broan 1825-Jr ll nroa 1673 K, Broan GK, 1938 Ml, Bron GKe, EK. - Ligger
vid en bro iiver en fl.

Prep. iir uid ae. IN (fiirr) brdman (om IN pil -man se T. s. 356 ff.);
familjen kallas brdas.

Buxeriid bdlasare,z - - r/z sk. av fllder. - | Bugsriit 1568, Buxr<it 1573,
Buxs(s)riidt 1581, 1586, Boxr6dt 1586, Buxerdd 1659-Jr, Buxerii(6)dh 1665-
1719, Boxeredh 1680 ll Buxerod, Buxersbro 1594 JN s. 164, Bogsrdd 1673 K,
Boxeriid GKH., Buxertid GK, EK., - Mans(bi)n. fvn. Bukkr, fda. Buk, egent-
ligen'bock' (Lind Dopn. sp. 181, Bin. sp. 47 f., DGP 2 sp. 158 f.). S. l. iir
rdd 'r<ijning'. Jfr Boksrud NG 2 s. 382 och Buksrud 4:2 s.166. Om den in-
skjutna mellanvok. se Bd 18 s. 322.

Prep. iir i. IN (fdrr) bdksrana, (numera) bdksereba(a), best. p1.; iiv.
bdksarfiLkat.

Torp o.d.:

Brd"nnorna. Brf,nnerna 1840 Ml, 1868 Hfl. Brdnna, f.'svedjeland'.

- Biir jelyckan. Efter en torpare Btuje. - Ekelun d.en bgakhn EK.
Eft vf,.xer d$ir. - Frddalen. 1825 Jb, 1840-1868 Hfl. Kunde innehfllla
mfllets fi'\, ,n. (ev. f.) 'groda' (jfr Frdftrirref under Odsmdl i So sn, Frd-
mossen Bd l0 s. 112) , men namnet har kanske avl6st Hdrfrddalen nedan,
och i sfl fall flsyftar f.l. lrdodling. - Gamlehagslyck an gd.rn4ahawsl,bba;

tide.Vid ettGamlehagenavd.. VI[.- Hagen. 1840, 1850 Ml. - Hdrf r6-
dalen. Hflffredalen 1818, H6rfriidalen 1821 Ml. Siikerligen har man haft
linfrdodling d[r; Ifn heter i mfllet hdr. Jfr Frddalen ovan. - Knekte-
lyck an lcndlilalsba. Ditrlflg f6rr ett st. Jfr Soldattorpef nedan. - L unden
lwrt; 6de.1825 Jb, 1830-1857 Ml. - Mosshagen. 1855-1868 Hfl. - Ny-
hagen. 1840-1855 Hfl. Jf.r Gamlehagslgckan ovan. - Nyhagslyckan"
1840-1844 Hfl. Siikerligenvid fiireg., men ej sarnma beb. - Smedlyckan-
1840-1844 Hfl, 1857 Ml. - Soldattorpet. Soldat Torpet 1849 U nr 89.
Kanske samma beb. som Knektelgckan ovan; verkligt ON ? - Tomten.
1868 Hfl. BN ? - Tflngen. 1846-1862 Hfl. Eftersom nflgon sjii numera
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inte finns pfl hmn:s mark, flsyftar v6l tdnge hlr en udde som skjuter ut i
liigre liggande mark el. en i flker el. lng utskjutande mark av annan a1[. -Usla torpet &pla t{rpat. 1849 U nr 89. Man tror att namnet isyftar en

usel stuga. Jfr samma namn under Komperdd nedan och Lundby i Sp sn

ovan.

Daffinseriid d,dfonsara, ' - - -, dafi,nsara 1/r fr. av fllder. - 
j Daghfinz-

rudi (tvfl ggr) 1388 RB s. 343 f., j Daffinsrodh 1523 DN 18 s. 231 (o..) 
I

Dafftensriit 1568, Daffensrtidt 1581, Daf(f)ins(e)rii(ii)dh o.d. 1659-1719,

.Dafin(d)tzer6d(h) 1660 D. Bjelkes jb s. 221, Daffinseredh 1680, Daffihser6d
1684-Jr ll Darfinsrud 1673 K, Dafinserild GKii, Daffinseriid GK, EK. -
Mansn. fvrt. Dagfinnr, fsv. Daghfin (Lind Dopn' sp. 190 ff., Lundgren-Brate
s. 44; okiint i Danmark) och rdd (rud) 'riijning'. Samma namn i Norge NG 3

s. 198; 4:2 s. 10. Om den inskjutna mellanvok. se Bd 18 s. 322, Bjiirseth
s. 238. Fiir utt. med huvudtrycket pfl andra stavelsen se under Harkerdd i
H sn med litt.

Prep. iir i.lN ddfcnsa4; dd,fi,nsareboka), best. pl.

Torp o.d.:

Gorfi.sdalen. 1855, 1862 Hfl. Jfr folj' och Gorrisdalen under Hamra

nedan. - Gor6.sen. 1862, 1868 Hfl. Jfr Gordsen under Hamra nedan. -Griissbacke. 1787 U nr 19 (naturn.), 1830, 1840 Ml. Se under hd:s namn

ovan. - Havrelyckan; iide. Hafre Lyckan (naturn.) 1822 U nr 51,

Hafrelyckan 1840, 1844 Hfl. Prep. iir pd. IN hd,uralpfuan. Ar v[I troligen det

av T. s. 61 icke lokaliserade Haorelgckan. Jfr ev. Ek i Folksiigen s. 182 not
19. - Liden. Lian 1818, 1821 Ml. - Nordgiirdet. Norglrdet 1825 Jb,

1830 Ml. - Torbj<irns grind tibXulS griru.

Dal dql, by. - 
j Daale 1388 RB s. 343, a Dali 1399 s. 534, i Dale 1465 DN

3 s.632 (or.), i dall 1483 RAP li Dalle c. 1528 NRJ 4 s. 189, 1586, i DaIe 1544,

Dall 1568, 1660 D. Bjelkes jb s. 221, i Daill 1581, Dahl(l) 1659-1825, Dal
1680-Jr, DeI 1680 ll i oatt 1613 GSH, Daal 1673 K, Dahl 1749 Qvistberg s- 23,

1765 s. 57, GKe, DaI GK, EK. - I Lerflns hlr ganska djupa dalgflng. I dag-

ligt tal brukas DaI endast om den stiirsta gd, nr 3; om namn p& de tivriga
hmn se nedan.

1 758

hs,w,

"Hog

Prep. iir i el. pd (jfr bide i och a redan pfl 1300-t.) .lN dd,lbda; d't. d,q's.

Nr 1 Bergegflr den bd'rXagqn rlz sk. av fllder. Brirgiegflrden 1697-

Jb, Bergegird 1811 Jb-Jr, EK. En gd kallas iiv. Hog (HiiS) h,i)
htw, hsq. Hog GK, EK. Ligger pfl en bergkulle mitt pfl en slfltt. Om

se avd. V.
Nr 2 Mellangflrden rlz sk. Aldst sk. och kr.; kr. 1675-1722 (1825
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Jb). I folkmun kallas gd i regel Gdrden gqn och gd:s folk Bondgdrdens
b6ruqs,ns.

Nr 3 Ostergflrden llt fr. av 6.lder. Kallas
hdlska, loblsba. Hedlyckan 1840 Ml, 1844 Hfl. Pe en

H.v. Hedlyckan (pri)
f.d. hed.

Torp o.d.:

Backarna; i Jr med eget upplflgg; se hemmansn. ovan. ._ gron-
Broan L748-1857 Ml, 1868 Hfl. - Dammkullen. Damkullen 1830 Ml. 

-Drammen, se Tittekullen nedan. ..'_ Enerlyck an Enaldba; i dagligt tal
Enern ina4. Enelyckan 1840 Ml, 1868 HfI; Enern 1819 U nr 48. F. l. itr
ener'enbuske'. Tp ligger i ett enbuskomrflde.- Grinden el. Sk<illunge
grind. Sk<illunga g;rind 1748; Grinden 1868 Ml. Tycks flsyfta tp Gfinden
under Skdllunga och Slcdllunge grind under Ptdstegtirde nedan. Dal grii.nsar
dock inte till nflgondera av dessa beb. Varftir namnet upptagits under DaI $ir

diirfiir oklart. - Hiillebolund, se under eget uppliigg nedan. - In-
taget. 1840 Hfl. Intag, n. 'intaga'. - Kohagslyckan. 1840-1857 Ml,
1868 IIfl. - Lyckan. 1818-1857 Ml. Kanske samma beb. som fi,lj. -Lyckorna. 1840-1868 Hfl. Jfr fiireg. -'SandkEirr. 1846-1868 Hfl, GK,
EK. Om ftorr se avd. VI. - Skogstorp. 1938 Ml. -- Tittekullen
ti'takilan; iiv. kallat Drammen d,rd,rpan. Tittekullen EK; Drammeshagen
1890 U nr 132. IN troligen d,rd,rAen; se Drammeru under Hdrgusserdd nedan.
For Tittekullen jfr samma namn Bd 3 s. 2t9; 5 s. 169; 8 s. 240. Namnet
sflges bero pfl att en viss kvinna brukade stfl p6' kullen och titta. Snarare
flsyftar namnet den goda utsikt <iver omgivningen man har frfln toppen av
berget. Drammen beror v6l pfl uppkallelse, av okiind anledning, efter den
no. staden. - Ackrorna bb(r)ara. Ekrerne 1938 Ml. Om sclcra se avd.
VIII. - Olslyckan. 1840-1868 Hfl. Slkerligen vid f61j. - Olsflsen
il,sdsan, fl,sqsan; avs. EK. Egentligen namn pfl ett av sn:s hdgsta berg, vars
f. l. iir oklar. Att en krog forr fanns i nirheten kunde miijligen tala fiir att
f. l. iir dI, men bergets narrut rir troligen ri. iin krogens. Ingen av de till-
frflgade medd. satte f. l. i fiirbindelse med rilservering pfi hrogen. Pfl grund
av gen.-s och det dentala I ifrigako,mmer inte fsv. oI, f. 'rem'. F. l. kan vara
ett persorrn., me,n inte fvn. Oluir, Ogulfr, Egotfr el. OIa\, Ot1e11, enf,r utt.
d6. borde ha >tjockt> {; jfr t.ex. Bd 8 s. 84;20:1 s. 101, SOA 7:1 s.262,
SOSk 11:2 s.49. Detboh. Orsdalen (Aulis datl c.1a00) pfl Orr.st utt. visser-
ligen istl,d,n, men hrir har s el. p blivit dentalt framfdr d. Fonetiskt miijligt
iir emellertid fvn. Audgisl, varav Audils o.d. (fsv. Adhgisl, Athel o.d,.), vilket
borde ge 0Is- med dentalt I. Jfr t.ex. det sydhall. OttsiA (Othelsryth 1309)
SOH 1 s. 168, Ljunggren i HaIl. hist. 2 s. 1088 och ddsrolr fistet (j Audils
tuftum 1391 RB s. 376) i Tossene sn, Sotends hd, Boh.



207

'Ekrernerr, se Ackrorno nedan. Fiiillfls, Fridhem, se under Grdssby
nedan.

Frigott frtupat, frdqtat el. Kesfls ,slsos f.d. sk.-tp, itm. irfln 1825, dfl det
upptogs i Jb under eget uppliigg; avf6rt ur Jr; nu ode. Av hiiradsriitten 1825

tillddmt Svensh6gen (1825 Jb). Kallas vanligen Kesds (T. s.'231 oriktigt
I(isris). - lnragodt 1758, Frflget 1811, Frflgat 1825-Jr ll nragodtlt) 1748 MI,
1793 U nr 33, Frflgot 1766-1857 Ml, Frflgat 1818, 1821 Ml, 1846, 1868 Hfl,
Frflgott 1840 Hfl. - ll Kesfls 1793 U nr 33, EK, Tiesfls 1818 Ml, Tjesfls,

Kisfl(h)s 1821-1857 Ml, 1840-1868 Hfl, Kjesfls, Kiesfl(h)s 1846-1862 Hfl. -
Frdgott finns som namn pi smfl beb. i H sn ovan (se under Olof shdgen), pit
Orust, i'VElsterlanda sn; Inlands Torpe hd, kanske i ForshEilla sn, Inlands
Friikne hd (Bd 11 s. 89), i Grimetons sn, Himle hd, Hall., och pfl tre sthllen
i Norge. I NG 4:2 s. 135;5 s. 189,409 uppfattas namnet ss. ett perf. ptc.

frdn-gdtt, flsyftande att beb. utskilts frin huvudgd el. en annan beb. T. s. 231,

som inte tycks ha observerat de no. namnen, fdreslflr, med instimmande i
Bd 9 s. 65; 10 s. 54 f., tolkningen >frdn gott>, innebflrande >att figaren'gitt
frfln det goda', dvs. rflkat i ekonomiska svflrigheter, m6.st l[mna sin gird
och flytta till ett torp el. en sdmre g&rdr. Ingendera fiirklaringen verkar ,6ver-

tygande, men namnet 5.r underligt. Utmflrkande ftir de beb. som bir narnnet
Frdgot(t) [r att de ligger avskilt i skogs- och bergsbygd, lingt frfin ira och
redlighet. Man kunde diirf6r ttinka sig att lrrin betyder 'avsides liggande'.
Namnet skulle di betyda 'lflngt frfln det goda'. Jfr det vgt. Frdftillc, vilket
enl. Friberg i NoB 1922 s. 65 f. troligen betyder 'avsides liggande filla (riij-
ning) '. - Utt. av hir f6revarande namn flr ovflntat. Ss. T. a.st. ftireslflr, bor
det helt slkert uppfattas ss. hyperdialehtalt. Sedan namnet blivit obegripligt
och siillan anv6nt, kunde w ercatta g, som kf,ndes rspr.

Anledningen till namnet Kesris Elr att korna brukar ftesa upp p& den ris

diir tp ligger; jfr namn p6, Kes(e)-, Kesare:- i OGBReg.

Grtissby gr6€py by. - 
j Gryote 1388 RB s. 343, Griidh 1523 Tiselius 2

s. 161 | Gryd, Greed c. 1528 NRJ 4 s. 189, Grtid 1544, Gr6tzbi 1568, Grotzby
1573, Gr6dtzbye 1581, 1586, Giedtzby(e) (t) 1581, 1586, Grdsby(e) 1581, 1659,

Gros(s)byen 1659-1680, Grtissbyn 1659-Jr, Gr6tzby, Grydtzby 1660 D. Bjelkes
jb s.221, 241,255 f. ll Gro(e)sby, Groesby 1594 JN s. 163 f., Griisby 1673 K,
Gr6ssby GK, EK. - Byn hette urspr. Grj6t, varav uppstod Grdd, vartill senare

lades -by: Grd(d)sby; om dylikt tilliigg av -bg till redan befintliga ON se

under Vallbg i So sn ovan. Se vidare diskussionen under hd:s namn i inl.
ovan. Orsaken till att -bg tillagts ii.r svir att precisera. Sammanfallet i utt.
med ordet grdtkan mdjligen ha spelat en roll. Det viilk5nda, centralt beliigna
Gdssbg i Sp sn, knappt en mil frfln Grdssbg,kan ha attraherat. Slutligen kan
ett visst motsatsfiirhflllande till det vida bekanta, endast nflgra km. avlii.gsna

Grdssbacke (se inI.) ha orsakat tillflgget av -bg.

I
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Prep.iiri,INgrbgpyboae|.(vanligen)grdsbqa,
de tvfl sista formerna ir sfl gamla att de bildades redan di byn hette Grj6t,
Grdd el. iir ellipser.

Nr I Mellan Griissby 1/r sk. av fllder. Ett av hmn var kr. fltm.
1544. Kallas Mellangflrden m.dl-angwn (ungt utt.).

Nr 2 Ostra Grtissby 8/r sk. 1/z mtl till 1667 (1753 Jb). Jfr nr 1.

Kallas Ostergflrd istagql.
Nr 3 Norra Gr6ssby 1/r fr. av fllder. Jfr nr 1. Kallas Nordgflr-

d,en nd4gEn.

Nr 4 Sridra Griissby 8/r fr. av fllder. Jfr nr 1. 1/r mtl till 1675
(1758 Jb). Kallas S6rbyrr sQrby-n. Prep. dr i (Siirbyn) .IN slrbyb{n.

Ett av hmn har enl. Kalin i Stenungsund s. 112 kallats bldserefjdrdingen,
dvs. Bldsare-, siikerligen efter nflgon soldat, som blflste fliijt, klarinett e.d.;
jfr Bldsaretorpet Bd.10 s. 28.

H emmansdelat:
Sigurdsens si,Xapans. Efter en person sorn kallades Sigurdsen (best.

sg.), emedan han var fiidd pfl Sigurds backe siXap bdbe i Hjiirtums sn, In-
lands Torpe hd. I Bd 10 har dock detta namn inte medtagits. - S k e I (e)-
bergshagen Jd:4(a)baphawan, I'dbap-. Skfllebergshagen 1838 U nr 62, 1863
U nr 118, Skiilbergshagen EK. Vid Skdlberget avd..Y.

Torp o.d.:

BackekS.rr. Backekjflrr 1787 U nr 32, Backekjerr 1818 Ml, 1825 Jb.
Om kar:r seavd. VI. - Backelyckan. 1818-1857 Ml, 1825 Jb. Nedanfrir
Backekullen avd. V. - Backen. 1818 Ml, 1868 Hfl. - Backflkra; avs.,
i Jr under eget upplegg. 1838 U nr 62 (naturn.), Jr, EK. - Baker Hill;
avs. EKB. Namnet, som givits av en svensk-amerikan, brukas ej i dagligt tal.

- Banken bagltan. EK. PA en sluttning. - Bastevik bdsteaig. Baste-
wik 1840, 1844 Hfl, Bastevik 1840 Ml, 1868 Hfl, GK, EK, Bastvikstorpet 1859
U nr 110. F. l. flr basta bd,sta, f. 'torhgrop ftir lin'. Ligger ni1ra en uik av
Hflllungen, vilken dock nu kallas Djupuiken. - B jiirk (e) h6gen blbrka-
hbqtan; avs. Bjiirkhdgen EKB. Nytt namn. - Blixes bti,lrces; forr Hrige-
lidstorpel hau;al{sttrltat el. Hogelid; f.d. st. Hiigelid 1818-1850 Ml,
Hiigalid 1825 Jb. Efter en soldat vid namn Nils BIir. Kom han frin Blirerdd
i N sn, el. var hans namn Blirt? En kvinna som bodde d:ir kallades Bliran
bliksa efter platsen; hon var inte sliikt med soldaten. Vid ett berg kallat
Hdgen. - BAtsmansstommen. 1836 U nr 62. ON ? - Dalhagen,
seTd.ngarna nedan. - Ekn[s. 1938 Ml. - Ekfls igq.s el. Skilbergs
backe lelbap b,i&a. Ekfls 1787 U nr32 (naturn.), EK; jfr Ekflsbacken 1838
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U nr 62. Fiirr fanns mycket ek. Jfr hmd. S^kril(eJbergshagenovan. - F j ii I l:fl s

fldlEs; avs., i Jr under eget upplflgg. Jr, GK, EK. Vid ett ganska hiigt berg,

vanligen kallat Stauris (avd. V). - Flflget. Floget 1821 IUI, 1825 Jb. Vid
Fldget fidwat (Grdss fldg 1787 U nr 19) avd. V. - Fridhem; avs., i Jr
under eget upplflgg. - Galteryggen. 1787 U nr 32; jfr Galteryggsskogen
1863 U nr 118. Lflg pfl en is med samma namn, utt. gd,l,terdgaro. Vanligt jlm-
fiirande namn. En del av flsen kallas Hglle(rslbergen avd.. V. - Griissby
kvarn; samma beb. som Grdssby stig nedan. - Griissbylund, se

Grdsslund nedan. - Griissby (n); lht. Griissby skola; lht
och skolhus. Skolan kallas ofta Storsftolan stQpkqfi. - Grdssby 

"flg,se Stigen nedan. - Grtisslund grasldry; fiirr iiv. Gr6ssbylund;
avs., i Jr under eget uppliigg. Griislunda (!) 17a6 Oedman s. 176, Griiss-
lund 1821-1938 Ml, 1825 Jb, Griislund 1850 Ml, Griissbylund f840-1860
Hfl, 1857 Ml. Det [r inte miijligt att nu avgtira om de b6.da namnen
flsyftar samma beb. F. l. kan vara byns gamla namn Gri6t, senare
Grod, men det rir ocksfl m6jligt att Gro'sslund iir elliptiskt fiir Grdssbglund.
Den ekdunge som fiir c. 100 fl.r sedan fanns dhr, och vilken namnet flsyftar,
skall enl. traditionen ha varit en hednisk offerlund. Se inl. ovan. Jfr Stenung-
sund s. 52. - Hallen. Halla(n) 1825 Jb. Mfllets hall hql,, f. 'berghill o.d.'.
Torde ha legat vid en plats som nu kallas Hallerna h,d,larru. - Hans berg,
se Rduris nedan. - Hansborg, se Mossen nedan. - Hasslebacken.
1825 Jb. - Hyllerhagen hllarhtiEan. 1840 Ml, Hfl, EK. Oklart. F. l. iir
kanske hgll, m.. (f.) 'fliider' (man tror i orten att man tagit blad till hgllete
hillati 'flid,erte' d6.r) el. hglla 'bergavsats', men mellanstavelsen -er- [r
dunkel. Beb. ligger vid. Hglle(rs)bergen avd. V, men de dflr anf<irda skrift-
formerna ger ingen ledning. Teoretiskt kunde man tflnka sig ett fflrdigt ON
*Hgllornah,illara el. *Hgllerdd, vilka i sms. kunnat bli Hgller(e)-, men intet
sfldant namn har antrflffats. - H fl I a n hi\q,; f.d. dragontp. Hila 17 48, 17 66

Ml, Hilan 1787 U nr 32, GK, EK. Ligger i en sd.nka mellan berg. - Hiige-
lid(storpet) , seBlicesovan.- H6gen luiqsan, iiv. Lindarekullen,
varom se nedan. Hdgen 1862, 1868 Hfl, GK, EK. - I n I a g et iwldt'wat; fiirr [v.
Intaget; fiirpantningsjord. Intaget 1794 U nr 24, 1825 Jb, 1868 Hfl, In-
laget 1855-1868 Hfl; jfr Inlagstorpet 1838 U nr 62. Om inlag se hemmansn.
Inlag i J sn ovan. Orn Intagef verkligen brukats i folkmun d"r ovisst. -Jonsered. 1938 Ml. Troligen uppkallelse efter Jonsered vid Gotetrorg. -Kaser, lcd.sa, officiellt Skogstorp. Kasen 1818-1857 Ml; jfr Kastorpet
1878 U nr 62; Skogstorp EK. Prep. :ir i. IN (forr) krtsan Om ftas se avd. VIII.
Jfr Vdrlden nedan. - Kasetorpet, Siidra, se Vrirlden nsflan. -Kniippet lmhltat eI. Kniippan lcnblta;5v. Kyrkeknippet Sbrka-
lwr,cbpat. Ligger vid ett kndppe, dvs. ett h6rn dtir tvfl giirdsgflrdar stiiter ihop;
jfr samma namn OGBReg. Biformen pfl -a kunde formellt vara best. pl. av
kndppe, n. (Janz6n Subst. s.234), men det finns endast ett giirdsgflrdshorn
74
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dilr. Kndppa, f,. 'hiirn i terrflngen, trekantig flker o.d.' tycks finnas endast i
norra Boh. (Bd 16 s.245; 18 s.291). I orten associerar man formen pfl.

-a med m6.lets kndppa, f. 'det fdrsta underlaget el. grunden till ett hus'
och ansluter namnet till en tradition om ett kyrkbygge pfl den plats diir tp
nu ligger: vad man byggde upp pA dagen revs ned p6. natten, och man kom
aldrig llngre iin till grunden. Traditionen kan tinkas ha orsakat ombild-
ning till Kndppan av Kndppet. Kg*ekndppet torde bero pfl bekigenhet i n[r-
heten av kyrkvflgen. - KriisslekS.rr lu"ifiagor, lwipla- el. Kr6ssIere
kiirr krd,plara SOr; del av forpantningsjorden Inlaget ovan. Krosslekdrr
1838 U nr 62. Dunkelt. Skr. och de olika uttalsuppgifterna gdr varje fiirs6k
att tolka namnet vanskligt. Man kunde gissa att f. l. vore ett *I(rds(e)hdlan
'Iir.rgonhfllan' (jfr Bd 1 s. 295; ll s. 109) , ty Krdshdlekdrr kunde nog ge utt.
lerbfiaSor, vilket i skrift kunde flterges med .I(rossle-. Skulle dii.remot formen
ltrd,plara Sdr, rneddelad av den eminente kflnnaren av denna bygd, Abel
Kalin, som i Stenungsund s. 114, uppger den ss. Krdssle'rektirr, vara den
urspr., kan ingen tolkning frireslfls. - I{varn (e) lyckan lw@4al,oba.

Kvarnlyckan 1938 MI. Kvarnhagen. Qvarnhagen 1840 MI.
Kyrkeklev et Sirheltl,guaf; ftirr Kyrkekleven. Kyrkeklefven 1825 Jb,
1830 Ml. Gammal kgrkvag dver Kgrkeberyet (-beryen) till Ucklums gamla
kyrka. Om s. l. se avd. IV. - Kyrkeknippet, se Kndppet oyan. -Liden. 1868 Ml. - Lilla Mossen; avs. EKB. - Lindarekullen
li,warakul,; vanligen H o g e n. Linnarekullen 1938 Ml. Lindare- fr.r gammal
gen. pfl -ar (*e) av tr[dn. Iind. Se BN -Lindarebonken under Tdnnerdd nedan.

- Lunden; avs. EKB. - Mariedal; avs. EI(B. - Missionskyr-
kan; Iht och missionskapell. - Mossen, senare Hansborg. Mossen
1846-1862 Hfl; Hansborg 1862-1868 Hfl. I 1862 Hfl [r Mossen iiverstruket
och flndrat till Hansborg. - M o s s en, L illa, se Lilla Mossen.- Mo,s s e-
tegen tnlsatfien. - Mossha gen nolshdq;ani ays., i Jr under eget uppffigg.
Mfls(s)hagen 1818-1850 M| Jr, EK. Vid en mosse. Prep. iir i.IN mishatpan.

- Nordiingen nd4bga; avs., i Jr under eget upp6gg. 1938 Ml, Jr. -Norrland? nil-an. Utt. iir underligt. En god medd. fiirnekar namnets exi-
stens. - Nybygget. 1868 Hfl. - Rummet. 1862, 1868 Hfl. Namn-
givningsgrund okiind. Samma namn pfl en del av en sjd Bd 5 s. 126. -R ii nn I i d s b a c k e n rhtthsbaban. Yid en brant landsvlgsbacke. Viil snarast
'liden dii.r hii.starna r(inner, dvs. springer'? Jfr dock RctnnegatanBd.8 s. 217 f.

- Revils r@uqs, y. Hans berg. Rifflhs 1787 U nr 32, Riifflsen 1830,
1850 Ml, Riiffls 1859 U nr 99; jfr Riifflstorpet 1838 U nr 62. Rciu har veterligen
fiirekommit diir. - Riivflskasen. Riifflskasen 1840 Ml, 1868 HfI. Jfr
under Prdstegdrde nedan. Vil vid frireg. - Sjiihem. EK. - Sjdtorp.
EK. - Sj<ivik liaig. Vid en oik av sjdn St. Hillungen. - Skogstorp,
se Kasen ovan. - Skelbergs backe, se Ekds ovan. - Solbacken;
avs., i Jr under eget uppkigg. Jr, EK. Ungt namn. - Storsko,lan, se
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Grdssby skola ovan. - Storflngen. 1794 U nr 24, f840-1857 Ml, 1868
Hfl. - Sttiparelyckan stibaralebn. Stiiparelycka 1838 U nr 62. Man
brukade sfdpa ljus diir. F. l. kan vara av verbal natur (jfr Skiljarebacken
under Lunna i So sn ovan) el. subst. stdpare (sfl Kalin i Stenungsund s. 115).

- Sfl gelag et sitWeldtpal; bostad; sdgelag, n.'sflgstlllning' (OGBReg.). -Sflgen el. Grossby kvarn el. sflg. Sflgen 1830 Ml, 1855, Sflgan 1862,
1868 Hfl; Grrissby Sflg 1846 Hfl. - S6dra Kasetorpet, se Vdrlden
nedan. - Timmeropp toruardg. Namnet torde vara ett s.k. imperativiskt
namn med bet. 'platsen dii.r man timrar upp (hus) l; om dylika namn se l(liu-
ftdgf under Brdland i J sn ovan. Hir brukade man fiirr bygga upp hus,
vilka, efter att ha silts, togs ned, transporterades till sin avsedda plats och
diir flteruppbyggdes. F. l:s vok. har i utt. assimilerats med s. l:s, vilket hii.r
underl5ttats av huvudtryckets l?ige pfl s. l. Se Janz6n Vokalassim. s. 56 ff. -Torparemyren. Torparemyra 1818 Ml. - Tflngarna; i dagligt tal
Dalhagen. T6.ngarna 1846-1868 Hfl, Tflngarne 1938 Ml. Tdnge.'udde', hir
isyftande brickuddar. Jfr folj. - Tflngen. 1766 Ml. Troligen samma beb.
som fiireg. - Under fl sen rhaar $,san. EK. Ligger alldeles under en h<ig
bergcts. - Verlden arb4a; av. Siidra Kasetorpet sfrra kfusatdrpat. Det
fiirsta namnet siges hiirleda sig dirav att en bonde i Grtissby vid mitten av
1800-t. mflste gfl ifrfln sin gd och flytta till detta tp. Hans hustru, som an-
s6.g grannarna leda och avundsjuka, sade dfl i ett anfall av vrede: >En f6.r
Ia vflra i vflla 6.nd6.>, dvs. man f6.r viil vara i vfr.rlden iindi. Sedan kallades
tp Vrirlden. Sddra Kasetorpet efter liiget i fdrhflllande till Kasen ovan. -Aekrorna; i Jr under eget uppliigg; se Jb-namnet nedan. - Anghagen.
1840 Ml.

Ifamra hd,mra llz fr. av &lder. - | Hammer(e) l6bg Jb, 1060 D. Bjetkes
jb s. 221, 256, Hammar 1665, 1680, Hambra 1697-1758, Hamra 1811-Jr l[
1673 K, GK, EK. - En singular b6jningsform, nflrmast dat. Ham(b)re, av
fvn. hamarr 'utskjutande bergfls' (jfr Hammar i N och So sn ovan) , vilken
sedermera ombildats efter m<inster av de mflnga ON pfl -a; se under Rrimma
i J sn ovan. Husen ligger vid en bergfls som skjuter fram i terrflngen.

Prep. itr i. IN okiint.

Torp o.d.:

Gorflsdalen. Girisdalen 1830, 1840 Ml. Vid el. samma beb. som
Gord.sdalen under Daffinserdd ovan. Vid firlj. - Go,rfl sen gQrEsara. 1833
Sp nr 81 (naturn.), 1846-1868 Ml, EK (naturn.). Vid el. samma beb. som
Gordsen under Daffinserdd ovan. Jfr f. L i Gorrisberget i Partille sn, Sd.vedals
hd, vilket i SOA 13 s. 124 och Bd 1 s. 308 antas vara ett urspr. Goder ds
'den goda 6.sen' med framfor vok. fastvuxen nom.-dndelse; jfr Hdger ri"s;
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avd. V och att Gonds i Bd 1 s. 240 altern. tolkas ss. en stelnad ack.-fonn
Godan ds med fastvuxet -n. I Bd 1 s. 308 ger Lid6n, flberopande andra namn
pfl God{er)-, olika skiil fdr beniimningen 'den goda flsen'. I hir fiirevarande
fall kan det yara frflga om goda jaktmarker; jfr ocks& Hovda Stadn. Namnet
kan ocksfl vara ett s.k. noa-namn; jfr Gurds avd. V. - Tegelbruket
tilbrogat. 1840-1846 Ml. Jfr under Presstorp nedan.

Iluveriid hiuere, hd@era by. - 
j Haughariodre 1388 RB s. 343 | Hogrudt

c. 1528 NRJ 4 s. 190, Hwgerudt 1544, Hurdd(t) 1568, 1581, Hurodtt 1573,

H(o)uffuenidt 1581, 1586, Herrddt (!) 1586, Hufverii(ii)d(h) 1659-1881,

trIufveredh 1680, Hufwudrdd 1811, Huverrid Jr ll Huffuerud 1594 JN s. 163,

Hufuerod 1673 K, Huveriid GK, EK. - F. l. frr gen. pl. av fvn. haugr, rr.
'hiig'. Ligger under bergshiijder, men eftersom flera jiirnildersgravhiigar
finns i n5rheten av gd, [r det sannolikt att dessa hiir flsyftas. Det vlntade
utt. *hbqtara, *hiupara e.d., har, fdrst kanske i skrift, fdriindrats genom

association med ordet huuud hitue, hdua o.d. Av RB-formen att diima iir s. l.
fvn. rjddr, n. 'riijning'. Samma namn el. f. l. Bd 12: 1 s. 28, 95; 18 s. 18 f., 355

och flst. i Norge (se NGReg. under Haugarud, Haugerud, -rad), dock kanske
stundom med adjektivisk f. l.

Prep. fir i eI. pd. IN higua4, hfuaarabq(a), sflllan hfuarana,

Nr I Norra Huveriid 1/r sk. av ilder.
Nr 2 Siidra Huverdd 1/z sk. Kr. till 1734 (1758 Jb).

Hemmansdelar:
Aspeliden. 1821-1840 Ml, 1825 Jb, 1868 Hfl, EK. Jfr under Suens-

hdgen nedan. - Backen el. Krdsebacken lwisabdban; iiv. flera tp.
Backen 1855 Ml, 1868 Hfl; Krdsebacken 1834 U nr 59, EK. Prep. iir pd.
IN (fiirr) kr/sabdfuan. Milets krdser, pl. 'Iingon'. T. s. 83 har felaktigt Kruse-
backenp.g.a. ett oriktigt att. kr'igsa-. - Brflten brid,an.1840-1846 Ml, EK.
Se avd. VIII. - G[rd et l@t. - Kleven kliaa. EK. Prep. [r i. IN (ftirr)
klbuan. Kleuen flsyftar hiir en fiirr anv5.nd smal vflg upp till landsv[geh. ->Krusebacken>, Kriisebacken, se Backen oyan. - Nyborg.
L868 Hfl, EK. - Nyby gget nilb{get. 1797 U nr 16, EK.

Torp o.d.:

Aspeliden. f825 Jb. * Backen, seunder Hemmansdelar ovan. -Banken bdpltan. 1818-1857 Ml, EK. Pfl en sandig sluttning. - Barn-
1.emmet; officiellt Oskarshem. Oskarshem 1938 Ml. - Dalhem.
1938 Ml. - Dammbrflnnan. DambrS.nna 1821 Ml, 1825 Jb. Brdnna, f.
isvedjeland'. Samma namn flst. i detta Bd. - Dammhagen; obebyggt.
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Damhagen 1818-18Ii0 Ml. - Einarshiiid. 1938 Ml. - Furuhed. EK.

- Hagen. 1844-1846 Hfl, 1850 Ml. - Hallen, se Sjdftallen nedan. --
Hallevad et hdl.artdtt; obebott. HflIlevad 1821 Ml, Hallewad 1825 Jb' 1855-

1866 Hft, Hallewadet 1840-1846 Hfl. Vid ett oad. F. l. ?ir ftoll 'berghall'. -Henrikshag en hhn(d)rckshaqan; avs. Hindrickz Hagen 1733 K, Henrics

hage 1834 U nr 59, Henrikshagen 1840-1866 Hfl, Hindrikshagen 1850 Ml. -Huver6d hall, se Siihallennedan. - Ingeborgs h illa igebep hilla;

nu giirde. 1834 U nr 59, Ingeborgshflla 1840 U nr 68. En gumma lngebory
bodde d[r. - Kasen. 1830-1850 Ml, 1868 Hfl. - Kleveglrdet. 1840

U nr 66. Om f. l. se avd. IV. Det framgflr inte tydligt av kartan om namnet
Asyftar beb. Platsen ligger vid en liten viig. - Klinten; avs. 1868 Hfl,
EKB. - Krdsebacken, se under Hemmansdelar ovan. - Kungs-
bron hdgsbraa; avs. Kongsbron 1818, 1830 Mt, 1844-1861 Hfl, Kungsbroen
1825 Jb, Kungsbron 1840, 1844 Hfl, EK. Kung Karl XIV Johan siiges en gAng

ha rastat d[r. Formellt kunde arrnars f. l. vara personbin' Kung(en); OGBReg.

- Ladbank en lq'bdgkan, l,d.-; nu borta. Prep. iir pd. IN (fbrr) ld,bdglru,

best. sg. f. Vid el. samma beb. som Ladbanke,n under Amdal ovan; jfr firlj. -Lategen; avs. 1840 Hfl, 1857 Ml, EK, Ladtegen 1844 IIfl' Man tror att en

iingslada funnits d[r. Jfr fiireg. - Ledet. 1840-1846 Hfl. - Ly ckorna.
Lyckerna 1846 IIfl. - Lingemosse el. Lflnge mosse. Lflngemisse

1840 Hfl. - Mossen. Mflsen 1840-1846 Hfl. * Myren. f846-1862 Hfl.

- Nyborg. - NybygBet. 1825 Jb.- Oskarshem, seBarnhemniet
ovan. - R$ivtegen. Riiftegen 1830 Ml. Vid el. samma beb. som Rciategen

under Amdal ovan. - Sandhfllan. 1855, 1862 Hfl. - Siithallen el.

Huver6d hall hwuara hdl, el. HaIl en hdl,a; avs.; semesterhem. Sj6-

hallen 1818, 1821 Ml, 1825 Jb, EK. Hall, f.'berghill'. C. 40O m. frfln sjdn

St. Hiillungen. - Slettbacken. 1840, 1844 Hfl.Snarare'densldfa backen'

frn 'backen pfl sldffen'. Bflde subst. sldtt och adj. sldf heter i mfllet sl,at. -solliden. 1938 Ml. - Strandeplatsen. Gamla Stranneplatsen 1799

U nr 37. BN ? - Vrflkasen. Wrflkasen 1840 Ml. M<ijligen samma beb.

som fiilj. Vid el. samma beb. som Vrdkasen under Amdal ovan' - Vrfln'
Wrflan 1818 Ml. Jfr fiireg. - Anghagen. 1846-1864 Hfl, 1938 Ml. -Asha ger. dsfi,tiwani ays. 1818-1850 Ml, 1825 Jb, 1847 Kb', EK, Essehagen

1821 U nr 23, Ashagen (!) 1857 Ml. IN (fiirr?) ,Eshagatne> (Stenungsund

s. 111). Vid berget Aset avd. V.

Ilfllkekiirr hilkaser by. - | Uutckekiar 1568, 1573, Hulckekier 1581, 1586,

Holckekierd 1586, Hulchekier 1659, Hullkekier, Hullketer (l) 1665, Hol(l)ke-
kier 1680, HflI1(c)kekiar 1697 -1758, Hfllckekihr 1697, Hflllkekjiirr 1811, Hfllke-
kjerr 1825, Hfllkekilrr 1881, Jr ll UaUreXier 1673 K, Hfllkekrirr GK, EK. -
F. l. lir snarast holk, rn., antingen i bet. 'holkhflIla' - en kiilla finns dir *
el. 'nflgot urholkat, urholkad terrflng, nedskuren dal', flsyftande inflgornas
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,urholkade> liige i Lerflns dalgflng. Formellt mojligt vore ocksfl no. dial.
holka, f., frfln liinets viistgdtadel upptecknat ss. hulfta 'den l6sa, bliita dyn
i mossar och k[rr' (Bd 3 s. 239) , ehuru det iir ovisst om denna sista bet. iir sfl
gammal att den kan ifrflgakomma hflr. Jfr Holkedalen under Brdcketotp i
Sp sn ovan och Holkekdrr(en), -kdrret OGBReg. samt namn pfl IIoIke- i NG
2 s. 408; 16 s. 254. Om Icdrr avd. VI.

Prep. dr i.lN hillaan; hilkapapb$(a), best. pl.

Nr 1 Siidra Hilkekflrr s/e sk. Kallas S<irgflrden slrgEn. Kr.
tilI 1728 (1758 Jb) ochl/z mtl fltm. till 1697.

Nr 2 Norra HAlke'khrr 3/a sk. Kallas Nordgfrrd en ndlgq,n.Kr.
till1727 (1758 Jb) och 1/z mtl fltm. till 1697.

T or p o.d.:

Brun ils br&nq,s. 1840-1857 Ml, 1868 Hfl. Jfr under Hdtgusserdd nedan.

- Mossen. Mflsen 1818 Ml, 1825 Jb. - Nordhem; avs., iJrundereget
upplflgg. Jr, EK. - Tagelund; avs. 1938 Ml, EKB. Efter en flbo,.

Hfillebolunil halbalda, hdlabal,ww (i Viisterlanda sn harbaltip) sk.-tp fltm.
sedan 1825, dA det upptogs i Jb under eget uppliigg; avst. frfln Thsteriid; upp-
togs i 1748 och 1766 Ml under Dal men tillerkiindes Tister6d Viistergflrden
genom utslag av hf,radsrfltten 1825 (1825 Jb). - | UaUenolund 1758-Jr ll tZ+A-
1840 Ml, 1840 Hfl, GK, EK, Hiillbolund 1766 Ml. - Nf,ra Sf. och L. Hdllbo-
uatten, sorn delvis ligger i Inlands Torpe hd. Sjiinamnet anses Bd 10 s. 69
vara sekundf,rt i fiirhflllande till beb. Tolkningen bygger pfl antagandet att
en urspr. beb. *Hrilebo(l) e.d. funnits. Om sfl iir ftirhflllandet, pekar utt. med
-4- (varav altern. -r-) pfl mansn. Helge; jfr Hdlbo SOA 13 s.28, Hdljebo Bd
18 s. 19 (i Jb Hellebo o.d.) ; orn ljudutvechlingen Bd 8 s. 25. Eftersom utt. med
dentalt I sannolikt Ir ett ungt lf,.sutt., kan man inte rdkna med ett IN IIdIIe-
bon hdleben, sorn finns till Hdlle i grannsn Odsmfll nedan. S. l. -Iund tycks
inte ha nfrgon verklig anknytning till den omgivande terrlngen, men Hrille-
bolund har vil klingat vackert fiir namngiyaren. - Sjonamnet Hdllbouatten
iir viil snarare bildat tiII det supponerade *Helgebo(f en en ellips av ett
(aldrig existerande) *Hdlebolundsuatten.

Hiirgusseriiil h,hrg&gara, hcbygnsara by; giistgiveri ftire 1680 (Stenungsund
s. 107). - 

j Hmrgaute riodre 1388 RB s. 343 | Helgudsteng (l?) c. 1528 NRJ
4 s. 189, Hergudzrudt 1544, Hergu(d)tzrii(d)t 1568-1586, Gudtzriidt (!) 1581,
Hergudzr<idh 1659, Hergutzrdeedh 1665, Hergusseredh 1680, Hflrgus(s)er6iidh
1697, 1719, Hf,rgusseriid 1768-Jr, Hargusserod 1825 ll Uarguseriid 1673 K,
Hergulsr6d 1749 Qvistberg s. 22, Herguseriid GKii, Hiirgusser<id GK, EK. -
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F. l. iir mansn. fvn. Hergaufr (Lind Dopn. sp. 518); se nflrmare under Harke-
rdd i H sn ovan. - Om RB-formen iir pfllitlig f,r s' l. fvn. rjddr 'rtijning'.

Prep. rir i.IN hdygwsarebfi(a), best. pl.

Nr 1 Norra Hiirgusseriid 3/r sk. Sk. av fllder' 1/z mtl till 1685

(1825 Jb). Kallas Nordgflrd en nQlgon el. S6rbyn sQrbiln.

Nr 2 S<idra Hiirgusserdd' L/z sk. av fllder. Kallas Siirgflrden
sbrgsn.

Torp o.d.:

Alfhem. 1938 Ml. - Almedalen. 1938 Ml. Efter tigarens hustru
AIma. - Broii.ngen. 1855 Hfl. - Brunfls (en) br&nEsan. Brunflsen

1821-1840 Ml, EK, Brunfls 1840-f868 Hfl. Vid eI. samma beb. som Brunds

under Hdlkektirr ovan. Vid en ds bevuxen med ljung, som brflndes varje 6.r

fiir att man skulle fi fflrbete. Tydligen hilnfiir sig namnet dA till de perioder

dfl viixtligheten pi flsen var avbrflnd. - Drammens il,rdrttons. Efter en

knekt som kallades Drqmmen; kanske kom han frin Drammen ]ginder Dal
oyan. - Ekhagen. 1938 Ml. - Fattiggfrr d'en fdtogqrq el. Alder-
domshemmet. - Fridhem; avs. 1938 MI, EK. - Gladerstorpet
g4i1d,ap[drpat Efter en soldat Glader.- Grind.en. Grinna 1830-1857, Grinden

1840 Ml. - Hamnen hrimna. Hamn, f. 'utrnarksbete'. - Hult et hil,tet.

Hflltet 1766-1857, Hultet 1818-1850 MI,1825 Jb.- HIrgusseriid mosse,
se Mossen nedan. - Jer(n)br6.tarna X@rbrld'ane el. -brflten. J[rn-
brflten 1854 U nr 93. Numera endast som namn pfl ett gflrde, Jfu(n)brdten

J@rbrid,an; man k6.nner nu ingen beb. med detta namn; inte heller pfl kartan
s5rns nflgon beb. Eftersom gerdet inte ligger Iflgt utan vid en flat bergkulle
kan namnet knappast flsyfta fiirekomst av myridrn. Man kflnner inte heller
till nflgon f<irekomst av jdrn el. nigon jarnliknande substans i berget. Kanske

rir f. l. d$irfiir samma ord som fvn. iadaru (se Jtiget i So sn ovan). M<ijligen

kan dock namnet sammanhhnga med fiili. I sfl fall vore f. I. familjenamnet
Jrirni stamform. - J e rn s ly ck a n. 1830 Ml, VriI familjenamnet (soldatn.?)

Jdrn; jfr fdreg. och sarnma namn avd. VIII samt (Gamle) Jtirns lycka under
NHo. - Kyrkogflr det gbrloX@[; avs.; i Jr under eget uppl5igg' Jr, EK.

Yid. kgrkan. - Lugnet. 1938 \[l' - Lyckan. 1868 Hfl- - Maden
rnda; avs. 1868 Hfl, EKB. - Mossen eI. Hiirgusseriid mosse
hargasara rnlsa; tvfl tp. Mflsen 1818-1857 Ml, Mossen 1855-1868 Hfi. -Nordingen ni|ogan. En bildning pil -ing till nord med bet- 'den norrut
bellgna (beb.)'.- Nes@l ruqst. Niis1938Ml.- Niishagen. 1855' 1857

Ml. Vil lokalt samhdrigt med fiilj. - Nfis1yckan. 1862, 1868 Hfl. Jfr
fiireg. - Sof iero. 1938 Ml. - Solhaga. - Solliden. 1938 Ml. -
Stutehulte t s0&daktl,taf. Man tror i orten att stutarna rastades dilr, dfl man
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fdrr drev kreatursflockar till Kungfllv. - Vallinstorpet aalfnstlrpel,.
Efter en torpare Vallin. - Ataerd'omshemmet, se Faftiggdrden ovan.

Komperdd kbrnpera, ' - - by. - | Komperud(t) c. 1528 NRJ 4 s. 190,
1544, Kumperdd 1568, (Lille) Comperddt 1573, (Lilde) Komperiidt 1581, 1586,
Komper6(6)d(h) 1659-1719, Kamperiid(h) 1665, Kompered 1680, Komper<id
1758-Jr ll Kompere 1673 K, Komperiid, GK, EK. - Samma namn triiffas pfl
nflgra stillen i s6. Norge. Enl. Lind Bin. sp. 226 flr f. l. i dessa namn ett
personbin., Kumpi, kiint fr6.n 1300-t. som namn pi en kanik i Oslo, och
identiskt med no. dial. kumpe, biform till kump'halvklotformig f<irhiijning,
kndl'. Lind medger dock att ON kanske delvis ii.r av annat ursprung. I NG 1

s:252;3 s. 268; 4:2 s.216;5 s.225 f6redrar man att uppfatta f. l. ss. terrflng-
betecknande, Hdr fiirevarande Komperdd torde btira tolkas pfi. samma s6tt.
Husen och iniigorna ligger inne bland berg, df,r runda kullar sticker upp.
Men den tildsta beb. tycks ha legat hiigt upp pfl en kulle. F. l. Kumpe,,
av 5.. *Kumpa-, dr dfl snarare gen. sg. av kumpe, iin gen. pl. av detta ord el.
dess starka biforrn kump med samma bet. Ett av de no. Komperud, i Hof,
liksom ett Kompelien i S. Land, antas NG 3 s. 268; 4:2 s. 194 tveksamt kunna
innehfllla ett vattendragsn. *Kumpa (*Kompa), vilket inte ifrflgakommer f6r
hflr fcirevarande namn, liksorn f.6. knappast fiir de no. namnen. - S. l. f,r
rdd (tud) 'r<ijning'.

Prep. iir i.lN kbmgtae,! -,kbrnpa, kbrngrana och labmlnrabq(a).
Nr 1 Stora Komperiid 1/z sk. Kr. till 1?31, de 1A blev sk.; fi.ter-

stoden blev sk. 1734 (1825 Jb).
Nr 2 Lilla Komperdd med ett fllfiske 1/r sk. Kr. till 1727 (ant.i

1719 Jb).

Torp o.d.:

B r att eh aIl. 1840 Ml.'Den branta berghiillen.' - B rii.nnan. Brinna
1840-1846 Hfl, Brflnnan 1857 Ml. Brtinna, f.'svedjelapfl'. - Dumleliden
d,bmlalda. F. l. iir sannolikt dial.-ordet dumle, m. 'liten, djup, rundaktig vatten-
samling', vilken troligen funnits i Dumlekrirref (avd. VI) , som ligger strax
invid; se Bd 18 s. 99. - Ekemossen. 1840 U nr 67, 1855 Hfl, 1868 HfL
F.l. iir triidn. elc el. det diirtill bildade koll. eke, n. - Grankflrrsmaden
grgnsapmga. 1797 U nr 34 (naturn.), 1868 Hfl. Vid Granekdrref (avd. VI). -Hagen. 1844-1846 Hfl. - Holmen. 1862, 1868 HfI. Asyftar siikerligen
nflgon upphiijning iiver liigre liggande (sank) mark. - H u s e t. 1766 Ml. -Hellesdalen hdl,sd,qn, h,hlasddn.1821-1857 Ml, 1825 Jb, Hiillsdahlen 1840
U nr 67; jfr Hiilldalsberget, Hilsdalsfloget 1797 U nr 34, Hillesdalarna
(naturn.) 1834 U nr 58. F. l. torde vara (gammal) gen. sg. ftrilles av milets
hdller'(grotta e.d. under) bergutsprflng' (fvn. hellir); jfr hemmansn. IIcrIIes-
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daleni O sn nedan. Liggel vid ett.bergstup. - Komperiid sflg, se Sdgen

nedan. - Kerret. 1840-1846 Hfl, 1850 Ml. - Ladkflrten ld4ara el.
-kflrret. Ladkflrret 1E40-1868 Hfl. - Lersik (en). 1862 Hfl. Samma

naurn under Stubberiid nedan. - Liden. 1853-1863 Hfl. - Lilles jii-
mossen. GK,EK.Vid Lillesiiln (avd. I).- Olaus tomt. 1840Unr67.

- Oxd gat dksiwar. 1844-1868 Hfl, 1857 Ml. Vid en liten sjii med samma

namn (avd. I). - Racknebo rdlcnabr4, -bQi iide. Hallin i Stenungsund

s. 255. Oklart. Jfr Raknebo i Lane hd och en del no. namn ph Raknc-,
vilka ansetts mdjligen innehfllla ett annars ok$int mans(bi)n.; se Bd 12:1
s. 50 med litt. I orten sfltter man namnet i filrbindelse med uttrycket 96 0

rdkna'bli ftlrbi av tr6tthet av arbete', men namngivningsgrunden blir dfl svflr
att fiirstfl. Kanske uppkallelse efter gflrdn. i Lane hd. - Rasmus tomt.
Rasmus tomt 1840 U nr 67. - Slitta lid, plbta tr4 el. Slfltt (e)liden.
Sllttliden 1840-1868 Hfl, Slfltteliden 1850 Ml. Om f. l. se Sldttbacken under
Huuefiid Sflgensd,@a el. Sflg(e) torpet el. Komper6d sflg.
Sflgan 1862, Sflgtorpet 1868 Hfl. - Uslatorpet. HaIIin i Stenungsund

s. 255. Namnet Asyftar den eliindiga beskaffenheten hos stugan, Ucklums sista

ryggisstuga; se avbildning hos Hallin a.st. Jfr samma namn under Bute-
rdd ovan.

Kyrkogiirdet, se under Hdrgusserdd ovan.

Lunden lnw(*), lQ,n rle kr. Kr. till 1743 (1825 Jb), dtirefter sk. till 1907

(ant. i 1881 Jb), dlrefter flter kr. 1/r mtl till 1701 (1825 Jb). Tillhiir Domfln-
styrelsen. - | Lunden 1659-Jr ll Luntl 1673 K, Lunden GK, EK. - Best. sg.

av lund, nhppeligen lunde, vilket inte fiirekommer i [. mfll i Inlands N. hd;
jfr T. s. 281 f. Jf.r *Lgselund under Fdrsuunna namn nedan.

Prep. 6ir i. IN (fdrr) ldnaben.

Torp o.d.:

Grinden. 1862, 1868 Hfi. - Kompetorp et hdmltatirytal; iide. Efter
det angrflnsande hmra Komperdd; ev. iir f. l. ett IN. - Kungetorpet.
Kongetorpet 1861 U nr 108. S[kerligen efter nflgon som kallats Kungen; ift
Rong(e)gdrden under Ucklum nedan och OGBReg. - Lundhagen el.

Lundshagen. Lundhagen 1840, 1850 Ml, Lundshagen 1857 MI, 1862,

1868 Hfl. F. l. [r hemmansn. - Mossen. Mfls(s)en 1821-1840 Ml, 1825 Jb,

1868 Hfl. - Nellas t oru.t nhl,as tdmt; nu obebott. En gumma med nam-
net Nella bodde d[r. - OIas kulle dlas kila. Torparen hette OIa. -Sriders torp. 1861 U nr 108. Abon hette Sdder.

Mosshagen, se under Grdssbg ovan. Nordhem, se under Hdlkekdr.r ovan.
Nordiingen, se under Grdssby ovan. Pottebaeken, se folj.

I

I
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Presstorp prdgttrp, 6,. Pottebacken, -backa pi[abdfuen, -bdba, tlz fr. av
flIder. Namnet flndrades 1896 till Presstorp, men det gamla namnet skulle
diirjiimte anvf,.ndas i Jb (ant. i 1881 Jb). - 

j Pattb bakka 1388 RB s. 344 |

Pottebachen 1659, Pottebacken 1660 D. Bjelkes jb s. 255-Jr, Pflttebacken
D. Bjelkes jb s. 221, 1811, Pollebachen (!) 1665, Pfltlebacken (l) 1719 ll eotte-
backa (sista a osiikert) 1673 K, Pottebacken 1702 Bidr. 2 s. 280, 1938 Ml,
Pittebacka 1766 Ml. - Presstorp 1881, Jr ll erasttorp GK, EK. - RB-formen
iir felaktig fdr Potta bakka el. Potto bakka, och f. l. iir gen. pl. av fvn.
pottr, m.'lerkruka' el. gen. sg. av den svaga biformen fsv. potta, av vilken
det iildsta kiinda beliigget dock [r sfl sent som 1479 (Sdw Suppl. si 618).
Tydligen har alltsedan medeltiden lerkiirl tillverkats h6r; nu finns diir ett
stort tegelbruk (se nedan). - S. l. ir en singular biijningsform, huvudsak-
ligen dat., av backe.

Namnflndringen m6.ste ha ftiranletts av en iinskan att undvika otrevliga
associationer och kanske mest fiir att undgfl de starkt pejo.rativa IN ,(se

nedan). - EK:s och GK:s form ri.r oriktig, ty f. l. i det nya namnet ir inte
prdst. Gd har, sflvitt man vet, inte haft nflgot med prdsten el. kyrkan att gdra.
Enl. upplysningar av fdrre museiintendenten Nils Nicklasson syftar f. l. pfl
brukets tegelpress.

Prep. iir pri vid bflda namnen. IN (fbrr) ltd{an, pita, utelflmnade av T.
s. 82 pi grund av deras starkt nedsiittande karaktiir.

Torp o.d.;

Backstugan. 1830 Ml. - Bruket, se Tegelbrukef nedan. --
Liden. 1840 Hfl. - Tegelbruk et tfibroget el. Bruket brSgat, br@gat.

1846-1868 Hfl. Vid el. samma beb. som Tegelbrukef under Hamra ovan.

PrEistegEirde prAsbJ@4, vanligen prhsl/tl Llz kr. av fllder; i 1697 Jb an-
givet ss. pr[stbol. Priistflnkesiit".- I Prestegerdet c. 1528 NRJ 4 s. 189, Preste-
giard 1568, Prestegierde 1573,1581, Prestegaardt (!) 1586, Priist(e)ginrdft)e
1659-1758, Prest(e)g(i)erd(h)e 1680-1811, Prlstgiirde .lr ll frastgierde 1751
Db, Priistegiirde GK, EK. - Namnets bet. framgflr av beb:s kamerala historia
(se ovan) . Ucklums gamla kyrka var bellgen pfl gd:s mark, och den nu-
varande kyrkogflrden ligger ocksfl diir. Jfr Prdst(e)gtirde(f) Bd 1 s. 24, 199,
328; 5 s.224;12:1 s. 348.'- Frir bortfalle,t av s. l:s -e jfr Mdllgtirde i H sn
ovan m.fl.

Prep. iir i. IN okiint.

Torp o.d.;

Grinden el. SkOllunge grind skiloga gri,w;borla. Grinden 1818,
1821 Ml. Yid el. samma beb. som Gfinden under Dal ovan. Enl. en uppgift
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samma som Nybgggef nedan. - Huset. 1766 Ml. - Nybyg get. f758 Jb.

- Nyf iket n{_fgket; iide.Platsenkallasnu Nyf iketomtem nitr-fclntdmta

el. Nyf ikelyckan nfifekal,bba" Hit flyttade en torpare som kalladesNgfike-
Herman och vars familj kallades nilfi,lnns. Efter honom uppkallades ocksfl
Ngfikegrirdef (avd. VIII). Det [r dock ovisst om han hade detta namn redan
innan han kom hit el. om torpn. iir det primiira; i varje fall rir namnet snarist
en elliptisk fiirkortning av *Ngfiketorpet, *Ngfikegdrdet e.d-.; ifr Ngfikan
Bd 2 s. 36 (med tilliigg Bd 3 s. 286); 5 s.239. - Revisekasen. Riifflse-
kasen 1825 Jb. Troligen vid el. samma beb. som Rriudskasen under Grossbg

ovan. - Sandliden. 1825 Jb. - Skogsiingen. 1862, 1868 Hfl. -Sk6llunge grind, se Grinden ovan.

Priisttorp, se Pressforp ovan.

Rtid (orn utt. se nedan) by. Var flnnu i 1881 Jb tillsammans med Siidru
Rod kameralt betrakta som by. I Jr upptas tvfl Jr-enheter, Rod och Sddra
Rdd under egna uppliigg. De [r nu skilda flt genom smala strimmor av Dals
och Bacharnas [gor. Urspr. iir Sddra Rdd s[kerligen en utflyttning frfln
modergd Rdd och utgjorde tillsammans med denna kanske en verklig by. -Skriftformer iiv. fiir Sddra Rdd anf6res hflr nedan. - 

j Rudi 1388 RB s. 3aB 
I

Rud c. 1528 NRJ 4 s. 189, Rudt(t) 1544, 1573, Rdd f 568-Jr, Rwdt, Riiidt 1581,

1586, Rii(e)dh 1659, R6iid(h) 1665-1758 ([. Jb-former dv. under nr 1 och 2

nedan) ll Rued 1673 K, R6d GK, EK. - Rud (rdd)'riijning'.
lN rdsbda.

Nr 1 Norra Riid ndlarerg, nQ4qra rg,forr iiv. Ostra Riid. Osterud
1568 Jb. 1/z sk. av fllder. Ett av de bflda hmn var kr. 1544. Prep. iir i.

Nr 2 Vfr.stra P.dd, abstra rq,kallas vanligen Viistre gir d' ahst(a)ra

Sd| el. Viistergflrd ahstagwl. Westerud 1568 Jb, Westerrtidt 1586 Jb.
1/+ sk. av flIder; jfr nr 1. Prep. iir i.

H emmansdelar;

Husringen hiasdga. 1831 Ml.

Torp o.d.:

Backelyckan; nu obebott. Lflg pfl en bacftsluttning. - Backen.
1766 Ml. - B jiirkebacken. 1818, 1821 Ml. - Dammen. Ftirr fanns
dflr en kvarndamm. - KvarnkS.rret. Qvarnkiirret 1855-1868 Hfl. -Kirret el. Lflng ils ldgu,s. Kirret 1862, GK, EK; Lflngfis(s) (naturn.)
1722U nr 3, 1871 U nr 120. Vid en ldng bergds. - Lunden. 1825 Jb, 1850

Ml. - Lyckan. 1840-1868 Hfl. - Lflngfls, se Krbret ovan. - Mon.
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Moen 184O-1846 Hfl. - Myrhagen. 1846, 1855 Hfl, 1857 Ml. - Ny-
bygget. 1758 Jb. - Nyhagen. 1855-1868 HfI. - Riids skola
rd-sladle el. Skola.n skdn; skola och lht.: Skolan, se fiireg. - Slet-
teln Skbta; iide. Sllttan 1818-1821 Ml, Sletten 1830-1850 Ml. Pfl en liten
sldtt. - Smedjelyckan smbXeldfua. Smedjan nu borta. - Tflngen
tdgen; tvl tp. Namnet flsyftar tp:s ldge pfl en i en bfickdal utskjutande mark.

Riid, Siidra, se Sddra .Rdd nedan.

Sandbaeka sdabdlta, y. sdry- 1/z sk. av fllder. - | Sandbeck (t) 1568,
-baick 1581, Sanndbacke 1586, San(d)bachen 1659, 1665, Sanbacken 1680,
Sandbacken 1697-1811, Sandbacka 1825-Jr ll Sanbacka (sista a os?ikert)
1673 K, Sandbacka GK, EK. - Ligger i sandig och kuperad terriing. Tycks
tidigare ha hetat Sandbacken men i sen tid ombildats efter miinster av namn
pil -a,bl.a. Backa.

Prep. iir i.lN sd,abalaabq(a), sd,ubaloa-.

H emmaflsdelar:
Hiijden hiXda.

Torp o.d.z

Brii.nnan el. Brflnnorna. Brdnnerna 1840-1868, Brflnnan 1844
Hfl. Brdnna, f. 'svedjeland'. - Bukten bdlota, bdktu. Bogten 1840 Ml,
Bukten 1840-1846 Hfl, 1851 U nr 80. Ej vid sjii, varfiir namnet flsyftar nflgon
inbuktning i terriingen. - Grinden. 1855 Hfl. - Hultet hdl,tai, 1840
Ml, Holtet 1840-1846 Hfl. Se sockenn. Hdlta ovan. - Kalvhagen. Kalf-
hagen 1821 Ml.- Lid,en. Lia 1818, Lian 1821 Ml, 1825 Jb, Liden 1840 Hfl.

- Solhem. 1938 Ml. - Soppehtigen sipakaqan. Ligger hiigt; diir v5.xer
sopp'svamp'. - Tflngen. 1840 Ml, 1844 IJfl. Tdnge'udde (i vatten el. pfl
land)'. Hmn ligger vid sydspetsen av sjiin St. Hiillungen. - Utsikten;
avs. EKB.

Skogen, se Suarfeftallen nedan.

Skdllunga skildga by; f<irr knapegods (1684 Jb). - 
j Skialdungum 1388

RB s. 340 (niimnes bland gd sorn skattade till J6rlanda kyrka), 343, Skrellunge
1430 DN 2 s. 527 (or.), j Skioldunghorn, widh Skioldungha swena . . . 1431

3 s.508 (o..), j Skiold[wngwm] 1448 10 s. 150 (or.), Skioling 15rt0 13 s.746
(or.) | Skettung(e) c. 1528 NRJ 4 s. 189, Skollwnge 1544, Skiillnig, Schitilling
1573, Skidlluig, Schollung, Skidllung 1581, Skioluigh, Schiollunng, Skeluigh,
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skiiillungge 1586, Skiolinge, skolunge 1659, Skyllinge, skiiillinge, Skiollinge

1660 D. n;"t"r jb s. 221, 256, Skollunge, Skollinge 1665, Schollinge 1680'

Sk(i)illlunge 1684-1758, Skiildunga 1811; Skiillunga 1825-Jr ll Skiolding 1594

JN s. 163, Skjoldvig (l) 1633 No. Rigs-Reg. 6 s. 595, Skiillunga 1673 K, GK,

EK, Skdllunge l7o2 Bidr. 2 s. 280, Skiildunge GK[. - Hellquist -inge s.124

tolkar en del med fiirevarande flLtm. i huvudsak identiska sv. ON ss' urspr'

sl[ktn., s.k. patronymika, bildade av den stam som ingflr i s6'dana fvn' namn

som slcjgldr, skjqtilfilfr, skialdblqrn. Han anser det dock mdjligt att sliiktn.

lflnats frin den bertimda da. kunga?itten slrdldungar. om sfl iir fiirhflllandet,

menar han, i likhet med Noreen i uppsalastudier s. 223 och olrik s. 27 f ., alt

namnet flr en avl. av s.lcdld och betyder 'sk6ldmfi.n'. T. s. 309 ansluter sig

vid tolkningen av det boh. Skdllunga oreserverat till Hellquists mening. Av. i
Norge finns en del ON som innehflller ett *Skigldungr. Dessa namn' delvis

bergn., anses NG 3 s. 72; 4:2 s. 215;9 s. 159 innehfllla ett terriingbeteck-

,rrra" fvn. skjqldungr, flsyftande runda bergkullar med en sk6ldliknande yta'

Ljunggrens tiversikt av skdld-namn och evidenta tolkning av det skfl. skrilder-

uiken i NoB 1943 s. 150 ff., med utftirlig exemplifiering iiv. frfln Danmark

visar att skold ofta anvints ftir att beteckna skiildliknande terriingforma-

tioner av olika slag, ss. kullar, berg o.d. Jfr ocksfl det no. och hoh. skrillebrcd

o.d. i Bd 11 s. 36 f. med litt., J6nsson i NoB 1932 s. 37, Indrebo Innsjon. 1

s. 176 ff., Granlund s. 117. Stflhle -inge s. 140, 269 ff.,5l7 finner ocksfl, i an-

slutning till Ljunggrens ovanndmnda utredning, att hithiirande sv. oN varit

namn pfl hiijder; endast i tvflL fall [r han tveksam, emedan han saknar upp-

lysningar om terringens utseende. Betrflffande hflr f<irevarande skillunga

menar Stihle, att det miljligen f,r rett singulart naturnamn *Skioldungr, som

sekundflrt ffltt former pfl -0, -um, vilka dfl biira bedtimas pfl samma sfltt som

namnen pil -Iiunga, -liungom, -lunda, -lundom etc'>' Det rflder knappast

nflgon tv&an att Stflhtes fdrslag iir det riitta. Vid den stiitt diir gd ligger finns

en stor grusfls med mflnga gravhogar, kallade sk\llunge hdgat, nu 6'v. om

flsen. Denna liknar mycket en buktad skiild. Det [r dock svflrt att avgtira

om kullens el. 6"sens namn urspr. varit ett maskulint skiqldungt (-ungi) el.

ett feminint skigldung; NN Sftdldungarnq. el. -ungen avd. vIII giir det fiirra

alternativet mest sannolikt. Jfr slrdldungs backu Bd 17 s. 193 och namnet

Stenung i N sn ovan, vilket f.ii. iir en utmflrkt parallell bflde betriiffande ord-

bildnin! och bet. Gd i byn Skdllungen lol,agan, [hlagan, i Brastads sn, Stflnge-

niis hd (i Skitilling, i Skiiillinge 1586 Jb) ligger vid en skarpt avtecknad berg-

kulle pfl en skitt. (For viixling sza i ttt.jfr Sftillinge i Sflnga sn, Flrentuna hd,

nos Siente i NoB 1948 s. 105 f.) - Det iir uppenbart att -ung(r), -ungi varit

terrflngnamnsbildande suff. De sfl avledda ordens bet. skilde sig fiiga frfln
grundordens, och dessa avl. kunde anvflndas om berg och kullar, sjiiar (se

Hdltungen avd. I, Indrebs Innsjon. 1 s. 177)'

Asens namn 6verfiirdes pfl den beb. som d5.r anlades, och nflr flera beb.
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uppstod, kunde den plurala formen anvflndas fiir att betechna denna plura-
litet.

Prep. iir i. IN ski{agabQ, obest. sg. och pl., -b$(a), best. pl.
Nr 1 Ostergflrd.en isteg$,l 1/zsk. avfllder.
Nr 2 Vistergflrden a,bstagol zls fr. Fr. av fllder. 1/r mtl till 1675

(16e7 Jb).
Nr 3 Overgflrden,2/t fr. Fr. av fllder. 1/r mtl till 1685 (1825 Jb).
Nr 4 Mellangflrd en'2/s fr. Fr. avfllder; fiirmedling ss. nr 2.

H e mmans delar:
. Tdserna s tgsarasas, Tvd. dameriigde gd. Om dendubbla gen.-ii.ndelsen

se Janzdn Subst. s. 76 f. - Vasera ad,s?n.'Wasen 1830 U nr 72 (naturn.) ,

Vasen GK, EK. Platsen ligger ganska sankt, och siirskilt under vintern, d6.

isen pfl marken inte bir, m6ste man lflgga uase, dvs. grenar, ris o.d., pfl
marken fiir att kunna ta sig tiver (se OGBReg.). Enl. Abrahamson i NoB
1954 s. 97 innehflller de boh. ON Vasen ett nu utdott boh. uase odsa, m. 'sank
ing', identiskt med fhty. uraso, m. 'fuktig jord', mhty. u)ase, m. 'fuktig mark'.
I hiir forevarande fall 5r det sv6.rt att trlffa ett val mellan de bflda m6jlig-
heterna. Ett namn ddr uase verkligen tycks betyda 'risbro' iir vfll Vasen:
Vasebron avd. IV. - Ve gen arbXan el. Viigens ahX-as.Derr senare formen
iir ett IN, men ursprungsorten iir okiind.

Torp o.d.:

Backen. 1840-1868 Hfl. - Borgilas birXal,asi forr Borgilas-
[ngen. Borgelassflngen 1836 U nr 72. V5l snarast kvinnon. Borgila, fvn.
Borghilda (Lind Dopn. sp. 154 f.; jfr Bd 18 s. 64). - Bron. 1844-18G8 Hfl.
Kan viil inte gfrlna flsyfta sk.-tp Bron under eget uppHgg ovan, vilket ligger
merf,n2 km. frfln Sk6llungas grins. - Brflteb:icken. 1840, Brfltebacken
(!) 1844-1868 Hfl, 1857 Ml. Vid en bdck ned samma namn (avd. II). -Brflten brid,an. 1825 Jb, EK. - Dammen. 1880, 1840 MI, EK. Vid en
kvarndamm. - Flflget. 1855-1868 Hfl. Fldg, n. 'bergstup'. - Furs, se
Kdlltorp nedan. - Gatan, se Hiigen nedan. - Grinden grh3,a. Grinna
1787 U nr 32, 1825 Jb, Grinden 1830 Ml, EK. En grind finns alldeles vid tp.
Jfrunder Dal ochPrdstegdrde. - Hagen. - He den hia. 1818-l8b7 Ml.
Fiirr ljungmark. - Hoga rna hiqtana. H<igarne 1840 Hfl. Sannolikt efter
dedttehdgar som finns d[r. - Hdgen; [v. Gatan och Skomakarns
sladry,aga4p. Hogen 1818-1857 Ml, EK. Ligger hdgt vid den gamla bygatan. -Kalvhagen. Kalfhagen 1818-1850 Ml. - Knapetorpet knfubattirytat.
Diir bodde en soldat med 6kn. Knapen lwQ,ban. Ar namnet ett elliptiskt IN,
torde f. l. vara knape'man av lflgadel'. - Korge-Martin s kirXarndf,ins.



223

Efter en Mattin som gjorde korgar. - Kvarren kw@4a el. Skiillunga
kvarn. - Kyrkeliden. 1821 Ml. Kanske vid en viig el' stig till kgrkan.

Jfr samma namn under Soensfidgen nedan och avd. V. - Kiilleban-
karna, :H,6garna ovan. - Kiilltorp, fiirr iiv- Furs fa.rp. Kiilltorp
lg55-1g68 Hfl, EK. F. l. i Kdlltorp flsyftar vil en kdlla; det senare efter en

soldat Fur. - Kiillfls. 1844, 1846 Hfl. Jfr f6reg' - Liungbacken.
1821-1850 Ml, 1825 Jh, 1862 Hfi. - Lof tet liftat. Ligger h6gt; jfr samma

namn under Amdat ovan och avd. V. - Lessebacken l,qsebdfuan. Lasse-

backen (l) 1825 Jb, 1855 Hfl, Lflssebacken 1830, 1840 Ml, 1862, 1868 Hfl,
Llssebackstorpet 1836 U nr 72. Jfr under Stubbertid och Tdnnerdd nedan;

se det senare. - M a den ryr,d'a; avs. Maen 1818-1850 Hfl, Maden GK, EK. -
M jitlnarelyck an m,!4aral,oba. En mi\Inorc bodde diir. - Mossarna'
se firlj. - Mossen, iiv. Mossarna, tvfl tp. Mossen GK, EK. Pluralfor-
men torde vara sfr.llan brukad, men di den anvd,ndes flsyftar den bflda tp. -Nallelyckan el. -lyckorna ndl.el,dlpra eI. -torpet. Nalletorpet

1800 u nr 22; Nallelyckan 1830-1857 Ml, 1868 Hfl. Nalle finns ss. b6.tsmansn.

Kunde annars vara ett iikn. bildat till nalla'snatta, stjtirla'. - Nyle jde-
torpet el. Nylej dens. Efter en soldat med namnet Ngleid.Han kallades
ni;laXdan och hans hustru nill,tbXda. Jfr Ngleide-Nils lgcka under Doterdd i
N sn. - Rflgflrden. 1821, 1840 Ml, 1846 Hfl. Vid el. samma beb. som

R'dgdrden under Stubberiid nedan. - Skintan, se folj. - Skinte-
giird et fintaxQtt, iiv. skintan tinta. IN fintan och tinta, m., f. skinfa, f.

'torr och mager mark'; jfr sftinfesbacken, -beryen under Tdster\d nedan. -
Skol an skdn el. Sk6llunga skola; skolhus och lht. - Skiillunga
kvarn, se Kuarnen ovan. - Sk6llunga sko'la, se Skolon ovan. -Skiillunga sfrg, se Sdgennedan.- Skollunge mo, :Hdgaynoovan.

- stenbrobiicken. vid en stenbro over en bdck. - sflgen sd,wa el.

Skiillunga sflg. - At1rren 6Sara. Akerra 1841 U nr 77,1868 Hfl.
Vid en d. - Asadalen d,sadqn Efter en gumma,{sa, som sfllde brtirnnvin.

- Omansto rpet am,anstirpat. Efter en torpare Oman'

Smedserdd smds-ara, \ - - s/e sk. rlzllrrtl till1701, kr' till 1740 (1825 Jb).

Kallas ofta Giistgivaregflrden XhlcoaragWn Var giistgivareg&rd sedan 1680

(Stenungsund s. 107). - | Smiatz r<i(d)t 1568-1586, Smed(t)zrtidt(t) 1573,

1586, Smid(t)zeriid(h) 1659, 1665, Smedzredh 1680, smedzserii(ii)d(h) 1697-

1758, Smedserod 1811-Jr ll Smisrod 1673 K, Smissrde 1696 No. geogr. opm.

A I 16a, GK, EK. - F. l. flr fvn. smidr, m. 'smed', ev. anvint ss. persorr(bi) n.

Man vet a.nnu att en smedja funnits pi gd. Se f.ii. samma namn i J sn ovan.

Prep. [r i.IN smbgerebq(a), best. pl.

Torp o.d.:

Hagen. - Huset. 1766 MI. - Hiigen. 1862 Hfl. - H6jden;
numera Lillahii jd enl,ilakaXda. Hdgden 1855, Hiijden 1862 Hfi.F.l.Lillq-
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har ti[kommit som motsflttning mot Hdiden (hmd.) under grannhmn Sand-
backa ovan. - Lyckeberg. 1766, 1840 Ml. - Mossen tn$san. Mtlsen
1818-1850 Ml. - Sirnmekfi.rre t si,rp,agfu\, Efter en torpare Sfmon slrytan.

Vid ett rbjtirkkdrr,.

Solbaeken, se under Gr6ssbg ovan.

Stubberdd stdrlare 1/z uts. fr. Kr. till 1855 (ant. tr825 Jb) och 1/r mtl fltm.
till 1811. - | StubberO(ii)dh 1659-tr719, Stobberedh 1680, Stubbertid 1758-Jr ll

1613 GSH, GK, EK, Stubber6ed 1673 K. - 'Sfubbfiilla som uppodlats'; jfr [.
sv. stubberudft 'r6jning (svedjeland) diir stubbarna stir kvar'; jfr flst. OGB-
R"9., SOA 15 s.35, NGReg., Lindqvist Bjiirka-Siiby s.315 och Lind6n 1:3
s. 25, Sahlgren i NoB 1962 s. 220 r,ned litt.

Prep. iir i el. pd.IN tycks saknas.

Torp o.d.:

Banken, 1840-1846 Hfl, 1850 Ml. Jfr under Tiinnerdd nedan. -Eriks tomt. Erics tomt 1832 U nr 54. - Huset. 1766 Ml. - l,sp
sik(en) lipsga. Lersik 1818-1830 Ml, 1825 Jb, Lersiks torp 1832 U nr 54,

Lersiken 1840-1868 Hfl, EK. Prep. [r pri. IN l,lplgan. Sarnma namn under
Kompefid ovan. - Liis,sebacken. Lissebacken (l) 1812 U nr 39,

Liisslebacken (!) 1818, Liissebacken 1821 Ml. Jfr under Skdllunga ovan och
Tdnnerdd nedan; se det senare. - Nordgflrdet. 1840, 1844 Hfi. -Nordingen. 1854 U nr 88. - Odlingsmark (en). 1840-1868 Hfl.
ON? - Platshuset el. Rflgflrd en r&g&n. Platshus 1797 U nr 16, Plats-
huset 1812 U nr 19, 1825 Jb, 1832 U nr 54, Plattshuset 1830 Ml; Rigflrd 1854
U nr 88, Rflgirden 1855, 1868 Hfl, EK. Plats 'liten bebyggelse, liigenhet'. Det
altern. namnet iir boh. rdgdrd, m. '(hflgnad som tjiinstgdr ss.) rflgflng'. Stiillet
ligger diir Huveriid, Skdllunga, Stubbertid och Ttinneriid stiiter ihop. -Rflgflrden, se f6reg. -- Anghagen. 1840, 1850 Ml, 1938 Ml; jfr Ang-
hagsbacken 1832 U nr 54.

Svartehallen (Svarte hallen) twh[ah[l, pwa1a hdl 1/a sk. Kr. till 1736
(1825 Jb). Kallas vanligen Skogen sk6,Ean, - | Swarthalden 1659, Swarte-
dahlen (l) 1665, Svartehallen 1680-Jr ll Svartehall 1787 U nr 32, Swartehall
1857 O nr 96, Svarthiilla (l) GKe, Svartehallen GK, EK. - ll Skoug 1673 K,
Skogen 1787 U nr 32, f857 O nr 96. - Jfr Suarte haII, SuartahallarnaBdB
s. 218. Ligger i en skogrik, miirk och dyster trakt, dflr morka berghiillar gflr
i dagen. Om genus av ordet haII se avd. V. Om den best. formen med f6r-
svunnet -n se Janz6n Subst. s. 102 f.

Prep. iir pri (Svartehallen, Skogen). IN (ibland) sltQ,wa4.
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Torp o.d.:

Fes (e) vik fbs(a)ui,g, fi€-, f!s', flska- el. Vollmans vik aaltnans oig'

F. l. i det fiirsta namnet iir boh. /es 'fjiirt; trd.ck' (till v. /isa 'fjitrta'), men

anledningen [r nu okind; jfr avd. I, Feskullen Bd 3 s' 189 och namn pfl

Fes- i Bd 20:2 s.44,253,274. Det iirovisst om Fes(e)uik anviints endast om

uiken el. frv. om beb. Namnet har altern. ombildats till Fis,keuift. - F i s k e-

vik, se fiireg. - Vollmans vik, se Fes(e) uilc. - Ackrorna, se detta

namn ss. Jr-namn med eget uppliigg.

Svenshdgen [wrhnsh$wen, y. -hiXan 1/r sk. av fllder. Kr. itm. 1544. Av.
jflrnv[gsstn. 

- | Swenshog c. 1528 NRJ 4 s. 190, Swenssh<iy 1544, Suenshiig

1568, Suensehoff 1573, Suenshdiff 1581, Suendtzhiiuff 1581, 1586, Suenns-

hiiuff 1586, Swanshtiien (l) 1659, Swensh6gen 1665, Swens Hiigen 1680,

Svensh<igen 1697-Jr, Swensshiigen 1719 ll Suenshiig 1673 K, Svenshdgen GK,

EK. - Mansn. Suen och hdg, rn. (fvn. haugr) , htir avseende en naturlig
bergshrijd, varvid den iildsta gd ligger.

Prep. iir i. IN (ibland) fwdnsholabq(a).

H e mmans d el ar:

Ekeliden igal,2a. - Jens gflrd Xdnsas g&1. 
- Liden lia el.

S v e n s h ii g e li d. ptodnsft'awa l,!. Vid en gammal v[gbacke. - S v e n s g A r d
pwtbns g&1,.- Svensh6ge lid, se Liden ovan. - Viif vendahlsgir-
den aduandasgEn. Efter en hiiradsskrivare Vdfuendahl.

T or p o.d.:

Aspeliden d,rya\,ia.1818-1825 Ml. Vid el. samma beb. som Aspeliden

under Huuerdd ovan.- Aspelidshagen. 1846, 1855 Hfl. Sflkerligenvid
fiireg. - B j tirkebacken. 1938 Ml. - Carlsborg. 1855 Hfl. Beboddes

1855 av en Cail (Tausson). - Dammkirr et ild,ry,Sq[; obebott. Dam(m)-
k[r(r)et 1840-1868 Hfl. Vid en kvarndamm. - Ekekullen. - Eke-
lunden. 1938 Ml. - Elselund; avs. 1938 Ml, EKB. - Emanuels
kulle mdnuol,s ltila. Fdrr bebott av en.Emanuel. - Fridhem. 1938 Ml.

- Frflgott, se Jr-namnet Frdgott ovan. - Granbacken; tvfl avs.

1938 Ml, EKB; en officiellt kallad Grantorp. 1938 Ml, EKB. - Gran-
dalen grdnddn; vanligen kallat Trinter6d tt"i,ntara. Gran Dallsliden 1793

U nr 33, Grandalen 1840-1868 Hfl, 1938 Ml. Prep. [r pri (Trinteriid). IN (fiirr)
tri,ntaq, tri,nta, (bflda) tri,ntora. Samma namn har Bd 10 s. 21 ansetts innehfllla
ett personbin. *Tfinte(n) 'den trinde, runde', bildat till formen trint 'trind,
rund' (av lty. frinf) som fiirekommer i flera nord. dial. F. 1. i ett no., med
fiirevarande identiskt namn anses NG 5 s. 144 hiira till frinfe 'rulla' och
lo
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sflgies bero pfl att diir flr brant. Kanske betyder dock namnet ovan 'den runda
rdjningen', el. flsyftar f. l. nflgon rund terrd.ngformation; ifr Trintorna, bfldar,
vilket tycks fdrutsfltta ett *frinf(a), f., Bd 3 s. 173 (med altern. annan tolk-
ning), Trinten 9 s. 8, Trintmossen Lindqvist Bjiirka-Siiby s. 366, f,vensom
Trinteln 16 s. 236. - Grantorp, se Granbacken ovan. - Griina lid.
1938 Ml, EK. Ungt namn. - Hagarna hinPana el. Olestomten d|as-
tdm,ta. Hagarne 1818 Ml, 1825 Jb, Hagarna f840 Ml; jfr Olof(s)Igckan nedan.

- Huset. 1766 Ml. - Hiist (e) hagen. Hflstehagen 1818-1857 Ml, 1868

Hfl. - Intaget. 1830 Ml. - KabblekIr r ltitbt,apor. Kabbelkjerr 1818,

Kabblekjerr 1821, Kabbekiirr 1830, Kabbflskflrr (l) 1840 Ml, Kabblekflrr 1844

U nr 69, Kabbelkfirr 1846-1855 Hfl, 1850 Ml. F. l. [r oklar. En medd. menade
att f. l. iir mfllets kabblock kabl,q,S 'kabbeleka (Caltha palustris)', sannolikt
en lokal ombildning av kabblek, -Idk. Denna viixt finns i riklig mlngd pfl
platsen. Men den starka reduktionen av -l,q,g- och utt. med >tjockl>r i 96r
svflrigheter. Dock kan { m<ijligen ftirstfls, om man antar att det >tunna> I,
sedan -l&g- redacerats till -tra-, ersattes med {, eftersom ftirbindelsen -Dl- tro-
ligen kiindes mer el. mindre frflmmande f6r mfllets ljudsystem; jft babbla o.d.

med rtjockt, {.- Kalvhagen kd4hdqtan. Kalfhagen 1793 Unr33, 1825 Jb,
Kalvhagen EK. - Kesis, se under Frdgott ovan. - Kobacken. 1818-

1857 Ml, 1868 Hfl. - Kyrkeliden. Kyrkoliden 1846 Hfl. Jfr under SkoI-
Iungaovanochavd.V.- Liden liu,; avs. EK.- Lunden; avs. 1938MI,
EKB. - Lyckhem. 1938 Ml. - Maden; avs. 1938 Ml, EKB. - Mat-
teshagen. 1793 U nr33, 1825 Jb, 1850 Ml, Mateshagen, Mattishagen 1821,

1840 Ml. En soldat pfi Svensh6gen hette Mattes As; troligen efter honom.

- Olestomten, se Hagarna ovan och fdlj. - Olof (s) lycka el.

Olof (s) lyckan?, se avd. VIII;kanske samma beb. som fiireg. - Pfl.le-
lyckan pdtral,sbui ode. Ligger vid Pdleliden (avd. V). D[r har viil stfltt en
lmilpdle; jfr Pdten Bd 3 s. 54, 278, 291 och namn pil Pdle- i tidigare Bd. -Sanatoriet. Giiteborgs och Bohus lflns sanatorium. - Sjithallen.
1821 Mt. Mflste ha legat vid St. Hiillungen. - Solbacken. 1938 Ml. -Solvik. 1938MI.- Strandstugan. 1938MI.- Svans tomt fwq,ns
tdrnt. Fdrr bebott av en korpral Suan. - Svensro. 1938 Ml. - Svens
tomt [wthns tdmt; i5de. 

- Svensii; avs. EKB. - Sdrgiirdet slrXqt.
1793 U nr 33, 1855-1868 Hfl. I sddra delen av hmn:s iigor. - Trinteriid,
se Grqndalen ovan. - Anghagen. 1862-1868 Hfl.

Sfrgen sdwa, sd.@a l/a sk. Kr. till 1723 (1758 Jb).- lSaugen 1659, 1665,
Sagan 1680, Saugan 1697, 1719, Sflugan 1758, Sflgan 1811, 1825, Sflgen 1881,
.fr ll t6zS K, GK, EK. - Pfl hmn finns nu ingen sdg, men en sfldan mflste ha
funnits i den biick som rinner fiirbi husen ut i sj6n Hiillungen.

Prep. iir uid ae (sillan pd). IN sfuua%, sd,qsaT.



Torp o.d.:

Ekelyckan. 1938 Ml. Grankullen.
kullen 1811 Jb. Nyhagen. 1846-1868 Hfl.
,ir,ryatgrustgua. Utt. -tgttts- tir hyperdialektalt.

Sbdra Rdd sbry,ara ro llt fr. av 6-lder. - Il Soder

Om hmn:s (kamerala) historia och ovriga d. former
Prep. fr.r i.
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Grankflllen 1758, Gran-

Undantagsstugan

Rod 17 02 Bidr. 2 s. 280.

se under Rod ovan.

H e mmans del ar:

Buskarna birslrana. EK. - Hagen, se f6lj' - Anghagen [v'
kallat Hagen. 1798 U nr 21 (naturn.), 1846-1868 Hfl, EK.

Torp o.d.:

Bjurhflltsiingen. Bjurhul(t)siingen 1862, 1868 HfI. Jfr under ?or-

ner6d nedan. * Brii.nnorna. Brflnnerna 1862, 1868 HfI. Bruinna 'svedje-

Iand,. - Bfltsmanslyckan. Ba.tsmanslycka 1864 U nr 116. - Gamle-
hagen. 1798 U nr21, 1818, 1821 Ml, Gamlehage 1864 U nr 116' - Hfllan'
1g40-1844 Hfl. - Kvarns jti slItt el. Kvarns j6sIItten. Qvarnsjii-
Htt (!) 1818, 1821, Qvarnsjiisliitt 1830, 1840 Ml, 1840-1855 HfI, Qvarnsjd-
sliitten 1850, 1857 Ml. Vid Kuatnsi'n (avd. I). - Muraretorpet; iide-

Et murare bodde diir pfr. 1800-t. - sldLkemaden pld,gernda eI. Sl&ken
sl6sa. Sligemaden EK, Slagemaden (l) 1938 Ml. F. l. iir siikerligen mfr.lets

sldk sl,qg, n. 'kvarnrflnna' (no. dial. sldft). En sfldan har vil funnits i den biick
som rinner fiirbi tp. Annars kunde dalen ha liknats vid en kvarnrflnna. Jfr
namn p6. Sltik(e)- i oGBReg. Den kortare formen iir viil en ellips, men kan

formellt ocksfl vara best. pl. av skik, n. - Timmerkullen. 1847-1851 Ml.

Kanske felaktigt f6r fiilj. - T r i n d e k u I I e eI. T r i n d e k u I I e n. Trinne-

kulle 1818-1840 Ml, 1840-1846 Hfl. Jfr OGBReg.- Vallslyckan. walls-
Iyckan 1830, 1840 MI, Vallslyckan 1850 Ml. F. l. 6r subst. uall el. familjenam-

net Vatl. - Orevattensmoss en iraaqnstndsan. Orevattensmosse 1846,

1862 HfI, Orevattens mosse 1857 Ml, Orevattensmossen EK. Yid Oreuatten

(avd. I).

Tjurbacken gi1_r(a)bafuan r/z sk. Kr. till 1796 (1811 Jb). I folkmun brukas

hmd:s namn, vilka flterfinnes under ucklums by, varifrfln hmn avstyckats.

- | Tiurrback (ftirsta r osflkert) 1568, Tyrback 1573, Thuirbaick 1581, Thiur-
backe 1586, Tyrrebach(en) 1659, 1665, Tyrbacken 1680, Tiurbacken 1697-

12b8, Tjur Backen 1811, Tiurbacken 1825-Jr ll Tiurback 1673 K, Tjurbacken

GK, EK. - Lindroths fdrslag i GHA 1920 s. 15 ff. att f. l. [r ett gammalt ord,
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*bidr, *pj[r 'biild, svulst' flr knappast vflrt beaktande. F. l. iir troligen djurn.
fjur, liksom i samma namn Bd 5 s. 201 f., vilket beror pfl att byns gemen-
samma fjur gick pi den sfi benflmnda platsen. Anledningen kan vara den-
samma i f6revarande fall. Jfr Tjurbackarna, -backen Bd 16 s. 162 (utan an-
given orsak). Jfr iiv. de av Abrahamson i MASO 9 s. 11, 136 niimnda sydboh.
orden tiut Sry-r, f _4r, m., och tjure YUnr, ,. 'h6.rt trii.', men anledningen till
namnet bleve oklar. I orten menar man, att namnet beror pfl att resenirer
pfl huvudviigen till Norge, vilken lflr ha gfltt hflr fdrbi, brukade ta in pfl
Ucklum Nedergflrden och tjudra sina h6star pil Tjurbaclcen. Fiiga troligt.
Nflgon orsak att r5.kna med fvn. gen. p{jar ay b{, f. 'tr6.linna', som Bd 5 s. 61

fdrmodats ing6. i Tjurholmen gilrhdtrnen (Dgiarholm 1303) finns inte. - En
del [. skr. tycks tyda pfl ett tidigare altern. rutt. tg_r-; se Bjiirseth s. 161.

Prep. iir i.lN Siybdbana och Siybakabq(a).

Torp o.d.;

Bockiin. 1840 Ml. Av. under Tdrnerdd nedan. Nu landfast ii i Kvarn-
sjdn. Man har vfll haft bockar pfl bete diir; jfr Getdn nedan och OGBReg. -Dalarna. Dalarne 1825 Jb. - Diimmet. 1840-1868 Hfl. - Gettin.
f840-1868 Hfl, Geteriid (l) 1857 Ml. Asyftar troligen nflgot numera landfast
terriingparti i Kvarnsjiin, dflr man haft getter; jfr Bockdn ovan i samma sj6.

- GAvan. Gflfvan 1855 Hfl. Har vil utgjort engdva. - Hflltegiljan.
Hflltegilja 1798 U nr 20, 1818, 1830, Hflltegiljan 1839 Ml (hiir struket). Jfr
under Ucklum nedan. Om f. l. se under sockenn. Hdlta ovan. - Lyckan.
1862, 1868 Hfi. - Attunden. Alunden 1830 Ml. Jfr under Ucktum nedan.

Orevattens hals el. Orevattenshals. Orevattenshals 1862,
1868 HfL Mflste ha legat pfl el. vid en halsliknande fo'rmation vid el. i Ore-
uatten (avd. I).

Tfilseriid tlpara, tlSatlz sk. Kr. tilI 1740 (1825 Jb). Hiir nu till Smedserdd
ovan. - 

j Folfs rudi 1388 RB s.343 lTohrdt 1568, Thols(s)riidt 1581, 1586,
Tolsriidh 1659, Tolsberg (!) 1665, Tolsredh 1680, Tfllls(s)rd(6)d 1719-1825,
Tfillseriid 1881, Jr ll 1SSZ Ml, Tilseriid EK. - F. l. fr.r mansn. fvn. D6lfr,
,fsv., fda. Tholf (Lind Dopn. sp. 1133 f., Lundgren-Brate s. 263, DGP 1

sp. 1364 ff.). S. l. iirrdd (rud)'r<ijning'. Samma namn Bd 4 s. 50; 11 s. 39, 51.
Prep. iir pri. IN tlpan, tlparabq(a).

Torp o.d.i

Grinden gr(,rya. Grind 1801 U nr
vanligt ss. torpn. Tp lflg vid en vf,g. Det

,gflr i sockenn. Grinnerdd och sjonamnet

25. Vil snarast en skr. for Grinde fl,
* grind 'sancl, grus', som troligen in-
Grinns ion i Inlands F r[kne hd (var-
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om Bd 11 s. 28, 63 f. med litt.) torde ha varit utddtt dfl torpn. bildades. -Hagen. 1818-1840 Ml, 1868 Hfl. - Kalvhagen. Kalfhagen 1830-1857

Mt, 1868 Hfl.

Tfistertid tistare by. - 
j Fostreins riodre 1388 RB s. 343 | Tosterud ,c.

1528 NRJ 4 s. 189, Tostensrudt 1544, Tostentzr<it 1568, T(h)osten(n)s(s)rii(d)t
1573-1586, Thorstenns(s)rii(d)t 1581, 1586, Tosteriid(h) 1659, 1665, Tflste-
rii(ti)dh 1660 D. Bjelkes jb s. 221, 1719 Jb, Tosteriid 1660 D. Bjelkes jb s. 255,

Tosteredh 1680, Tflstertiiid 1719, Tflster<id 1758-Jr ll ThOstensrdd 1613 GSH,

Tister<id GK, EK. - Mansn. Torsten (fvn. Forsfeinn) , vars gen.-s ganska sent

bortfallit pfl grund av dissimilerande inverkan frfln det fiireg. s, liksom t.ex.
iHastefid (af Hafsteins riodre 1388 RB s.341, Bd 10 s.8), Sfenardd (i Stei-
nars rudi f 391 RB s. 390, Bd 20: 1 s. 86) m.fl.; jfr ocksfl Bd 3 s. 153; 9 s. 14;

11.s. 59, Hjort Pedersen i Ti Afh. s. 38 f. - S.l. [r fvn. rjddr'riijning'.
Prep. iir i.IN tisteraboa.
Nr 1 Vflstergflrdenl/z sk.avfllder.
Nr 2 Ostergflrden 1/z fr. av flIder.

Torp o.d.:

Bistocked alen bLstalnddn. Bistocksdalen 1891 U nr 136, Bistocke-
dalen 1938 Ml, EK. Ljungmarker finns intill och platsen iir liimplig fiir bi-
skiitsel. Jfrnamn pilBistocke- t.ex. Bd 11s.101.- Biiirkebacken. 1818-

1830 Ml. - Bron; f.d. tp. Broan 1860 lh. - Elislyckan. 1825 Jb,
1840-1855 Hfl, 1857 Ml. - Flinkebanken, se Intaget nedan. - Grfl-
hfllet. 1748 Ml. Underligt namn. Kanske felform ftir fiilj. - Grishfllt
el. -hfllet. Griishalfi)t 1758, 1811 Jb. S. 1. kan varahdlt (ftulf) (varom se

under sockenn. Hdlta ovan) el. avsedd att flterge utt. -hs!, dvs. -ftdlef. -Hallerna; tidigare Sumpen; senare Lundelyckan l,haal'iba. Hal-
lerna 1818, 1821 Ml, Hallerne, Hallorna 1850, 1857 Ml; Sumpen 1840, 1844

HfI (pfl det senare stiillet dverstruket och flndrat till Hallerna); Lunnelycke
GK, EK, Lflnelyckan (!) 1933 MI. Sump, n.'sankt, sumpigt omrS.de' (avd. VI).
Det sista namnet efter en b6.tsman Andreas Lund. - Huset. 1766 Ml. -HflleIyckan. 1846-1848 Hfl, 1891 U nr 136. F. l. iir adj. ftdl'ihfllig, ned-
sflnkt, djupt liggande'el. m6jligen hdl,n. - Hellebolund; se under eget

uppHgg. - Intaget intSgat,-taqtat el. (vanligen) Flinkebanken
fligkebagkan Familjenamnet Flink (pfl en soldat?). Intaget 1846-1868 Hfl.

- Kolelyckan?, se Kdlelgckan? nedan. - Kroken. 1818, 1821 Ml,
1825 Jb. Jfr samma namn flst. i detta Bd. - Kfllelyckan? (Kole-?).
Kfllelyckan 1850 Ml. Utan vetskap om utt. kan man inte avgiira om f. l. iir
y6xtn. kdl kql el. ii.mnesn. kol hcl. Ett Kollgckan 1864 U nr 116 fanns pfl
grannhmn Siidra Rtid. Skr. i 1850 Ml kunde flsyfta denna el. en niirliggande
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plats. - Lassekroken el. Lasses krok. Lassekroken 1830, Lasses

krok 1840, Lasseskrok(en) 1868 ML Jfr Kroken ovan. Lundelyckan,
se Hallerna ovan. - M d I I an tnila, rnblw (utt. rnlla i en [. uppt. har inte
kunnat verifieras). 1891 U nr 136 (naturn.), GK, EK. IN milten. Miillan dr
namnet iiv. pfl en n[rbelflgen sjii (mindre [n 100 m. lflng), delvis i Viister-
landa sn (Bd 10 s. 64). Beb. ligger vid en bilck. Mdllan har vhl utgjorts av en
liten skvaltkvarn, ty fallhiijden i bticken iir fltm. numera endast en meter. -Nordhagen. Norhagen 1821, 1840 Ml, Nor(d)hagen 1825 Jb, 1868 Hfl,
EK, Nohlhagen 1850 Ml. Ligger i nordligaste delen av byns flgor. - N y-
borg. 1855-1868HfI, 1891 Unr136.- Nyhagen. 1855HfI.- Priijse-
lyck an priXsaldba. Efter en flbo med namnet Prdjs.- Ritrmaden. 1862,

1868 Hfl. Jfr samma namn avd. VI. - Skintesbacken el. -bergen,
se Viruelbacken nedan. - Slfltten. 1868 Hfl. - Sumpen, se Hallerna
ovan. - Sflgen. 1846 Hfl, 1891 U nr 136. - Torget tdrJlt el. Torg-
tyckan; iide. 1891 U nr 136. Vid en gammal viig, dflr byns tidigare beb.
lflg.- Trflngeliden, se f6lj. - Triing (e) lid,en trhgl,ia; enl. uppgift
iiv. Trfrngeliden trdgel,ia; iide. Trhngeliden 1891 U nr 136. Vid ett trringe,
dvs. 'trAngt stfllle, trflng passage'. F. l. i Trdngeliden ilr ttd.ng, n. 'trflngt stille'
el. adj. trdng; jfr OGBReg. - Virvelbacken ttbraal,bdltarc el. Skintes-
back en ti,ntasbdfuan el. Skintesbergen; iide. Wirfwelbacken 1818,

1821 Ml, 1838 U nr 63, Virfvelbacken 1830 Ml, Virfuelbacken 1840 Ml,
Werfvelbacken 1840, Hwirfvelbacken 1844, Hvirfvelbacken 1846-1868 Hfi.
F. l. i Viroelbacken torde snarast vara ordet uiruel, fvn. huirfill, m. 'krets,
ring, svflng, hjflssa, bergstopp m.m.', flsyftande antingen hj:issan pfl en kulle
el. en svflng el. kr<ik i terrhngen; jfr Hoilebg (av Huirfilbor) Bd.9 s. 59 med
litt.,Viruelslgckan Bd 10 s. 136. I orten tror man att namnet beror pfl att en
uiruelvind uirulade upp siiden frin ett giirde pfl Sk6llunga till Skinfesb acken,
som dfl blev kallad Viruelbacken. Det altern. namnet Skintesbergen isyftar ett
bergsomrflde, vilket ss. naturn. har singular form; se avd. V. Berget ligger iiv.
pfl Skiillunga flgor vid tp Skintegdrdef under denna by ovan. Emellertid iir f.
l:s -s i Skintesbergen, -berget pflfallande. Kanske [r f. l. IN Sftinten fi,ntan till
Skintegdrdef. Ett *slcintensberget blir i mfllet fintas-. Mojligt vore annars att
tiinka sig ett urspr. *Sftinfds, dflr -ds- ef,ter fiirnyad sms. fiirsvagades till
-as-;:frt.ex.*Bredesds Bd 1s.305, Blirds 3 s.184.- Anghagen. 1862Hfl.

Tiinneriid tbruara, tdqara 3/a sk. av flIder. - 
j Tunda rudi 1388 RB s. 343

I Tonnerudt c. 1528 NRJ 4 s. 189, T<lnderiit 1568, Thonnder<idt 1581, 1586,

Thururder<idt 1586, Tiinderodh 1659, 1665, Tonderedh 1680, Tonner<iiidh
1697,17L9, Tonnerod 1758-Jr ll T<inner6ed 1673 K, Tiinneriid GK, EK. -
I Bd 3 s. 46 f. uttalas i forbigflende den uppfattningen att f. l. ir ett vatten-
dragsn. och hiinvisning ges till sfldana no. fl,namn som Dand, Tundra o.d.
RB-formen visar att uddljudskons. dr ett urspr. f, inte p. Namnet har utfiirligt

I
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behandlatsavJanz6niNoBlgSss.3lf.,somif.l.serdetgamlanamnetp6.
den starkt nedskurna 6", nu kallad Tiirurcrdd d t&&ero &, TdnnerijddntbAarqa'

som flyter fiirbi huvudgd och ut i sjtin Hiillungen. Den torde ha hetat *Tund

el: majligen *Tundr 1gen. 
*fanaar el. *Tundrar) till stammen i ett urnord'

ltiaigiutaatt) v. *finJ(n)an'brinna, gltida' (NE s' 278; jfr Indrebo i NoB

iSZS .. 172); annorlunda Olsen Stedsn. og gudeminner i Land s. 53.1

Prep. iir i.lN tbrya4, tbqarabfi(a)'

Torp o.d.:

Bank en bdgkan.1840 Ml, 1868 Hfl' Vid el. samma beb. som Banken

under stubber(idoyan.- Briindedal. Brtinde dahl 1836 U nr 60, Brinne-

da-(h)1 1855-1868 Hfl.,Den briinda dalerr., - Gr an fl s grdnqs. 1766-1850 Mt,

1862 Hfl. Vid en ds, som ir bevuxen med och omgiven av gronskog' -
Gr6nfi.s. 1857 Ml. iakerligen fel fiir fiireg' - Hallen hril'an; avs' Halla

1818, Hallen 1821-1857 Ml, EK. Vid ett lflngsluttandeberg. - Hesthagen;
avs. EK. - Intagan el. Intaget. Intaget 1840-1862, Intagan 1862, 1868

Hfl. _ Jenshagen Scbnshalpan; nu borta. Efter en torpare Jens. -
Kabhlekiirr. 1840 HfI. Vid eI. samma beb. som Kabblektitr under suens-

hdgen ovan. - Karlsberg, se Moss(e) ftagen nedan' - Lindare-
backenel.Lindarebankenel.(senare)Lindarehagenel.(ock.
sfl senare) Lindared alen l,ipared,fin, det nu brukade namnet; obebott'

Linarebacken 1862 U nr 113, Lindarebanken 1862, 1868 Hfl' Prep. rir i. IN

(f6rr) ti,narababan. F. l. iir enl. Alfvegren s. 56 f. triidn. Iind (med koll. bet')

i g"rr. pil -arle. Lindar vd.xer dilr. Jfr Lindffekullen under Grdssbg ovan.

ovisst om alla de namn som hlr sammanfiirts verkligen isyftar samma beb'

- Lessebachen tdAabahan. 1818-1830 Ml, 1840-1868 HfI, Lflssebacks

Torp 1836 U nr 60. vid el. samma beb. som Ltissebacken under sk\llunga

och stubberdd ovan. F. l. [r (stammen i) v. Iossa 'lasta'. Platsen anvdndes

fiirr ss. upplags- och lastageplats fiir virke. - Moss (e) hagerr rnlsft,aqtan

el. Nybo.g-"r. Karlsberg. Nyborg 1840-1846 Hfl (1346 struket och

nndrai till Mossftagen); Mosshagen 1846-1868 HfI; Karlsberg 1938 MI. -
NordgIrdet. Norrgiirdet 1938 MI' - Nyborg, se Moss(e)hagen'

Tdrneriid tlvare, tlnara 1lz sk. av flIder. - Toronnarud (iide) 1465 DN 3

s. 682 (or.) | Torneriit 1568, Thii(r)nneriidt, Thorneriidt 1581, Thiiirnneriidt,

Thornneriidt 1586, Torneriid 1659-Jr, T6rner6(ii)dh 1665-1719, Tijrneredh

1630 ll Tiirneriid GK, EK. - F. 1. har Bd 3 s. 47 not 1, utan vetskap om den

ildsta formen, felaktigt ansetts vara t6tne. Den 6r i stallet fvn' gen. b6runnar

l Det hall. Tdnnetsa, som av Sahlgren
*Dund, visar 130O-talsformer med endast T-,

samma *Tund som i det boh. Tiinneriid'

i SOH 1 s. 86' anges innehfllla flnamnet

octr man mflste vdl dA ocks6' rd'kna med

I
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av det under medeltiden i Norge ganska vanliga kvinnon. D6runnr, fda., fsv.
Thorun, vilket i no. kiillor skrevs med ?- vid mitten av 1400-t. (Lind Dopn.
sp. 1211 f., Lundgren-Brate s. 273, DGP 1 sp. 1414). Namnet flridentiskt med
det nordboh. Tarandefid (i Doronno rud.i 1391), varom se Janz6n i NoB
1940 s. 140, och fem no. rdd-n. (RySh Personn. s. 263). Fiirsta stavelsens d
ftirkortades sedan andra stavelsens vok. fdrsvunnit. Senare har den flter fiir-
I6ingts. - S. l. 'dlr rdd (rud) 'r<ijning'.

Prep. flr i. IN t!4an, t!4orabq(a).

Torp o.d.:

B jurhflltsiin gen b/rh,al,tsdga. Vid el. samma beb. som Bjurhdlts-
dngen under Sddra Rdd ovan. Bjurhultsflng(en) 1840-1868 Hfl, 1840, 1857 Ml,
EK. Vid grflnsen titl hmn Bjurhdlt ovan. (I Bjurhfllt siger man Ouer dn
doar d,a, ntir man 6.syftar tp pfl Tiirnerrid.) - Bockiin bbbga, -dXa;6de.
1796 K, 1798 K, 1830 Ml, 1840-1868 Hfl, Bokiin 1825 Jb. Vid el. samma
beb. som Bockdn under Tjurbacken ovan. - Gflsdalen gd,sdqn; ode,
Gflrdsdalen 1825 Jb, 1830, 1837 Ml; jfr Gisedalshflla 1832 U nr 55. Man
hade frirr gass dii'r. - H a I s e n. 1862, 1868 Hfl. IIaIs 'smalt markstycke,
sflrskilt ss. del av en myr el. mosse'; jfr t.ex. Halsen avd. VI, VIII, Mosse-
halsen avd. VI. - Hasslekiirr(en); tide; ss. naturn. fit. hdsl,eSfua.

Hasslekjflrr 1766, Has(s)lekiirr 1821, 1850 Ml. ^Massel vflxer ii.nnu diir. Om
lca'rr avd. VI. - Kvarnhfllan; borta; ss. naturn. fit. kw@4ahltra. Qvarn-
hfllan 1840-1846 Hfl, 1850 Ml. - Lflngemosse hila el. Linge-
moss en Ld,garn{san. 

- Nybygget. 1818, 1821 Ml. - Stubbhfllan.
1850, 1857 Ml, 1868 Hfl. - T6rneriid kvarn. - Orevattens bro.
Orevattens Bro 1862 Hfl, Orevattensbro 1868 Ml. Yid Oreuotfen avd. I. -Over fln, se Biurhdltsdngen ovan.

Ucklum dklarn; blil,ano (Nil6n), i Hjflrtums sn, fnlands Torpe hd, flv.
d,lrlam; i folkmun anvd.ndes vanligen hemmansn. nedan, oct, Ucklum anvfr.n-
des orn sn; by. - Auklanda kirkia 1388 RB s. 343, 1399 s. 533, Auklands
(gen.) 1399 s. 532, j Auklanda sokn s. 534, Auckelandessokn 1448 DN 10
s. 150 (or.), j Ouklanda sokn 1465 3 s.632 (or.), i vglande sogn 1483 RAP I

Aaglom, Hogland (!) c. 1528 NRJ 4 s. 189, Vglum (Sog[eln) 1544, Wgl(l)um
(Sog(g)enn) o.d. 1568-1586, Ugl(l)um(b) 1659-1680, Uchlum(b) 1659, 1665,
Vculum (sochn), Vculum sogen 1660 D. Bjelkes jb s. 221, 247, Ucklum
1697-Jr, Uklum 1825 ll i Eklande (!) sonk 1528 DN 16 s.624 (or.), Aukland
Sogn, Aulum (!), Aulom (!) 1557, 1559 No. Rigs-Reg. 1 s. 230, 270, Uklum
1573 NHT 4 R 3 s. 212, Weklum, Ocklamsogn, Vggulums kircke 1591-1598
JN s. 12, 155, 164, Oklum Sogn 1633 No. Rigs-Reg. 6 s. 595, Vcklum 1673 K,
Uglum, Uklum 1746 Oedman s. 175, Ucklum Sockn Qvistberg s. 57, Ucklum
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GK, EK. - Enl. Lindroth i SIOD 1 s. 69 f,r namnet identiskt med det frin
flera stH.llen i sv. Norge k:inda Aukland, vilket antagits egentligen vara ett

icke belagt appell. *aukland'iikat el. tillfogat land, senare (till de redan od-

lade flgorna) tillkommet land, nyodling' (NGReg., Indl. s. 42). Se flv. Oftlands

rggg Bd.4 s. 119, diir ljudutvecklingen diskuteras. I hflr fiirevarande fall
skulle det viil snarast vara frflga om en mycket tidig nyodling lagd till det
gamla Grjdf, nuvarande Grdssby ovan. Altern. rfiknar L. med no. dial. aulce,

m., och auka,tr. >(egentl. viil just kilformig) bank som skjuter ut i vattnet>.

Ucklum liger vid en udde i St. Hiillungen. I sfl fall vore namnet ett gammalt
>flkta> landa-namn med bet. ,den iippna terrf,ngen vid den kilformiga
udden>. I GBFT 1945 s. 27 not 8 s5rnes Lindroth ha iivergivit detta alternativ.
Han tilliigger att sn:s iildsta kyrka btir ha legat vid Ucklumgflrdarna. Ejder
i SvU 30 sp. 318 f. refererar i stiirsta korthet Lindroths tvfl altern. tolkningar.

Pi grund av den stora frekvensen aY namnet Aukland (c. 28 ggr) och det

niirbesliiktade Auklendi (11 ggr) ss. ON uteslutande i sv. Norge mflste man,

ss. Olsen i MoM 1919 s. 16 framhflllit, rflkna med existensen av tvfl fno.

appell. *aukland och *auftlendi 'genom riijning tillagt land, nyodling' med

mycket begrEinsad utbredning. I dial. har det fiirmodligen ganska tidigt fiir-
svunnit och sfllunda lflmnat spflr efter sig endast i ON. Eftersom hflr fiire-
varande Aukland iir det enda kiinda fallet utanfiir sv. Norge, kan man r6kna
med inflytande, eI. miijligen inflyttning, frfln denna del av Norge under
tidig medeltid. - 

M<ijligen ingflr *aulcla:nd, -lendi i nigra nord. ON i Eng-

land; se Lindkvist i NoB 1913 s. 67 ff ., Mawer i NoB 1913 s. 149 ff., Ekwall
Dict.a s. 18.

Den plurala formen av namnet i medeltida kiillor betecknar troligen
flera beb. 

- 
I skrift har namnet redan pfl 1500-t. associerats med namn p6.

-um < -hem, lJtt. dlilam, tppfattas vf,I enklast ss. en kompromiss mellan ett

ii. utt. xdk|an och skriftens Ucklum.
Nr 1 Overgflrd en ioagql, d,aagql 1/z sk. av ilder. Prep. iir i. IN

iluargusbq(a), best. pl.
Nr 2 Nedergflrden ntbgq,4 rlz sk.

med ce i forsta stavelsen se Bd 5 s. 7 . Prep.
Kr. till 17 48 (1758 Jb) . Om utt.
flr i. IN nhgasbq(a).

H emmansdelar:

Kong (e) Sflrden kbgagun, k6g9o,n. Siiges fiirr ha lgts av en >kung,,

dvs. sockenpamp. K(on) ung ilr anllars ett bin., brukat redan under medel-

tiden; se under j bole Asmundqr kononghs bland Fdrsuunna namn i H sn.

Jfr Kungetorpef under Lunden ovant, Kongegd.tden Bd 2 s. 68; 3 s. 55 m.fl.
Mdjligen kan f. I. vara ett verkligt bin. i sen gen. pfl -e. En tradition siiger

att Karl XII en gflng skall ha tagit in pfl gd, men denna htindelse har, [v.
om traditionen d.r riktig, siikerligen intet med namnets uppkomst att gora.
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Torp o.d.:

Djupedal. 1790 U nr 12. - Grindpn. 1821-1857 Ml, 1862 Hfl. -HflIan. 1857 Ml. - Haltegiljan. Holltegilja 1837 U nr 61, Hflltegiljal
1840 Ml,.Holtegiljan 1868 Hfl. Vid el. samma beb. som Hdltegiljan under
Tiurbacken orran. - Hiilen hqn; borta. 1849 U nr 71. En udde i Bjur-
vatten, har vil jflmfdrts med en hdl. Sjiilva udden kallas ocksfl Hdlndbban
avd. III. - Karls lycka el. Karlslyckan?, se avd. VIII. - Ko-
hagen. 1830 Ml. - Kiirret. 1844-f862 Hfl. - Ljungbacken 7dg'
bdbam.1821-1850 Ml. * L junget. 1840, 1844 Hfl. Se under Backa ov&n. -Markuselyckan, se Rgtterkullen nedan. * Neset. 1846-1862 Hfl. -RytterkuLlen rittorkilan el. Markuselyckan md,rkasal,bba, Efter en
grflnsridare som kallades Rgttern r{!a4(hrustrvrrri1tra). Jfr namn pil Rgtter-,
Rgttare- i tidigare Bd. Det altern. namnet efter en torpare vid namn Markus.

- Sandborrevatten sdnbwearin, sd,tg', ii.v. Sandborre sil'nbara; iide.

Yid en sj<i med samma namn, avd. I. Det kortare namnet [r sannolikt abstra-
herat ur det liingre. - Skog (s) giirdet. Skogsgiirdet 1825 Jb, Skoggflrdet
1830 Ml. - Ucklumsdalen. 1818 Ml. - Vallen. Wallen 1821 Ml. -V6gen; avs. 1938 Ml, EK. - Altund'en dl,hq. Vid el. samma beb. som
Allunden under Tjurbacken ovan. Ellunden, EI Lunden 1837 U nr 61, Alun-
derr 1840, 1850 Ml, 1840-1868 Hfl. F. 1. [r koll. dle,n. 'st6.lle diir det vlxer al'
(Fries Triidn. s. 57 f., 89) ; jfr namn pfl CI(e)- avd. IX, OGBReg.

Aekrorna dk(r)ara fr.-tp; av hflradsrhtten 1826 tilldiimt S<idra Griissby.
Var sk.-tp fltm. 1821-1825 (1821 Ml, 1825 Jb). - | Ekrerne 1825-Jr ll Ekrarne
1821, Eckrarne 1830, Eckarna 1840 Ml, Ekrorna 1844-1855 Hfl, Ekarna 1850

Ml, Akran 1359 U nr 99, Ackrorna EK. - Om acftra se avd. VIII.

Fdrsvunna namn:

*Lyselund. 
- | Liusselund(t) 1581, 1586. - F. l. ser ut att vara adj.

Ijus, men eftersom }iget [r okiint kan intet n[rmare sflgas om syftningen.
IJmn Lunden ovan ligger vid Lgseuatten (avd. I), och det vore mtijligt att
denna beb., vars namn inte upptrrider fiirriin i 1600-talets Jb, tidigare hetat
*Lgselund. I sfl fall vore narnnet en ellips av *Lgseuattenslund(en).

>,Preestbolet>. 
- 

1388 RB s. 343. - Samma namn i So sn ovan. Mflhflnda
6.sftas samma lokal som det nuvarande Prdstegrirde ovan.

,,Swidrcnde>>, dativfo,rm. - 1388 RB s. 343. - Torde ha legat O om sjiin
St. Hiillungen, ty namnet upprf,knas i kiillan bland drir befintliga beb. Det
ligger nlra till hands att uppfatta namnet ss. ett pres. ptc. *Sufdandi till v.
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sDida, fvn. sufda, flsyftande en fors (i en av de bickar sorn rinner till St. Hel-
lungen) , vars namn kanske di betytt'den svidande kalla'; jfr att ett no.

6.namn *Suida och det sv. Sueddn i Vgtl., som faller ut i Viittern, i NE s. 258

antas ha samma bet.; jfr iiv. det flst. fdrekommande Eitra 'den etterkalla'
(a.a. s. 38 f.).

*Ulvstorp. 
- 

j Vlfs porpe 1388 RB s' 344. - Mansn. Ulu,fvn. Ulfr, oc}r

torp, varom se ?orp i J sn. Samma namn Bd 5 s. 22, varmed Johnsen s. 42,

helt s$ikert oriktigt, tveksamt identifierar RB-formen.

I



Odsmf,ls socken

Namnet uttalas riqmql, dgncql eller &grmassb@)n. Om former och betydelse
se under Odsmdls prdstgdrd nedan. Sockenborna kallas bgrnalab$, -n, -, -a.

Apleriid dbl,ara by. En mindre del av byns flgor ligger skild frfln huvud-
parten genom hmn Krontofta. - | Abbrettuszretther (l) 1519 NRJ 3 s. 12,

Abelrud c. 1528 4 s. 191, Abellerwd 1535 4 s.494, Abbelrudt 1544, Abbil(d)-
rii(d)t 1568-1586, Abbelr6dt, Ablertidt 1573, Ap(p)lerii(ii)dh 1659-1719, Able-
r6(e)dh 1659, 1665, Abildriid 1669 Bidr. 2 s.242, Ableredh 1680, Applerod
1758, Apleriid 1811-Jr ll ebeUerOd 1673 K, Apleriid GK, EK. - Se samma
namn i Sp sn ovan. Den ildsta formen beror m<ijligen pfl skrivarens associa-
tion med det bekanta Apelsdter i Lurs sn, Tanums hd.

Prep. iir i.lN dblarabqa.

Nr 1 Sddra Aplertid 1/z sk. Kr. till 1733 (1825 Jb; enl. 1758 Jb
1730).

Nr 2 Norra Aplerdd. 1/z fr. Var helt mtl till 1682 (1811 Jb). Fr.
av fllder.

H emmansdelar:
Annelund, kallas Anger. 4a. AnnelundEK.- Angen, sef6reg.

Torp o.d.:

B j tirkelunden; avs. EK. Ungt namn. - B j iirkho gen; avs. EKB.
Ungt namn. - Dalhem; avs. EK. - Ekekullen; avs. EK. - Frid-
hem; avs. EK. - Grinden. Grinna 1818-1835, Grinden 1858 Ml. -Gropen, se Kuarnbacken nedan. - GAsebacken. 1812 HfI, 1823 Ml.
Tydligen har man haft gdss dflr. - Huset. 1766 Ml. - Inlaget?, se

folj. - Intaget. 1836 O nr 70, 1838 Hfl, Inlaget (l) 1847, 1855 Hfl. Det iir
ovisst om Inlaget flr ett altern. namn (fvn. innlag 'intaga', Bd 18 s. 89, 357)
el. en felskr. - Kohagen. 1835-1858 Ml. - Kroken. 1838 Hfl. Se

samma namn flst. i detta Bd. - Kvarnbacken kut@4bdl-tan el.y. Gro-
pen grQba. Qvarn(e)backen 1827, 1855 Hfl, EK. Nu finns ingen ftuarn i den
bflck vid vilken tp ligger. Ndl en torpare flyttade hit frfln Gropen under Kors-
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gdrden nedan, ftiljde namnet med. - Lill (e) hagen l,ilrhdwan el. Lille
Hagen. Lillehagen 1785-1838 Hfl, Lille Hagen 1818 Ml. - Lunden l,&n.

Lund 1785, 1812 Hfl, Lunden 1818-1845 Ml. Se avd. IX. - Liivfls. Liiffls
1785-1812 Hfl, 1818-1827 Ml. Vid en tis med lduskog. - Maden. Maen

1785, 1812 Hfl, Maden 1858 Ml. - Magnusberg; avs. EKB.- Myren
m{ra. - Mfllarelyckan. 1836 O nr 69. Namnet iir okiint. Emellertid
finns pi hmn:s dgor Mdller(e)bergen rnd,lor(a)bhrJ&, dilr en viss Mdller rui,l.ar

(om utt. med a se Bjirrseth s. 132, 267) bodde. FeI form fbr *Mdllerelgckan?

- 
{'Miillerelyckan?, se fiireg. -; Nyhem; avs., i Jr under eget upp-

liigg. Jr, GK, EK. - Rflvurden r@oqQa. IN rda&fuam. Mfllets rduurd, f.
'rf,-vgryt'. Rflvlyor finns i ndrheten (T. s. 255) . Samma namn under Bua
nedan. - Sandbiicken. 1823, 1825 Ml, 1855 HfI, Sandbacken (!) 1824-

1858 MI. Se under Berg, Bgnoch Krontoffa nedan. - Skansen. 1855 Hfl.
Namngrund okflnd. Jfr samma namn i tidigare Bd. - Spelmansplat-
sen. Spelmans Platsen 1793 O nr 16. Plafs'litenbebyggelse'. - Stolp (e)-
g r i n d s k ull e n. Stolp(e)ringkullen 1827, 1828, Stolpringskullen 1830-1845

Ml, Stolpnings Kullen 1838, Stolpekullen 1847 Hfl. Se under Starrlcarr nedan.
Skriftformerna vanstillda genom missuppfattning av en troligen nigot ur-
spirad uttalsform. - Stranden. 1847, 1855 Hfl. Slkerligen vid el. samma
beb. som Starukdrrs strand under Stamkdru nedan. Aplerdds iigor gflr inte ut
tillhavet. - 

)Wanset>. 1766 Ml. Tydtigen en vanstilld form. - Angfls.
1812-1855 Hfl, 1845 Ml, Engfls 1858 Ml. Vid el. samma beb. som Angds

under Bery octl.Brdcke nedan.

1. Berg berX by. - | Berger c. 1528 NRJ 4 s. 191, i Borge (?) 1544, Berg
1573-Jr, Ber(ri)gh 1581-1665, Berg(h) 1680-1758 ll ,ttro gaarder heder Berger,
i oster oc vester fra hinn anden, 1594 JN s. 165, Berg 1613 GSH, 1673 K,
GK, EK. - Pfl 1500-t. (och tidigare) hade iiv. Gamlebery nedan namnet Berg.

De bflda beb. Iigger vid foten av samma bergmassiv. Numera iir de skilda flt
genom de siikerligen y. beb. Apleft)d oc}l- Krontolta. Det f,r inte troligt att tvfl
sfl niirbekigna b,eb. oberoende av varandra skulle ha kallats Berg, utan de

torde frfln biirjan ha utgjort en stor stamgd. Den urspr. beb. iir utan tvivel
den nuvarande byn Berg, som ligger centralt pfl den biirdiga Odsmfllssliitten,
medan Gamleberg ligger mera avsides i en dal, som l6per ut mot N frfln d,en

centrala slEitten. Om Gamleberg, se nedan.
Ss. framgflr av ii. skriftformer, hade det nuvarande Berg ander 1500-t.

den plurala formen Berger. Detta iiren unikform i Boh., sorn dock har
talrika paralleller i sii. Norge. Plurala ON i Boh. flndas numera annars pil -a,
huvudsakligen utgiende frfln den gamla dat. pl. pil -um, -om (ifr Karra Bd 8

s. 71 f.), medan formen p$, -er iir en nybildad grundform med utgflngspunkt
i den medeltida dat. pl. i Berghom (och fitm. delvis i gen. Bergfta). Den plu-
rala formen beror helt slkert pfl att beb. ifrflga bestod av tv6. el. flera gd.
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Enl. NRJ 4 s. 191 fanns 1528 fltm. tre gd. Distinktion rnellan de bida {tskilda
beb. upprEitthdlls altsA tidigare genom sagda formella kriterium: Berg -Berger. Antagligen kiindes dock den formella skillnaden inte tillriicklig, och
det ena namnet fick tilliigget Gamle-, varefter den plurala formen pil -er,
vilken sannolikt klndes mer el. mindre som en friimling i det boh. bebyg-
gelsenamnsqkicket, kunde awaras.

Prep. iir i. IN bdpa,ra, -a4, obest., best. sB.m., bbpa, (o)best. sg. f., bdpara,
(o)best. pl.; iiv. b,h;b$, obest. sg. Om IN bildade med -s- se T. s.359 ff.

Nr 1 Ostra Berg t/r sk. Fr. 1573 Jb, sedan kr. till 1760 (ant. i
1758 Jb).

Nr 2 Vdstra Berg 1/r fr. av ilder. Jfr vidare Tiselius 2 s. 150.
. Nr 3 Berg el. Kfirre hage g@ra hitwa; llz mtl 1659, sk.-iing fltm.

till 1697, enl. 1825 Specialjb helt fdrmedlat; numera fltm. delvis avs. under
namnet Cederslund under eget uppliigg i Jr (Bergermo s. 57). Fiirr iiv-
tp. Kierrehage 1697, K(i)nr(r)ehage 1758, 1811, Kiirrhage 1881 Jb, Jr, Kdlra-
hage 1777 O nr 12, Berg el. Kflrrehage, KH.rrehagstorpet 1857 O nr gg. 

-Cederslund Jr, GK, EK. Ligger i sidliint utmarksterrting, kallad Kdtrcn.

H e mmans del at:
Askekf,.rrel d,skege[. EK. Ask vixer dhr. - Brattens brdt-ans,

Efter en tidigare f,gare, sorn kom fuinBrutterdd i Forshiilla sn (Bd 11 s. 2).
Det genuina IN till detta ON [r dock brit{ar1.

Torp o.d.:

Backen; avs. 1855Hfl,EKB.- Berghem; avs.EKB.- Bjrilke-
vadetblh4kaad,t. Bjelckevadet 1785 Hfl, Bjel(l)kewadet 1825 Jb, 1835-1858
Ml, Bjelkewad 1838 Hfl, Bjelkevad 1857 O nr 99. Ftirr fltm. tvfl tp, varav
ett var st.; jfr under Brdcke nedan. Platsen ligger vid en fl. Tydligen var d6r
ett uad med en el. flera bjdlku (f6r gingtrafik?). Nflgot samband med Doro-
thea Bjelke el. hennes slflkt kan inte spflras. - Br6.ten brld,an. 1835 Ml,
1357 O nr 99, EK. Se avd. VIII. - Bukten bdkta; enl. uppgift mera
officiellt Dammhagen. Buckten c. 1800 Bergermo s. 103, Bugten, Bogten
1825 Jb, Bukten 1838-1855 HfI. Vil inbuktning i terrflngen. Jfr under
Brdcke nedan. Yid Kdrre mosse; namnet betecknar viil dfl en bukt i mossen
el. kanske i den vattensamling som tidigare fanns drir. - Cederslund,
se under Berg nr 3 ovan. - Dammhagen, seBukten ovan. - Ekeniis;
skolhus. Ungt namn. - Elliko rna ,iel?,liaral forc bst., nu iidetomt. Egent-
Iigen benrimning pfl tv6. kvinnor som bodde dir, av vilka den ena hette
Ellika. - Enerslf,tten. 1818-1845, Enerslittan 1833 Ml, Enersliitt 1855
Hfl. F. L rir mfllets ener'enbuske'. - Eskils lycka rbskol,s lbba;6de. -
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Fagerhult fq,gorhdil,t. Ungt namn med rspr.-utt. - Fink -.Olles, se

under Knulten nedan. - Flaskelyckan Tld,skel,ibat fdrr tp, !N (ftirr)
fTdskan. Det iir m6jligt att Flasken fldsloan inte iir ett IN - de4 akuta acc.

vore dfl ovflntad - s[ap ett rikn. av oviss hiirkomst. Emellertid kan f. l.
vara terrflngbetecknande; jfr Flaskarna avd. VIII. - Fridhem; tvfl
lokalt skilda avs. EK. - Grinden. Grinna 1812 Hfl, 1827 Ml. Jfr under
Brdcke nedan.- Hagen. 1766MI.- HalIabo. EK.- Horn-Pers,
se Knulten nedan. - Hell(e) sberget hdl,sbarlat, \ -L-. Hellesberget
1838 Hfl. F. l. ?ir hdller, m., jfr Hdllesdalen nedan och Htiilsbergen under
Rod avd. V. - H6 jentorp; avs. EK. Ungt namn. - Hiinelid en hina-
li,a; nu riven bst. Anledningen okiind; jfr namn pil Hdne- i detta och tidigare
Bd. - Hriruet. 1845 Ml. - Intaget. 1823-1858 Ml. - K:a.lvhagen
kdlhdt-ran. Kalfhagen 1818-1858 Ml. Jfr under Brricke nedan. - Knulten
lmdl,tan. Liten stuga som en gflng beboddes av en person som kallades Tiuu-
knulten gy-uknkl,ten. Namnet silges ha foljt med honom frfln ett stilIe pfl
Orust, dlr dock inget BN Knulten pitriiffats. Kanske [r namnet diirf6r lcnult
'liten kulle, bergknalle' o.d. Efter andra flbor kallades stillet ocksfl Horn-
Perc hQ4p@f och Fink-Olles fi,gltaf,as, det fiirra efter en person som gjorde
hornskedar, det senare efter en som kom frin Finkenborg i N sn ovan. -Kyrk,eliden; fiirr tp, nu flker. Troligen egentligen namn pfl qn lid pfl
vdgen till kyrkan frfln vissa tp. - Kiillarebanken S,blarabdgkan; rivet
tp. - Kiirregrind. Kilrregrin 1818, Kjerregren 1823, Kiirregrind 1835-
f858 Ml. Yid. Kdrren, varo,m se under Berg nr 3 ovan. - Kerre hage,
se under Berg nr 3 ovan. - Liden. 1818-1835 Ml. - Ljuset XQsat
(rspr.-utt.). Bildat (skflmtsamt?) till Mdrkr'et under Byn nedan. - Lyc-
korna libara. 1838 Hfl, 1858 MI. -_ LAsegrinden l,@sagriry'a; f.d. tp
vid den s.k. Vikeudgen (avd. IV). Tydligen fanns ddr en grind med,nflgot slags
Ids. - Myren rnyra. Kallas vanligen Olles pe. Myren dlas pa m!-ra
efter en tidigare flbo. - Nordgiirdet. Norg[rdet 1812-1835 Hfl, Nord-
giirdet 1847, 1855 HfI. - Olles pA. Myren, se Mgren ovan. - Rad-
hagen. Radehagen 1838 Hfl. Jfr under Byn och I(rolc nedan. - Rosan-
lund rOsanldA; avs., i Jr under eget uppliigg. 1855 O nr 99, Rosenlund 1855
Hfl, EK. - Sandblcken. Sandbacken (l) 1847 Hft; jfr Sandbricken
under Berg ovanochKrontoftanedan. - Sl:itten sl,rht-a; f.d. tp. 1855 Hfl.

- Sotarelyckan sdd,oral,dbd,t f.d. tp, b,ebott av en sotare. - Sten-
hdg (en) el. Virpelyckan wbtpal,oba. Stenhiig 1847, 1855 Hfl. Efter en
viss person kallad coirpan, toilpan (hans hustrt wilpa). Detta namn kan inte
vara ordet ualp, som i milet utt. walp, walp. F.nl. Bjorseth s. 41 (jfr s. 21

och Bergermo s. 106) hrir bin. tiII en stam *huirp- och tycks betyda'person
sortr fi.r nerviis, virrig, velig'. Samma bet. har sms. uirpeskgtte wblpasltbta oc}n

uirpesketa wblpaskifla, bflda iikniimnande. I vissa stillningar v6xlar r och I
sporadiskt. - Stocken stdban; frirr en stuga. Jfr under Byn nedan. -
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Stubbemyr (en). Stubbemyra 1823, Stubb(e)myren 1835, 1858 Ml. -Stubbiingen. 1825 Jb, 1827 Ml. - Stflngerfls stdger$si tvfl tp. 1785
Hfl, EK, Stangerfls 1812-1855 Hfl, Stflngerflstorpet 1834 O nr 66. En is
slutar just vid tp, och det lir dfl sannolikt att namnet urspr. tillkommer
denna. Troligen har diir f<irr stfltt en sfdng; f. l. iir nlimligen fvn. gen. sg.
stangar av stgng, f. 'stflng' (jfr Alfvegren s. 62). Vad stflngen haft f<ir upp-
gift iir dock oklart; kanske grd.nsmflrke. Jfr namn pfl Sfdng(e)- i OGBReg.,
Lindqvist Bjiirka-Siiby s. 318 f., Stahre s. 57 ff. Eftersom platsen ligger riitt
lflngt frfln havet kan det inte vara frflga om ett sjiimrirke. - T (h) o l-
tflngen; lflmningar av beb. finns. Thoetflngen Bergermo s. 120. Efter en
kyrkvaktare Thol (a.st.). -_ )Vilpelyckan>, Virpe-, se Stenftdg(en)
ovan. - Vinterled et aintal,ilti f.d. tp. Winterledet 1818-1845, Vinterlidet
(!) 1855 Ml. Vid den s.k. Vikeud.ge:n (avd. IV) . 'Ledet pil uintervagen'; jfr
Vinterledet, -gapet OGBReg. - Yketomten i1-katatnta. Efter en person
som kallades Yken i1ken, tydligen ett iikn. men av okf,.nt ursprung. Om det
ovfi.ntade -ft-, se Bjiirseth s. 163,261 not 1. - Angfls; nu blott naturn.
Engfls 1818 Ml, Angis 1847 Hfl. Jfr under Aplerdd ovan.

2. Berg, se Gamleberg nedan. Berghem, se under Byn nedan. Bjdrk-
hagen, se under A, Asebrdnna nedan. Bjdrkhem, se under Byn nedan.

Briieke brhba by. - [j Brekko jordh 1388 RB s. 346 (se under Fcir-
suunna namn i N sn ovan)], j, a Brrekko 1399 s. 533 (flsyftar troligen denna
beb., men mtijligen Brcicke i Myckleby sn pfl Orust), c. 1400 s. 312 (sen.
hand) | Brecke c. 1528 NRJ 4 s. 191-1586, Brhche 1659, 1665, Briicke 1680-
Jr ll Breche 1615 Reg., Brricke GK, EK. - Se samma namn i So sn ovan.
De iildsta gd ligger p6. en bred sluttning upp mot foten av ett berg.

Prep. rir i. IN brhbabqn; -baa el. brhfuara, best. pl.
Nr 1 Stora Br5cke 1/r sk. av fllder.

[Nr 2 Lilla Brii.cke sk.-Eing. Yar rla sk. fltm. till 1697, m6jligen
1758. Anges i f568 Jb vara >Enn kuhoffue (dvs. kohage) heder lille Brecke,,
i 1748 och 1766 Ml obesuttet; enl. 1825 Specialjb alldeles formedlat.]

Torp o.d.:

Backen. 1766 Ml. - B jelkevadet. Bjelkevadet 1812 Hfl. Vid el.
samma beb. som Bjdlkeuadet under Berg ovan. - B j<irkliden; avs. EK.

- Brflten brid,enl iide. 1818-1845 Ml, 1855 HfI. Se avd. VIII. - Briicke
s k o g brrhba skdiw; borta. Egentligen namn pi en ganska vidstriickt skogig
bergplatfl. - Brflcke torp, se Kohagennedan. - Bukten bd.kta; 6de.
Vid el. samma beb. so,m Bukte,n under BerE ovan. - Burmans, se Moss-
hagen nedan. - Dalen. 1845 Ml, Dahlen 1847 Hfi. - Drillen d,rilan
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el. Drilleplatsen il,rblapldgan. Efter en hilstslaktare som av okflnd an-
ledning kallades Drillen tlrdlan, !- -. - 

Grinden. 1847, 1855 Hfl. Vid el.

sammabeb. som Grinden under Berg ovan. - 
Hultholmen hil,thi|rnen.

lN hilthilnnan, best. sg. Om ftulf se under sockenn. Hdlta ovan; holme frsyftar
en bflckholme el. upphdjning <iver ldgre liggande (sank) mark. 

- 
H u s-

lyckan. 1847 Hfl. 
- 

Jontelyck an Xbntal,bfua; ode. Jonte hette egent-

ligen./onsson. - 
Kalvhagen. Kalfhagen 1812 HfI. Vid el. samma beb.

som l(a/uftogen under Berg ovan. - 
Kohagen lillhdwan el. Brflcke

torp brdba tiryt; ftirr [v. ,Torvaskelyckan, tiraaskel,aba. Troligen
en beb. i sk.-ingen I.illa Briicke ovan, vilken fiirr var kohage. Det sista nam-
net efter en person som kallas Toruasken tirtttislon. Enl. en obekr?iftad upp-
gif t i orten skulle hans namn bero, pfl att han bott pfl en forumosse vid Vallen
under Even6.s nedan, men namnet bleve dndock oklart. S. l. kunde vara os.lc,.

m. 'l6.da; litet hus' (Bd 20:1 s. 46) och namnet kunde vara ett IN identiskt
med ON. Men nflgot Toruasken ir inte krint frfln Evenis. En firrvrlngning
av mansn. Toruast (fsv.Thoruast,Thorfast) ? 

- 
Krokarna ltrQgarta; avs,.;

fiirr flv. Soldattorpet. Kroganne 1766 Ml, Krokarna EK; Soldat Torpet
f846 O nr 81. Jfrunder Talbo nedan. Antingen isyftande ([gor vid) flkriikar
el.liiget i en avkrok av byns 5gor. 

- 
Kti.rreberg. Kd.rrebergh 1812 Hfl.

Mflste ha legat vid, Krfuren under Berg ovan. - 
Mosshagen mishq,wan

el. Burman s b6.rmans; ode. Det senare namnet [r ett IN pfl en person

som kom friln Buren i Kycklingedalen nedan. - 
Rask (e) lyck an rdsh(a)'

ldl"ta; dde. lN rdskan p6. en tidigare bfltsman. Samma namn under Rardd i J
sn ovan. - 

Sandvik (en) sdatttg(a). Sandviken GK. Nflgot vatten finns
inte i nhrheten, och uift flsyftar mojligen en inbuktning i skogsmark. Kanske
dock uppkallelse. ----- Smillen srnth!(a)ra. 1785-1855 Hfl, EK. IN srn,iel-a4,

srnh,la, best. sg. m. resp. f. Man vet intet om uppkomsten el. syftningen av
namnet, som sflges tillkomma dven en fiirbiflytande b:ick. Kanske dfl egent-

ligen namn pfl en fors med ett >smilIande, Iiud. Annars kunde namnet vara
en ellips av en sms. med f. l. Smrill(e) -, t.ex. pfl en grind som med en smf,ll
f<ill igen (av sig sjtilv), flven om grind dr feminint; jfr *Smalledef Bd I s. 155.

Jfr samma namn Bd 5 s.95;9 s.9; 20:1s.28; 20:2 s.284, SOA 12 s.68
(otolkat). 

- 
Soldattorpet, se Krokarna ovan. 

- 
Tegen. 1847, 1855

Hfl. 
- 

>Torvaskelyckan>, se KohagenoYan. 
- 

Vikeb ack en aiga-

baban. Prep. d-r pd. IN aigabrillan, -bdbana.Inte vid vatten. Kanske'backen p6.

vigen till viken' (jfr Vikeutigen avd. IV). Jfr dock Sanduik(en) ovan. -Angfls. 1812 Hfl. Jfr under Aplerdd och Berg ovan.

BrHnnorna, se Asebrrinnan nedan.

Baabd,ta, l. b&a 1/z sk. Hiilften var kr. till 1704 (1825 Jb). - li Buffue
1568, 1586, i Bud(h)e 1573, 1581, Bua 1659-Jr ll t6zs K, GK, EK. - En
16



242

plural biijningsform (huvudsakligen dat.) av fvn. brt6, f,'bod' (Bd 3 s. 26;
4 s.55;5 s.52; 11 s.3 etc.). Eftersom husen ligger alldeles invid sjiin Stora
Hillurtgen isyftas snarast sjii- el. fiskebodar, [v. om fibodar ocks6. kan
ifrfigakomma. Om utt. se Bjiirseth s. 119 f.

Prep. iir i. IN D&aDda el. (koll.) brlas.

Torp o.d.:

Bank'en 'bdgken. 1855 Hfl. -- Brflten brlilan el. Buabrflten;
iide st. Bua Brflten 1785 Hfl; Brflten 1818 Ml, 1$8-f855 Hfl. Brdte'svedje-
land'. * Brflnna.n br&rya el. Buabrflnnan; tvi 6d'etp. Brflnna 1748-
1858 Ml; Buabrinna 1812 Hfl, 1827 Ml. Brdtuta 'svedjeland'.; $uabrfi-
ten, se Brdten ovan. - Buabrflnnan, se Brdnnan ovan. - Gniillen
gncblan, (g)gdlan; ride. 1835, f845 Mt. Man har vil rgniilltr iiver olflndig
terrf,ng, dfllig flkerjord el. svflra fiirhflllanden o.d.; se OGBReg., sflrskilt Bd
12:1 s. 161 f: Hiir fiirevarande plats [r beliigen lingt ute i en skogig bergs-
trakt. - Ladhagen liahfiwan. Lahagen 1804 O nr 42. Kanske efter en
utmarkslada. - Oxhagen dltsltiluan, dks-; tid,e. Oiikta utt.; ore utt. i
milet dftsa. - Radmyren. Jfr under Rdra nedan. - Rflgirden. 1823,
1827 Ml, Jfr samma namn flst. i detta Bd. * Rflgflrdsmyr(en). f835-
1858 Ml. Jfr fiireg. och samma namn under Stripplekdrr nedan. - R fl v-
urden r@obQa; iide. Riifulda 1812 Hfl. Se samma namn under Apleriid
ovan. - Angen. 1838 Hfl.

Byn bg_n, br7r,. Numera mestadels i sambruk med, Jordhammat. Agorna
splittrade i lokalt skilda delar. Hette fdrr (Ndrdre) Stenung(el. - | Boee c.
1528 NRJ 4 s. 191, Byen 1659-1680, Byyn 1697, Byn 1719-Jr ll f3i t6Ze f,
Byn 1784 Trangr. s. 190, GK, EK. - [ Stenninge, Nordrestenunge c. 1528
NRJ 4 s. 191, Sthienner (i os[kert) 1568, Stenning 1573, Stienningh 1581,
Stienungge 1586 ll Stenung 1558 NLR 1 s. 86, 4. gaarde kallis Stening 1594,
1597 JN s. 166, 505, Steninge 1784 Trangr. s. 190. - Om det ildsta namnet
Stenung s.d. i N sn ovan. Fiir att undvika sammanblandning ersattes detta
namn senare med Byn, vilket enl. NRJ tycks ha varit ett altern. namn redan
c. 1528; jfr Bergermo,s. 35. Formen 1528 pekar pi ett Bo(n), av fvn. bor,rn.,
men kflllan [r otillfiirlitlig, varf6r iivriga skr. och utt. i detta fall viiger
tyngre. Se Lindroth i GBFT 1945 s. 32.

Prep. f,r i.IN bi1_ara, (o)best. pl.
Nr 1 Norgflrden n,Qlgq,.n r/q f.r. Fr. av fllder. 1/z mtl till 1674

(16e7 Jb).
Nr 2 Mellangflrd en rlt fr. I iiwigt:nr 1.

Nr3 Stirgflrden s$rgq,n r/r fr. Fr. av 6.lder. 1/z mtl till 1669
(1758 Jb).

Nr 4 Ostergflrden U*fr.I iivrigt:nr 3.



Hemntansdelar:
Kalle s gfl rden kdlasgq,n

dlrasgEn el. Olles blas.

243

Kalles kdlas. Ollesgfirden

Torp o,d.:

Banken. 1845 Ml. - Berghem; avs. EK. - Bjiirkebo; avs.
EK. - B j6rkelund,, A. Vallarna vdlane. Namnet Bjdrkelund anvii.n-
des knappast. - Bjiirkhem; avs., i Jr under eget uppHgg. Jr, EK. -Brfltlyckan Drldtrdla el. Riiven r{aa. N[ra Brdten under Berg ovan. Det
sista namnet tycks hiir flsyfta antingen huset sjdlvt, en liten dfllig kflk, el.
dess l[ge, inkliimt mellan berg. Jfr samma namn i tidigare Bd. - Byns
flng, se Angen nedan. - Dalhagen dd'lhdwan; kallas vanligen Melis
mil,es efter en kvinnlig flbo. - E n e b o; avs. GK, EK. Ungt namn. +
Enerkf [pp. 1766 Ml, 1857 O nr 93. Jfr under 0dsmtils prdstgdrd nedan.

- Ene (r) riid jan. F. l. 'dr ener, m. 'enbuske: el. det koll. ene, n. ?plats

diir det vdxer en'. S. l. iir rddja, f. 'rtijning' (avd. VIII). - F jaserna, till-
hiirde troligen Hiille; se dd.r. - Friborg; avs., i Jr under eget upplegg.
Jr, EK. - Intaget. 1812 Hfl, 1857 Ml. - Johns pfl Raden, se Rad-
lgckan nedan. - Kattelyckan kd,taldba; tide; f6rr lflg ocksfl en skola
d[r. Efter en torpare som iiknflmndes Katfe Liden lAa; dv. Sol-
liden. Liden 1855 Hfl, GK, EK. * Melis, se Dalftagen ovan. ..- Miirke-
lyckan, se fttlj. - Miirkret mdrkal el. Miirkelyckan mdrkal,iba;
borta. IN mrirkan, mrirlce4. Namn ph M6rk(e)- flsyftar vanligen mdrkt el.
dystert liige o.d. (t.ex.Mtukelgcka:n Bd g s. 159). Men f. l. kan vara familje-
namnet Mfuk, ett vanligt soldatn.; jfr t.ex. Bd 5 s. 217; 16 s. 32. Jfr samma
namn under Kdderdd nedan och i tidigare Bd. Tydligen associeras namnet
med morker, eftersom en motslttning Ljuset bildats ss. namn p6. en beb,
under grannbyn Berg ovan. Om utt. av Mdrkret se Bjiirseth s. 139. -Radbanken. Rabacken 1835 Ml, Raban(c)ken 1838-1855 Hfl. I utmarken
Raden, varom se fdlj. - Raden rda. Raa 1801 O nr 51, 1829 O nr 61,
Raden f857 O nr 93. Prep. iir pri. IN (pfl folk frfln flera beb., fi.v. under
andra lnrnla) rd.bqa och (ss. 6kn.) rilkal, -lcafen, -katar, -ltalera. Namnet [r
identiskt med det av Lindstam i Bd 12:1 s. 256 utfiirligt behandlade gamla
*Rgdin pfl griinsen mellan Boh. och Dal, nlmligen hest. sg. av fvn. rgd, f.
'rad; rygg', siirskilt i dverf<ird bet. om rullstensflsarna llngs Oslofjorden och
vigarna pfi. dem, no. dial. rad, f ,, n. 'stor bank av grusig el. stenig jord, j:imn
och l&ngstriickt jordrygg', i vilken bet. ordet ingflr i (v)sv. och no. ON; se
T. s. 294 f., Bd 17 s. 198, NGIndl. s. 73, Nordgaard i MoM 1919 s. 128, Hell-
quist Sj<in. 1 s. 465, Liddn i Stud. tillegn. Esaias Tegn6r s. 585 f., Karsten
Osterb. I s. 40? f., Stflhle -inge s. 516 etc.; se 6v. DSt 13 s. 147. Namnet
tillkom urspr. en stor jord- och grusfls varpA. loper den s.k. Prdsteutigen
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mellan Ucklums och Odsmflls kyrkor. Senare kom namnet att beteckna ett
stort utmarksomrfide, bestflende av magra ljungmarker med tp hlr och var,
hiirande till Byn, Stripplekiirr, Brd.cke, Kliipp, Hiille, Hagen m.fl., men dess

utbredning 5r sv6.r att nu bestii.mma pfl gtund av de egendomliga iigofor-
hflllandena i sn:s s. del. Eftersom de i utmarken belflgna tp ligger i en rad
utefter Prdstevflgen pfl flsen uppfattas namnets bet. nu ss. 'husraden (utmed
viigen)'. I namnet inliigger man ocksi ett pejorativt element; jfr torpn.
Fjaserna under Hdlle nedan - Radhagen. Radehagen 1838 Hfl, Rads-

hagen 1845 Ml, Radhagen 1858 Ml. Vid el. samma beb. som Radhagen under
Berg ovan och Kroft nedan. I utmarken Raden, varorn se f<ireg. - R a d-
lyckanrdl,bba el. Radmyrenrilmgra; kallas[v. Johns pfl Raden
Xdns pa rfio, Rarnyra 1829 O nr 61, 1845 Ml. Inom utmarken Raden, oYan.

Jfr under Rdra nedan. - Radmyren, se f6reg. - Rflgflrdsmyr (en).
1835-1858 Ml. Jfr under Stfipplekdrr nedan. - Rdven, se Brd:tlgckan
ovan. - Samslotten (Samslfltten?) sittnslitan. Samslotten 1830 O
nr 83, Samsl6.tten 1855 Hfl, Samsliltten (!) 1858 Ml. Det flr ovisst om namnet
utg6res av samsldtt, f. 'samfhllt brukad slflttermark' (Bd 3 s. 265) el. sams-

Iott, lai,-'gemensam mark (i utmarken)' (Bd 12:1 s. 350, Bjiirseth s. 259).

Felaktigt el. otillfredssthllande Bd 4 s. 147;5 s.242;9 s. 160; 11 s. 118. -Sandbacken. 1812 Hfl, 1823.1827 Ml. Troligen fel for Sandbacken. Vid
el. samma beb. sorn Sandbdcken under Aplefid och. $erg ovan. - S i m on s,-

lyckan. Simonslycka 1857 O nr 104. - Sjtibacken. Siobacken 1784

Trangr. s. 190, Sjiibacken 1830 O nr 83. - Smedf laten smbflsda;f.d. st.
F. l. [r smed. - Sol liden, se Liden ovan. - Stenkullen; avs. GK,
EK. - Stock en stLfuan. Vid el. samma beb. som Stocken under Berg ovan.
Dir fanns en sfock ss. bro over en fl. - Strivan, se folj. - Strflve.
liden str@aal,ia el. Strdvan str@aa; borta. Vid en ,svflr, lid pfl gamla
landsvdgen, dflr man fick straua uppfiir; jfr StfiuebackenBd 18 s. 141. Det
kortare namnet 6r antingen en elliptisk kortform el. en biform *strdua, f.
'anstrflngning'till no. dial, strdD,tt"., i sammabet. (Aasen s. 763) . En Sfrriue-
Kristian str@aalwest.Tara bodde dhr. Han hade tydligen sitt namn efter platsen.

- Vallarna, se Bjdrkelund ovan. - Angen eI. Byns iing. Byns
iing 1823 Ml, Angen 1845, 1847 Hfl.

Bdrjestorp, se under Hdllesdalen, Nedra, nedan.

B0rsgiirde bdpkql, y. bdpa4, il.v. b*Sor; bkskal (Nil6n) 1/z sk. Kr. till
1728 (1758 Jb). - | Birgisgierd(e) 1568, 1586, Bor(r)isgierde 1573-1659,

Briresgierd 1665, Biorssgiiirde 1680, Btirgsgierde 1697, Biirgzgiarde 1719,
1758, Borgsgrird.e 1825, Biirsgiirde 1881, Jr ll Btirritzgierde 1613 GSH, Biiir-
gesr6d (!) 1673 K, Borsgierde 1700 O nr 26, B6rgsgrirde GKii, Biirsgdrde GK,

EK. - Formellt kunde f. l. vara gen. av mansn. Birger, men allt talar ftir
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att den i stiillet [r samma ord som isl. bgrgi, fsv. *byrghe, n. 'borg, skans'.

Gd ligger niimligen pfl v. sidan av ett hiigt, dominerande berg, som flt o
stnpa, brant ner i sj6n stora Hiillungen. Detta stup kallas Btits fl,frgi se dhr-

orrravd. V; jfr iiv. Bdrsuiften nedan. S. l. iir gfude med bortfallen slutvok';

jfr Mdllgdrde i H sn ovan m.fl'
Prep. iir i.lN bdskQ14.

Torp o.d.:

Biirsviken bd,sufga. Biirswiken 1838 Hfl, Biirsviken EK (naturn.).

om f. l. se hemmansn. Tp lflg vid Bdrs fl6"g vid en uik av stora Hf,Ilungen.

Krokarna. Krokarne 1847 Hfl. Miijligen avses samma beb. sorn

Krokarnq under Brticke ovan, vilket dock [r skilt frfln Biirsglrde av Tal-

bos f,gor.

Cederslund, se under Betg ovan- Dalen, se under Rdd nedan'

Drammersrild, d,rd,ryapa, lokalt ,finare> :utt. drarnth,sara rla sk. Kr. till
1781 (17b8 Jb).- | Dram(it)zrri(d)t 1568, Drams(s)riidt 1581, 1586, Ramss-

riidt (t) 1581, Drommersriidh 1659, Drommellriidh 1665, Dramsredh 1680,

Drammersrii6dh 1697, 1719, Dramrneriid 1758, Drammersriid 1811-Jr ll

Dramarsre 1673 K, Drflmmersrdd GKA, Drammesriid GK, Dramrnersriid EK'

- F. l. iir siikerligen ett mans(bi)n. Det fvn. mansbin. Drombr (Lind Bin'

sp. 63) ingflr m6jligen i nflgra no. Dramstad (Lind a.st.; annorlunda NG I
r. zs, sao1. Det iir miijligt att detta bin. ingflr i Drammetsrdd. Men om

namnet vore ett urspr. *Dtam(b)s'ru6, skulle man snarast vflnta ett nutida
*Dramseri;cl med den inskjutna mellanvok. ef ter f. I:s gen.-s; jfr t'ex.

sflLdana namn som Olserdd, Ramserdd Bd 5 s. 18,77 m.fl. Man biir alltsf i
fdrsta hand utgfl ifrin en urspr. tvflstavig f. l. Det enda personn. sour dfl

tycks passa iir det runsv. trakmal, dvs. Dragmdl, samma ord som fvn. dtag-

mdII'som talar sl?ipande'; varom se Belsheim s.336, Salberger i NoB 1960

s. 9 ff., sorn fdrbisett Belsheims tolkning. Ett motsvarande fda. Dragmel har

av Hald (ostjy. Hjemst. 13 s. 46 och DSt 12 s. 67) antagits ingfl i det jyll.

bynamnet Drammelstrup. Det har av smith i EPNS 5 s. 168 pflvisats i Eng-

lind, (Dragmalebi 1086), varifrfln Feilitzen i Personnamnsstud. 1964 s. 54

kfi.nner det redan frin 959 (Drugmel). Det flst. fiireko,mmande fsv. Dtagh'

mon (SPA) torde vhra en ombildning av Draghmal. - Fiir utvecklingen i
*-malsrudh(i) ) -WaSa jfi Drgmbils rud. (1396) ) drdt'rv'apa av Dromdlserdd

i svarteborgs sn, Tunge hd. Det ,fina, :utt. dram,dpare }nar uppkommit efter

m<inster av de m6.nga rdd-n. d5r huvudtrycket ligger pfl f. l:s andra stavelse,

t.Ex. Beldterld, Tarander\d, Eilandseil)d, varom se Janz6n i NbB 1935

s. 17 ff. - S. l. dr rdd'(rud) 'riijning'.
Prep. iir i.IN drdruaPan.
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Torp o.d.:

Lyckan. 1766 Ml. - Mossen misan. Mflsen 1823 Ml, Mossen EK.
Prep. flr pri. IN rnisan. Ribbetegen. Rebbetegen 1785 Hfl. Vid el.
samma beb. som hmn Ribbetegen nedan. 

- 
Timmervik (en) tirytara,ig@).

Timmeru,ik 1766 Ml, Timmerviken GK, EK. IN tbry,era[gan, -oiga, m., f. Vid
en uilc av Stora Hrillungen. En timmerman bodde diir.

Diilene il@ma, il@nal/* sk. Kr. till 1704 (1719 Jb). 
- lOatlen (!) 1568,

Dellenn 1573, 1586, Dellin 1581, Delene 1659, 1665, Diilene 1675-Jr, Diih-
len(n)e 1697-1825 ll Daterna 1673 K, Diilenna 1766 Ml, Dihlenna 1818 Ml,
Delena GK[, Delene GK, EI(. - Namnet har av Johnsen s. I not 1 uppfattats
som ett *Dal-utn, innehflllande uin 'ilng'. Denna tolkning har avbiijts av T.
s. 226 f., dock utan eget tolkningsfdrslag. T. identifierade, liksom tidigare
Tiselius 2 s. 139, felaktigt namnet med det f6rsvunna j Dalenom i RB. Janz6n
i GBFT 1930 s. 75 antog namnet vara best. pl. av fvn. del, f, 'liten dal' el.
no. dial. dela, f . 'rd.nna, vatlenf6.ra'. Senare frflngick Janzln Subst. s. 124

not I denna tolkning med motiveringen att ett del(a), f. i O sn skulle ge
xdqlara, och accepterade Johnsens tolkning, som bitriiddes frv. av Lindroth i
GBFT 1945 s. 20 och av Hesselman Omljud s. 36. Jansson s. 50 f., som ocksfl.
antog RB-forrnen jDalenom flsyfta Ddlene, pflpekade att ett *Daluin(i) inte
skulle ha resulterat i det nutida utt. utan borde ha gett *d,dtra; jfr t.ex.
Vdural*Vauru-uin(i) i H sn ovan. Ddlene ri.r en liten beb., som torde ha
uppkommit tidigast under sen mede,ltid. Miijligheten av ett uin-namn mflste
s6.ledes av flera skiil avfriras ur diskussionen. Jansson a.st. pflpekade, med
stiid av Janzfin Subst. karta 4, att grinsen mellan -ara ocln -ana gilr strax N
om O sn och att den ftirra :indelsen, ss. Janzln menade, intr:ingt frfln S.

Jansson fann det dflrfor m6jligt att formen d,@na *gor en relikt frin ett
nigot 6. skede, dfl best. pl. f. i O sn hade H.ndelsen -ena, dirmed accepterande
Janz6ns f<irsta fiirslag att namnet innehflller ettdera av orden dul och dcela.

Namnet har senast behandlats ay Jansson i OUA 1951 s. 33 ff., dir han
p6.pekar att de iildsta skriftformerna uppenbarligen f,r >av ritt ringa virde
ftir tolkningen av detta namn>. Fortfarande menar han att namnets iildsta
form 6r j Dalenom, och detta finner han mii.rkvirdigt, ty ,bynamn upptrelda
und,er 1300-talet vanligen icke i best. form>. Drilene iir dock inte en by utan
av filder en liten gd pfl 1/+ rratl. Jansson framliigger ett helt nytt tolknings-
f<irslag och uppfattar namnet ss. ett gammalt *Dcilnit (ev. *Drilnar) , vilket
'skulle vara ett IN bildat med n-suff. till dal, dvs. av samma typ som fvn.
nesnir till nes, egnir till eg, heinir till fteidr osv. Namnet skulle alltsfl ha
varit,ett gammalt IN som tivergfltt till beb.-n. Denna tolkning ir av flera skd.l
oantaglig. IN-bildningarna pfl n upptrhder endast i mycket gamla namn.
Nflgot ytterligare namn av denna typ torde inte med siikerhet finnas i Boh.
Skittna i Kville och Stflngenfls hd kan firrklaras pfi. annat siitt (Bd 16 s. 100).

I
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Att den obetydliga, avsides belhgna, sent uppkomna beb. Ddlene skulle ha

ett namn av den typ som Jansson'fiireslir ii.r inte giirna tfinkbart.
Tvfl formellt acceptabla tolkningar torde kunna framstiillas. Den ena,

och mest sannolika, inneblr att fltergfl till Janz6ns fiirsta, av Jansson under-

byggda, fiirslag att namnet flr best. pl. av del el. dela. Jft Ddlerna, vilket av

Lundahl SOSk 7 s. 82 f. anses innehfllla vgt. ddla, f .'dal, r[nna', och det no.

i Delo (NG 6 s. 16). Dock torde det vara mdjligt att utgi frin en dat. sg.

(!) Delinni eL. Delunni. Dflrav borde uppkomma att. *drbna, vilket senare

kan ha ombildats, dock endast i utt., efter m6nster av de mflnga ON pfl -a,

t.ex. Bua i samma sn. Om ytterligare ex. pfl dylik ombildning se under
Rdmma i J sn ovan och flst. i detta Bd.

Prep. tir i.IN ddnabon.

Torp o.d.:

Klaraberg; kallas Klingetorp et lil,i,gatarltat; 6de. Efter en knekt
Kling. - Klingetorpet, se fdreg. - Kerret. 1855 Hfl. - Skogen'
1785 Hfl, 1825 Jb. - Skog (s) lyckan sltitwl,6ba. Skogslyckan EK' -
A n g h a g e n. Enghagen 1838 Hfl, Anghagen 1855 Hfl.

Ekeberg, Ekfisen, se under Viddesgdrde nedan. Espetflngen, se dspe-
tdngen nedan.

Evenfls paen$s, iaan- }le sk. Kr. fltm. till 1797 och 1/z mtl till 1685 (1825

Jb).- lOffuend (l) c. 1528 NRJ 4 s. 191, Effuin(n)dtz Aas 1568, 1586,

Euintzaas, Effuindtzaais 1581, Efuenaas 1659, Efwenflhs 1665, Efvenfls 1675,

Eewenihs 1680, Efvenfl(h)s o.d. 1697-1881, Efvenfls (!) 1825, Evenfls Jr ll

Effindtzaas 1613 GSH, Ouffen 1615 Reg., Evensfls 1673 K, Efven6.s GK6,

Evenfls GK, EK. - F. l. 5r mansn. fvn. Eguindr, fsv. Euind, Auind, fda,
Ewind (Lind Dopn. sp.256 ff., Lundgren-Brate s.322, DGP 1 sp.286), vilket
triffas i mflnga no. ON. Att namnet funnits ocksfl i Boh. framg6,r av att i
RB s. 313 nii.mnes en viss ,Duind(r) fr6.n Orust och i 1568 Jb en Effuennd
fr6.n Sanden i O sn. Namnet Dguindr hade rildst gen. pi -ar, men redan tidigt
pfl 1300-t. tr[ffas former pfl -s (Lind a.st.). I hflr fiirevarande fall betygar
former frfln 1500- och 1600-t. enstimmigt gen. pfl -s, vilket -s (under 1600-t.)

bortfallit genom dissimilatorisk inverkan frfln s. 1., en ganska vanlig fore-
teelse; jfr t.ex. Hasterdd i Hjirtums sn (al Hafstceins tiodre RB) Bd 10 s. 8
med litt. - Beb. ligger vid en bergcts.

Torp o.d.:

Kohagen. 1823MI. L
1855HfI. Platsen Plagan.

yckan. 1812-1847 Hfl. Maden mq,a.

1863 O rrr ll7. Plats 'liten bebyggelse'
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P6len, jf.r s. 16 ovan. - Skyttelyckan slaitalbka el. Skyttans
I y c k a skit-as l,iba; fdrr tp, nu gtirde. Diir bodde S.lcgftan slrita, em gumma
som vfll kom frfln granngd Skgttegfuden nedan; se detta namn med torpn.
Skgttelgckan; jfr Bj6rseth s.21. - Tiippan. 1835 Hfl. Jfr under Skgtte-
gdtden nedan. - V a llen aql,; borta. Wallen 1823-1858 Ml.

Friborg, se under Byn olan.

Gamleberg gd,m4abdrX; i sambruk med Ov. Hllesdalen. Dessutom upp-
tas i Jr ett hmn Gamleberg, Ov. Hiitlesdalen, med gemensam iigovidd. TilI-
sammans utgiir bflda hmn 1/r mtl. Alltsedan 1697 dil Ou. Hritlesdaten :upp-

togs i Jb ss. l/e sk. har det varit i sambruk med. Gamleberg. Jf.r under Hdiles-
dalen, Nedra. Agorna [r splittrade i flera lokalt skilda delar. Namnet Ou.
Htillesdalen behandlas under hemmansn. Hdllesdalen, Nedra nedan. - |

Ber(ri)g c. 1528 NRJ 4 s,. 191, i borge (?) 1544, Ber(r)ig 1568, 1581, Bergh
1586, Gamleberig 1659, Gambberg (?) 1665, Gammelbiirgh 1680, Gamble-
berg(h) 1697-1758, Gamleberg 1811-Jr ll Berrig 1615 Reg., Gambleberg 1673
K, Gamleberg 1784 Trangr. s. 190, GK, EK. - | UaUesdahlen, Ofre 1697,
Hiitles(s)dahlen, Ofwer 1719, 1758, Hiillesdalen, Ofver 1825, Hiillesdalen,
Ofra 1881, HflIlesdalen, Ovra Jr ll (se under Hrillesdalen, Nedra nedan). -
Ss. framgflr av Jb-formerna hette hmn ildst Berg men fick nflgon gflng
mellan 1586 och 1659 namnel Gamleberg fdr att skilja det frfln Berg ovan.
Bergermo s. 24 f. siger o,m namnii.ndringen: >Att av denna anledning fdrmoda
Gamleberg som gcird vara flldre [n Berg iir sHkerligen felaktigt. . . . Dflremot
torde det fiirhfllla sig s&, att Gamle- tillagts detta Berg av den anledningen,
att namnet Berg varit iildre pfl denna gird. De iivriga ha ju lytt namnet
Bergeru. Detta torde i huvudsak vara riktigt (jfr under Bery ovan), ehuru
den teoretiska miijligheten kanske bri,r ltlmnas iippen att den tillagda f. l.
kan vara det i ii. tid ytterst vanliga mans(bi)n. Gamle (Lind Dopn. sp. 297 f.,
Bin. sp.98 ff., Hellquist i Xen. Liden. s. 102, DGP 2 sp.321 ff,).

Prep. iir i.lN gd,m4abcbrXen.

T or p o.d. (under Gamleberg och Gamleberg, Ou. Hdilesdalen):

Berghem; avs.; skolhustomt. EKB. - Bottnen. Botten 1825 Jb,
Botten 1818-1827 Ml. Jfr under Gullborya nedan. Jfr samrna namn flst.
i detta Bd. - Bryngels lid?, se avd. V. - Brflten. 1825 Jb. Jfr
under GullborgaochHdllesdalennedan. - Ebbelund; avs. EK. - Hen-
riks lycka?, se avd. VIII. - Lundekullen. Lunnekullen 1720 K,
1818-1835 Ml, 1838 Hfl, Lunnekulla 1812 Hfl; jfr NN Lundekullarna 1836
O nr 69. F. l. iir lund.- Lunden l,qn, l,&n. - Lyckan; kallas Snip-
p en sndpan Lyckan 1847 Hfl, EK. Jfr under Gutlborga nedan. Hfllften av
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inflgorna har formen av en trekantig snibb, i mfllet snipp, m.; jfr oGBReg.
och SniDben nedan. - Mossen rnisan; iide. - Nordtaget. lgbb Hfl.
S. l. tir tag, n.'intaga'. - Pdlen pq,nr f6rr tp. L6.g vid en p6l, dvs. giil.
vanligtnamn (oGBReg.). 

- Rockds rd,fu-is. Rflckfls 1266-1858 Ml, 182b Jb,
1838-1855 Hfl, Rockfls 1785 Hfl, Rakfls rzg3 O nr 18, Rflckas (!) l8l2 HfI.
Egentligen namn pfl ett bergigt omrflde, nu kailat Rockd.sebergen. Rock(e)-
i oN iir i regel svflrtytt. Jfr t.ex. Sahlgren i Fataburen 192g s. lzg ff., i ANF
46 s. 108, Ekholm i SNF 7:2 s.110 not 2, Torp s. b41, Lundahl s. 162 f.,
ohlsson Blekingskusten s. 116 ff., sov 9 s. 281, sosk lB s.4l; 14 s. 10,
Hellberg -karlar s. 87 not B, sAoB R 2328. Eftersom rngen fl flyter dHr,
kan man bortse frfln det sv. och no. vattendragsn. Rocka ( *Rod/ca (t.ex. NG
1s.229;2 s. 12;3 s.299, NE s. lgb, Lundahl a.st.; jfr Bd b s.7g).
vflxtn. rocka'vflxt av sldktena Equisetum, polygonum, Raphanas' (Ejder
sko 1 s. 102, sAoB R 2322 f.) tycks inte vara kint i boh., inte heiler
rocic ss. benii.mning pfl vissa insekter (sliindor) (sAoB R 2812). Formellt
miijligt vore, ss. av Drougge Bd 17 s. 2b f. antagits fiir ett Rockestad i 56r-
bygdens hd, no. dial. rckka, f.'jfirnrost' (Aasen s.610, Torp s. b41). Namnet
Rockds i o sn fflr t.v. anses oklart. - sandhfllan. 1g23-1g45 Ml. -s jiin. 1855 Hfl. - snibben. 184b Mt, t84z Hfl. Sikerrigen altern. form
av snippenovanunder Lgckan.- Snippen, se Lgckanovan. - Soldat-
torpet el. Stamnen stcimnan Soldate Torpet O nr 64. Mfllets sfomn, m.
'soldattorp'; jf.r Stammen Bd 10 Reg.;11 s. 12. - Stamnen, se f<ireg. -Stranden. 1838 Hfl, 1858 Ml. - St6teklev (en). Stiitklefwa 1812 Hft,
Striteklefwa 1835 Ml, stiiteklefwen 1888 Hfl, Stiiteklef tgbg Ml, lgbb Hfl.
Av. om platsens liige iir okint, iir det dock troligt att f. I. sammanhflnger med
bergn. stiiten (avd. v) pfl den niirbeligna byn Aregrens [gor. Annars kund.e
den syfta pfl nflgon kyrksfrif. - Svarv6.selyckan Sr,odraq,salsba; 6de.
Vid Suorutis, varom se avd. V. - Varpet orirpat. Warpet 1766-1g5g Ml,
varpet EK; jfr warpekullen 1886 O nr 70. Ligger inne i skogen i nirheten
av en forngrav, varftirnamnet torde vara DCup,n. 'kasthiig'. - An gen dga;
6de. Troligen samma beb. som Angen under.Rdd nedan. - ornekulan
Qnalafi,la,, lne'el. ornekullen. ornekulren 1266-1gbg Ml, ornekulan
1812-1855 Hfl, EK. lN dr+alu&n. Jfr under Gu\borga nedan. Egentligen namn
pi ett berg diir drnar tydligen hillit till. Det nu brukade namnet kan fltm.
delvis bero pfl att platsen pfl grund av sitt h<iga lige jlmftirts med en
6rnekula,,dvs. ett drnnlste; jfr samma namn OGBReg. - Ornekullen,
se fiireg.

Gatan, se under Rod nedan. Gat(e)tyckan, se under viddesgrirde nedan.
Gatorna, se Hullbdcken nedan.

Grlnneris griqarq,s l/a sk. Sk. av fllder. - lcrinln;aaa(i)s o.d. 1b68-
1586, Grin(n)deraas(s) o.d. 1573, 1586, Grinderahs 16b9, Grinderflhs 166b,
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Grinnerflhs 1680-1758, Grinnerfls 1811-Jr ll Grinnder Aas 1615 Reg., Grinner-
fls 1673 K, 1784 Trangr. s. 190, GK, EK. - Eftersom gd ligger endast 100 m.
fifln gamla landsvf,gen, H.r det troligast att f. l. flsyftar en gflrdsgflrdsgrind.
Men det iir ocks6. miijligt att den [r gen. pfr. -ar av ett gammalt ord *grind,
m. (el. f.?) 'grus' o.d., vilket redan Hellquist Sj6n. 1 s. 187 antog ingi i det
boh. sockenn. Grinnerdd, varom se Lindroth i SIOD 1 s. 76 f., Bd 11 s. 28;
jfr s. 63. Gd ligger pfl svflmsand vid en delvis grusig bergds.

Prep. iir pri. IN griryar$,sen.

Hemmansdelarz

Kiirret g@t. Kjiirr 1785, Kiirret 1812 Hfl, EK.

Torp o.d.:

Agdeborg; avs. EKB. - Dalen ddn el. Tork opp tirhap, fltm.
fiirr [v. Lflngelandsdalen. Dahlen 1838-1855 Hfl, Dalen EK, Linge-
landsdahlen 1829 O nr 61. Ligger ganska hiigt vid en ldng dal. Torkopp ar
ett vanligt namn pfl torra platser; jfr samma namn under Odsmrils prdstgdrd
nedan och OGBReg. Om det formella se under Kliuhdgt under Bfiland i J sn
ovan. - Lyckan. 1835 Ml. - LAngelandsdalen, se Dalen ovan. -Sandtyqkan. 1785 Hfl. - Torkopp, se Dalen ovan.

Griiteriiil gr$d,ara, grld,era, gr)d,ara 3/s sk. 1/z mtl till 1659 (1719 Jb; enl.
1825 Specialjb till 1696). Tycks under kort tid ha varit kr. (1719 Jb; enl.
1825 Specialjb till sk. 1704). - ] Groderud c. 1528 NRJ 4 s. 191, Grdderudt
1544, Griideriidt(t) 1573-1586, Grridenrot 1568, Griideriid(h) 1659-1675,
Gr<ideredh 1680, Gr6(6)t(h)eriiodh 1697,1719, Griiter6d 1758-Jr ll Groderod,
Groderud 1594 JN s. 166, Griidere 1673 K, Gr<idertid 1704 N nr 6, Gr6ter6d
GK, EK. - Vanligt namn i s,ii. Norge (NGReg., Bd 8 s. 98). F. l. iir fvn.
grj<if 'sten(rammel) o.d.', med senare inskjuten mellanvok. Ligger pi en
stenig bergfls. Men eftersorn grj6t iiv. asyftar speciellt stenshttningar, grav-
stenar o.d. (se under hd:s namn i inl. ovan och Grdssbg i U sn ovan) , och
dfl ett gravfilt med stenkrets och bautastenar finns endast c. 200 m. frfrn
gd:sbyggnaderna (Bergermo s. 47) iir det miijligt att f. l. flsyftar just dessa
stenar. S. 1. 5r rdd (rud) 'rdjning'.

Prep. ir i. IN gr$de4, grdd,rana.

Hemmansdelar:
Krok lorgg el. Kroken krggani forr

(forr) lwQga, f. Indgorna, omgivna av berg,
Krok nedan.

tp. Kroken 1812-1855 Hfl. IN
gf,r i en krok; jfr hemmansn.

I



251

Torp.o.d.z

Bergen, se Vettennedan. - Grinden. Grinna 1827, 1835 Ml, Grin-
den 1855 Hfl. - H u s e t hWst; riven lht, en annan iin det Huset som var ett
altern. namn pil Torbidrns lgcka nedan. - Intagan el. Intaget. In-
taget 1838-1855 Hfl, Intagan 1845, 1858 Ml. - Kroken. 1825 Jb. -Lyckan. 1785-1855 Hfl, 1858 Ml. - Nytorp, se Vetten nedan. -Stug an stitga (rspr. utt.). Ungt namn. - Torb j<irns lycka tirbXap
liba; f6rr dv. Huset hqst; m<ijligen [v. Torgerslyckan tirXeslafua;
nu flker. Jfr Huselyckan 1854 O nr 88. IN lfitsan. Vid kontroll f<irnekades
formen Torgers-. - Torgerslyckan (?), se fiireg. - TAngen td,gan;

6de. Vid,ett bergutsprflng; jfr samma namn flst. i detta Bd. - Vette-
bergen, se fitlj. - Vetten ui@an, oiden el. Vettebergen ab@abbrXa

etr. Bergen bdrXa; mera officiellt Nytorp. Yid det hdga bergetVetten,
varom se avd. V. Om utt. med ru- se Bjtirseth s. 42. - V r 6.n ar&a. Inflgorna
ligger i en urd bland berg.

Gullberg, se fiilj.

Gullborga gdlbirXa 1/s sk. fltm. fr.o.m. 1697, dfl hmn upptogs i Jb. Upp-
fiirdes i killor fltm. 1785-1827 under Korsgflrd nedan. Hette f<irr officiellt
Stora Gullborg (Gullberg). - | Stoore Gullborgh 1697, Stora Gullborg 1719-
1825, Stora Gullherg 1881, Jr ll CuUforg 1746 Oedman s. 152 (naturn.),1845
Holmbergz 3 s.88 f. (naturn.), 1864 Brusewitz s. 134 f. (naturn.), Guldborga
1780 Lyddn i GVSH s. 27, Gulborga 1785 Hfl, Gullborga 1812 Hfl, 1818-1827
Ml, GK, EK. - Ligger vid foten av en ganska obetydtig, men pfl alla sidor
otillgtinglig kulle, kallad Gullborget gillbirXat (forr Gullborg, se strax ovan)
i Ljungs sn (Bd 11 s. 134). Enl. traditionen skall diir ha legat en fornborg
(Lyd6n a.st.: >frirmenes fordom varit Slott och Niiskonga Palats>), men de
undersokningar som gjorts (Ekhoff i Bidr. 4 s. 489, Hofstedt i GBFT 1918 s. 24,
Niklasson i Stenungsund s. 57 f.) har inte bekriiftat denna tradition.l Borg
brukas dock ofta om borgliknande bergformationer (se t.ex. NGIndl. s. 44,
Knudsen i NK 5 s. 98). Pi bergets topp siiges finnas en s.k. >vflrtkilla>, som
mdjligen kan vara en gammal >of,ferkii.lla>, dii.r man kan tf,nkas ha funnit
guld(pengar) e.d. Men sf,kra hflllpunkter f6r namnets tydning saknas. Kanske
ett berommande namn. Om olika tolkningsmojligheter fiir namn pil Gull-

I I Sv. medeltidens rimkrtin. 3 s. 1 (partiet sannolikt ftirfattat flr 1470, hs. frAn
biirjan av 1500-t.) beriittas att ett av de slott som marsken Thord Bonde byggde i Norge
bar namnet gulborgh, Utgivaren av kiillan, G. E. Klemming, anger i Registret att slottet
ifrlga legat i Boh. Om detta iir riktigt, torde namnet, trots frAnvaron av rester efter en
borg, isyfta den hiir ifrigavarande lokalen, ty nigon annan plats med namnet Gullborg(a)
som skulle kunna komma ifrflga finns inte i Boh. Rimkriinikans form har inte beaktats
i Bd 1l s. 134.



252

se i synnerhet Gullberg (ef) i tidigare Bd och under Gullbringa i H sn ovan.
Det finns nfippeligen anledning att tiinka pi ironisk namngivning, ss. DSt 11

s. 136, 180 antagits fiir de da. Sfore och Lille Guldbo'rg, namn pfl tvfl fiirje-
hus. - Det sista -a har i sen tid tillagts efter mdnster av namn med de,tta

slut (se under Rdmmn i J sn ovan), sannolikt speciellt Gullbringa i H sn
ovan, dir -a dock [v. iir sekundiirt men tidigare.

Prep. 5r i. IN saknas.

Torp o.d.:

Bottnen. Botn 1785 Hfl. Vid el. samma beb. som Bottnen under
Gamlebery ovan. - Brflten. 1785 Hft. Vid el. sarnma beb. som Brdten
under Gamlebe,rg ovan. - Grinden. Grinnan 1766 Ml. - Lilla Gull-
b o r g a. Upptogs i $i. kiillor vixlande under OdsmflIs priistgflrd, Tegen,
Korsgflrden och ViddesgEirde. Lilla Gullborg 1748, 1845 Ml, 1758, 1811 Jb,
Lilla Gullborga 1785-1847 Hfl, 1818-1835 Ml. - Lyckan. 1835 Ml. Vid
el. samma beb. som Lgckan under Gamleberg ovan? - Madlyckan. Ma-
Iyckan 1838 Hfl, 1845 Ml. - Nordgiirdet nd4lrbt; fiirr tp, enl. uppgift
kiipt frfln Tegen. - Anghag en dghSwan. - Ornekulan. 1785 Hfl.
Vid eI. samma beb. som Ornekulan under Gamleberg ovan.

Ifagen h@wan, hd,Ean, ftirr [v. LiIIa Rdra 1/r fr..Fr. av fllder; 1/z mtl till
1669 (1325 Jb).- | Haufwen 1659, 1665, >Lille Rtire, som nu kaldis Hau-
fuen, 1660 M. Hvitfeldts jb s. 81, Hagen 1680-Jr ll t6ZS K, Lilla R<iiira el.
Hagen c. 1700 K, Hagen GK, EK. - Har vil ftire 1659 under namnet -Lilla
Rdra tillh<irt hmn Rdro nedan.

Prep. tir pri (Hagen) . IN ltd"wabqn.

Torp o.d.:

Grin den griqa el. Hageto rpet h-dwatirpet. Grirna 1785 Hfl, Grindan
1818 Ml. - Hagetorpet, se f6reg. - Hanseplatsert hdnsepl,dgan;

borta. P/afs'liten bebyggelse'. - Husebacken. 1838 Hfl. - Sand-
hagen sd,whd,wan - Sand:ingen; avs. EK. - Anghagen. 1838 Hfl.

- O sthag en isthfiwani forr tp. Lflg iistenrt pfl hmn:s [gor.

Ilammar, Lilla, kallas Lill(e)hammw Lbl@)hdry,ar r/t sk. av fllder. -j Litla Hamre 1388 RB s. 346 | Hammer c. 1528 NRJ 4 s. 191, Lit(t)lehammer
1544, Lillehamer (m osiikert) 1568, Lildle Hammer 1581, Lildehammer 1586,
LillHammer 1659, Lillehammar 1697, Hammar Lille 1719, Hammar, Lilla
1758-Jr ll titte Uammer 1594 JN s. 165, Lilla Hammar 1615 Reg., Hammar
1673 K, Hammar, Lilla EK. - Ligger vid en >hammar>, dvs. framskjutande
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bergfls (se Hammar i N och So sn ovan) . Har vil ansetts vara mindre iin det
n?irbelflgna Jordhammar, som kameralt flr en by, iv. om mtl iir detsamma.
Troligen var Jordhammar och Hammar, LiIIa urspr. en by *Hamarr.

Prep. [r i. IN saknas.

Torp o.d.:

Alaf ors; avs. EKB. - Asparna d,spara; nu gerden. Pluralformen
kan flsyfta flera ospar el. giirden (om det senare alternativet se Hellberg
Plur., passim). - B j iirnfl s. 1858 Ml. Jfr under.Elog nedan. - B rinken.
1847, 1855 Hfl. Det ir ovisst om brinlc tillhiir iikta mfll. I varje fall iir formen
sen (Moberg s. 101 ff.).- DaIa; avs. EK. Ungt namn. - Dalen. 1858
Ml. - Galterdn gdltorqa. Galttin 1673 K, Galterdn 1785, 1855 Hfl, 1835
Ml, GK, EK, Galtar6 Kortet; jfr Galteredsudd GKe. Prep. iir pd. IN gdl,targn,
-qana. Den yttre delen av Galteron, d6r h5r ftirevarande beb. ligger, tillhiir
Hammar, Lilla, medan den st6rre i.terstoden h6r till N$is. Enl. Lindroth i
SIOD 3 s. 87, 95, Namnforskn. s. 25 iir f. l. gammal gen. sg. galtar av ordet
galt, Fsyftande yttersta udden av den tidigare omflutna, nu landfasta forma-
tionen, som liknats vid en galt. Det torde dock inte vara omdjligt att jiim-
fdrelsen avsett hela den tidigare 6n, om ingen skog fanns,. - Kalv-
hagen. Kalfhagen 1838 Hfl. - Liden. Lia 1812 Hfl, Liden 1823 Ml. -Lunden. 1858 Ml. Se avd. IX. - Osebacken dsabdban el. O sekullen
dsalt|l; f.d. st. Osebacken 1812-1855 Hfl, 1825 Jb.; Oskullen 1785 Hfl.
Os 'utlopp av ett vattendrag', h:ir flsyftande Odsmfllsflns utlopp i Askerrj-
fjorden. - Osekullen, se f6reg. 

- Sandliden.l8l2 Hfl. - Skflpet
sk{bat; liten lht. IN (fdrr) shiba, f. Enl. T. s. 307 ir namnet best. sg. av
ordet skctp, i mfllet sltgb o.d,, anvlnt om en liten stuga, sannolikt av skflp-
form. Samma namn pi en mycket liten stuga Bd 11 s. 53. Ett Sltdpet i
Viisterlanda sn, seges Bd 10 s. 41 ha medfiiljt en person som flyttade frfln
Skdpet i U sn. Di inget Skdpet finns i U sn kom mannen troligen frfln hrir
fiirevarande plats. - Stock en stdban. 1847, 1855 Hfl. Siikerligen hardlr
funnits en sfoclc'spflng' 6ver Odsmfllsfln; jfr samma namn under Berg ovan.

- Storstugan; pfl Galterdn. Tiselius 2 s. 153. - Tof ten. 1812 Hfl,
Tofta 1830 O nr 62. ?off 'hustomt'. Ss. framg6.r av Toftegrins dngen 1774
O nr 25, vardflr tomt redan tlfl. Jfr avd. VIII. - Af acka d,bdbu; lht med
orn-givande omrflde. EK. Vid Odsmfllsrin. S. L iir bildad efter mdnster av
andra namn pil -backa o.d..

IJ:og hq,w, h-aw, haq, numera hqg $nsatt.); haW (Nil6n) by. Den kame-
rala enheten bestflr av tvfl lokalt vitt skilda beb., den ena bestflende av nr tr

och 2, den andra av nr 3. - Iffor Ho,ffwe 1544, paa, y Ho(u)ffue 1568,
Hoff 1568-1586, Hdff 1573, Hoiff, i Nordir Houffue, Houffenn 1586, Hough
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1659-1697, Houg 1719-Jr (ytterligare Jb-former under de enskilda hmn
nedan) ,l[ i Uotf 1613 GSH, Hog(h) 16?3 K,'Hug GKfl, Hog GK, EK. -
Ordet hdg, fvn. haugr, m. 'hiijd', med i utt. vfixlande vokalism; ss, appell.
heter ftdg numera i mfllet hoqt, hoqt. 

- Nr I och 2 ligger tillsammans vid
det hdga berget Vetten (avd. V), nr 3 p6. en rfltt hdg, rund kulle.

Nr I Siidra Ho g sbn@)ra hdw (hartt); siaara ioar (Nil6n) 1/r sk. Sk.
av fllder, i S6nnderhouff 1581 Jb, S<iderhiig 1669 Bidr. 2 s. 242, i Synnere
Hoff 1615 Reg. I detta namn innefattas folkligt f,.v. nr 2. Kallas lokalt ocks6,
mindre ofta, Sdrgdrden sdrgdn, emedan det ligger sdder om nr 2. IN h,dwsan,

hQwsag, hQeoa4; hd,wsara, best. pl.
Nr 2 Nodra Hog 1/r sk. Kr. till 1704 (f758 Jb; enl. 1825 Specialjb

tilt 1714) och l/e mtl fltm. till 1697. Nederhiig 1669 Bidr. 2 s. 242, Nedre Hog
1675 s. 246. Kallas lokalt, mindre ofta, Nordgdrden nQ4g$n, enflr det ligger
norr om nr 1. IN ndlgqn (fiiga brukligt).

Nr 3 Norra Hog nQQla hdw (hqto); nQilre haw (Nil6n)(utt.av nordrc
oflkta) 1/r sk. Sk. av fllder. i Nordir Houffue 1581, Norderhouff 1586 Jb.

Torp o.d.:

Under nr 7. och 2:

Apeln. 1835 Ml, 1855 Hfl. - Berg en bthrXa.l bergen mot havet. -BjiirnAs. 1825 Jb. - Brinketomten bri,glcatamta. Suarast familje-
namnet Brink; ift Brinkelgckan 'under Ribbetegen nedan. En knekt Brink
dr kflnd frhn Hdlle nedan. Formellt mdjligt iir annars appell. brink, varom
se under Hammar, Lilla ovan. Dalen. Da(h)len 1785 Hfl, 1825 Jb. -Grinden. Grinna 1785 Hfl. - Hallen hdla, luiln. 1812 Hfl, 1818-1827
Ml. Hall, i mfllet bflde m. och f., hiir flsyftande flata berg vid havet. -Hamnen. Hamna 1812 H:fl. Hamn, f.'utmarksbete'. - Hogs brygga.
Hougs Brygga 1785 Hfl. - Hilan. Holan 1785 Hfl, Hfllan 1835 Ml. -Kroken. 1766 Ml. Jfr samma namn flst. i detta Bd. - Liden. 1818 Ml,
1855 Hfl. - Lindarn a l,ivara; f<irr tp. Linderna 1812 Hfl, Lindarne 1818-
1827MI. Lindu vflxeriinnudiir.- Mossen mison. 

- Silverbacken.
Silfverbacken 1818, 1823 Ml. Torde ha legat vid fttlj. - Silvermyren
sdlrem,y_ra, sdla-; tvfl tp, ett [v. kallat Soldatto,'rpet. Silfwermyra 1823,
1827, Silfwermyr(en) 1835 Ml, Silfvermyr(en) 1835 Hfl, 1858 Ml, Silver-
myren EK. Anledningen till namnet iir okfind; jfr samma namn ss. naturn.
under Brdcke (avd. VI). Jfr fiireg. - Soldattorpet, ett av de tvfl tp
under f6reg. Soldate Torpet 1836 O nr 67. - Vettebergen, se fiilj. -Vetten wbdan, obdan el. Vetteberg en wbdebdrXa, obfle-. Wedden 1886
O nr 67. Vid el. samma beb. som Vetten under Griiterdd ovan;
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Under nr 3:

B jiirnbrflten. 1812 Hfl. Troligen vid fiitj. - B jiirnfls. 1818-1855
Hfl, 1825 Jb. Miste ha legat vid berget Bjdrndsen, varom se avd. V.
D,alen dOn. Dahlen 1766-1851 Ml, EK. Prep. flr i. IN (ovantigl) itQn. -Liden l!a. Lj,an (obesuttet) 1766 Ml, Lia 1812 Hfl, Liden l823-l8bl MI.
--:- Lunn a ldv,a; fiirr tp. Lunden 18bb Hfl. Troligen uppkallelse efter,hmn
Lunna nedan. - Nordhem; avs. EKB. - Rusmere,den rdsmerg@)n;
boda sedan lff.nge, och liiget flr nu inte fullt klart. om f. r. se Rdsmef under
Tdrresrdd i So sn ovan. S. l. iir ordet rede tie, vilket dock i ikta mfll heter
rcdre rire (Janz6n subst. s. 265). Namnet flr nedsflttande. - v a r d e n.
Valen 1827 Ml. Skr. torde avse att flterge ttt. odn, nrippeligen ogtr, dvs. Vallen.

Hullbiicken (Hil(e)biieken) h\l(a)bdkan octr Mastebrliekan, som kaltas
Mastebaeken rudstabtifuan, och (av folket vanligen) Gatorna gQd,ara. r/g mtl
till 1682 (1697 Jb). upptogs i ii. kiillor omvflxlande under Tegen, Riid och
viddesgflrde; enl. 1825 specialjb h6rde l/sz under Rdd och l/sz under viddes-
giirde. Nu i sambruk med de bflda senare hmn. Agof6rhfi.llandena [r kao-
tiska; jfr under Rdd och viddesgdrde nedan. * | uuuuacken t69z-Jr ll uut-
biicken 1673 K, 1858 Ml, Hdlbiicken t7t7 O nr b, Hulebacken (!) tZ48 Ml,
Holbiicken 1785, 1812 Hfl, Hflleb[cken, Hullbicken 1886 O nr 69, EK, Hulle-
biicken 1838 Hfl, Huleb[cken 1845 Ml, 1842, l85b Hfr. - | Mastebrickan
1697-Jr ll Mastebacken 1673 K, 1748-184b Ml, t7Sb-1g42 Hfl, EK, Maste-
briicka 1748, 1858 Ml, 1812 Hfl, Maste-Backen 1785 Hfl, Mastebacka lglg-
1857 Ml, Mastebiicken (l) 1827 Ml, 1836 O nr 6g, Mastebrlckan EK. - F. I.
i Hullbdcken iir adj. hdl '(djupt) nedsiinkt', mindre troligt subst. ftril 'f<ir-
djupning'. Bflcken rinner nedskuren i en trflng, m6rk dar. Jfr samma namn
oGBReg. Namnet borde skrivas Hdl(e)bdcken. - vid Mastebacken (er.
-brdckan) har man f6rr tagit virke till bfltmasfer. Numera viixer dlr inga
rmastetridr. Jfr namn pfl Masf (e)- oGBReg. Formen Mastebriickan torde ej
ha existerat i folkmun. - Det folkliga namnet Gatorna efter belflge.nheten
vid en gata, dvs. vflg (se avd. IV). Den plurala formen torde flsyfta flera beb.
Mastebacken bestir av fyra gd.

IN (fiirr) hih(e)bdban.

T o r p o. d. redovisas under Rod och Viddesgtirde nedan.

Ilusebacken hdsabdfuan l/e sk. fltm. fr.o.m. t6g7, dfl hmn upptogs i Jb. -I Husebacken 1697-Jr ll Husbacken 1678 K, Husebacken 1827 Ml, GK, EK,
Husebacka GKfl. - Det [r miijligt att Humbacken oct, Gullborya fiirr ut-
gjort en enhet (avs. frin Kiideriid). Av dessa bflda hmn slges Husebacken
vara den rildsta gd, dvs. ha de iildsta husen, Den ligger pfl en backe vid en
liten sjti.

IN hilsabdkana.
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Torp o.d.:

Kullebacken. 1827 Ml.

Hflt(e)bEieken, se Hullbd cken ovan.

IJ:lille khlo 1/r sk. Kr. till 1759 (1811 Jb).- j Hrellu 1388 RB s.346,
j Hrello c. 1400 s. 323 (sen. hand) | Hetten 1544 (upptaget under U sn; gd
ligger nfira sockengriinsen), Helle 1581, 1586, Hellenn 1586, Hllle 1659-Jr ll
Helle 1765 Qvistberg s. 57, Hille GK, EK. - En singular biijningsform,
huvudsakligen dat., av hdlla, f. 'sliit berghilll' (OGBReg.). Vid husen gflr
sliita berg i dagen. Om skr. Hellen, Hellen:n representerar en verkligen exi-
sterande altern. form, utgflr denna sannolikt frflnbest. dat. sg. (j, a) Hellunni.

Prep. iir pri. IN hdlabdn.

Torp o.d.:

Apelhagen. Aplehagen 1825 Jb. Troligen en felaktig el. altern. form
fiir ftilj. - ApeIhfllan. 1812 Hfl, 1818, 1835 Ml, Apelhfllan, Applehfllan
1815-1820, Applehfllan 1823-1845 Ml, 1855 Hfl, Aplehfllan 1838 Hfl, Appel-
hfllan 1838 Ml. F. l. iirpl. av ordet apel; skr. med C- er felaktig. - B erget.
1812 Hfl, 1815 Ml. - Bottnen bew. Ligger i en sfrnka. - Fj asebacken
fXfisababan. F. l. sammanhflnger med en grupp av boh. (pejorativa) o,rd be-
st&ende av bl.a. f jas, n. 'fniiske; liist prat; br6.dska, slarv, pudendum muli-
ebre', fjasa 'g6ra sig oniidigtvis br6.ttom, prata hit och dit; vara slarvig, het-
sig', fjaseri, n.'tokeri', fjasot fJil,sata 'slarvig, ostadig' (jfr Rietz s. 1040b,
Torp s. 109, Hellquist Et. ordb.z s. 216 f., SAOB F 659). Namnet flsyftar
invd.narnas ostadiga (och omoraliska) levnadssiitt. Pfl tp bodde F jase-Kristina

fXfusahrest'i,na. Familjen flyttade senare till en kflk vid den egentliga (urspr.)
Raden, som fick namnet Fjaserna fJdsara, viil egentligen best. pl. av ettr iikn.
*fjas(a), f. 'ostadig person'; jfr under Byn ovan. - Fjasern a fJd,sara.
IN (iikn.) fJd,sara. Se frireg. - Geteled et lbdal|t. Get(e)ledet 1812, 1847

Hfl, Geteled 1845 Ml. IN (fiirr) 1bfla, f . F. l. [r djurn. get Xe{, och namnet
flsyftar viil ett giirdsgirdsled, varigenom getterna sliipptes. - Grinden.
1812-1855 Hfl, 1858 Ml. - Huset. 1785 Hfl. - Helle, Lilla, se ZiIIa
Hdlle nedan - I{illsbacken hhlsbaban, hrhls-. Hiillesbacken 1845, 1858
Ml, Hillsbacken 1847, 1855 Hfl. F. l. rir kanske en sen gen. av hemmansn.
el. familjenamnet Hdll; jfr Hrillsuallen SoKo. Formellt kunde den annars vara
det htiller som ingflr i Htillesdalen nedan m.fl. - H ii g e n. 1858 Ml. -Lilla Hiille; avs. EK. - Lyckan. 1845, 1858 Ml. - Myren. Myra
1823-1835 Ml. - Raden. Raen 1812 Hfl, Raa 1815 Ml. Se under Byn ovan.

Sandgrinden. Sandgrinna 1818-1823 Ml, 1825 Jb, Sandgrind(en)
1835 Hfl, 1858 Ml. Vid en grindvid ett giirde som kallas Sandensq'n.

I
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Hiillesdalen, Nedra hdl,sddn, och Bdrjestorp DdrTastirXtat, biarJas-, till-
sammans 1/ro sk. l/e mtl till 1682 (1697, 1?5S Jb). Enl. hflradsrflttens utslag
1826 tillh<ir Grdtd holme detta hmn. Enl. 1838 Hfl utgjorde Nedra Hiilles-
dalen 1/az mtl och Biirjestorp 1/ro mtl. Oura och Nedra Hdltesdalen uppfdres
inte i Jr ss. by; det fdrra hmn har Jb-nr 1, det senare nr 2. H[r behandlas nr
1 under Gamleberg ovan. Agofiirh&llandena [r kaotiska. - | HaUes(s)dahlen,
Neder 1697-1758, Hellesdahlen, Neder 1811, Hiillesdalen, Neder 1825, Hfllles-
dalen, Nedra 1881, Jr ll Helesdalen 1673 K, 1847 Hfl, Hallesdalen (!, naturn.)
1746 Oedman s. 175, Hiillesdalen 1785 Hfl, GK, EK, Hiilsdal Kortet. - |

Biirges(s)thorp(h) 1697-1758, Biirjestorp 1811-Jr ll Btirjestorp(et) 1789 O
nr 21, 1812, 1838 Hfl, GK, EK. - Hdllesdalen ligger i en dalgflng N Ila'IIs-
berget, i vilket namn f. l. [r gen. av bo}l.. hdller, m. '(klipphflla under) fram-
skjutande bergparti'; se under Rdd nedan. Flera stup finns i berget, men
f. l. flsyftar ett av dem; jfr Holmberg2 3 s. 81 not l. Jfr namn pil Hdl(e)s-,
IIrfIs- OGBReg. Formellt kan namnet vara elliptiskt fdr *Htillesbergsdalen el.
mdjligen direkt innehfllla gen. fldlles- (av hdller). - F. l. i Biirjestorp'.d;r
mansn. Bdrje, fvn. Birgir. Av befolkningen kallas gd Hdradsdomarns lt@ras-
ilarltaqs efter en flgare f6r ld.nge sedan.

Prep. iir i (HflIlesdalen). IN saknas.

T or p o.d.

(Pi grund av de ytterst invecklade iigofiirhflllandena i denna del av sn
flr det sillan miijligt att avgiira till vilka hmn mindre, nu fiirsvunna beb. fiirr
hiirde. Jfr under Gamleberg, Rdd, Tegen el. Viddesgrirde. En del av de f6lj.
beb. hiir troligen till Ou. Hdllesdalen, varunder andra namn har redovisats
under Gamleberg, Oo. Hdllesdalen ovan) :

B j6rkebrflten blbrkabrsd,an. 
- Bjiirkekf,rr. 1812, 1855 Hfl. -Br&ten. 1812 Hfi. Vid el. samma beb. sorn Brdten under Gamleberg och

Gullborga ovan. - Dammen. 1827, 1835 Ml. - Grotfl holme, van-
ligen H o I m e n (pri) hitl,rnan. Grridfl holme 1785, Grtiteholme 1812 Hfl, Gr<itfl-
holmen 1818-1827 Ml. PA samma holme sorn nimnes under Korsgdrden
nedan. Endast en liten del av holmen, nu obebyggd, hdr till Hillesdalsn. -Tomten. 1766 ML - Tveten. Tweten 1748 Ml. Se Tueteni Sp sn ovan.

- Vasseli d.en wdaalda. En man, som av okiind anledning kallades Vassen
wdqan, bodde dilr for l5nge sedan. lJtt. w av a. hu-.

Hiillesdalen, Ovra, se under Gamleberg ovan.

Jordhammar ld4(h)dryar by.Agorna iir splittrade i flera lokalt skilda
delar. - 

j Jorhamer 1523 DN 18 s.230 (or.) | Jord(e)ham(m)er o.d. 1528
NRJ 4 s. 191-1665, Ior(d)hammar o.d. 1665-1758, Jordhammar 1811-Jr ll
t7

Tomten. 1766 ML - Tveten. Tweten 1748 Ml. Se Tueteni Sp sn ovan.
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1673 K, GK, EK; Jordhamman (l) GKA. - Om s. l. se Hammar i N sn ovan.
Ligger vid en (under medeltiden troligen fltm. delvis omfluten) jordhdjd,
strax intill Lilla Hammar nedan; jfr t.ex. lordbjery DSt 11 s. 23 och se

Sahlgren i OUA 1949 s. 9.

Prep. [r pd. IN XQ4(h)dvtab, -(h\arnrarn.

Nr 1 Ostra Jordhammar rlz sk. Kr. till 1704 (1719 Jb). Enl.
hiiradsr[ttens utslag 1826 tillh<irde Jordhommars holme detta hmn.

Nr 2 V[stra Jordhammar 1/z fr. av fllder.

Hemmansdelar:
. Holmegflrden. EKB. Vid en numera landfast holme niira sjdn. -Skedhamm ar shbhdrtar, IA-. F. l. iir boh. sfted(e), n.; jfr avd. IV och VIII.

Asyftar egentligen vdstra delen, en bergudde, av en h6jd kallad Kuarne-
kullen avd. V.

Torp o.d.:

Hagen. 1847 Hfi. -_ Intag et i,t-c,ta'qat; avs. EKB. - Nyhammar;
avs., i Jr under eget upplflgg. Jr, GK, EK. - Nylflndet. Nyliinet 1838-

1855 Hfl. Nglande (fvn. n{lendi) 'nyodling' (OGBReg.). - Nytorp; tvfl
lokalt skilda avs. GK, EK. - Pinemyren piryam.y_ra; tre (ftirr fyra) tp vid
en tidigare myr. Pinemyra 1829 O nr 61, Pinemyren 1837 O nr 76, Pinne-
myran 1858 Ml, Pinnemyr 1847, 1855 Hfl. Namnet beror siikerligen pi att
dir iir >dfrligt och surt>; jtr Pin(e)backen under Gullbringa i H sn och under
Hiiga i J sn ovan samt namn pil Pin(n)e- OGBReg., delvis med andra tolk-
ningsfiirslag. Det ii.r ovisst om utvecklingen Pine- ) Pinne- skett med eI. utan
association med pfnne. - Radmyren. 1847 HfI. Vid el. samma beb. som
Radmgren under Bgn ovan. - Sandbanken. 1835-1856 Ml. Jfr under
hmn Sanden nedan. - Sanden. 1847 MI. Troligen isyftas hemmansn.
Sanden nedan. - Sandlyckan. 1847 Hfl, EK. - Sliitten. 1847,
1855 Hft.

Jiirnbliisten X@(r)bt,rhstet', X@bla(k)statt, .1bl2rcbstay; Jdrblceste4, X@4b\aksta4
(Nil6n) 1/+ sk. Llz mtl till 1694 (1697 Jb; enl. 1825 Specialjb till 1664) och kr.
tilt 1756 (1758 Jb). - lJer(n)blesten c. 1528 NRJ 4 s. 191-1665, Jern(n)-
blest(er) 1544-1586, Jarnnblest 1568, Iarnbllsten 1680, J:irnbl5sten 1697-Jr,
Jernbkisten 1675-1881 ll Jarlest (!) 1558 NLR 1 s. 86, Jernblflster GKii, Jiirn-
bliisten GK, EK. - S. l. ilrbld.ster, i sv. dial.'dv.bkist, m. (Rietz s.42b), hiir
i den gamla bet.'smiltugn f6r osmundssmide' (SAOB B 3615). Vattnet iir
iiverallt i trakten mycket jlrnhaltigt, och tydligen har man (under medel-
tiden) bearbetat myrjdrn hiir; jfr hos Hiiirne Berghlychta (1687): ,Myr-
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jiirnet smeltes . . . i leerbeslagna Gropar . . ., hwilka kallas blflster, (SAOB
a.st.). Jfr Berge,rrno s. 24 och se T. s. 2Ol, Lindroth Vflra ortn.2 s. 54, Sahl-
gren Vflra ortn. s. 53, Odeen s. 137, Hellquist Et. o,rdb.8 s. 84, Ljunggren i
HalI. hist. 2 s. 1090. Jdrnkliitt i N sn ligger strax invid. Om vittnesbtird om
myrmalmssmiiltning i no. ON pil Jern-, Blester- se Olafsen i Tillegsbok
(1e16).

Prep. iir i.IN ld|)bldsteg.

Torp o.d.:

Gr a v are - Ab r ah am s grq,uaraabravns. Kvarn (.) backen.
Qvarn(e)backen 1812 Hfl, 1838-1858 MI. - Kerret f@t eI. Ormekdr-
ret itnnag@I; frjrr tp. Kjerret 1825 Jb, Kdrret 1838 HfI, Ormekf,rret tafg O
nr 110. Ormar s:igs ha funnits diir. - Kflrr et, Lilla, se fitlj. - Lilla
Kiirret. Lilla Kjerret f823-1835 Ml. Jfr foreg. - Ljunget. 1855 Hfl,
Ljungnet (flker) 1859 O nr 110. Vflxtn. ljung,utt. Xagn, lsg(n) o.d., ir i mfllet
n. (Janz6n Subst. s.28). - Nyhem; avs. EKB. - Ormekhrret, se

Kdrret ovan. - Skrip etom ten shrd,batamta; borta. Efter en gumrna som
kallades Skrdpan slcrQ,ba. Hennes iikn. hiir antingen till sv. dial. slcrcipa, f.
'pflklutad el. skrripig kvinna', skrdpa uf 'klflda sig pfl ett tillgjort s6tt' (Rietz
s. 603 b) el. no. dial. skraap, m. 'mager fisk, magert djur, i synnerhet ko:,
skraapen'mager och knotig' (Torp s. 617). Niippeligen sammanhfi.nger det
med boh. (Tjiirn) skrdp(a), f. 'skrubbs6.r, skira (efter snitt med kniv)'.

Jiirgen, se under Rcid nedan. Klinten, se under Viddesgdrde nedan.
Klippan, se under Skrdpefid nedan.

Kliipp lila5t tlr fr. Fr. till 1694 (1697 Jb), dfi.refter sk. fltm. till 1758,
senare fiter fr. llzln:rtl fltm. till 1697. Agorna [r splittrade i lokalt skilda delar.

- 
j Klrepp 1388 RB s. 346 (tv6. ggf, ena g6.ngen bland gd som skattade till

Norums kyrka), j sydra Klreff (l) 1388 s.347 lftipp 1568, Klep(p) 1573-
1665, Kleph 1680, Kliipph 1697, Kliipp 1719-Jr ll ftep 1578 No. Herredags-
domb. s. 46, 1594 JN s. 166, i Kleppe 1613 GSH, Kliip 1673 K, Kliipp GK, EK.

- Kldpp, m. 'klump', i ON anvint om bergtoppar, bergknallar och rund-
aktiga h<ijder (T. s. 266, NGIndl. s. 60, OGBR"g.). Ligger vid en riitt hiig
bergshojd, c. 100 m. <iver havet. - Det [r intressant att konstatera att beb.,
trots sitt lflga mtl, under medeltiden bestod av minst tvfl gd.

Prep. iir i.lN lc4hpan, klhpana.

Torp o.d.:

Backen el. Kliipps backe. Kl[pps backe 1812 Hfl; Backen 1818
Ml, 1855 Hfl. - Blfls opp bldsogt; hv. Lillklitpp. Blflsopp 1829 O nr 61,
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EK. 'Stillet diir det bl6.ser'; ligger riitt hiigt; jfr samma namn under Kgrkebg
i J sn. - Grinden. Grinna 1812 Hfl, Grinden 1818 Ml. - Hamburg
fuirnbirX; <ide. 1829 O nr 61. Jfq under Stripplekdrr nedan. Se samma namn
under Anrds i J sn ovan. - Hanselyck an hd,nsaloba. Efter en svarvare
Hans. - Huset, seKleuennedan.- Intaget. 1835-1858MI.- Kle-
venk44aa el. Hu set h&sat. Klefwen 1847, 1855 Hfl. Vid e:.-kleu (seavd.IV)
uppfiir Vetteberget. - Lillklflpp, se Bldsopp ovan. - Lyckan. 1818
Ml, 1855 Hfi. - Lflngtorpet ld.gttirpat. Enl. en medd. skall en viss
Johannes med bin. Ldngan ldga ha bott dlr. Bin:s feminina genus iir dock
nflgot frapperande. Kanske iir det identiskt med fiskn. Idnga. Under alla
fdrhfillanden torde f. l. inte vara adj. ldng, ty detta skulle knappast ge it
namnet en rimlig innebrird. - Melis, se Skogshgddan nedan. - MAli-
sens m$lcsa's. Efter en flgare som var mdlate. - Raden. 1838-1855 Hfl.
Se under Byn ovan. - Skogshyddan; kallas Meli s mblns efter [garin-
nan. Skogshyddan EK. Under grannbyn Byn finns ett Dalhagen sorn ocksfl
kallas Melis. Skulle namnen flsyfta en och samma kvinna som bott pi b&da
stillena? Beb. ligger inte invid varandra. - V a I I e n. Wallen 1835-1858 Ml.

Korsgflrden kipgqn 1/z sk. Kr. till 1704 (1719 Jb). Agorna iir splittrade i
fltm. tvfl vitt skilda delar. - | Kortzg[aa]rd 1568, Korsgflrd 1573, Kaars-
gaard(t) 1581, 1586, Karsgirden (!) 1659, Kflrs(s)gflrd(en) 1665-1758, Kors-
gflrden 1680, Korssgflrd 1811, Korsgdld 1825-Jr ll Korsgaard 1615 Reg.,
Korsgflrden 1673 K, EK. - Ganska vanligt namn i Norden. Kanske flsyftar
f. l. ett av de mflnga andaktsftors som under medeltiden var resta i Boh.; se

I{orsgd.rd Bd 8 s. 30 med litt., NGReg., DSt 13 s. 239. Gardell i GBFT 1930
s. 1 ff. med litt., SOSk 5 s. 63, Kolltveit i Hardanger 1952 s. 469 ff. nii.mner
ocks6. en annan miijlighet, niimligen att Korsgdrd kan vara elliptiskt fiir
*Korsbrddragdrd. Det framgflr av medeltida handlingar att korsbr<idra-
klostret i Norge [gde en del mark i Boh. En tredje tolkningsm<ijlighet, mtijlig
ocksfl f<ir namnet i Bd 8, erbjuder det fiirhillandet att den iildsta gd ligger
vid korsningen av tv6. gamla bygdeviigar. Det b6r dock beaktas att andakts-
kors, ss. Gardell framh6.ller, ofta placerades vid viktiga vlgskiil. Kors ss.

sj6miirke o.d. kommer hflr inte ifrflga.
Prep. ir i. IN (sflllan) ltipgas,bqn.

Torp o.d.z

Asphyddan el. Skogslyckan. Asphyddan EK. Unga namn. -Brflten. 1825 Jb, 1827, 1855 Ml. Jfr under Rrjd nedan. - Gropen grdba;
6de. Ligger i en sflnka. Jfr Gropen oc}a Kuarnbacken under Aplerdd ovan. -Grdtfl holme. Gr6t(e)holme 1838 Hfl, 1845 Ml, Gr6tflholme 1847 Hfl,
Grritholmen 1858 Ml, Gr6tfl holme EK. Holmen, som nu [r obebodd, har v5.l
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ftirr tillhdrt Griitdn i Ljungs sn; jfr under Hrillesdalen ovan. - Helges-
hageIr hbllaslfit\an; avs. Heljeshagen 1785-1838 Hfl, 1851 Ml, Heljeshage
1821 O nr 56, Helgeshagen 1847 Hfl, EK. En medd. visste att en viss Helge
bott diir pe 1700-t. - HAlan ki4a el. (numera mindre vanligt) Korp (e)-
hfllan kirphs4a. Hfllan EK; Korphflla 1748, 1818 Ml, I(flrp(e)hflla(n) l78b
Hfl, 1823 Ml, Korp(e)hfllan 1825 Jb (upptaget under Ktiderdd),1855 Ml.
I en liten ftdla, dvs. nedsflnkning, i Korpeberget (avd,. V); alltsfl snarast ellip.
tiskt f<ir *Korpebergshdlqn. 

- Kalvhagerr. Kalfhagen (obesuttet) 1766
Ml. - Korp (e) hfllan, se Hdlan ovan. - Lunden l@n, lfian. Lrtnnen
1829 O nr 64, Lunden 1835, 1856 Ml. Jfr under Rcjd nedan. - Olsborg
6lsbtrx; frirr tp vid sj<in. olsberg 1855 Hfl. Kanske uppkallelse efter det be-
kanta fristet Olsborg vid Bullaresj<in i n. Boh. (Bd 18 s. 105). - Platsen.
Platssen 1785 Hfl. Samma namn flst. i detta och tidigare Bd. - Skogs-
lyckan, se Asphgddan ovan. - Soltorpet; avs., i Jr under eget upp-
liigg. Jr, EK. - Stenarna stinane. Stenanne L748, 1766 Ml, Stenarna 1785,
1838 Hfl, 1851 Ml. I stenig terrflng. Det [r ovisst, om den plurala formen
isyftar stenan el. iigor (om den senare mtijligheten Hellberg Plur., passim);
jfr Stubbarna nedan. - Stickebacken; numera blott namn p5. en hage,
fit. stil.rabdban, p6, grannhmn Dilene. 1912_1947 Hfr, lgbg Mr, Steckebacken
(naturn.) 1829 O nr 64. Vil efter stickor fr6.n timmerskriidning e.d., liksom
samma namn Bd 11 s. 40. - Stubbarna stirlana. Stubbanne 1748, 1766
Ml, Stubbana 1785 Hfl, Stubbarna 1838 Hfl. Niira Stenarna ovan. De tvfl
namnen bildar ett slags pendang till varandra. Om syftningen se Sfenarna.

- Toref laten tdrafld,da, nu flker. Efter et1.Tore. - Anghagen. 1829
O nr 64, 1838-1855 Hfl. Jfr under Rdd nedan.

Krok krsg l/n sk. Sk. av fllder. - | Krog(g)enn 1568-1b8G, Kraagenn
1581, 1586, Krogh 1659, 1665, Krok 1680-Jr, Krook 1697-t7tg ll Krog 161b
Reg., Kroken 1673 K, Krok GK, EK. ru Husen och en del av inigorna ligger
i en avkro.lc (vri) bland berg. Namnet tycks iildst ha haft best. form.

Prep. iir i. IN (fdrr) krQgen, (numera) lwQgana.

Torp o.d.:

Dalhem. EK. - Majas lycka rndJas lil.ia; nu d.ker och iing. -Radhagen. Radehagen 1823-1855 Ml, 1838 Hfl, Radhagen 1855 Hfl. Vid
eI. samma beb. som Radhagen under Be'rg ocln Bgn ovan.

Krontofta kritnta, lwfr,nta, ibland krinnta; krilnta, z - (Nil6n) 8/a sk.
llzm;tl till 1681, dfl fiirmedling skedde med 1/r; ytterligare med l/s 1685 (182b
Jb); kr. till 1723 (ant. i 1719 Jb; enl. 1825 Specialjb till1724). * | Kruntufft
1568, Kronnethofft 1573, Kronnet(h)ufft 1581, 1586, Cron(n)otoften 1659-



262

1680, Kronotoften 1669, Krontoften 1675, Cronotflftan o.d. 1697-1758, Krono-
toftan 1811, Krontofta 1825-Jr ll Krone thofft 1613 GSH, Cronotofta 1673 K,
Krontofta GK, EK. - Ss. framgflr av hmn:s kamerala historia, har det tidi-
gare tillhiirt kronan. Jfr namn pil Kron(e)-, Rrono- OGBReg. Utt. och den
iildsta formenvisar att f. l:s stamvok. urspr. [r a; se T. s. 322, Bjiirseths. 117,

129. Formenkr'hrnta 5.r kanske d. iln lard,nta o.d., nflrmast uppkommen av e'tt

mellanstadium *I(rumfta, ddr n blivit m framftir f. Sedan har i si fall m,
efter bortfallet av f , iter blivit n framfor f. - S. l. ilr toft'hustomt' (Holm-
berg Tomt och toft, passim) , flldst i obest., senare best., form.

Prep. iir i. IN (f6rr) lwitntan. Ett par som flyttade till tp Slfltten under
Berg ovan kallades kmirutt;s, ktilntasa.

Hemmansdelar:
Kull en lt|l,; k$lry (Nil6n) el. Kullegflrden kilag$q. Numera inftir-

livat med en gd i Starrkiirr nedan; husen rivna. En annan beb. iin tp Kullen
nedan.._ Stranden. 1758,1811 Jb,1766-1855 Ml.

Torp o.d.:

Boner6dsmyr (en). Bonerydsmyr(an) 1845, 1858 Ml. Vid Boneriid
under Aregren nedan. - Kullen ktl,. Kflllen 1785, Kullen 1823 Ml. Vid en
hiijd kallad Lundekullen (avd. V). En annan beb. iin hrnd. KuIIen ovan. -Liderna. Lederna 1825 Jb, Linderna (!) 1827 Ml, Liderna 1825 Jb, 1847

Hfl. - Lunden l&n, \firy. Via den under Rullen ovan nimnda Lunde-
kullen. - SandbIcken sdwbrhban.1838-1855 Hfl, EK. Vid el. samma beb.

som Sandbdcken under Aplefid ocn- Berg ovan. Vid en sandig bdck i ut-
marken. - Saraborg. 1847 Hfl.

Kycklingedalen Sik4ogaddn rl* sk. Kr. till 1733 (1758 Jb). - | Xotting-
dal(l) 1568, 1586, Killingdall 1573, Kolbingsr6dt (!) 1586, Kyllinged(h)a(h)-
l(en) o.d. 1659-1680, Kycklingedahlen 1697-1758, Kycklingedalen 1811-Jr

ll Xyttingeaalen 1673 K, Kycklingedalen GK, EK. - Ligger i den ii. inre
delen av en dal, Odsmdlsdalen. Den nuvarande formen ir uppenbarligen en
ganska sen omtydning av ett d. * Kgllins @) -. Men detta *Kglling (e) - f,r oklart.
Det kan inte gflrna vara killing (fvn. lcidlingr; jfr annars Killingdalen NG 14

s.213), ty f6rsta stavelsens y bleve dfl oviintat och svflrfiirklarligt. Av fone-
tiska skiil flr inte heller den av Bergermo s. 25 fiireslagna tydningen ,kylig
dal, miijlig. Kanske ir den gen. pl. av ett *Kglling, f ., el. Kgllingr (-inge\, rn.
Ett sfldant ord kunde vara en avl. av kulle med bet.'(Iiten) kulle' e.d.; jfr
nisl. /cylling, f. 'avrundning' och miijligen det no. gflrdn. Kglling (af Kgl-
lingom ca. 1435; NG 13 s. 236) och det frfln fltm. tvfl stiillen krinda no. skflrn.
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Kgllingerne (NG 13 s. 236). I fiirevarande dal finns nd.gra smfl bergkullar.
Formellt m<ijligt iir ocksfl att uppfatta f. L ss. gen. av ett pluralt IN *I(yI-
Iingar 'personer fri,ro_ Kullen (Rullama) el. en plats med ett namn pil Kull(e):;
sfl tolkas evident tvfl blek. Kgllinge av Ohlsson Nflgra blek. ortn. s. 4. Nflgot
gammalt sidant namn finns dock inte i niirheten. Hellquist -inge s. 78, som
antar ett sliiktn. *Kgklinge, menar att detta inte tycks fiireligga i det boh.
Kgcklingedalen men avstir fr6.n egon tolkning. Om f6rhflllandet mellan
kgckling och kglling se Seip i SvL 1957 s. 45 ff. Palm i Bd 8 s. 306 menar
att bflde detta namn och ett Kgcklingedalen ph. Hflrmanii vid Orust torde
bero pfl >fdrekomsten av kgcklingor, dvs. ungar av skogsfflgel>. Ett no.
Kjuklingdalen fiirmodas NG 16 s. 332 innehfllla kgckling ss. bergn. Knappast
tilllmpligt i hiir fijrevarande fall. Ett oklart no. Kgllingsfad diskuteras i NG
10 s. 160, Seip a.st. - Skr. Kolbingsrddt 1586 beror pfl skrivarens association
med (nflgot av) hemmansn. Rolbengtserdd i Grinner6ds och Ljungs sn
(Bd 11 s. 33, 46).

Prep. iir i. IN (iikn.) Sik|ryana.

Torp o.d.:

Buren ban; f..d,. bst. Prep. iir i. IN (tdrr-.) b6.nman (om IN pfi -man se

T. s. 356 ff .), bfu,ra, f. Namnet anfdres utan tolkning av Holm OUA 1947 s. 25.

Kanske snarast bur i jiimfiirande anvindning; jfr Buren i Hjrirtums sn om
en grytformig hila (Bd 10 s. 118). Dock slger man i orten att namnet skall
ha givits av en kyrkoherde, vilken, dfl stillet skulle infiiras i Kb, sade, att om
det ligger i Kycklingedalen, biir det heta Buren Samma tradition iterges av
T. s.87. - Lillhagen. 1855 Hfl. - Skflrslund; avs. EK, Skflrs lund
EKB. Ligger vid Slcrir nedan.

Kiideriiil pdd,era 1/r sk. av fllder. Ftirr miijligen i sambruk med Norra
Hog (Bergermo s.58).- iK(i)ederudt c. 1528 NRJ 4 s. 191, 1544,
K(i)ed(d)er<idt(t) 1568-1586, K(i)ddertidt 1581, 1586, Kiiibertidt 1586,

Kied(d)erii(e)dh 1659, 1665, Kiiideredh 1680, Kie(a)tft)ertiodh 1697, 1719,
Ki$itteriid 1758, Kjiideriid o.d. 1811-1881, Kiider<id Jr ll Kieder6ds vand 1594

JN s. 164, Kiideriidt 1615 Reg., Kiiiter6d 1766 Ml, Tjiidertid GKri, Kflderiid
GK, EK. - Samma narnn triiffas flst. i Boh. Det innehfrller enl. Bd I s. 51,

62 med litt.; 20:1 s. 49 troligen mansn. fvn. Ketill, fsv. Ketil, med tidigt
bortfallet gen.-s, vilket stundorn triiffas i rdd-namn; se t.ex. under Harkerdd
i H sn ovan. F. l. i ett Kutil(s)rdd fflr en annan utveckling tin i appell. kittel,
vilket i boh. ombildats till Sdla. Altern kunde f. 1., fltm. i nflgot el. nflgra
fall, iv. det hiir f<irevarande, en]. Janz6n Vokalassim. s. 54 f. vara en mot-
svarighet till fda. Keti,fsv. Kute,som av DGP I sp. 739 (jfr DSt 13 s. 255),
Hjort Pedersen i Ti Afh. s. 31 med litt., Lundgren-Brate s. 158 (jfr Sahlgren

l
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i NoB 1923 s. 99) antagits ingi i en del da. och sv. ON. - S. l. tu rdd (rud)
'r<ijning'.

H emmansdelat:
Bastekull en bdstektl,. 1842 O nr 73, EK. Ehuru intet dfilom numera

d.r bekant, m6.ste man fiirr ha tagit el. berett basf d[r. (Basta'hfll i marken
f<ir lintorkning' utt. bdsta.) 

- Kiillst orp pdl,stirp. Kiilltorp 1855 Hfl,
Kflllstorp EK. Mansn. Kdll (av Kdtil). _- S jiibriinnasle|brbrya, y, td-, [d-,
fd-. 1827 Ml, 1855 HfI, EK. Mellan Kiderevatten och en mosse, fiirr sjd.
Om s. l. se tp Brdnnan nedan. F. l. skapar distinktion gentemot tht Bjdrs-
brdnnan och Brannan nedan samt mot Mellomebrdnnan under Pannerdd
nedan.

Torp o.d.:

Backelyckar. bd.bal,bba. 1827 Ml, 1855 Hfi. - Bjiirsbr[nnan
blripbrtb-na, bTrlg-. Bj6rnebrii.nna 1835 Ml, Bjtirnsbriinna 1838-1855 Hfl, Bjdrn-
brinna 1845 Ml. Bjilshage,n, -dng(en) i Lane hd anses av Lindstam i Bd
12:1 s. 122,334 innehfllla ett *Bjdrnds med fiirsvagad s. l. Denna tolkning
ii.r nog formellt m<ijlig men knappast sannolik. Snarare iir f. l. i sflviil dessa
som i hflr ftirevarande namn gen. pfl -s av mansn. Bjdrn (jfr andra namn pi
Bj6rs- i detta Bd och t.ex. Bd 8 s. 3tr2 f.). Formellt miijligt rir ocksfl djurn.
bjdrn (i koll. anviindning); jfr Bisklduan avd. VII med litt. Ligger bredvid
Bjdrskullen (avd. V). Om s. I. se Brrinnon nedan. - Bratthall (en) brdt-

hal. Bratthall(en) 1789 O nr 57, 1903 O nr 41, EK. Diir 96.r en vflg iiver en
brant hall, dvs. stenhflll. S. l. kan i utt. fo,rmellt vara obest. el. best. sg. -Brohagen brqhq,cuon; fiirr tp. 1789 O nr 57, 1851 Ml. Lig vid en bro tiver
en b[ck. - Brflten. 1825 Jb, 1827 Ml, 1829 O nr 64. - Brflnnan
brkna. Brii.nna 1855 Hfl, 1858 Ml. Brrirum 'svedjeland'. - Baicken. 1766
Ml. - Btiked alen bQgad,@ni 6de.1841 O nr 72 (naturn.), Bokdalen 1847,
1855 Hfl, 1858 Ml. IN bdgaddn F. l. iir kol}. bdke, n. 'plats dflr det vixer bok';
jfr Fries Trfldn. s. 61 f., 89. Inga bokar finns numera. Formerna med Bok-
[r vril felaktiga skr. - FjAllstorpet. Fjellstorpet 1858 Ml. F. l. ir viil
subst. ffall, varom se avd. V. Jfr Fjdlltorpet under Hdbg i J 51 6ya1. -Grinden gri,rya; f.d. st. Grinnan 1748, 1766 Ml, Grinna 1785, 1812 Hfl,
Grinden 1827 Ml, 1855 Hfl, EK. Grinden ir nu borta. - Gullborga.
1825 Jb. Sehmn med de,tta namn. - Hanselyckan ltitnsalblta. 

- Huse-
backen. 1785 Hfl; jfr Husebackshagen 1841 6 nr 72. - Hflsteskon.
1823, 1824 Ml. Kanske efter n6.gon ftasfskoformad terr5ngformation (jfr
samma namn pfl en flker Bd 20:1 s. 193) el. av nfrgot s6. format miirke i
berg e.d. (Htisteskoberyet Bd 8 s. 228). - Hiistha gen hdsthe,r,uan; 6de.

l
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Hiist(e)hagen 1823, 1827-1858 Ml. - Karlshus (et). Karlshus 1748-1823
Ml, Carlshuset 1785 Hfl, 1858 Ml, Karlshuset 1789 O nr 57, 1812 Hfl, 1845
Ml, Kalfshuset 1834 Ml. F. l. f,r sannolikt mansn. Rarl, i orten utt. kq,l,. Deln
sista formen beror vil pfl en felaktig association. (Ett /(alushusef borde utt.
kqs- el. kas-.) 

- Kasen ft@sa. Kasan 1758 Jb, Kasen 1811, 182b Jb, 18b8
Ml, EK. - Klingelyckan kl,i,galoba; iide. Troligen efter nflgon (knekt?)
Kling, vilket var ett vanligt soldatn. i O sn,5.v. om tp inte tycks ha varit st.

- Kohagen. 1838-1855 Hfl. - Korp (e) hnlan; se under Korsgdrden
oy&n. - Lflngemyr(en); borta. Lflngemyren (naturn.) 1841 O nr 72,
Lingemyr 1858 Ml. - Malenas lycka rndlenas ldba. - Mtirkret
rnd,rltat; iide. Lflg inne i miirka skogen; jfr samma namn under Byn ovan. -Nordgdrdet ni4Xllt. 1841 O nr 72,1842 nr 73.- Nordhem; avs. EK.

- Nygflrd; avs. EK. - Platsen. Plassen 1789 O nr 57. Flst. i detta
och tidigare Bd. - R e s e t rd1at. Res(s)et 1785, 1812 Hfl, 1838-1855 Hfl, EK.
Fastfln platsen ligger pfl en ing med kullar innehiller namnet knappast det
i boh. ON rritt vanliga res, t).. (no. dial. ris) 'upphrijning, htigsta punkten pi
en backe o.d.' (SIOD 3 s. 127, OGBReg.). Abrahamson har i NoB 1954 s. 98
visat att denna tolkning ftir ett Reset pit Orust (Bd 9 s. 138) hr felaktig, enfrl
lokalen ifrflga ligger lflgt. I st:illet fiireligger dd.r orustmfllets res ,"e€, n. 'h6g,
siirskilt av ris, kvistar el. grenbrflnsle', vilket Palm i Bd 8 s. 11g anser ingfl
ocksfl i namnet Rrssef pi en hmd. i Tegneby sn. Detta ord torde ingi i hiir
fiirevarande namn. - SkarbrIckan. Skarbriicka(n) 1812-1855 Hfl,
1858 Ml, 1825 Jb, Skarbrricke 1855 Ml. Se samma namn under Dyrforp i Sp
sn ovan. Ligger pfl en svag sluttning. - Stenbrf,ckan. Stenbriicka 1858
Ml. Fiir s. l. jfr fiireg. - Sflgen. 1858 Ml. - Triidet. 1827, 1835 Ml.
Ydl trdde, n., och inte frdd, n.

Kflrre hage, se under Berg ovan.

Lasshammar ldsaqtar; ldqamr (Nil6n) l/e sk. Kr. till 1733 (ant. i 1719
Jb) och l/a mtl fltm. titl 1696 (1825 Jb). Agorna iir splittrade i lokalt skilda
delar. - | Las(s)ham(m)er 1568-1675, Lasshammar 1665-Jr ll Lashammar
1673 K, Lasshammar 1674 Bidr. 2 s.247, GK, EK. ru Mansn. Zasse, kflnt
frfln Boh. i denna form redan frfln 1300-t. (RB s.543) , och hammar, varom
se Hammar i N och So sn ovan. Jfr samma namn (fiirsvunnet) Bd 5 s. 65.

Prep. iir i.lN l,d.qarya{; familjen kallas ld,odwa\.

Torp o.d.:

Bergen btbrXa, mera officiellt Furukullen. - Furukullen,
se f6reg. - Ldvkullen liak|l. - Myren myra. - Ramshiillaren
rd,msltcblaq, y. -hdla, -halana; tvfl tp; iv. om ett utmarksomrfi.de dflromkring.

I
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Ramshiillan (naturn.) 1853 O nr 100. Jfr under Skgttegdrden och Sddra Slcdr

nedan. F. l. iir snarast fflgelnamnet ramn'ko"p'; ev. i koll. anvindning.
Formellt miijligt iir ocksfl mansn. Ramn; jfr t.ex. Rams,6n, Ramsdalen i J sn
ovan. S. l. flr samma ord som fvn. hellir '(grotta under) utskjutande parti av
berg' (jfr t.ex. Hdllesdalen ovan), vilket i mfllet nu har den ombildade
formen hblrara. Ordet ilr nu n6stan utdritt, och namnet har ytterligare om-
bildats efter kiinda ord.

Lilla Hammar, se Ha:mmat, Lilla ovan. Lilla Riira, se Hagen ovan.
Lindfis, Lindiingen, se under Rod nedan. Lund(en), se under Niisterdd nedan.

. Lunna Ldwa r/* fr. Fr. av fllder; t/zmtl till 1669 (1758 Jb). - 
j Lunda

1388 RB s. 346 (flsyftar nflppeligen Zund under Ndsterdd oc};. Lund nedan) ]

Lun(n)de 1568-1660 M. Hvitfeldts jb s. 81, Lunda 1665, Lunna 1680-Jr ll GK,
EK. - En singular bojningsfor:rr, huvudsakligen dat., av fvn. Iundi, m.
'lund'. I nutida mfll finns dock endast lund; se inl. Nflgon anledning att hiir
rf,.kna med en helig (offer)lund finns knappast, flv. om beb. ligger ganska
centralt i sn.

Prep. flr i.IN ldq,abqn.

Hemmansdelar:
Griinalund. EK. Namnet brukas inte.

Torp o.d.:

A nn a - L o n a - I y c k an ir&alenal,iba. Efter en viss Anna-Lona d,wal,qna.

- Grinden el. Lunna grind. LunnaGrind 1812 Hfl; Grinna 1825 Jb,
Grinden 1845 Ml. - Hultholmelyckan, se Mgren nedan. - Hii jen-
torp, seMgrennedan.- Kalles p6L Myren, seMgrcnnedan.- Ler-
siken lPptgq.1827-1858 Ml, EK. Ligger pfl vfrt lermark. - Lunna grind,
se Grinden ovan. - Lunna myr, se folj. - Myren rn{ra el. Lunna
myr l,w-na rn{_r el. Hultholmelyckan, officiellt H<ijentorp; 6.v.

kallat Kalles pfl Myren lcdlas po m{_ra.It[yyan 1748, Myren 1766 Ml,
1855 Hfl, EK, Myra 1785 Hfl, 1825 Jb. Namnet Hultholmelgckan iir givet
efter en flbo sorn kom frin tp Hultholmen under Brdcke ovan. Om f. l.
formellt rir ON sjiilvt el. ett dflrmed identiskt IN, d.r ovisst. - N i Is e-
lyck att ni,l,sal'ibe; nu giirde.

Mastebaeken, -brfickan, se under Hullbdcken ovan.'Nedra HHllesdalen,
se Hrillesdalen, Nedra ovan. Norra Hog, se Hog ovan. Nyhammar, se under
Jordhammar ovan. Nyhem, se under Aplerdd ovan.

I
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NHsra@s 1/r fr. Under 1500-t. sk.; fr. frfln 1578 (Bergerrno s.39) tiII 1694
(1825 Jb), dEirefter sk. fltm. till 1825, senare flter fr. Kallades fdrr iiv. Ribbe-
n!is, nu hmd. - a Nesi 1399 RB s.533 | Nes(s) c. 1528 NRJ 4 s. 191-1568,
1568 NRJ 1s.591, Nhess 1581, 1586, Niihs 1659, Neeh)s 1665-1758, N[s
181l-Jr ll Ness 1572 Stub. s. 46, Nesz, Ness 1578 No. Herredagsdomb. s. 46 f.,
Nres 1594 JN s. 165, Niiiis 1673 K, N[s GK, EK. - ll niffen 1568 Bidr. 1 s.481
(jfr Tiselius 1 s. 239), Ribbenneds 1652 Bidr. 1 s. 483, Ribbeness 1660 M.
Hvitfeldts jb s. 80, Ribbeniis EKB. - Nos isyftar hiir det framskjutande
bergparti, nu en bit inne pfl land, men tidigare delvis omflutet, varvid husen
ligger. Ribbends innehflller namnet Ribber, senare Reb, pil en slflkt vars
Sldste kiinde medlem ii.r en viss Helghi ribber, som nimnes tvfl ggr i RB
s.344,531;.jfr Tiselius2 s. 146, Bergermo s.38 f.; en Helger Reb omtalas i
No. Herredagsdomb. 1578 s. 46 f. Bin. ribber anses av Hellquist Et. ordb.z
s. 833, siikerligen oriktigt vara en kortform av fsv. Ridhbiorn; se Lind Bin.
sp. 293 och i APhS 1927 s. 52 f. Formellt kan Ribbends utgfl frfln Ribb(e)snes
med dissimilatoriskt bortfall av det fdrsta -s- el. frin Ribbones, dflr f. l. vore
gen. av *fibbar, pl. 'medlemmar av sllkten Ribb'.

Prep. iir LIN ndsara, (o)best. pl.

H e mmansdelar:
Humlebrfl ten hd,rnlabrldan, hdmla-. 1842 O nr 79, EK. Efter humle-

odling.

Torp o.d.:

Bank en bd'gken; tvfl tp. Pi en sandbanlc. - Bidrkbacken; avs.
EKB. - Bjiirkenis; avs. EKB. - Borghammar; avs. EKB. Ungt
namn; efter Borghemmars slotti N sn (avd. X) . - Ekarna bgara. Ekar
finns d[r. Den plurala formen kan &syfta flera triid el. ?igor (om den senare
mojligheten se Hellberg Plur., passim). - Eken6.s; avs. EKB. - Elim;
avs.' EKB. - Framnfl s; avs. EKB. Jfr samma namn under Rariid i J sn
och Sfenung i N sn ovan. - Furuhaga; avs. EKB. - Furuhiill; avs.
EKB.- Granbacken; avs. EKB, Ungt namn. - Granhiill; avs. EKB.
Ungt namn. - Grtinvik gr$nu'ig; forr tp, nu sommarvilla. 1785-1855 Hfl,
Kortet (felplacerat), EK. Prep. [r i. IN (forr) gr$nai.gan, -aigana. Kan bero p&

att grriset gir inda ner i vattnet el. att det forr vlxte mycket sjiigriis i uiken.

- Hagebo. EKB. - Karlsro; avs. EKB. - Klinten; avs. EKB.
Ungt namn. - Kf,rrstegen gdptC"S-an, - - -, tv& tp. 1847 Hfl, 1858 Ml,
EK. IN (f.orr) Shp[eXan, -tiX-a, r., f., Sdp[iXana, best. pl. (om siinerna). Ligger
sankt. - Lyckekirret l,ibaS&t. 1862 O nr 112. - M j<isun d, mXilam,
neXbgan, mXis_an; mlQsan (Nil6n); f6rr blott brygga och ett par lht, nu mflnga
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sommarvillor. Miisund 1699 O nr 3, Mi6sund 1748 Ml, 1758-1825 Jb, Mj6sund
1770 O nr 6, EK. Prep. [r i och pri. lN mXigan, m,Xiqana.'Det tr6.nga sundet.''
F. l. eir fvn. mj6r, fsv. mfd 'smal, tr6.ng'. Tidigare, nfi.r havsytan stod nflgot
hogre, var hir ett trflngt sund. Samma namn Bd 5 s. 52; I s. 43. 

- 
Nyborg

nfiberX. 1827 Ml, 1838-1855 Hfl, EK.- Pojkebo; avs. EKB. 
- 

Ribbe-
n ii s. EKB. Ungt namn, f<irnyande hmn:s gamla altern. namn, varom se
ovan. 

- 
Ribbetegen, se under Jb-n. Ribbetegennedan 

- 
SjOtorp

skqtarp, y. tfiterp. Prep. [rpd. IN skQtarltan.Vid sjdn. 
- 

Solbacken. EKB.
Ungt namn. 

- 
Solhem; avs. EKB. 

- 
Stugan; avs. EKB. 

- 
Trii-

stena; avs. EKB. Av flgaren inftirt frfln Vgtl.; jfr Trestena SOA 8 s.95. 
-Vasen. 1812 Hfl, Wasen 1818-1827 Ml. Jfr samma namn under Skdllunga

i U sn ovan. 
- 

Anghagen dghdq;an. Anghagen 1835-1858 Ml.

Niisteriid oeh Lund 1/r sk. av fllder. Namnen hr numera helt okinda av'
befolkningen; Nil6n har dock 'annu ld,n, dvs. Iunden, frd.n 1800-t. efter en
f;ldring. Hiirde d.tm. sedan 1573 under Riid nedan (Bergermo s. 26, 36) och
upptages fortfarande under detta hmn, ehuru bdnderna inte kflnner l:iget-

- | Nuster<id 1568, Niistertidt 1581, 1586, Niisteriid 1659-Jr, N<istertidh 1665,
N<isteredh 1680, Niisteriidd 1697 ll Naster6d 1748 (obesuttet), 1766 Ml, 1Z8B
O nr 15, EK(B). 

- | Lund 1568-Jr, Lundhe 1581, Lunnde 1586, Lunden 1659,
1665, Lund 1680 ll 1748, 1766 Ml, EK, Lunden 178b, 1812 (anfiirt under
Tegen) Hfl. - Det forsta namnet kunde vara identiskt med Ntisterdd i Skee
sn, i RB skrivet j Nustarudi, vilket enl. Lind Bin. sp. 269 och Lid6n i NoB
1932 s. 233 ff. (jfr Bd 20:1 s. 64) innehiller ett bin. (okn.) fvn. Nusti, Nosfi,
vars bet. torde ha varit 'liten satt karl', egentligen 'knubbig, rundad tingest'.
Men eftersorn platsen lflg vid kusten, iir det troligare att f. l. iir det naust, rt.
'bflthus' som ing6.r i Nosnas i N sn ovan, i flera boh. och ett stort antal no.
ON. S. l. ar rdd'rojning'. 

- 
Lund tycks :ildst vara ordet lund snarare dn dess

biform lunde; om dessa fo,rmer se avd, IX. Lig kanske vid. Lunneberget
(1810 O nr 75; avd. V).

Pannerdd pdrl.ara 1/r sk. Hilften var kr. till 1722 men kistes dfl till sk.
(1825 Jb). 

- | Pan(n)der6(d)t 1568-1586, Panderiid(h) 1659, 1665, Panne-
redh 1680, Pannertiiid(h) 1697, 1719, Pannerdd 1758-Jr ll Pannerddt 1615
Reg., Panneriid 1673 K, EK. N F. l. 5.r vil kroppsdelsn. panna, men den
nhrmare anledningen ri.r oviss. Kanske flsyftas en pannliknande bergforma-
tion; byn ligger ganska hiigt pfl fiirkingningen av en fls; jfr Panneuik Bd 3
s. 134, Musep'annan 8 s. 262 med lltt., Mdrrepqnnen, Pannan, Tjurepannan
20:2 s. 80, 164, 174, Pondebjerg DSt 1l s. 184. Miijligen kunde panna yara
ett annars okrint bin.; jfr t.ex. Ilals, Hnakki, Munnr, Nel m.fl. namn pfl
kroppsdelar anvdnda ss. bin. (Lind Bin.). Eftersom beb. ligger lflngt inne pfl
land, kan inte en saltpanna flsyftas. - S. l. dr rud (rod) 'r<ijning'.

Prep. iir i.IN pdryary.

I
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H e mmans d el ar:

Anghagen @hfi,toen; ftirr tp. 1812 Hfl, 1823-1855 Ml, EK.

Torp o.d.:

Brinnorna. Brfr.nnera 1766, Brennerna 1785 Ml. Brdnna 'svedjeland'.

- Gustavsberg. Ungt namn; troligen uppkallelse efter Gusfausberg vid
Uddevalla med syftning pfl iigarens namn Gusfausson. - Hallen h|l,(n).
1812-1847 Hfl, EK. - Hfllan. 1823, 1827 Ml. - Hellen hdla.H.dlla
1822 O nr 59, Hillen 1835 Hfl (m<ijligen flsyftande Hallen ovan). Eftersom
h(ill, f ., inte tillhtlr m6.let, torde namnet innehfrlla htilla, f .'berghill' och acc.
ha fiiriindrats efter rspr. ftall (eL mfllets hall). - Klflmman. 1847 Hfl,
1858 Ml. Kldmma, f. 'tr6.ng passage (mellan berg)'. * Kvin. Qwian 1766
Ml, Quia 1785 Hfl. Jfr samma namn under Kgrkenorum i N sn ovan. -Liden. Lia 1812 Hfl. - Mellomebrflnn an mhlomabrdyoa, Se Brdn-
norna ovan. - Myren m{ra.

Pannertidsmaden, se avd. VL

Pjdkerdd pJibare 1/r sk. Fr. till 1694 (1825 Jb). Husen rivna; i sambruk
med Talbo. - | POcker6t 1568, Piekerddtt 1573, Picker6dt 1581, Peckerodt
1586, Piiicher6d(h) 1659, 1665, Pi<i(c)kerii(ii)dh o.d. 1660 D. Bjelkes jb s. 221,
257-1758, Pjiidkeriid 1811, Pjokerod (!) 1825, Pjiikertid 1881-Jr ll Piutterdd
(!) 1673 K, Pj<ikeriid GKA, EK. - Ss. utt. visar, ii.r ft urspr. lflngt. F. L iir viil
.dfl ett *pjdck, nrirbesllktat el. (delvis) identiskt med sv. dial. pjuck, pjock, m.
'liten h6g, stack, liten kulle', no. dial. pjokk, m. 'liten pojke'; jfr namn pfl
Pjuck- (Pjuk-) Bd I s. 172; 2 s. 159; 3 s. 210, 282, SOA 6 s. 209, Karsten
Osterb. I s. 440 f., Ekwall i MASO 3 s. 58 f., hvensom det Iikbetydande
Pjonk- Bd 4 s. 91. Det 5r dock inte mojligt att avgora orn pjdck- hrir flr
terr[ngbetecknande el. ett bin. Det fiirra alternativet stiidjes av terrflngfor-
hflllandena; husen lflg pfl en rund bergkulle mitt i inhgorna. Men inte heller
formellt iir f. l. klar. Frfi.nvaron av gen.-s gor att man frestas anta ett bin.
*Pjdcke, m., el. mojligen *Pjdcka, f.; jfr det dock nigot osflkra fsv. Piuke
(jiimte Piuker; Lundgren-Brate s. 192) och mflh5nda det no. Pjonkerud
(Pionkurud 1398 RB s.52), vilket NE s. 183, NG 6 s. 116 tvivelaktigt antagits
.innehilla ett iLnamn, men sorn snarare har ss. f. I. ett kvinnobin. *Pionka.
.Om f. l. 5r terrdngbetecknande, ifrflgakommer nflppeligen gen. pl. pil -a,
,enflr endast en kulle tycks kunna isyftas. Man fflr dfl anta att f. l. upptnider
i stamform med (senare) inskjuten mellanvok. -e-. Mindre troligt flr att ett
bin. skulle upptriida i stamform. - S. l. dr rud (rod) 'rdjning'.

Prep. iir i. IN (fiirr) ltXiban.
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Torp o.d.:

B ank en bd,gkan. Ligger pfl en sniickskalsbanlc. - Klinko pp kli,gkap.

Ser ut att vara ett s.k. imperativiskt namn (se diirom under Klirthdgt under
Brdland i J sn) . I Klinkopp skulle dA f. l. hiira till v. klinka, boh. ltligka,
vilket fiirekommer i bet. 'nita; slfi stinder porslin; stflnga till (orn en bagge)'.
Ingen av dessa bet. ger emellertid en god mening i.t namnet, som fflr anses

vara oklart. - Lyckan. 1812 Hfl, 1823 Ml. - Siirgiirdet sirlet.EK-
Prep. iir LlN sQrlrlt4.

Priistegirden, se Odsmtils prdstgdrd nedan.

Rihbetegen rilatqan fr.-tp fltm. frfln 1825; enl. 1825 Specialjb sk.-tp;
i 1855 HfI l/ro mtl. F6rr gymnasiegd (Tiselius 2 s. 186). - lninneteijen 1660

M. Hvitfeldts jb s. 81, Ribbetegen 1758-Jr, Rebergtegen 1811, Rebbe,tegen

1825 ll Ribbeteignne 1652 Bidr. 1 s. 483, Ribbeteien 1700 K, Rebbetegen 1748,

1766 Ml, Ribbetegen 1812, 1855 Hfl, GK, EK, Reberstegen 1827 Ml. - Namnet
[r antingen en ellips for Ribbendstegen - gd hiirde fiirr till Rfbbenas, dvs.
Nas ovan (jfr diir 1652) - el. frfln btirjan densamma som i Ribbenas; se

Ncis ovan och 2. Tegen nedan.
Prep. [r pri. IN rbl2ateXa4 el. (vanligen) tiXa4.

Torp o.d.i

B r i n k e I y c k a n bri,glcalsba. Efter en

under Hog o,van.- Gillens lycha,yi,f,ens
ha bott ddr; jfr Gille'ns bddar Bd 8 s. 169. 

-

viss Brink; jfr Brinketomten
l,bba. En viss GiIl (soldat?) ldr
Johanslyckan.

Rinnela rinl,a, ibland ri,gla l/e sk. av 6.Ider. 
- lninaU(l)en 1659, 1665,

Rindella 1680, Rinnela !697-J*, Rinnella 1758-1825 ll paa Rennen 1613 GSH,
Rinna 1673 K, Rinnella 1748 Ml, Ringla 1785 Hfl, Rinnela GK, EK. - Nam-
net har av Palm i Bd 1 s. 207 identifierats med Rindlarna (Rindlan) rinl,a
namn pfl en skogsmark i lflnets viistgiitadel. Utt. av detta senare namn kan
formellt vara (o)best. pl. av ett*rindel (*rinnel), m., el. best. sg. av ett*rindla
(*rinla) , f. DA ett findel, m., hr betygat genom Ldnge rindel, en annan skogs-
trakt i samma hd, har Rindlarna givits fiiretriide ss. uppslagsform. Av. p6.

Hisingen flr den maskulina formen styrkt i ett ON (Bd 4 s. 76). I O sn kan
emellertid endast best. sg. av ett *rin(d)Ia ifrflgakomma. (Rindlarna skulle
ttt. *ri,nl,ana.) Enl. Bd 1 a.st. ar findel, m., och rindla, f., avl. av den stam
rind- sour fiirekommer i t.ex. sv. Rindd (Lindroth -rum s. 62), no. dial.
rind, f ., rinde, m. 'jordh<ig, hiig bank'. Denna bet. passar utmirkt, enflr beb.
lr beliigen p& en ganska hiig fls. Annars, kunde man ocksfl tiinka sig en bi-
form *rinla, f. tillboh. rinnel, m.'litenb[ck' (se Bd 11 s. 125). En litenbiick
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rimer strax invid, men efterso,m ett sfldant *rinla f.6. iir okflnt, mflste det
f6rsta tolkningsalternativet ges ett avgjort ftiretriide.

Prep. [r pci. IN ri,nl,abqn.

Torp o.d.:

B a n k e n. EK. Jfr samma namn flst. i detta Bd.

Rosanlund, se under l. Berg ovan.

Roterdd rQd,ara 1/r sk. I(r. till 1726 (1758 Jb); enl. 1825 Specialjb var
h?ilften kr. till 1760, vilken dfl liistes till sk. - | RuaerOdt 1581, 1586, Rode-
rdd(h) 1586-1665, Roderedh 1680, Ro(o)therii(ii)d(h) 1697-1758, Riter<id (!)
1811, Rotertid 1825-Jr ll Roderiid 1613 GSH, Roteriid GK, EK. - Motsvarar
ett fvn. *R6tarud, dflr f. l. flr gen. pl. av rof 'tr5.drot'. Bet. f,r v:il'r6jning diir
r6tterna ii.r kvar'; jfr Stubberdd i U sn ovan. Samma namn flst. i s. Norge
(NGReg.) och fem ggr pe Dal (SOAReg.; principiellt oiolkade). - S. l. iir
rdd Qud)'rrijning'.

Prep. iir i.lN rQd,a4, m., rQd,ala, f .

Torp o.d.:

Bringelbnrsha gen bri,galbqshqwan; forr tp. Bringebergshagen (obe-
suttet) 1766 Ml. Mfllets bringelbdr bri,gal,btrtr 'hallon'. - 

{'D a m m e n, se Rofe-
riids damm nedan. - Hasselbacken, se fiilj. - Hfllg6rdet hi|l&+,
officiellt Hasselbacken. Hasselbacken EK. F.l. i det folkliga namnet ir
ad} hdl'nedsd.nkt' el. subst, hdl(a). Platsen ligger pfl ett gdrde ldgre [n gd. -Roteriids damm. Rode-Rods Damm 1785 Hfl. To,rdeha hetat *Dammen.

- R e n n o r rra rhqora. EK. Ligger vid en bflck som kallas Rrinnan rd&a.
Yattnet ledes diir ett stycke i en trflranna. Eftersom endast en beb. finns,
torde den plurala formen antingen flsyfta de delar varav trii.rflnnan best6.r el.
kanske flera igor (om det senare alternativet se Hellberg Plur., passim) .

Brtil rg 1/r sk. av 6.lder. Den kamerala enheten heter Riid, IlullhEieken och
Mastehriickan, Niisteriid och Lund (om de fyra senare namnen se under
Hullbdcken och Ndsferod ovan). Enl, 1825 Specialjb hiirde endast Niisteriid
oc}r Lund under Rcid. Av h[radsrfltten besliits 1826 att Sundholmen tillhiir
detta hmn. Agoftirhflllandena iir hiir synnerligen kaotiska och delvis om6jliga
att utreda. Hullbicken och Mastebrf,ckan ingflr t.ex. iiv. i Viddesgflrde. - |

Rud c. 1528 NRJ 4 s. 191, rudt 1544, R6d 1568-Jr, Rii(i)dt 1581, 1586, Rti(it)dh
1659-1719, Rdedh 1665, Riiiid 1753 ll Rued 1673 K, Rdd GK, EK.

Prep. [r i. IN (frirr) rQara, (o)best. pl., (numera) rigara, -ara, best.
pl. (om IN bildade pfl -s- se T. s. 359 ff.).
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H e mmansd elar:
Herrgflrd en hdrgEn Den stdrsta av gd. - Kalvha gen kdlhdwan.

Den iistligaste gd.

Torp o.d.:

Aleha gen. 1823 Ml.-B ackelund, se Hdllsbergen (-beryet) avd.V.

- Backen bd,l-tan el. Backetorpet; husen borta. - Bjiirkhem;
avs., i Jr under eget uppligg. - Bottnen. Botten (eng) 1836 O nr 69,

Bfltten 1838 Hfl, Bottnen 1845 Ml; tidigare upptaget under Viddesgzirde. Vid
viken Boffnebukten el. Bottnen avd. I. - Brflten brid,an; forr tvfl lokalt
skilda tp, det ena troligen vid el. samma beb. som Brciten under Korsgdrden
ovan, det andra ett f,. namn pfl en av de tvfl avs. Hdllesdalen nedan. De flesta
skriftformerna kan inte lokaliseras till ettdera av tp. Broten 1785 Hfl, Brflten
1812 (under Nedra Hiillesdalen) -1847 Hfl, 1825 Jb, EK (det fdrstnflmnda).

- Briltils bridq.s. 1837 Onr68.- Dalen; avs.,iJrunderegetupplegg.
Jr, EK. - Dammbrd.nnan dd.ry,brcb-na el. Dammbrdnnebanken
d,drybranabaglcan; nu flker; jfr under Hdllesdalen, Nedra ovan och Viddesgrirde
nedan. Darrbrinna 1785 Hfl, f835 Ml. Vid en fi.ker som kallas Dammen,
troligen den lokal varvid tp Dammen under Hdllesdalen, Nedra var beliiget.

- Fridhem; avs., i Jr under eget upplflgg. Jr, EK. - Fer jestaden,
se Rolhrittan nedan. - Gatan gdd,a; avs., i Jr under eget upplflgg. 1785-

1847 (1812 upptaget under N. Hiillesdalen) Hfl, Jr, EK. Vid gamla lands-
vdgen. - Grinden. Grinna 1818 (upptaget under N. Hiillesdalen) Hfl,
1823 MI; jfr under Viddesgdrde nedan. * HalIebrflten. Hiillebrflten (!)

1823, Hallebrflten 1825 Ml, 1837 O nr 68, 1838, 1847 Hfl. Om f. l. se fiilj.,
men tp lflg inte diirinvid. - Hallen hdla, hdla. Hallan 1789 O nr 21,
Hallen 1785, 1847 Hfl, Halla 1835, 1845 Ml. Mfllets hall,f. (nv. m.) '(slut-
tande) berghill'. - Holkfls. Hilkfls 1785 (anf<irt under Tegen), 1838 Hfl,
Holkfls 1794 6 nr 38, 1837 O nr 68. Jfr under Viddesgcirde nedan,, Troligen
har en holftkilla funnits diir. Nigon hollrkvarn (varom se Wadstriim s. 62 ff.)
torde inte ha funnits d[r. Man kfi.nner endast tvfl frfln hd, nimligen i Hfllta
sn (Wadstrom s.68) och St. Askeriin i N sn (Hallin i Stenungsund s.251).
Mfllets hdlke, m. 'halka' (jfr Holkedalen SpBh) tycks h?ir inte ifrflgakomma.

- HAthagen? (Ht I-?). Hiihlhagen 1825 Jb. Utan lflges- och uttalsupp-
gift iir namnet flertydigt; f. l. kan vara adj. ftril'nedskuren'el. subst. hdl(a),
el. m6.lets 1ry4 (fvn. hglr), m.'fdrdjupning i vatten(drag) o.d.'. - Hiilles-
dalen; tvfl lokalt skilda avs., i Jr under eget uppHgg, av vilka den ena
kallas Skogen skdtoan el. Pallen pql(n) och enl. uppgift fiirr ilv. Brfl-
ten (jfr ovan). Dock betecknade fltm. 1785 Skogen och Pallen tv& skilda
beb. och de senare betrandlas dfirfor enskilt nedan. Hiillesdalen Jr, EK;
Skogen EK. - Hiilhagen? se Hdlhagen? ovan. - Intaget. 1833 O
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nr75,1835 Ml, 1854 O nr 88. Jfr under Viddesgtirde nedan. - Ivarslund.
Ifwarslund 1855 Hfl, Ivarslund 1858 Ml. - Jtirgen; avs., i Jr under eget
upplflgg. Jr, EK. Ungt namn. - Karlslund, hdl,slwza. Carlslund l8t2 (an-
fdrt under N. Hflllesdalen), 1847, Carlund (!) 1838 Hfl, Karlslund l8b8 Ml.
Mansn. Karl. - Kleven. Klefva 1812 (anfiirt under Tegen), Klefwen 1888
Hfl. Jfr under Viddesgdrde nedan. - Kohagen. 1812 (anfrirt under N.
Hiillesdalen) Hfl, 1823 Ml. - Kolhilttan ki\(k)dta, kd,|-. enl. Nil6n [v.
kwldta; fdrr [v. Fhrjestaden. urspr. namn pfl ett gammalt frirjelige,
som tidigare flyttats hit frfln en c. 600 m. nordligare plats; $innu tidigare lflg
fiirjeliiget 300 m. N det urspr. Kolhflttan, vid tp smdtand nedan; fiirr med
ett par beb., varav en var st. N[r fflrjeliiget flyttades s ut fiiljde namnet med
till den nya. platsen, men kvarlevde ocksfl som namn pfl den gamla, varfrir
numera tvfl platser med namnet Kolhdttan finns (se EK). Jfr Bergermo
s. 100 f. Det gamla flrjelflget kallades iitdst Frirjestaden (se nedan). Kfllhltta
1748 Ml, Kflhlhflttan 1758-1825 Jb, Kohlhiittan 1766-t88b Ml (i sista killan
angivet ss. Rirds st.), Kolhlttan 1785 Hfl, 1827 Ml, GK, EK, Kflhflttan 1888,
1847 Hfl, 1858 Ml, GK6; Fergestan 1687 K. Det urspr. Rolhdttan lflg vid ett
berg, sundsberget el, Kolhtitteberget,vilket frfln sjiin kan srigas likna en htitta;
jfr Bd 8 s. 171; Hdttorrut 20:2 s. 152 med litt. Detta berg har dervis en miirk
anstrykning i fiirgen men knappast tillrlckligt fdr att betecknas med adj. fyn.
kolr 'svart' el. subst. kol. Befolkningen tror att dflr fiirr funnits upplag av
trtikol, som anvflnts som brf,.nsle till fyr(ar) , och detta ii.r sannorikt anled-
ningen till namnet. Enl. Bergermo s. 101 har pfl platsen pfltrflffats ett c. 20
cm. tjockt lager av trflkolsstybb. Palm i Bd 8 s. 6v, 257 tycks anse namnet,
liksom tvh Kolhdttan pfl Orust, bero pfl svart fd.rg. - Kvarnlyckan.
Qvarnlyckan 1835 Ml. Jfr under Viddesgdrde nedan. - Kflllsbacken.
Tjiillsbacken 1835 Hfl, Killsbacken 1s70 O nr 120. F. l. [r troligen mansn.
Kdll; jtr namn pfl /(rills- OGBReg. - Lindd.s; avs., i Jr under eget upp-
I[gg. Jr, EK. Ungt namn. - Lindiingen; avs., i Jr under eget uppl$igg.
Jr, EK. Ungt namn. - Luf ten kfifta (prep. iir i) el. V[p s eb ot wdltsabqt;
fiirr lht. Det ftirra namnet beror pfl att stiillet lflg hdgt; jfr samma namn
under Jtiger i So sn. Anledningen till det senare namnet, som betyder 'geting-
bot', flr oviss. Kanske endast det h<iga liiget varit orsaken, men man kan
tlnka sig att nflgon med iikn. Vdpsen'getingen' (jfr det fvn. bin. Geitungr,
Lind Bin. sp. 106) bott d[r. - Lunden; vid el. samma beb. sorn Lunden
under Korsgdrden ovan. 1766-1835 Ml, 1718, 1812 (anfrirt under N. Hiilles-
dalen) Hfl. Jfr under Viddesgrirde nedan. - Mastebacken el. -brf,c-
kan, se under hmn Hullbdcken ovan. '_ M jitlketflngen; troligen vid
havet. Mj<ilketangen 1785 Hfl, Mjtilkgtflngen 1812, 1818 Mt. sannolikt bru-
kade man mjdlka diir; jfr namn pitMi6lk(e)- OGBReg.; om s. l. seTdngen
flst. i detta Bd. - Nordhagen ndlhql,yan; nu gerde. Nolhagen 1810 O nr
15, 1838 Hfl. - Norget nirlat. Namnet s6.ges bero pfl att R<idsborna som
18
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fiirr brukade det avllgset beliigna tp, sade att de skulle lflngt bort till Noryet.

- Nyborg. 1825 Jb, 1827 Ml. - Pallen pql(n). 1785-1847 Hfl (i alla
killor fr.o.m. 1812 uppfort under O. He[esdalen). Ligger pfl en paII, dvs.

bergavsats, som stuparbrantner i sjiin. Jfrunder Brdten ovan. - Planen
1ilqn. 1858 Ml. PIan 'jii.mn avsats i bergterring'. - PflIsviken pd,l,sudga

nu igenvuxet tp. Polswigen 1837 O nr 68. Prep. f,r i. IN (f<irr) pd,l,sadgan.

Mansn. PdI. Vid Ptilsbergen avd. V. - Riidmyr en rQm(1ra. Rodmyra 1823

Ml, Riirmyren 1847, 1855 Hfl, Riimyren 1858 Ml, Riidmyren EK. Prep. iir i.
IN rlm,g4. Menas i orten betyda 'Rdds myr', men i sfl fall vf,ntade man Rods-

mAren. DEirfor siikerligen 'myren med rodaktig jord el. vrixtlighet'; jfr
OGBReg. Skr. Ror- torde vara felaktig. - S jiitorp; avs., i Jr under eget

upplngg. - Skogen. 1785, 1818 Hfl (uppf<irt under N. Hrillesdalen), 1835

Mt. Jfr under Brdten ovan. - Skiirtflngen; f.d. salteri. 1785 Hfl. Vel
't6.ngen, dvs. udden, vid sktlret.el. skhren'. - Smflland smdlan. Hiir lflg i
forna tider det iildsta flrjelflget (se under Kolhdttan ovan). Anledningen till
namnet torde vara att den odlade jorden utgiir blott ett litet markstycke med

dflIig jordmfln; jfr samma namn avd. YIII. - Soldatehagen?, se avd.

VI[. - Stallen. 1858 Ml. Se samma namn under Skrira och Odsmdl i So

sn ovan och namn pil Stalle- flst. i detta Bd. Sakupplysningar saknas. -Stranden str$na. 1748-1835 Ml, 1785 (anfiirt iv. under Tegen), 1812 Hfl
(anftirt under N. Hiillesdalen och Tegen). Jfr under Viddesgtirde nedan. -Stubbehagen. 1785 Hfl ([v. anfiirt under Tegen nedan). Jfr under
Viddesgrirde nedan. - S varte ha g en (S v iirte-?). Svartehagen, Swflrte-
1810 O nr 15, Svarthagen 1812 Hfl, Svartehagen 1818-1827 Ml. Det flr ovisst
om f. l. ildst iir adj. suarf el. sydboh. sudrta, f. 'svart jord' (jfr namn pdL

Suctrt (e) - i detta och tidigare Bd) . - S v ii r t e h a g e n?, se fiireg. - T j 6 r n-
bohil an S/rbahsla. K6rbohflla (naturn.) 1837 O nr 68. Sannolikt har en

tidrnbo bott diir.- Tomten tdrnta; bebott fltm. 1930. Jfrunder N. Hdlles-
dalen ovan och Viddesgdrde nedan. - T fl n g e n. Tangen 1785, Tflngen 1812

Hfl (uppf<irt under N. Hillesdalen), 1827 Ml, Tangen 1825 Jb. Troligen annat
namn p$. Aspetdngen nedan. - Vallen. Wallen 1855 Hfl. - Vike-
backen. Wigebacken 1818, Wikebacken 1823 Ml. Kanske vid samma uift
som f6lj. - Viken, se Aspetdngsuilcen nedan. -_ Vfipsebot, se Luften
ovan. - Angen. Engen 1785 Hfl, 1818 Ml, Angen 1812 (uppf6rt under
N. Hiillesdalen), 1847 Hfl; jfr under Gamleberg ovan. - Anghagen; vid
el. samma beb. sorn Anghagen under Korsgdrden ovan. 1855 HfI, 1858 Ml. -Anghfllan. Enghfllan 1838, Anghilan 1847 Hfi. - Aspetflng en hqta-
tdgan; avs., i Jr under eget upplAgg. Espetingen 1812 Hfl (anfiirt under N.
Hillesdalen), Aspetflngen Jr, GK, EK, Espetflngen 1858 Ml, Aspetflng Kortet.
F. l. iir koll. rtspe, n. 'plats diir det vflxer asp' (Fries Triidn. s. 59 f., 89). S. l.
dr tdnge'udde'. Kanske dv. Tdngen; se ovan. - Aspetflngsviken el.

V i k e n aiga; nt borta. Wikan 1748 Ml; Esbetangswiken 1827 Ml, Esbet&ngs
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Wiken 1838 Hfl, Espetflngsviken 1825 Jb, 1851 Ml. Vid en uift med samma
namn vid frireg.

Rrdra rdra r/z fr. av flIder. Fiire 1660 fanns ocksil ett Lilla Rdro, det
nuvarande Hagen; se dir. - 

j af.ra Riodre 1388 RB s. 346 | Ror(r)e 1568-
1586, R<irra 1659, R<i6ra 1665-1697, R<ira 1680-Jr ll n6Ora 1673 K, R<ira GK,
EK. - Urspr. dat. sg. av fvn. rj66r, n.'(genom riijninguppkommet) <ippet
stille i skogen'. Senare har namnet ombildats efter andra namn pfl -a, frflmst
kanske de mflnga Rdra som huvudsakligen fltergflr pfl dat. pl.; om sfl.dan om-
bildning se under Rdmma i J sn ovan och andra Rdra (formellt delvis annor-
lur,rda uppfattade) Lindroth i SIOD I s. 39, OGBReg.l

Prep. iir i. IN (siillan) rQrabqa.

Torp o.d.;

Brflten. 1823-1845 Ml, 1825 Jb. - Halltorp. GK, EK. Troligen
unst namn, m<ijligen uppkallelse efter hmn Halltorp i So sn ovan. - Hii.l-
lesdalen. 1845 Ml. Riira ligger fltm. 6 km. frfln byn Htillesdalen ovan,
varfor namnen inte glrna kan ha n&got med varandra att grira, sflvida inte
hfir fiirevarande tp [r uppkallelse. Eftersom llget iir okflnt, kan intet slgas
om namnets topografiska bakgrund. - Nytorp. 1855 Hfl, EK. - Pilabo
pil,aba. EK. Namnet efter Sgaren PihI. Gen. pi -a tillhor inte boh. mflt. -Radmyren. Ramyra 1812 Hfl, Rad.(e)myra 1823, 1827 Ml, Radmyren 1855
Hfi. Vid el. samma beb. som Radmgren under Bua och Byn ovan. - R <i r a
Ribbetegen. 1858 Ml. Rora grdnsar inte till Ribbetegen, oc}i. sambandet
iir diirfor oklart. - Skarsik sltilpgg; borta. 1829 O nr 61 (naturn.), 1835
Ml, 1847 O nr 78 (naturn.). Naturn. fisyftar en ganska djup och sank gilja.
F. l. iir skard, n. 'nedskuren klyfta o,.d.', varom se Skardet under Tunge i
So sn ovan. - Anghagen. Enghagen 1845 Ml.

Riira, Lilla, se.Elagen ovan.

Sanden sd.@)n by. - | Sanden c. 1528 NRJ 4 s. 191-Jr, Sand lb68, Sande
1581, 1586, Sannen 1680 ll Sande 1594 JN s. 166, Sanden 1673 K, GK, EK. -
Ligger pfl sandig mark; jfr Sanden avd. VIII.

Prep. iir pri. IN sQnsbqn, best. sg., sdnsbqq el. sitncw'a, best. pl. Om ett
okn. se T. s. 89 under Sandlgckan.

Nr 1 Norra Sanden l/a fr. av fllder. Yid okiind tidpunkt delades
det urspr. hmn pfl rlz rrntl i tvfl hmn pfl vartdera 1/r mtl. Annu 1680 upptas

I Bd I s. 66 siiges att Rdra i Stala sn 6r samma narrul som Rdra i Lingelanda sn
(s. 13) . Hiir rflder dock den vflsentliga skillnaden att det fdrra namnet skrevs c Riodre
1399 RB s. 532, medan det senare skrevs j agstasta, nedzta Rgodrom 1388 s. 316. Sfllunda
tycks namnet i Stala vara en ombildning, liksom hlr f6revarande .l?dra.

18*
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blott ett hmn, men av formedlingen
torde ha iigt rum fore 1669.

Nr 2 Sodra Sanden rle fr.
urspr. hmn (se under nr 1) lla mtl

av nr 2 (se dd.r) framgflrr att delningen

Fr. av 6.Ider. Var efter delningen av det
till 1669.

Torp o.d-:

Haga; avs. EKB. - Hagen. 1855 Hfl. - Lyckan. 1818-1835 Ml,
1825 Jb. - Sand,banken sd,a,bdghan. 1829 O nr 61. Vid el. samma beb.
som Sandbanken under Jordhammar ovan. - S a n dl y c k a n sdwl,iba. l8l2-
1855 Hfl, EK. Om ett okn. p6. torparen se T. s. 89. - S o I h e m; avs. EK. -Stenlyckan stinl,bba; borta. Stenlycka fSSf O nr 98. Prep. iir pd. IN
(torc) stpnldban. - Stotelyckan?, se avd. VIII. - Angen. 1812 Hfl,
1827 Ml, 1825 Jb.

Siiitorp, se under Rdd ovan.

SkrEippfls shrhpu,s l/a sk. Kr. till 1726 (1758 Jb). - | Strep Aas 1568,
1586, Schropaas (!) 1573, Skrepaais 1581, Skrep&fls 1659, Skrepfl(h)s 1665,
1675, Schrepflhs 1680, Skr?ippihs o.d. 1697-1811, Skrflppfls 1825-Jr ll nX; ;fr
Skrdppds under Sddra Slcctr nedan. - Ligger i en liten dal mellan dsar.l
Ett Skrripptis triiffas i Vgtl. ss. namn pfl en avs. (prirrcipiellt otolkat SOA 13

s. 45) och ss. namn pfl en hmd. pfl Orust. Det senare har Bd 9 s. 90 antagits
innehfllla vf,xtn. skrdppa, f., flsyftande storbladiga vixter av skilda slag el.
miijligen ett 6.namn *Skrdppa, som NE s. 227 pfl otillr$ickliga grunder kon-
struerats ur sammansatta ON. Ingen bdck el. fl finns i nii"rheten. Ss. pflpekats
av Abrahamson i NoB 1954 s. 92 ff. saknas vflxtn. skreppa i boh. dial. Han
fdreslflr i stillet orustmi.lets skrdppa 'matask', fsv. skrdppa 'ryggs6ck, rinsel',
fvn., no. dial. skreppo 'ds.'. Han antar att >gaveln av det berg, som ligger
nordost om boningshusen i Skrlippfls, kan ha liknats vid en ryggsiick eller
rinsel>. Antagandet iir dock knappast omedelbart dvertygande. Kanske kunde
f. l. i Skrappcis i Vgtl., pi Orust och i O sn i stillet sammanhhnga med sv.
dial. (bl.a. Vgtl.) s^lcrcippa 'knalla, smilla, dflna' (Rietz s. 605 a), no. dial.
'falla, sttirta, rassla, ge ett skrapandeljud'. F. l. kunde dfl &syfta'(ljudet av)
fallande stenar el. dyl.' el. dova ljud i herget. Abrahamsons tolkning torde
dock brira till$impas pfl en del annorlunda tolkade boh. Skrdppa(n), Skrtippe-
ftcfrr (Bd 1 s.319;2 s.43;3 s.287;5 s.253; 20:1s.63; 20:2 s.80).

IN slorhpdsan.

1 Bergermo s. 60 fdrmodar tveksamt att en
den torde snarast vara en felaktig form for Ift,

form is frfln 1659 flsyftar Skrrippds, men
d.vs. L nedan.
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Torp o.d.:

Abrahams hytta abrams hilta; f.d..lht. Hgtta 'litet hus'. - Ban-
k e n, ftirr iiv. R ii k e r o d, rlgara. Banken 1855 Hfl. Anledningen till namnet
Rtikerdd iir ok6nd; jfr samma namn under Gategdrd i N sn ovan. Pfl tp
bodde Rdkens-Anna rrfgansdrya, som tydligen hade sitt namn efter en sllkting
(make?) Rdken. Om han hade sitt namn efter platsen, el. om han (var soldat
och) hette RdIc [r ovisst. - Kvarnelyck an kwdnal,bbai nt gflrde. Vid en
biick, diir tydligen funnits en kvarn. - R 6 k er 6 d, se Banken ovan.

Skriiperiid sbQbara och Klippan l;lbpa l/a sk. Hiilften var kr. till 1726
(1825 Jb) . - Klippan upptogs i 1825 Specialjb ss. tp men ir nu namn pfl
tre sm6 beb.', varav en kallas Brdnnelgckan (se nedan). - | SkrOferudt 1b44,
Schrepper6t 1568, Skriib(b)eriidt 1573-1586, Schrtiberiid(t) 1581, 1586, Skiobe-
r6dt 1586, Skr<iber<id(h) 1659, 1665, Skriiberedh 1680, Skr6perii(ii)dh 1097,
1719, Skr6periid 1758-Jr ll SchrOberOd 1615 Reg., Skrdbere 1678 K, Skriiper6d
1748 Ml, GK, EK. - | Xtippan 1697-Jr ll tz+S Ml, EK, Klippa 178b-18bb Hfl.
- Namnet Skrdperdd tycks vara unikt bland nord, beb.-n. Troligen iir f. l.
ett personn., men det kan inte avg6ras om dess o motsvarar ett fvn. au, eg
el. 7 (r-omljutt A). Den enda anknytning till kiint ordmaterial som tycks, ge
nflgon mening innebdr att ftira Skrdpe- till no. dial. skrogpa'skryta'. Torp
s. 628 menar, att det nflmnda v. 5r en kontaminationsform (rsammen-
voksing>) av de synonyma v. skrogta oc}a skreppa. Av. om Torps etymologi
skulle vara oriktig, flr det dock troligt att f. l. i Skrdper6d [r ett mansbin. (tikn.)
*Skragpi'skr6vlare'; jfr de likbetydande fno,. bin. Slcroli, Skrfpi (Lind Bin.
sp. 333). S. l. [r rdd (rud) 'riijning'. Ordet klippa tycks numera knappast
tillhdra genuint m6.1, men torde ha gjort si tidigare; jfr t.ex. Klippan Bd.2
s. 20 (med gamla skriftformer); 9 s. 5, 10,med litt. och flst. i tidigare Bd.

Prep. iir i (Skriiper<id). IN slwiba4.

Torp o.d.:

Brandserdd brdnsara. Branneriid 1825 Jb. IN brimsara, best. pl.
Sannolikt mansn. Brand (jfr samma namn Bd 11 s. 42) och inte brand, m.
'svedjeland'; jfr Brandstorp Bd 12: 1 s. 29 med litt. - B r fl t en brid,an. -Brflnnelyckan brdryal,oba; en av de tre beb. som nu kallas Klippon (se

ovan). Jfr folj. - Br6.nnorna. Brfr.nnera 1812, Briinnerna 1888 Hfl.
Brdnna 'sved.jeland'. - Nytorp n{_tarp. 

- Stallskogen stdlsluiwan;
borta. P& ett slcogkliitt berg. Jfr Stallen under Sftdra i So sn ovan. Sakupp-
lysningar saknas. - An gha g en hghfiweni iide.

Skyttegfrrden sltitagq,n,y. [bta- el. Sliitten 1/e sk. Kr. till l72B (ant. i
1719 Jb). I Jr kallas gd skitten el. Skgttegdrden. Det fiirra namnet anvdndes



278

numera inte av befolkningen. - | Saiottegflrden 1697-1758, Skjiittegflrd 1811,

1825, Sktittegard 1881, lr ll Sti6ttegflrden 1766 Ml, Skyttegflrden GK, EK. -
I Sletten(n) 1659, 1665, Sliitten 1675-Jr, Sliittan 1697-1881 ll f 200, Sliitten
1823 Ml. - Sk|tte var namn pfl en inflytelserik sl[kt som under medeltiden
bodde i denna trakt. Tvfl medlemmar f,r nflmnda i RB s. 527, 533 och en
tredje 1489 i DN 16 s.351 (jfr Tiselius 2 s. 139, 190,216, Bergermo,s.23).
Jfr det fvn. bin. Skgtte (Lind Bin. sp. 336). Tydligen fiireligger hiir ett iirvt
bin., som utbildats till familjenamnl om denna process se Ekbo i NK 7

s. 282 ff. - Slciifen, gd:s urspr. namn, [r iildst fvn. sl6tta, mfllets skitfa (jfr
Bd 16 s. 100), men senare tycks det (itm. altern.) ha uppfattats som best. sg.

av slcitt, f. Gd ligger pi en liten sliitt bland skog och berg. Detta namn har
inte anv5.nts av befolkningen i mannaminne.

Prep. iir I (Skyttegflrden). IN skb{ab, y. [Atan; en viss gumma skita,
boende pfl ett stiitle under Even6.s,, var troligen hiirifrin; se under Buends

ovan (T. s. 89, Bjiirseth s. 21). Om formen [{tan se Bjiirseth s' 152.

Torp o.d.;

Borgekullen biroktl. lN biraltSl, best. sg. Anledningen oviss; jfr
samma namn flst. inom hd (avd. V) . - Duvestene'n dd,wastdn. Dufvo-
stenen 1835 N nr 70. Egentligen namn pfl en grhnssten mot N sn. Anled-
ningen okiind; jfr samma namn Bd 8 s. 223. Om utt. med -?{,- se Bj6rseth
s. 123.- Kohagen. 1827 Ml, 1855Hfl.- Lyckan el. Skyttelyckan
sltdtol,itba. Lyckan EK. Det senare namnet, sorn enl. uppgift avser en annan
beb. iin Skgttelgckan el. Skyttans lgcka under grannhmn. Evenfls ovan, flr
snarast elliptiskt fdr xS/cytfe g dtdslg ckan - R a m s h I I I a r e n. Rams (h) ella
1812 Hfl, 1835 Ml, Ramshiilla(n) 1838, 1847 Hfl. Yid el. samma beb. som

Ramshtillaren under Lasshammar ovan och Sodra Sftdr nedan. - R ii k e-

lyckan. 1855 Hfl. Sannolikt familjenamnet Roft. Jfr Rtikefid under Gafe-

gdrd i N sn ovan. - Teppan. 1847, 1855 Hfl. Vid el. samma beb. som
Ttippan under Euends ovan.

Skir s/o6r by. Den kamerala enheten bestflLr av tvfl lokalt vitt skilda hmn.

- | Skaar c. 1528 NRJ 4 s. 191, Skaa(i)r 1581-1659, SkAr (!) 1659, Skflr
1665-Jr, Schflr 1'665, Skflflr 1680-1719, Skflar 1758 ll Schor 1615 Reg., Skflr
1673 K, GK, EK (ytterligare [. former under hmn nr 2 nedan) . - Se samma
namn i J och So sn ovan. Bida beb. ligger vid bergskrevor.

Prep. rir i.IN sh!ra4, best. sg., sklrara (o)best. pl.
Nr 1 Ostra Skfrr 1/z sk. av fllder. Kallas i 1659 och 1665 Jb Nordre

Skrir.
Nr 2 Sridra Skflr 1/r sk. Kr. till 1719 (1719 Jb). Siinnder schaair

1581, Sonnderskor 1586 Jb, S6nderskaar 1613 GSH, S6dre Skflr 1669 Bidr. 2

s.242,1675 s. 246.
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Torp o.d.:

U nder nr 7z

Amd alen rirydq,rl; avs. Amdahlen 1313 O nr 54, 1852 nr 97, Amda(h)l
1818-1835 Ml, 1855 Hfl. I en c. en km. Iflng dal med samma namn. F. l. iir
triidn. olm; se samma namn ss. hemmansn. i U sn ovan. - Bankhagen
bd,ghhrtwan. Pfl en sandbonlc. - Bredvik br(ugg eI. Viken; f.d. tp. Wij-
kan 1748 Ml, Viken 1785 Hfl, Brewik 1766 Ml, 1818-1835 Ml, 1825 Jb, 1838-

1855 Hfl, Bredvik (naturn.) EK. Yid en brcd uift i sjiin Stora Hiillungen, flv.
kallad endast Vlken. - Fredensborg; avs. EK. - Myren rn{_ra. 1852
O nr 97, 1855 Hfl. - To,rslyckan tdplbba; avs. EKB. - Viken, se

Bredaik ovan,

Under nr 2:

Hallevad et hd,laadt. Vadet hallar, dvs. sluttar. Se samma namnunder
Gategdrd i N sn och under Huueriid i U sn ovan samt OGBReg. - Lilla
Skflr. 1812 Hfl. - Myren myra. - Porsmyr. P6.rsmyr 1835 Ml.
Viixtn. pors. - RamshIIlaren. Ramhella (!) 1818 Hfl, Ramsella 1818,

1820 Ml. Jfr under Lasshammar och Skgttegdrden ovan. - Skriipp&s.
1845, 1858 MI. Torde flsyfta en beb. alldeles vid grinsen till hmn Sftrappds
ovan el. kanske snarare hmn sjiilvt. - Skfl r, Lilla, se Lilla Skdr ovan. -Stirli der. sil:la.

Skiittegflrd, Jr:s form for Skgttegdr:den ovan. Sliitten, se Skgttegfuden
ovan. Soltorpet, se under Korsgdrden ovan. Soltfippanr se under Viddesgdrde
nedan.

Starrkflrr stdypcbr, -F@r, y. stdyphy by. - 
j Strerkirerre 1388 RB s. 346

I Starkiar 1568, Star(c)kier 1573-1659, Stiirkier 1659-1697, Sterkier 1660 M.
Hvitfeldts jb s. 81, 1680, Starki$irr 1665, Stirirkilr 1719, 1758, Star(r)kjer(r)
1811, 1825, Star(e)k(j)lrr 1811, 1881, Starrkirr Jr ll Star(c)kier 1594 JN
s. 164, L72,1597 s. 503 f., Sterkier 1613 GSH, Starkiers Ladsted 1613 RBohSl,
Starkiflr 1615 Reg., Starkier 1673 K, Strirrkiirr GKfl, Starrk5rr GK, EK. -
F. l. iir storr i den fltm. frfln da. krinda biformen ster; jfr t.ex. SOA 2 s. 18,

114, DSt 6 s. 194, Bjorseth s. 210. Om skr. frfln 1785 av SfarrJccirrs strand
nedan fflr ges vitsord, tycks utt. tidigare (altern.) i f6rbindelse med ett tredje
ord ha varit *sldrfta. St6rsta delen av flkerjorden ligger flnnu rltt sankt, skild
frfln havet genom en bergis, som tidigare varit en 6.

Prep. [r pri. IN (koll.) std'rgdep.

Nr 1 Norra Starrkiirr 7lt sk. av fllder.

Nr 2 Stidra StarrkIrr 1lz fr. av fllder.
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Hemm0ns delar:
Kullen, se under Krontofta ovan. - NordIngen ndlcbga, Noliingen

(naturn.) 1788 O nr 58.

Torp o.d.;

Alek6rr; avs. EK. Vid Alekdrret futap@t (avd. IX). - B jiirkebo;
avs. EK. - B jdrkhogen; avs' EKB. Ungtnamn. - Bron. Broa 1827,
Broan 1835-1858 Ml. - D jup (e) vik (en) lil_b(a)a'i,ga; nu blott naturn.
Djupewiken (eng) 1792 0 nr 19, Djupviken 1855 Hfl, Djupevik (naturn.)
1859 O nr 105. Viken dr djup. - Ekeberg, [. Anghagen hghfiwan;
avs. Ekeberg EK; Anghagen (naturn.) 1789 O nr 53. - Hfllan. 1812 Hfl,
1818-1822 Ml. - Hellarna; avs. - Knaltarna; avs. .- Kristine-
berg; avs. EKB. - Magasinet magaslnat. Prep. ilr uid ae. Efter ett
gammalt rivet magasin. - Myren rn$ra; avs. EK. * Revsfls rr26ds.
EK, Riifsfls (naturn.) 1859 O nr 105. Det antas pfl orten att ruiu funnits diir.
F.l. har dfl koll. bet.; jfr t.ex. Ramsdn i J sn ovan. Den kunde annars formellt
vara ett (bi)n. Rriu(en); jfrdet fvn. mans(bi)n. Relr (Lind Dopn. sp.851 ff.,
Bin. sp.292), samt Rdus- SOA 2 s. 138, Bd 3 s.212. Nigon anledning att,
ss. gdres sist a.st., rikna med ett urspr. *Rauris med frirsvagning av -d- och
tiflngg av ett nytt -cis, finns knappast annat f,n som en teoretisk m<ijlighet. -SandhAlan sd.ryhila. 1836 O nr 69 (naturn.), EK. - Sj<ihem; fiirr, ss.

st., Soldatlyckan. Sjtihem EK; SoldatlyckanlS44OnrTT.- Skog (s)-
lyck an sl@wlolqa. Skoglyckan EK, Skogslyckan EKB.- Soldatlyckan,
se Sjdftem ovan. - Starrklrrs strand el. Stranden; frirr hamn-
plats och ett >Kongens ladested> (Bergermo s.32). Starrkiflrrs Strand 1748
Ml, Starckestran 1785 Hfl; Stranden 1748-1835 Ml, 1855 Hfl. - Stolpe-
grindskullen. 1812 Hfl. Vid el. samma beb. som Stolp(e)gfindskullen
under Aplerdd ovan. *Sfolpegrind(en) kan betyda 'grinden vid milsfolpen'
el. innehilla ett familjenamn (soldatn.?) Stolpe; jfr namn med samma f. l.
OGBReg. Ett appell. *stolpegrind kommer viil inte ifrflga. - Stranden,
se Sfcrrlcarrs strand oyan. - Strandlyckan. EK. - Tegelbruket,
se Verket nedan. - Tegelbryggan ti4braga, tlt-. 1812-1855 Hfl, Tir-
brygga Kortet. Prep. [r uid ae. lN ti4bragan, -brdgana-Hiirifrfln utskeppades
tegel frtn det niirbeliigna tegelbruket Verkef. Om utt. av f. L se Bjiirseth
s. 172 f.,265. - Verket adrkat el. Tegelbruket tilbragat. 1785 Hfl,
EK, Wiirket, Warket 1812-1823 Ml, Werket 1835-1858 Ml. Lera liimplig fiir
tegeltillverkning finns strax intill. - Anghag en hgh,fi,wan, tv6.lht pfl olika
stflllen, den ena numera kallad Ekeberg ovan.

Stenlng(e), Stenung(e) o.d., se Bgn ovan. Stora Gullborg, se Gullborga
ovan.

l
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Stripplekiir* strbpag@r; striryapqr (NiI6n) 1/z sk. Kr. till 1759 (1825 Jb).

- | Striffelkiard 1568, Strebelkier 1568, 1573, St(r)ebitdkier 1581, 1586,

Stribbeldkier 1581, Strip(e)lekier 1659-1680, Strip(p)lekiiir 1697-1758, Striple-
kjiirr 1811, Striplekjerr 1825, Stripplekiirr 1881, Jr ll Stripplekierr 1673 K,
Striplekiflrr 1748 Ml, Strflplekiirr 1815 O nr 49, Striplekflrr GKii, Stripplekhrr
GK, EK. - F. l. iir det boh. vdxtn. strippel, biform till (det vanligare) stripp,
beteeknande vissa frikenvflxter (Equisetum); jfr *StrippeldngenBd 5 s.245
med litt. I utt. har i labialiserats till o, ai jfr sv. dial. sfrdppel, strdpple (Rietz

s. 689 a). I formen *Sfrippellta'rr har I fiirsvunnit framfiir tje-ljudet, ev.

assimilerats med detta.
Prep. [r f. IN sfrri;p_prity; koll. striryp&p.

Torp o.d.:

B jiirkelyckan. Bjiirkelycka(n) 1838, 1847 Hfl, 1858 Ml, Bj6rkelycke
1851 Mt. - Hamburg hdrnbtrX, officiellt numera Nytorp. Hamburg
1855 Hfl, 1858 MI; Nytorp EK. Vid el. samma beb. sorn Hamburg under
Kldpp ovan. - Huselyckan. 1766 Ml. - Hitgen. 1855 Hfl, 1858 MI.

- Kfllgflrdsbacken hllgasbdban. F. l. kan pfl grund av forsta stavelsens

a inte vara kdlgdrd, utan mflste fisyfta en plats dflr man briint el. lagrat trii-
kol.- Nytorp, se Hamburg ovan. - Raden. 1812 Hfl, 1818-1827 Ml.
Asyftar (en beb. bland) den samling av tp med detta namn som behandlas
under Byn ovan. - Rflgflrdsmyr r$ga* m,,!_r el. Rflgflrdsmyr(en).
Rflgflrdsmyra(n) 1823, Rflgflrdsmyren 1851 Ml, 1838-1855 Hfl. Vid el. samma
beb. som Rdgdrdsmgr (en) under Bua ovan. Yid. Rdgdrdskullen (avd. V),
variiver elardgdrd, dvs. grfi.nsskillnad, gflr.- Sandvadet sdaadt. 1785,
1812 Hfl, Sandwadet 1823, 1827 Ml, 1838-1855 Hfi. Vid ett tidigare uad Sver
en liten bfick i sandig terrflng; nu flr dfi.r en bro.

Siidra Skir, se Sftdr ovan.

Talbo tfui,(a)ba, td,Lba; ,d{abC (NiI6n) B/a sk. 1/z mtl til 1685 (1697 Jb)
och hilften kr. till 1728 (1825 Jb).- | Tatboo c. 1528 NRJ 4 s. 191, Ta(u)f-
fuelbord(tt) 1568, 1573, Thaffuelbo(i).a(t) 1581, 1586, Thaffuildboird 1581,

Thaf(f)Iebo(o) 1586-1665, Tafwelboo 1680, Taalbo(o) 1697, 1758, Tahlboo
1719, Talbo 1811-Jr ll tatttefo 1615 Reg., Talbo 1673 K, GK, EK. - Namnet
dr enl. Bd 3 s. 270 (jtr T. s. 203, Janzfin i NoB 1942 s. 79 f.) fvn. taflbor\,
fsv. taflbordft 'briidspel, spelbr6.de' och identiskt med gflrdn. Taulebord pit
Orust (Bd 8 s. 135), hgon. Taulebordet i Askims sn (Bd 3 s. 270), det vanliga
da. rigon. Taulebord (Hald Vore Stedn. s. 193) oc}l^ Talubord p6. Firdarna
(Matras i NK 5 s. 55); jfr det no. kustn. Talboskjeret hos Slyngstad s. 54.

I hflr fiirevarande fall ftireter terriingen likhet med ett spelbrlde. Husen

l
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ligger invid kriinet av en dorninerande h6jdplatfl, vars dversta del utg6res av
en stor, plan sliitt, varpfl finns nflgra stora liisa och fasta stenblock, vilka pfl
ett slflende sd.tt erinrar om pj[ser pi ett spelbrtide. Till jtimftirelsen kan rniij-
ligen ocksfl ha bidragit tillvaron av ett gravfiilt, dock nu inne i skog, be-
st6.ende av flera smfl hdgar vilka fiirr hade bautastenar, av vilka dock nurnera
endast ett pat finns kvar. Jfu Tauleflafen avd. VIII med litt. S. l. -bord, utt.
-bel, har tidigt f<irlorat sitt -l genorn dissimilatorisk inverkan frfln f. l:s tr

el./och genom association med de i ON vanliga s. l. -bo och -bod, bflda i
mfllet utt. -bO. Det av Nit6n uppgivna altern. utt. med -4- [r viil hyperdialek-
tiskt; jfr Bjiirseth s. 49 ff.

Prep. iir i.lN tit'\bon.

Torp o.d.:

Huggarns lyck a ltdgarlp tr&lca. Efter en viss Hugg-Bernt hd,gbdr1,

som tydligen ocks6. kallades Huggarn. - Krokarna. Krokarne 1818-1845
Ml, 1825 Jb. Vid el. samma beb. som Krokarna under Brricke ovan. -Liden el. Talbo lid. Talbo Lid 1812 Hfl, Ta(h)lbolid 1823, 1824 MI;
Liden 1835 Ml, 1855 Hfl. - Lidlyckan l,il,bl-ta. Miijligen invid fdreg. -Talbo lid, se Liden ovan. - Overgiirdet. Ofvergflrdet 1812 Hfl.
'Det 6vre gf,rdet.'

1. Tegen tiX-anby.- | fOOZ-.lr ll t0ZS K, GK, EK. - Omteg se avd. VIII.
Prep. iir pd.lN tiXan.

Nr 1 Vdstra Tegen l/a sk. fltm. frfln 1697, dA hmn upptogs i Jb.
Nr 2 Ostra Tegen 1/s sk. Var lldst sk., diimdes till kronan 1683

men l6stes till sk. 1737 (1825 Jb); satt i mtl 1667 (ibid.). Nu inga hus; i sam-
brlk med nr 1 och en gd under Korsgd.rden ovan.

Torp o.d.:

Holkis, se under Rod ovan. - Kleven, se under Rdd ovan. -Liden. 1812 Hfl.- Nord giirdet, se und"er Gullboryaovan.- S tubb e-

hagen, se under Rdd ovan. - Tempeltuvan, se under Viddesgdrde
nedan. - Otflngen Qtagan. Nu fdnge, dvs. udde, f6rr d.

2. Tegen, se Ribbetegen oYan.

ViddesgEirde udska|, aislaq,tr, adskel, odskqr; aidskel (Nil6n) ; y. aiqpql,
oitpO4, aitl@4, ait[a4, adtsXgt,, u{,tsXE| 1/r sk. Var delvis kr. och ky. tiII 1804
(1825 Jb). I Jr upptages dessutom ett hmn Viddesgiirde, Ifu[bEicken oeh
Mastebriickan; om de tvi senare se under Hullbricken ovan; (jfr 5v. under
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Rdd ovan. Agofiirhflllandena iir kaotiska och delvis oklara). - 
j Vitazgiof

1388 RB s.347 | Wedzgerd c. 1528 NRJ 4 s. 191, Wetyssgierde 1544, Widis-
grerd(e) 1568-1659, Widisgiiirde 1665, Wid(d)es(s)gierd(h)e 1680, t1g7,
Widdes(s)giiirde 17lg, 1758, Widdesgjer(r)de 1811, 1825, Viddesgirde 1881,
.fr ll Wiaisgierde 1613 GSH, Vedesier 1673 K, Widdesg(i)iirde lZ48 Ml, 176b

Qvistberg s. 55, Wedesierde 1784 Trangr. s. 190, Widesg$irde GKii, Viddes-
giirde GK, EK. - Lind Bin. sp. 404 ansflg RB-formen mdjligen innehfllla ett
annars okiint mansbin. fvn. *Vitadr'den vettige'. T. s. 237 fiirbisflg den hldsta
formenochtolkade s. l. ss. gdrde. Holtsmark i MoM 1933 s. 1f0 ff. samman-
striller det boh. namnet med det isl. ON Vitazgjafi, som trii.ffas tvfl ggr i de
isl. sagorna som namn pfl en fjord och en flker. Dessutom finns i Stjordalen
i Norge ett fiirsvunnet VitdallsSeft @. 1530), vilket anses m<ijligen vara en
fiirvanskning av ett *Vitazgjafi. Ytterligare tv6. namn har dragits in i diskus-
sionen; bflda [r boh. Det ena ir en form Witungzgetf 1442 DN lG s. 142
(avskr.) , som ay Holtsmark a.st. och Lindroth hos Holtsmark uppfattats ss.
en frirvanskad fo'rm av Viddesgrfude och ansetts flsyfta denna beb. Palm i
Bd 8 s. 56 har emellertid ganska iivertygande visat att DN-formen flsyftar
ett fdrsvunnet namn pi en beb. pi Orust och troligen har ett helt annat
ursprung. Det andra namnet som f6rts hit tillkommer ett fiirsvunnet tp, nu
6.ker, Ytterby sn, Inlands S. hd, vilket utt. tsi,far, -al, a{ta4. T. s.49 gavnam-
net uppslagsformen Viddesgrirde och identifierade det tydligen med hiir
fdrevarande namn. Holtsmark vflgar inte ha nflgon mening om torpn:s tolk-
ning. Med stiid av tvfl ii. skriftformer, Wgkdrr 1750, Wittkiriru 182b, tolkar
Janzfln i Bd 5 s. 96 detta namn ss. innehflllande vixtn. vide el. adj. uif och
ordet ftdrr. Bflda dessa sist diskuterade namn bdr avf6ras ur dishussionen om
Viddesgdrde och dirmed sammanhlngande namn.l

Holtsmark uppfattar RB-formens -gibf , dvs. fvn. -gjgl, som en tidig
omtydning av -gjafi, underlii.ttad genom sammanfall av vissa bdjningsformer
av ett gjafi, m., och gjgf , f. 'g6.va'. Enl. Holtsmark ii.r alltsfl grundformen
*Vitazgjafi (fboh. *-giuli), m., vilket hon tolkar ss. en sms. av gen. sg. n.
av ett ptc. pret. av det svaga fvn. v. uita'iivervaka, sii.kra o.d.' oc}n gjafi, tt.
'en som ger', ett nomen agentis tillv. gefa 'att ge', som i synnerhet i skalde-
sprflket fdrekommer i ett flertal sms., t.ex. Iifgjafi, fdgjafi'den som ger liv
resp. gods'. Bet. av Vitazgjafi anger hon som 'den som ger det trygga el.
sikra'. Ss. fjordn. skulle det innebflra god fiskfflngst, ss. flkernamn &syfta god
skdrd. Holtsmarks tolkning har senare accepterats 6.tm. av Lindroth a.st.,
Lid i NK 26 s.97, Turville-Petre i hans upplaga av Vfga-Ghims saga (London
1940) s. 61 f., och av Elgqvist U[vi och Ullinshov s. 88 f. Genom en skarp-

1 Alldeles omiijligt hr kanske inte att det no. Viskjol, skrivet Widissker RB s. 69 och
miijligen flsyftat med. a Uidaskiage 1378 DN 14 s. 10, fiir vilket NG 6 s. 68 f. frireslis flera
mycket osiikra tolkningar, kan vara ett mycket tidigt fiirvanskat Vitazgjgf , -giafi. Annor-
lunda de Vries Altgerm. Religionsgesc}..2 s.267.
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sinnig och delvis bestickande bevisfiiring s6ker Holtsmark giira troligt att
fltm. den isl. flker som benimnts Vitazgjafi, >for di kornet aldri vart ufrstt
der>, skulle ha rignats flt dyrkan av fruktbarhetsguden Frey, och att namnet
iir ett s.k. noa-namn pfl en Freysflker, en uppkallelse efter ett mycket gam-
malt men tidigt fiirsvunnet m6nster. Denna kombination far v$il anses mojlig,
men knappast bindande, enf,.r f j o r d n. Vitazgiali svflrligen lflter sig f<ir-
knippas med Frey-kult.

Av. om man inte helt kan bortse frfln Linds tolkning av det boh.Vitazgiof
ss. 'Vitads gflva', iir det tilltalande att identifiera namnet med det isl. Denna
tolkning stflmmer vrll med att flkerjorden pfl den boh. gd:s lgor d.r mycket
biirdig. Dock vore det f6rvinande om ett namn av en sfl egenartad noa-typ
skulle upptriida bflde pfl Island och i Boh. Det nii.mnda no. Vitdallsgeff ar
ingalunda med sii.kerhet samma namn. Emellertid har Olsen i MoM 1914,
s. 202 f. pflvisat otvetydiga bevis pfl isliinningars handel pfl Tj<irn. Om isl.
bosiittning vittnar bl.a. lsloenningabg RB; jfr ocksd. Palms uttalande orn
Islandsberg pfl Orust Bd 8 s. 95. Det ilr dfl frestande att tiinka sig att Viddes-
gfude forst bebyggdes av en islilnning, som fann jordens bdrdighet pfl sin
nya gd (se ovan) 6verensstfi.mmande med den hos den isl. flkern Vitazgjafi,
och ilverfiirde det isl. narnnet till Boh.

Det boh. namnet blev tidigt obegripligt och s. l. ansltits ftirst till gioeu

(norvagiserat i RB till giof), senare till gdrde, vilket ss. s. l. i boh. ON ofta
ftirlorat sin slutvok.; jfr t.ex. Mdllgdrde i H sn, Ldngegdrde i J sn ovan m.fl.
namn i detta och tidigare Bd.

Prep. iir i. IN (fiirr) aisken, (numera) aishesb$a.

Hemmansdelar:
On qa. Vid en bergknalle nflra sj<in, vilken ftirr varit d.

Torp o.d.:

Bottnen, se under Rod ovan. - Dammbrf,nnan. Dambrinna
1838 Hfl, 1845 Ml. Jfr Dammen under Hcillesdalen, Nedra oc}n Dammbrdn-
nan under Rdd ovan. - Ekeberg; avs., i Jr under eget uppliigg. Jr, EK.

- Ekflsen; avs., i Jr under eget upplegg. Jr, EK. - Gat (e) lyckan,
kallas Gatorna gQd,ara. Gatelyckan 1855 Hfl, Gatlyckan Jr, EK. Vid en
skogsvlg. Den plurala formen kan flsyfta flera iigor (Hellberg Plur., passim).

- Grinden. 1823-1835 Ml. Vid el. samma beb. som Grinden under Rod
ovan. - Holkis. Holkas (!) 1818, Hfllkfls 1823, 1827 Ml. Vid el. samma
beb. som Holkds under Rdd ovan. - Holmen hi|tnan. Pfl Sundholmen
(avd. III). - HAlkerr. Hfllkilr 1818 Ml. F. l. rir ad} hdl el. subst. hdl,n.
el. hdla, f.; jfr BN Hdlekdrr(en), -krirret (SpKe). - Intaget. 1847, 1855
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Hfl. Vid el. samma beb. som Intaget under ,Rdd ovan. - Kleven. Klefwa
1818-1835 Ml. Vid el. samma beb. som Kleuen under Rdd ovan. - Klin-
ten; avs., i Jr under eget uppliigg. Jr, EK. - Knalten lcndltan. 1836 O
nr 69, 1855 Hfl, EK. Vid Kndte knalt, varom se avd. V. - Kvarnlyckan.
Qarnlyckan (!) 1838 Hft. Vid el. samma beb. som Kuarnlgckan under Rdd
oyan. - Liden. 1818 Ml. - Lunden. 1825 Jb. Vid el. samma beb. som
Lunden under Rdd ovan. - Lyckan (p,fr) l,illa. 

- Mdrtebanken
rndfabd4kan; nu flker. Efter en gubbe, kallad Mdfie-Petter, som bodde dFir. -Sjdtegen. 1781 O nr 13, 1847, 1855 Hfl. - Soltrippan; avs., i Jr
under eget upplflgg. Jr, EK. - Storagiirdet stQrapt. Gtirdet fr.r stort
endast efter >torparem6.tt>. 

- Stranden. 1818-1835 Ml. Vid el. samma
beb. som Sttanden under ftod ovan. - Strandhem; avs., i Jr under eget
uppl[gg. 1825 Jb, Jr, EK. - Stubbehagen st6&ehA,u)an; fdrr st., nu avs.
Stubbhagen 1811 O nr 15, Stubbehagen 1818 MI, 1825 Jb, 1842 Hfl. Vid el.
samma beb. som Stubbeha:gen under Rdd ovan. Jfr samma namn Bd 8 s. BBB;
11 s. 118; 12:1 s. 2ll, 352. - Tempeltuvan. Tempeltufwa 1818-1827,
Tempeltufvan 1835 Ml. Vid el. samma beb. som T,empeltuuan under Tegen
ovan. Namnet verkar ganska underligt. I Norge fiirekommer Tempelet, Tem-
pelen ss. (ironiska?) namn p6. sm5.rre beb. och pfl hojder (NG 3 s. 325, Beito,
s. 263). Ss. naturn. innebhr vil namnet jiimfiirelse. Kanske ligger ocks6. en
sfldan bakom hflr fiirevarande namn, men utan kii.nnedom om platsens liige
kan hiir inte ges nflgon siiker tolkning.- Tomten. Tomta 1785, Tomten
1812 Hfl, 1825 Jb. Vid eI. samma beb. som Tomten under Htillesdalen ocb-

Ro'd ovan.

AErla sk. Kr. till 1723 (1758 Jb).- le" 1b68, Aht (mtijligen Ahe; ro6b,
Aan roao-r719, Ah 1669-Jr ll As (troligen fe[lst fiir dh) 1669 Bidr. 2 s.242,
Aa f0za K, A GK, EK. - Ligger vid den d som flyter genom Odsmfllsdalen.

Prep. iir i.IN dbdn.

Torp o.d.i

Banken bd,gkan el. As bank qs

I orten sflges beb. vara identisk med sk.-tp
A s b a tr k, se Ban ken ovan.

bdgk. Bjorkhagen. EKB.
Asebrcinnan el. Brtinnorna nedan.

Aregren @r11r(n, qrgren, d,|gren by. - 
j Argrreini 1888 RB s. 846 | Ar-

greim (?), Aargrenn 1573, Offuergarnn (!) 1581, 1586, Ofwergre(e)n 16b9-
1680, (Lille) Offuergre(e)n 1660 M. Hvitfeldts jb s.81, Ahregren 1697-1811,
Aregren 1825-Jr ll Ategren 1673 K, Argren GKe, Aregren GK, EK. - Fvn.
drgreinn, fsv. drgrEn, sammansatt av gen. sg. o-r av d, f - 'il' oc}i' greinn, (grEn) ,

m. 'gren, f<irgrening'. Byn ligger pfl tungan mellan tv6. sammanflytande
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bflckar (Bd 3 s.24, StaH Kvill och tyll s. 118, 127).F.I:s gen.-r harbevarats
framf6r kons. pi grund av att det stod i huvudtonig stavelse. Den dissimila-
toriska inverkan av s. l:s r visar sig emellertid i det altern. utL. etr-; jfr Bjiir-
seth s. 94, 133. En liknande utveckling har skett i det med fiirevarande iden-
tiska vgt. gflrdn. Algrena; se SOA 7:1 s. 258 f.

Nr 1 Stora Aregren stQt'$rgrQn rlz fr. av fllder.

Nr 2 Lilla Aregren li,lrErgren 1/z fr. av ilder.

H e mmans d el ar:

B o n e r 6 d bdryare, bdpara; fiirr tp, tidigare iidegd (Bergermo s. 26)-
Bunderiid 1652 Tiselius 2 s. 147, Bonnertids iidegierde 1660 M. Hvitfeldts jb,

s. 81, torpet Bonered 1825 O nr 35, Bonnerod 1827-1845 Ml, Bonertid EK.
Prep. iir i.IN bbloaq. F. l. rir det fiirr ytterst vanliga mans(bi)n. Bonde (Lind
Dopn. sp. 152, Bin. sp. 36, Lundgren-Brate s. 31, DGP I sp. 142 ff.; 2 sp. 104
ff. med litt.).

Torp o.d.:

Backen bd,ban; f.d. st. 1766-1845 ML - Brflten. 1847 Hfl. -Dammhagen. Dam(m)hagen 1847, 1855 Hfl. - H6lan hi\a; nttmera
officiellt Atorp, vilket dock urspr. flsyftade en annan beb.; avs. Hfllan
1823-1845 Ml; Atorp 1855 Hfl, EK. IN h$n. I en trflng och djup dal, med
en ct. - Ladbacken ld,baban, l,d,baban. Lad(e)backen 1828, 1822 Ml, 182b
Jb, Labacken 1835-1858 Ml. Prep. iir pd. IN ld,bdban., -bdbu, m., f. F. l. ir
lada, f . - Skiitha gera fdlhdwan; avs. EK. I nirheten finns skalsand, i
mfllet sftal Iq\, a. slt@4, n. (Bjtirseth s. 198). - Atorp, se.llldlan ovan.

AsebrHnnan (fiirr [v. -brfinnorna) sk.-tp. Aldst Briinnorna brfu,ara,
vilket iir befolkningens namn pi beb. Kr.-tp fltm. 1719, dfl det upptogs i Jb,
men enl. 1825 Specialjb skattlades tp redan 1667. Liiget nflgot ovisst men enl-
uppgift i orten (jfr EKB) samma beb. som Bjdrkhagen under ,4 ovan. I [.
handlingar, utom Jb, i regel upptaget ss.,tp under A. - lA(h)sebrii.nnera
lTlg-1825, Asebrhnna 1825-Jr ll Asebriinnera 1748 (under Aregren), Ase-
brflnnorna 1827, Asebriinna 1835-1858 Ml, 1855 Hfl, EK. - ll Bninnerna 1673
K, 1836, 1847 Hfl, Brennera 1690 Bergermo s. 63, Brf,nnera 1785 Hfl. -
Eftersom det sammansatta namnet ii.r ganska sent, kunde f. l. vara sen gen.
pfl -s av det fflrdiga ON ,4 ovan (jfr ,4s banlc under .4) med inskjuten mellan-
vok., men den torde dock vara tis. Om beb. iir densamma sorn Bjihkhagen,
lflg den bland bergctsar.

Prep. rir pd (Briinno,rna). IN brhpa4.
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fispetflngen, se under Rdd ovan.

Odsmflls priistgflrd rlzkr.1/r fr. 1686 (1825 Jb) ,tlzkr. fltm. fr.o.m. 1811.
Kallas Pr3istegfrrden prhstaga4: under medeltiden Priistbolet (se Forsuunna
n&mn r,redan); i 1659-1680 Jb blott Odsmdl, fr.o.m. lTlg Odsmdls prrist(e)-
gdrd. Odsmril iir iiv. jiirnviigsstn. 

- H[r behandlas ii.v. sockenn. - Auzmala
kirkia 1388 RB s. 346, firi kirkiu Ausmali 1399 s. 532, j Ausmala sokn c. 1400
s. 312, 323 | Odsmflall 1519 NRJ 3 s. 12,, Oesmold, Prestegaarden c. lb28 4
s. 191, @dlzlmoll Soghenn 1535 4 s. 494, Odzmall Sog[e]n 1b44, Aftzloiraal
Soggenn, Prestgaard 1568, Adtzmaa(i)ll Sogenn 1581, 1b86, Od(t)zmal, Odz-
mil 1659, Oxmaall sogen 1660 D. Bjelkes jb s.221, Od(t)zmflht 166b-l7b8,
Odsmfll 1680-Jr ll A%moe| Adtzmael 1557, l55g No. Rigs-Reg. 1 s. 280, Z7O,
Odsmal 1573 NHT 4R 3 s. 212, Adtzmaal, 0(e)s(s)maal, O(y)es(s)maal,
Oysmaal(l) o.d. 1591-1594 JN s. 12,27,34, 60, 66, 101, 155, 168-166, 470,
503-505, Odsmflls K:a 1673 K, Ostmfll(s Gi6il), Odsm&ls Giet 1746 Oedrnan
s. 173 f., 180, Ostmflhl(s Sockn) 1749 Qvistberg s. 22, Odsmfll GK, EK. -Proestbolet 1388 RB s. 346. - Vanligt namn i v. Sverige (10 ggr i Boh.), enl.
Lindroth i SIOD 1 s. 97 ff. (jfr T. s. 288, i So sn ovan, OGBReg., Hellquist Et.
ordb.z s. 1455, Ejder i SvU 32 sp. 670) innehflIlande ett appell. fvn. *audns-
mdl,n. 'avgrinsat omr6.de som rtijts upp pA fiirut obrukad mark'. Enl. Odeen
s. 366 bor man dock kanske i nflgot el. nigra fall s6ka sv. ddesmril. De iildsta
skriftformerna visar att namnet urspr. hade plural form. Denna kanske
flsyftade flera ri.gor (Hellberg Plur., passim) men snarare flera beb. - F<ir
Prcistbolet jfr samma namn i So sn ovan.

Prep. d.r i (Prlstegflrden). IN saknas.

Torp o.d.:

Enerkliipp bna(q)k4bp. 1785-1847 Hfl, 1818-1858 Ml, Enekliipp EK.
Prep. iir pri. IN ine(r)kl,rhpan Vid el. samma beb. som Ene*tdpp under Bgn
ovan. F. l. iir mfllets ener bnar, m. 'enbuske'. Granngd [r visserligen Kltipp
ovan, men tp ligger inte omedelbart intil den h6jd som kallats Kldpp. Dlrfiir
Asyftas vil en mindre, enbevuxen >kliipp>. 

- Granvattnet. Granwattnet
l7l7 O nr 5 (naturn.), 1748 Ml, Granvattnet 1836 O nr 69 (naturn.), EK
(naturn.). Mflste ha legat vid sjdn med samma namn, ufi- grd,nadnt, vilken
dock ligger fltm. 3 km. frfln Odsmils priistgflrd, som nu inte har nflgra [gor
d[r. Granskog vflxer runt sjdn. Jfr samma namn Bd g s. gG. 

- Klemets
tomt. Klemmes tomt, Klimmes tomt 1829 O nr 61. Mansn. Klemet (f.vn.
Klemetr), f<irr ganska vanligt i Boh. - Lugnet. EK. Ganska ungt namn.

- Lyckebo. EKB. - Solliden. 1855 Hfl, Sollid 18b8 Ml. En av tv6.
beb. som tillsammans kallas Torkopp nedan. - Sparbanken. 1842, lSbb
Hfl, EKB. En av tvi beb. som kallas Totkopp nedan. Anledningen oh6nd. -
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Stenlyckan stbnl,ilra. EKB. - Torb jrirnshallen. Torborshallen
1748 Ml. F. l. iir pfl grund av gen.-s snarare mansn. Torbjdrn (Torbern) dn
kvinnon. Torborg; jft Torbjdrns berg (Bd 10 s.94). - Torkopp tirhup;
tvfl beb. invid varandra. Jfr Solliden resp. Sparbanken ovan. Prep. [r i. IN
tirltan (<)kn.) , m., tirlttAlta, f. Namnet siges ha fiiljt med en torpare frin Orust.
Han kom vil dfl f.rin Torkopp i Myckleby sn (Bd 9 s. 28) el. i Rdra sn (Bd 8
s. 82) . Se samma namn under Grfnnerds ovan.

Olrdd.ira, t-, dru 1/l sk. av flIder. - lOr6(<l)t 1568-1586, Ortidtt 1573,
OnrOan 1659, Or(rii)edh 1665, 1680, Ortiiidh 1697, 1719, Ordd 1758-Jr l[

Orriidt 1615 Reg., Ortid GK, EK. - F. l. iir flertydig. Eftersom boh. rdd-n.
vanligen innehflIler personn., b6r man i fiirsta hand r[kna med ett sfldant.
Det enda som tycks kunna komma ifrflga iir det fvn. mansn. Audi, fsv. Adhe,
fda. Athi (Lind Dopn. sp. 98 f., Lundgren-Brate s. 314, DGP 1 sp. 1620),
vanligt i no. ON, bl.a. i nflgra rdd-n. (RySh Personn. s. 21 f.), riv. i boh.
Ostad och miijligen i ett f6rsvunnet Audbs RB s. 387 (Bd 18 s. 143, 146).
Skulle f. l. vara terrfi.ngbetecknande, kunde den vara fsv. or, fvn. aurr,,m.
'grus' eI. mtijligen ordet d, flsyftande husens beliigenhet p& en friliggande
kulle, som ligger liksom, en 6 inom inflgorna; jfr t.ex. Bd I s. 204;9 s. 123.

Prep. [r i.IN qrabdn.

Torp o.d.i

BrS.ten el. Orodbrflten
L j u n g m o n. Ljungmoen L827,
0van.

qrab,rgdan Brflten 1827 Ml, 1838 Hfl.
1835 Ml. Orodbrflten, se Brdten

Ostra Skir, se Sftctr ovan. Ovra Ifiilesdalen, se Htillesdalen ovan.

Fdr svunna namn (och namn belflgna utanfdr O sn) :

*Biick. 
- 

j Bek 1388 RB s. 346. - Efterso,m namnet i kiillan anfiires
bland beb. i centrum av sn, iir det mdjligt att namnet isyftar den i. som
rinner i Odsmfllsdalen eI. kanske en av de tvfl brickar som inneslutes i namnet
Aregren ovan.

"Dalenom,, dativform. 
- 

1399 RB s. 533. - Best. dat. sg. av dal.
Namnet har tidigare identifierats med girdn. Ddlene ovan, vilket torde vara
oriktigt. Av. om namnet i killan upptages bland gd som skattade till Odsm&ls
kyrka, iir det dflrfdr ingalunda siikert att beb. lflg i denna sn. Namnet tr:iffas
bland gflrdn. pfl Orust (jfr Sioeluikom nedan), och 6.syftar kanske en (for-
svunnen) beb. pfl denna ii.
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Frtitorp. - ll 1784 Trangr. s. lg0. - Det f,r ovisst om platsen legat i
O sn, men den nflmnes i samband med sfdrlcdrr, d.vs. statrkriru. Namnet av-
ser ett trankokeri och kan diirfiir inte vara en oriktig form f<ir Frdstorp i
N s4 vilket ligger nii.ra men inte vid kusten. F. l. iir okrar. pfl grund av
s. l:s natur kan den inte giirna vara boh. frd 'groda' el. ett mot no. dial.
frauda, f.'fradga, skum; frodighet' syarande ord. Om skr. ir riktig fflrman
anta att f. l. ir det mansn. *Frtie som antagits ingfl i vgt. Frdtorp, varom se
SOA 1 : 2 s. 59; 7 : 1 s. 55, 57 ;8 s. 144 med litt.

>,Gartabole>, dativfo,rm. - 1388 RB s. 846. - Av Tiselius 2 s. l3g not 2
felaktigt identifierat med Gategdrdi N sn. Av skril som ges under g&rdn. Garete
i J sn ovan iir det knappast troligt att f. I., ss. Janz6n i NoB lg3b s. b antagit,
flsyftar det 6.namn *Garta som ingflr i Garcte. Det upprflknas brand gd som
ligger i sv. delen av O sn. Eftersom narrn p6. -bol vanligen har personbeteck-
nande f. 1., [r det troligt att Lind Bin. sp. l0B f. har riitt i att uppfatta f. L
ss' ett bin. *Garti, bildat till no. dial. garta 'skflmta, prata strunt, grymta'. Men
eftersom platsens liige iir okint, biir man hfllla 6ppen mojligheten att f. l. iir
ett flnamn, ett annat [n det som ing6.r i*Garta. omsfliirfalletstflrRB-formen
antingen fiir [. *Garfa-dr- (gen. av *Garta-d) el. fdr *Garto (av *Gafia;mellan-
vok. i RB ii.r ofta opfllitlig; a st6.r of,ta frir o efter a i f6rsta stavelsen). om ett
sfldant flnamn se under Garete i J sn ovan. - S. l. dr bol ,bostad,.

Groriid kr.-[ng fltm. 1659-1697, dA fastigheten fiirekommer i Jb. - |

Grorrl(<i)d 1659, 1697, Grooderod 1665. - F. I. [r tvetydig. Den kan vara
kvinnon. fvn. Grda, fsv., fda. Gro (Lind Dopn. sp. 864, Lundgren-Brate
s. 71 f., DGP 1 sp. 399 f.) el. ett vattendragsn. *Gra@) el. mtijligen (jfr skrift-
formen 1665) *Grodhc!, varom se under Grolond i Sp sn ovan. Kanske detta
Grordd aldrig varitbeb.; jfr att Groriid Bd 11 s. 121 iir en flng.

Halleriid. - 
j oystre Halla riodre 1888 RB s. 846.r - F. r. iir troligen

det under medeltiden ganska vanliga mansn. Halle (Lind, Dopn. sp. 466 f.,
Rygh Personn. s. 113, Lundgren-Brate s. gB f., DGp 1 sp.467 f.). Formellt
m<ijligt vore annars gen. pl. av subst. ftall 'stenhill'. s. r. ir fvn. r!6dr '(r6j-
ning varigenom d.stadkommits en) oppning i skogen'. Samma namn Bd 4
s. 34; l0 s. 45 och i H<igfls sn, Lane hd. - Namnet, som tydligen tillkommit
minst tv6. beb., upptas i kiillan bland gd i sv. delen av sn.

>Klmff,,. 
- 

j sydra Klreff 1388 RB s. 847. - Se under Kldpp ovan.

Kopa. - ll tzs+ Trangr. s. 190. - Tydligen ett namn pfr ett trankokeri.
Torde innehflIla en motsvarighet till no. dial. kdpa, f .'hfll i bottnen av ett

1 Tiselius 2 s. 139 far vilse
under HdgenorumiNsn.

han tveksamt identifierar RB-forrnen med Hallernanar

I
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vatten, liten brunn' (Aasen s.379), fi.v.'liten hfllighet' (Ross s.418), biform
till no. dial. kop, m. 'liten dal, rund hfllighet i marken' (Aasen a.st.).l Det
forra ordet antas NG 2 s.222 ingfi i det no. Kopaas.

>Mialkarudi", dativform. 
- 

1388 RB s. 346. - Namnet fiirekommer i
kiillan bland namn pfl beb. i Odsmfllsdalen.z Det iir dfl frestande att anta att
f. l. iir det gamla namnet pfl den ganska stora i, nu kallad Odsmdls d (Ogs-

maal aa redan 1594 JN s. 164), vilken utan tvivel en gdLng haft ett eget namn.
Under alla fiirhflllanden torde f. l. vara ett 6.namn, antingen ett sammansatt
*Miollc-d el. ett enkelt *Miolka. Skr. Miallc- torde vara norvagiserande.
Anamnet, som forekommer i Norge och pfl Island, betyder 'mj<ilkfln' och
Asyftar mjdlkaktig fhrg hos vattnet; se NE s. 157, J6nsson i NoB 1914 s. 21,

Janz6n 1935 s. 3 och jfr de likbetydande inamnen Blanda, Blandebricken,
varom se avd. II. Vattnet i Odsmfllsfln, som flyter genom lermarker, 5r lnnu
i dag, fltm. vid hiigvatten, pflfallande slammigt och grumligt, till fflrgen pfl-
minnande om mj6lk eL vassla.

>Mula Porpe", dativform. 
- 

1388 RB s. 347. - F. l. ir mansbin. fvn.
Mrili (Lind Bin. sp. 261). Samma namn dr Mulltorp i Lingelanda sn p6. Orust
(Bd 9 s. 9). Av. om beb. pi Orust ligger nflra iins iistkust, mitt emot O sn,

torde RB-formen dock knappast flsyfta Orust-beb. Det ftirekommer bland
namn pA gd som ligger i sv. delen av sn (.I(Iapp, Lill(e)hammat, Hdlle), och
bland beb. som i RB anfiires frfln detta omrflde har fltskilliga forsvunnit f6re
tillkomsten av 1500-talets Jb.

>,Norrebacke)). N 1564 No. Rigs-Reg. 1 s. 425 n6.mnes tvfl flbor: Thomas
i Broland (dvs. Brdland i J sn) och Olaf i Norrebacke paa Indlandet. Nflgot
Backa finns inte i J sn, och intet av de gamla ON Bacfta, Backer som ftire-
kommer i de fyra Inlands-hd betecknar m by, och nflgot Norta Backa e.d..

finns inte; se Bd 10 s. 39; 11 s. 28, 52 och i U sn i detta Bd samt tvfl fiir-
svunna i Bakka Bd 5 s. 114 och i So sn i detta Bd. Det kan inte avgiiras vilken
beb. namnformen av 1564 flsyftar. Det nordligaste 6r Backa i Rester<id (Bd 11

s. 52) , men detta ftirhflIlande torde inte vara avgdrande fiir namnets lokali-
sering.

Priistbolet, se Odsmdls prdstgdrd ovan.

"Sialuikorn", dativform. - 1399 RB s. 533. - Sannolikt lflg denna beb.
inte i O sn. Namnet stflr i krillan just fdre j Vara kile, dvs. det nuvarande

1 Den av Torp s. 307 f. fiireslagna
2 Tiselius 2 s. 139 framfcir tveksamt

upphovet till det nuvarande Mit)sund.

etymologien av dessa ord 5r nippeligen riktig.
det omojliga antagandet att namnet skulle vara
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varekil i Stala sn pa orust (Bd I s. 7r). Det tir troligt att RB-formen avser
det numera blott ss. naturn. ftirekommande Sdlufken i samma sn (Bd g
s.95, diir RB-formen inte iir anf6rd). Nflgot Sriluflc(en) iir inte kflnt frfln
Inlands N. hd. Pluralformen i kdllan torde flsyfta flera beb.

S0rhiille. - ll t6fZ Bidr. 2 s. 91. Del tv Hdile ovan.

*Aker. 
- 

j Akre 1388 RB s. 346 ll Ater 1784 Trangr. s. 190. - Torde ha
legat pl Odsmfllssl$itten, ty formen fdrekommer i killan bland namn pA gd
frfln denna del av sn. Det flr ovisst om de bflda skriftformerna avser samma
lokal. Den y. kflllans form flsyftar ett trankokeri.
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